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TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE  2021 

 
Jääkäripataljoona 27:n Perinneyhdistyksen päättyvä toimintavuosi oli maaliskuussa alkaneen covid-

19 epidemian vuoksi poikkeuksellinen, valtaosa vuodelle suunnitelluista tapahtumista jouduttiin 
perumaan tai toteuttamaan eritysjärjestelyin.   

 

Myös tulevan toimintavuoden keskeisenä asiana tulee olemaan strategiassa tehtyjen linjausten 
toteuttaminen ja sähköisten työkalujen edelleen kehittäminen. 

 
Perinneyhdistyksen Jääkärikanslian uusien toimitilojen tehokasta käyttöä jatketaan. Jääkärikanslian 

eri aineistojen sijoittamista jatketaan yhdessä Jääkärisäätiön kanssa. Samassa rakennuksessa 
sijaitsevien muiden maanpuolustusjärjestöjen kanssa pyritään löytämään uusia 

yhteistoimintamuotoja. 

 
Syksyllä 2019 toteuttavaksi päätetyn yhdistyksen 50v historiikin työstämistä jatketaan. 

 
COVID-19 vaikeuttaa tulevan vuoden suunnittelua ja toiminnassa tuleekin varautua viime hetken 

muutoksiin ja peruutuksiin. 

 
 

 
Perinneyhdistyksen hallinto 

 
Myös toimintavuonna 2021 Perinneyhdistyksen hallitus kokoontuu neljä kertaa siten että kokoukset 

pidetään 11.2., 5.5., 25.8. ja 27.10. Sääntöjen edellyttämät yleiset kokoukset pidetään 20.3.2021 
Kouvolassa (vuosikokous) ja 13.11.2021 Helsingissä (toimintasuunnitelma- ja vaalikokous). 
 

Toimintavuoden aikana selvitetään ja selkeytetään Jääkärikansliassa tehtävät työt ja palvelut eri 
tahoille.  

 

 
Hohenlockstedtin ”Finnentag” 

 
Perinteistä Finnentagia vietetään perinteisenä ajankohtana helmikuun lopussa, lauantaina helmikuun 

27. päivä. 
 

COVID-19 tullee vaikuttamaan Finnentagin viettoon niin, että 1950-alkanutta perinnettä ei päästä 

toteuttamaan perinteisin tavoin vaan vaikean tilanteen vuoksi tilaisuus Jääkärimuistomerkillä 
toteutetaan hyvin pieni muotoisesti 

 
Keväällä 2020 Hohenlockstedtin kunnan kanssa yhdessä sovittiin, että niinä vuosina, jolloin ei ole 

suoranaisesti Jääkäriliikkeen historiaan liittyviä tasavuositapahtumia tilaisuudet pyritään 

teemoittamaan erilaisia Jääkäriperinteitä kunnioittaen. Toimintavuonna 2021 oli tarkoitus saada 
Sotilaskotiyhdistys vahvasti mukaan Finnentagin viettoon. COVID19:stä johtuen tiedetään jo tässä 

vaiheessa, että Sotilaskotiyhdistys siirtää osallistumisensa vuodelle 2022.  Jatkamme 
Hohenlockstedtin kunnan kanssa yhteistyömuotojen ja tapahtumien kehittämissä lähivuosina.  

 

Noin joka 2–3 vuosi järjestetään epävirallinen jääkärihenkinen tapahtuma osittain yhdessä 
Hohenlockstedtin kunnan kanssa kesäisempään vuodenaikaan. Ensimmäinen mahdollisuus oli 

vuonna syyskuussa 2017, jolloin tapahtuma yhdistettiin tärkeimpään paikalliseen juhlaan 
”Kartoffelfestiin”. Toimintavuodelle 2021 ei vastaavan kaltaista retkeä ole suunnitteilla. 

 
Toimintavuonna oli tarkoitus laittaa ensimmäiset infotaulut keskeisille paikoille Hohenlockstedtissa 

mm asemalle, Sotilaskodille, Raatihuoneelle, museolle, vesitornille jne. Vaikuttavan tilanteen vuoksi 

hankkeen aloitusta siirretään vuodelle 2022. Valmistelut tehdään vuoden 2021 aikana. 
 

 
 

 



 

Vuosikokous 2021 
 

Vuosikokous pidetään 20. maaliskuuta 2021 Kouvolassa. Vuosikokouksessa käsitellään 

Perinneyhdistyksen tilinpäätös ja talouteen liittyvät asiat. Samoin vuosikokouksessa suoritetaan 
palkitsemiset.  

 
 

 

Jääkärinäyttelyt 
 

Pyritään toteuttamaan kiertävä taide- ja muuta esineistöä esittelevä näyttely, joka perustuu siihen 
aineistoon, jota on onnistuttu paikallistamaan eri tahoilta lähinnä yksityisomistuksesta ja näin 

ollen melko tuntematonta meille kaikille.  Näyttely voitaisiin pystyttää ja kierrättää paikallisosastojen 
avustukselle erikseen sovittaviin paikkoihin ja aikoihin teemalla "Harvoin nähtyä 

Jääkäreitten maalaamaa sekä Jääkärielämään kuvaavaa taidetta ja esineistöä. Paikallisosastoilta 

toivotaan osallistumista näyttelypaikkojen tunnistamiseen ja käytännön asioista sopimiseen, jotta 
näyttely saadaan mahdollisimman hyvin toteutettua - myös paikallisosastojen näkökulmasta. 

 
Jääkäriseminaari 

 

Seminaarin pidetään näillä näkymin Kauhavan Kortesjärvellä elo-syyskuussa ja Jääkäriseminaarin 
teema tarkentuu myöhemmin.  

 
 

Saksan Jalkaväkipäivät 
 

Mahdollinen Saksan Jalkaväkipäiville osallistumisen kesällä 2021 koordinoidaan Jääkärisäätiö kanssa 

yhdessä saksalaisten järjestäjien kesken. Suomalaisten osallistumisesta sovitaan Jääkärisäätiön ja 
perinneyhdistyksen kesken. 

 
 

Kesäretki elokuussa 

 
Perinneyhdistyksen Oulun osasto on saanut järjestelyvastuun xx.xx.2021 toteutettavasta 

kesäretkestä. Täsmällisestä ohjelmasta ja toteutuksesta tiedotetaan Parolessa. 
 

 

Seremonia Jääkäripaadella 
 

Perinneyhdistys kunnioittaa jääkäreiden muistoa Jääkäripaadella Helsingin Hietaniemessä 
”jääkäripäivänä” 25. helmikuuta 2021 samoin kuin Suomen itsenäisyyspäivänä 6. joulukuuta 2021. 

 
 

Toimintasuunnitelma- ja vaalikokous 

 
Sääntöjen edellyttämä toimintasuunnitelma- ja vaalikokous pidetään Helsingissä lauantaina  

13. marraskuuta 2021. Samassa yhteydessä pidetään perinteinen osastojen puheenjohtajien 
neuvottelutilaisuus 

 

 
PAROLE ja muu tiedottaminen  

 
Perinneyhdistyksen jäsenlehteä Parolea julkaistaan myös toimintavuonna 2021 neljä numeroa. 

Sivumääränä on myös tulevana vuonna 48–52 sivua. Lehti painetaan kokonaan värillisenä. 
 

Parolen rinnalla Perinneyhdistyksen kotisivua, Facebook – keskustelupalstaa sekä viime vuonna 

käyttöön otetun Instagramin aktiivista ylläpitoa jatketaan.   
 

Perinneyhdistyksen kotisivujen edelleen kehittämistä jatketaan osana uutta strategiaa.   
 

Jääkäriperinteille pyritään aiempien vuosien tapaan saamaan valtakunnallista näkyvyyttä.  

 
Varmistetaan Parole lehden toimituksen jatkuminen sekä osana uutta strategian laadintaa tullaan 

myös selvittämään mahdollisuus siirtyä lehden julkaisussa osin digilehteen.  



 

 
 

Osastojen toiminta ja paikalliset tapahtumat 

 
Perinneyhdistyksen osastoja kannustetaan myös alkavana toimintavuonna järjestämään 

jääkärihistoriaan ja maanpuolustukseen liittyviä tapahtumia. Samalla toivotaan osastojen toimivan 
myös keskenään yhteistyössä.  

 

Osastojen toivotaan kartoittavan alueellaan olevat Jääkäriliikkeen historiaan ja Jääkäriperinteisiin 
liittyvät muistomerkit. 

 
 Vuosikokoukselle on ehdotettu talousarviossa pientä summaa jaettavaksi osastoille tapahtumien 

järjestämistä varten. Tukea voidaan hakea vapaamuotoisella hakemuksella kanslialle osoitettuina. 
Tukipyynnöt on hyvä toimittaa hyvissä ajoin sujuvan käsittelyn varmistamiseksi, samoin tietty 

omarahoitusosuus on hyvä olla olemassa.  

 
 

Perinneyhdistyksen historiikki 
 

Jääkäripataljoona 27:n Perinneyhdistys ry täyttää 50 vuotta vuonna 2022. Juhlavuoden yhdeksi 

kärkihankkeeksi on päätetty 50v historiikin julkaiseminen. Teos kattaa niin perinneyhdistyksen kuin 
lakkautetun Jääkäriliiton varoin jatkavan Jääkärisäätiön toiminnan menneen 50v aikana.  Historiikin 

laajuudeksi on kaavailtu n 150-200 sivua. Teokseen on tarkoitus tulla osiot myös ruotsin, saksan ja 
mahdollisesti latvian kielelle. 

 
Kirjoittajaksi on valikoitunut eversti evp Pasi Kesseli. Hanke tullaan toteuttamaan ulkopuolisella 

rahoituksella. Hankkeen laajuudesta ja kestosta johtuen on kustannuksiksi alustavasti arvioitu 80 t€, 

joka jakautuu tutkijan palkkioon, 60t€ kolmelle vuodelle ja kirjan taitto-, -paino ja muihin kuluihin 
20t€. Aineistoon perehtyminen ja tiedonhankinta on jo aloitettu. Kirjoittaja tulee myös 

haastattelemaan varttuneempaa jäsenistöä lähiaikoina. 
 

Hankkeelle on jo saatu 25t€ apurahaa Maanpuolustuksen kannatussäätiöltä. Tämän apurahan v. 

2020 käynnistettyä hanketta jatketaan.  
 

 
Perinneyhdistyksen talous 

 

Perinneyhdistys toimii vahvistetun talousarvion puitteissa. 
 

Toimintavuoden 2021 suurimpia menoeriä tulee olemaan 50v historiikki. Historiikin jatkorahoitusta 
tullaan lisäksi hakemaan Jääkärisäätiöltä, edelleen Maanpuolustuksen kannatussäätiöltä sekä 

Sotamarsalkka Mannerheimin Sotatieteelliseltä rahastolta. 
 

Perinneyhdistyksen talous on vahvasti Jääkärisäätiön tuen varassa. Toimintavuotena tullaan yhdessä 

Jääkärisäätiön kanssa edelleen käymään läpi tulevaisuuden toiminnallisia ja taloudellisia painotuksia. 
 

Parolen kustannukset pysynevät ennallaan. Jääkärisäätiöltä saatava tuki tullee vanhan kanslian 
myynnin seurauksena kasvamaan ja tämä mahdollistaa edelleen lehden toimittamisen sekä 

panostamista tulevaan.  

 
Myynnissä on edelleen mm. syksyllä 2019 ilmestynyt kirja Suomen jääkärit - itsenäisyytemme 

kärkijoukko sekä Hohenlockstedtin tuottama satavuotismitali, dvd-materiaalia, valokuvakirja, 
Jääkärit 100-v juhlamuki ja 100-vuotisjuhlamerkki. 100-vuotisjuhlan postimerkin myynti jatkuu, 

kunnes tilatut merkit loppuvat, jonka jälkeen on saatavilla vain jääkärilippupostimerkkiä. 
Pienoispatsaiden myynti on hiljaista. Päivitetty Jääkärien elämäntyökirja on myynnissä viidellä eri 

kielellä.  

 
 

 
 

 

 
  

 


