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KERTOMUS TOIMINNASTA  2020 
 

Jääkäripataljoona 27:n Perinneyhdistykselle ja Jääkäreiden historian ystäville päättynyt 
toimintavuosi oli kaikin puolin poikkeuksellinen. Vuoden 2020 alusta Kiinasta alkanut epidemia, 
Covid-19, levisi maailmanlaajuiseksi niin, että Suomessakin siirryttiin maaliskuun puolessa välin 
poikkeusoloihin. Tuosta hetkestä alkaen ja edelleen toimitaan poikkeusoloissa, jonka vuoksi kaikki 
yhdistystoiminta kokouksineen ja tapahtumineen on käytännössä ollut pysähdyksissä.  
 
Toimintavuotena päästiin kuitenkin jatkamaan sähköisten työkalujen kehittämisestä, joista 
merkittävimpänä oli uuden, modernin jäsenrekisterin käyttöönoton jatkaminen. 
 
Perinneyhdistyksen Jääkärikanslian uusien toimitilojen käyttöönottoa jatkettiin. Jääkärikanslian eri 
aineistojen sijoittamista jatkettiin Jääkärisäätiön kanssa. Samassa rakennuksessa sijaitsevien 
muiden maanpuolustusjärjestöjen jatkettiin uusien yhteistoimintamuotojen kehittämistä. 
 
 

 
Perinneyhdistyksen hallinto 
 

Perinneyhdistyksen hallitus oli toimintavuonna 2020 seuraava: 
 
Puheenjohtaja Pasi Välimäki  toimikausi 2019-2020 (Hki-Uusimaa osasto) 
Varapuheenjohtaja Arno Hakkarainen toimikausi 2020-2021 (Hki-Uusimaa osasto) 
Jäsen Tero Kinnarinen  toimikausi 2019-2020 (Kainuun osasto) 
Jäsen Helena Miettinen  toimikausi 2019-2020 (Hki-Uusimaa osasto) 
Jäsen Kyösti Vuontela  toimikausi 2019-2020 (Varsinais-Suomen osasto) 
Jäsen Jorma Ignatius  toimikausi 2020-2021 (Etelä-Karjalan osasto) 
Jäsen Terhi Hakola  toimikausi 2020-2021 (Pirkanmaan osasto) 
Jäsen Brage Forssten  toimikausi 2020-2021 (Vaasan osasto) 
 
Hallitus kokoontui vuonna neljä kertaa (4.3. / 20.5. / 14.9. / 21.10.). Covid-19 tilanteen vuoksi 
kokoukset pidettiin ensimmäistä lukuun ottamatta Teams-kokouksina. 
 
Aikaisempien vuosien tapaan Parolen päätoimittaja Jukka Knuuti osallistui hallituksen kokouksiin. 
Palkattuna kanslianhoitajana ja hallituksen sihteerinä toimi Tiina Kiiski. 
 
Jääkärikanslian kirjaston ja valokuva-arkiston hoitajana toimi edelleen Marja-Liisa Crockford. 
Kirjahankintoja on tehty voimavarojen puitteissa ja lahjoituksiakin on saatu. Jääkärihautakirjoja 
kuuluu kirjaston kokoelmiin tällä hetkellä kymmenen. Kirjojen kokonaismäärä on noin 750 nidettä.  
Kirjat siirrettiin toimintavuoden aikana uuden kanslian yhteydessä olevaan Vapaaehtoisen 
maanpuolustuksen perinnekirjastoon. 
 

 Tilin- ja toiminnantarkastajina toimivat KHT Jani Käsnänen ja Antti Rinta. 
 
 

Hohenlockstedtin ”Finnentag” 
 

 
Hohenlockstedtin Finnentag oli käytännössä toimintavuoden ainoa tapahtuma, joka voitiin 
toteuttaa suunnitellusti. 
 



 

Finnentagia vietettiin perinteisenä ajankohtana helmikuun lopussa, lauantaina helmikuun 28. 
päivä.  
 
Juhlapäivää vietettiin vakiintuneella tavalla. Päivä alkoi Ville Veikko Kirvesmiehen esitelmällä 
”Vapaussodan tunnukset ja merkit”, jonka jälkeen suunnattiin Kellinghusenin hautausmaalle, jossa 
laskettiin seppele muistomerkille ja kukat neljän hautausmaalle haudatun Jääkärin haudalle. 
 
Päivä huipentumana oli seppeleiden lasku Jääkärimuistomerkilla, jonka jälkeen pidettiin 
kahvitilaisuus. Päivä päättyi illanviettoon M1:ssä. 
 
Finnentagiin saatiin edellisvuoden tapaan mukaan Pekka Sillanpään organisoimana nuoria 
reserviläisiä ja yhteistoimintaa saksalaisten reserviläisten kehitettiin edelleen. 
 
Yhdessä Jääkärisäätiön kanssa kutsuttiin vuoden 2020 Finnentagiin sellaisia korkean tason 
yhteistoiminta tahoja, jotka ovat tukeneet 100 –vuotistilaisuuksia sekä valtakunnallisten 
maanpuolustusjärjestöjen johtoa. Jääkäriperinteisiin liittyen paikalla oli edustus kaikista 
maavoimien Jääkäriperinteistä vaalivista joukko-osastoista. 
 
Karjalan prikaatin jääkärijoukkoyksikön Kymen jääkäripataljoonan ja Bundeswehrin Jägerbataillon 
91:n välille solmittuun yhteistoimintasopimukseen liittyen oli joukkoyksiköillä tapaaminen 
FInnentagin yhteydessä. Näin edelleen jatketaan JP27 perinteiden vaalimista myös 
joukkoyksikkötasolla.  
 

 
Vuosikokous 2020 
 

Vuosikokous oli suunniteltu pidettäväksi 21. maaliskuuta 2020 Kouvolan Upseerikerholla. Covid-19 
epidemian vuoksi varsinainen kokous jouduttiin perumaan. Vuosikokous päästiin pitämään 
elokuussa 18.8.2021, silloinkin poikkeusjärjestelyin sähköpostikokouksena. Ilahduttavaa tilanteessa 
oli se, että poikkeusjärjestelyin pidetty kokous keräsi ennätysmäärän osallistujia, 86 jäsentä. 
 
Vuosikokouksessa käsiteltiin Perinneyhdistyksen tilinpäätös ja talouteen liittyvät asiat. Samoin 
vuosikokouksessa julkistettiin palkitsemiset.  
 

Toimintasuunnitelma- ja vaalikokous 
 
Sääntöjen edellyttämä toimintasuunnitelma- ja vaalikokousta varten oli tarkoitus kokoontua 
Helsingissä lauantaina 7.marraskuuta. Vallitsevan Covid-19 tilanteen vuoksi, vuosikokouksen 
tavoin, varsinainen kokous jouduttiin pitämään sähköpostikokouksena. Kuten vuosikokoukseen niin 
samoin toimintasuunnitelma- ja vaalikokoukseen kirjattiin normaalista poiketen selvästi suurempi 
osallistujamäärä, 59 jäsentä. 
 
Kokousta perinteisesti edeltänyt osastojen puheenjohtajien tapaaminen pidettiin Teams-
kokouksena.  
 
Toimintasuunnitelma- ja vaalikokouksen asialistalla oli vuoden 2021 toimintasuunnitelma ja 
talousarvio sekä henkilövalinnat. Puheenjohtajaksi jatkamaan valittiin Pasi Välimäki. Erovuoroiset 
hallituksen jäsenet Tero Kinnarinen (Kainuu), Helena Miettinen (Helsinki) ja Kyösti Vuontela 
(Varsinais-Suomi) valittiin uudestaan.  
 
 

Jääkärinäyttelyt 
 

Nylands Brigadissa sijaitsevaan Kapteenin puustelliin avattiin 25.2.2020 pienimuotoinen 
Jääkärinäyttely. 
 
Hohenlockstedtin Jääkärimuseoon avattiin Finnentagin yhteydessä Ville-Veikko Kirvesmiehen 
kokoama ”Vapaussodan merkit ja tunnukset” -näyttely 



 

 
Jääkäriseminaari 
 

Kauhavan Kortesjärvellä oli tarkoitus järjestää Jääkäriseminaari 19.4.2020. Covid-19 tilanteen 
vuoksi seminaari peruttiin. 
 

Saksan Jalkaväkipäivät 
 

Saksan Jalkaväkipäiville osallistumisen koordinoi Jääkärisäätiö yhdessä saksalaisten järjestäjien 
kesken. Suomalaisten osallistumisesta on sovittu Jääkärisäätiön ja perinneyhdistyksen kesken. 
Covid-19 tilanteen vuoksi tilaisuus peruttiin. 
 
 

Kesäretki elokuussa 
 

Perinneyhdistyksen Oulun osaston oli tarkoitus järjestää kesäpäivät 1.–2.8. Samassa yhteydessä 
olisi ollut osaston lipunnaulaus. Covid-19 tilanteen vuoksi tilaisuus peruttiin.  
 

Seremonia Jääkäripaadella 
 

Perinneyhdistys kunnioitti jääkäreiden muistoa Jääkäripaadella Helsingin Hietaniemessä 
”jääkäripäivänä” 25.helmikuuta 2020 samoin kuin Suomen itsenäisyyspäivänä 6.joulukuuta 2020. 
 

 
Jäsenistö 

Perinneyhdistyksen jäsenmäärä oli toimintavuoden alussa 1923 jäsentä ja toimintavuoden lopussa 
1926 jäsentä. Täten jäsenmäärässä tapahtui 3 henkilön lisäys. Toimintavuoden aikana kuoli 42 
jäsentä ja eronneeksi katsottiin 26 jäsentä. Uusia jäseniä hyväksyttiin 71.  

 
 
TIEDOTTAMINEN 
 

Covid-19 tilanteen vuoksi jääkäriaiheisia tai Jääkäriperinteiden vaalimiseen liittyviä tapahtumia ei 
juurikaan kyetty järjestämään. Em seikan vuoksi eivät nämä aiheet juuri näkyneet 
tiedotusvälineissä 

Parole 
 

Covid 19-virus ei vaikuttanut Paroleen muuten, kuin että perinneliikkeen ajankohtaisesta 
toiminnasta vuonna 2020 kertova aineisto puuttuu suurelta osin. Sen on korvannut sekä jääkäri- 
että yleistä sotahistoriaa käsitelleet kirjoitukset, joita Parole on saanut vastaanottaa ilahduttavan 
runsaasti sekä jäsenkunnalta että ulkopuolisilta henkilöiltä. Tärkeä osa lehden sisällöstä ovat 
valokuvat, joista saamme kiittää muutamaa ”hovivalokuvaajaa”. 
 
Parolen avustaminen on vapaaehtoistatyötä, sillä kirjoituksista ja valokuvista ei makseta palkkioita. 
Sisällön hankinnassa on myös tehty yhteistyötä toisten maanpuolustushenkisten julkaisujen kanssa. 
Yhdistyksen jäsenten keskinäistä tuntemusta parantamaan pyrkivien paikallisosastojen itsestään 
tekemiä esittelyjä on jatkettu. Kirjaesittelyt on pidetty lyhyinä, että voimme käsitellä useampia 
teoksia. Vuoden 2020 lehdissä kirjaesittelyjä oli 61 kappaletta.  Huomattava osa esittelyistä 
saadaan ulkopuolisilta avustajilta. Kirjaesittelyistä on tullut myönteistä palautetta. Lehden 
kolumnisteina ovat vuorotelleet Jääkärisäätiön puheenjohtaja ja perinneyhdistyksen 
puheenjohtaja. 
 
Lehden 89. ilmestymisvuotena jäsenet saivat tavanomaiset neljä Parolea, joissa oli yhteensä 216 
neliväristä sivua. 
 
Päätoimittaja vastaa lehden sisällön hankkimisesta sekä toimitustyöstä. Parolen taittaa palkattu 
graafinen suunnittelija Kirsi Rasinen. Lehden painaminen siirrettiin PrintHaus Oy:n Poriin 
edullisemman hinnan ja paremman painoaikataulun takia. 



 

 
 
Perinneyhdistyksen kotisivut ja Facebook 
 

Uudistuneille sivuilla on ollut mukavasti liikennettä, oman osuutensa asiaan tuo ajanmukainen 
verkkokauppa, josta jäsen- ja perinnetuotteiden ostaminen tapahtuu sujuvasti. 
 
Toimintavuonna aloitettiin sivuston käännöstyö ruotsiksi. 
 
Tehokkaimmin tietoa jääkäriperinneliikkeestä levittää JP27-facebook-sivut. Niillä on n 6500 
tykkääjää ja tavanomaisesti 3000–5000 kävijää. Sivua päivitetään noin viikon väliajoin. 
 

Postimerkki 
 

Juhlapostimerkit loppuivat vuoden lopussa ja jatkettiin Helsinki-Uusimaa osaston teettämän 
Jääkärilippu-postimerkin myyntiä.  
 

Osastojen toiminta ja paikalliset tapahtumat 
 

Perinteiseen tapaan kannustettiin Perinneyhdistyksen osastoja myös päättyneenä toimintavuonna 
järjestämään jääkärihistoriaan ja maanpuolustukseen liittyviä tapahtumia. Covid-19 tilanteen 
vuoksi valtaosa tapahtumista jouduttiin perumaan tai siirtämään tulevaisuuteen 

 
Strategiatyö ”Seuraavat sata vuotta” 
 

Edellisen toimintavuoden aikana viimeistellyn ja hyväksytyn strategiatyön, ”Seuraavat sata vuotta” 
jalkauttaminen jäi vallinneen Covid-19 epidemian jalkoihin. 
 
Strategian jalkauttamiseen tähtäävistä toimista päästiin käytännössä toteuttamaan tavoite, jossa 
tarkoituksena oli saada JP27 perinteitä vaalivista joukkoyksiköistä upseereita ja aliupseereita 
osallistumaan Finnentagille ja tutustumaan omakohtaisesti Suomen Jääkärien perinteisiin Saksassa. 

 
TALOUS 
Perinneyhdistyksen talous 
 

Perinneyhdistys on toiminut vahvistetun talousarvion puitteissa. Tilinpäätös osoittaa ylijäämää 
24.589,51 €. Suuren ylijäämän perusteena on Maanpuolustuksen kannatussäätiöltä saatu tuki,  
25 000 €, yhdistyksen 50 v historiikkia varten.  
 
Perinneyhdistyksen talous on vahvasti Jääkärisäätiön tuen varassa. Toimintavuotena 
toimeenpantavassa strategiatyössä tullaan myös yhdessä Jääkärisäätiön kanssa käymään läpi 
tulevaisuuden toiminnallisia ja taloudellisia painotuksia. 

 
Jääkärisäätiö lahjoitti yhdistykselle myyntiä varten osuutensa ”Jääkärit- Itsenäisyytemme 
kärkijoukko” -kirjan painoksesta.  Muita Jääkärikanslian myyntituotteita ovat olleet mm. 
Hohenlockstedtin tuottama satavuotismitali, dvd-materiaalia, valokuvakirja, Jääkärit 100-v 
juhlamuki ja 100-vuotisjuhla merkki. 100-vuotisjuhla postimerkkimyynti jatkuu, kunnes tilatut 
merkit loppuvat, jonka jälkeen on saatavilla vain Helsinki-Uusimaa-osaston teettämää jääkäri-
lippupostimerkkiä. Pienoispatsaiden myynti on hiljaista. Päivitetty Jääkärien elämäntyö -kirja on 
myynnissä viidellä eri kielellä.  
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
HUOMIONOSOITUKSET JA JÄSENANSIOMERKIT 

 
 
Kultaiset: 
 61 Tuomaranta Jouni Varsinais-Suomi  
 
Hopeiset: 
 150 Rieck-Takala Hanna Etelä-Pohjanmaa 
 151 Miettinen Helena Helsinki-Uusimaa  
 152 Kiiski Tiina  Helsinki-Uusimaa  
 153 Valtonen Vesa  Helsinki-Uusimaa  
 
Pronssiset: 
 141 Rintanen Heikki Etelä-Pohjanmaa  
 142 Tyyvi Pauli  Etelä-Pohjanmaa  
 143 Ignatius Karin  Etelä-Karjala   
 144 Kosunen Hannu Etelä-Karjala   
 145 Pesonen Seppo Etelä-Karjala   
 146 Ainasoja Antti  Pirkanmaa   
 147 Eskola Antti  Pirkanmaa   
 148 Ainasoja Jussi  Pirkanmaa   


