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Jääkäriliikkeen tärkeät päivät

Noin 1900 vapaaehtoista suomalaista  ilmoittautui Saksassa koulutukseen vuosina 
1915–1917. Heistä muodostettiin Kuninkaallinen Preussin Jääkäripataljoona 27, joka 
otti osaa I maailmansodan taisteluihin Saksan itärintamalla Venäjää vastaan.

20. marraskuuta 1914. Kassahuoneen kokous Helsingissä Ostrobotnialla. Päätettiin 
tiedustella Saksalta mahdollisuutta saada sotilaskoulutusta. Saksa hyväksyi esityksen 
tammikuussa 1915.

25. helmikuuta 1915. Suomalaisten vapaehtoiseen koulutus alkoi Lockstedtissa. 
Kurssin vahvuus oli parhaimmallaan 164 miestä. Koulutettavat olivat pääasiallisesti 
ylioppilaita. Kurssi oli salainen ja sai peitenimen Pfadfinder Kursus (=partiopoika-
kurssi).

28. elokuuta 1915. Keisari hyväksyi suomalaisten koulutusryhmän laajentamisen pa-
taljoonan vahvuiseksi. Tarvittiin runsaasti lisää miehiä Suomesta.

Syksy 1915. Suuri värväys. Kun Pfadfinder-kurssi oli koottu ensisijaisesti helsinkiläi-
sistä opiskelijoista, ulotettiin  värväys nyt  koko maahan ja kaikkiin kansankerroksiin. 
Pataljoonasta tuli läpileikkaus Suomen kansasta: 1/3 maanviljelijöitä, 1/3 työläisper-
heistä ja 1/3 vähintään keskikoulun käyneitä.

9. toukokuuta 1916. Koulutusjoukko sai nimekseen Kuninkaallinen Preussin Jääkä-
ripataljoona No27 ja lähti rintamalle. Pataljoona ryhmitettiin Misse-joelle nykyisen 
Latvian alueelle.

27. heinäkuuta 1916. Pataljoonan pioneerit osallistuivat hyökkäykseen Schmardenin 
taistelussa.

Syksy 1916. Pataljoona ryhmitettiin Riianlahden rannalle.

Joulu 1916. JP27 siirtyi Libauhun.

Tammikuu 1917. Venäläisten hyökkäys. JP27 vietiin pikaisesti reservinä  takaisin 
rintamalle

Maaliskuu 1917. Pataljoona palasi Libauhun jatkokoulutusta varten.

Syksy 1917. Nurmio kirjoitti Jääkärimarssin sanat. Suomesta saatiin marssille Sibe-
liuksen säveltämä melodia. 

13. helmikuuta 1918. Jääkärilippu vihittiin Liepajan Trinitatis-kirkossa. Jääkärit 
vannoivat sen ääressä valan Suomen hallitukselle.

14. helmikuuta 1918. Jääkäreiden pääjoukko lähti S/S Arcturuksella kohti Suomea.

25. helmikuuta 1918. Jääkäreiden pääjoukko saapui Vaasaan.

26. helmikuuta 1918. Mannerheim otti vastaan jääkäreiden paraatin Vaasan torilla. 
Jääkärit ovat viimeistä kertaa koolla pataljoonana. Sen jälkeen he hajaantuivat halli-
tuksen joukkojen johtajiksi ja kouluttajiksi.

 





Vaasan superviikonloppu  
päättää jääkäreiden 

100-vuotismuistotilaisuudet

Jääkäreiden kotiinpaluu Vaasaan 25.2.1918  ja paraati Vaasan torilla 26.2.1918 olivat 
jääkäreiden kannalta merkityksellisiä tapahtumia. Maailmansodan vuosina Saksaan 
sotilaskoulutukseen lähteneet jääkärit olivat tuolloin viimeistä kertaa koossa yhtei-
sessä paraatissa. Tammikuussa itsenäistyneen Suomen asevoimien ylipäälliköksi 
nimitetty ratsuväenkenraali Carl Gustaf Mannerheim otti paraatin vastaan. Paraatin 
jälkeen jääkärit hajaantuivat Mannerheimin tahdon mukaisesti uusiin tehtäviinsä 
hallituksen joukkoihin eri puolelle Suomea. Heidän pääasiallinen tehtävänsä oli 
kouluttaa ja johtaa perustettavien jääkäriprikaatien nuoria asevelvollisia ja varmis-
taa valkoisen armeijan ytimenä itsenäisyyden säilyminen ja venäläisten poistaminen 
maasta.

Vaasan 100-vuotisjuhlallisuuksia on valmisteltu jääkäriperinteen vaalijoiden – 
Jääkäripataljoona 27 Perinneyhdistyksen ja Jääkärisäätiön – koordinoimana yhteis-
toiminnassa Vaasan kaupungin ja puolustusvoimien kanssa keväästä 2015 alkaen. 
Kauhavan kaupungin osaamista ja panosta saadaan Vaasan seminaarin järjestelyi-
hin. 

Vaasan juhlallisuudet – Vaasan superviikonloppu – on rakennettu siten, että mah-
dollisimman monelle on tarjolla mieleistään ohjelmaa. Yhdessäolon lisäksi on joil-
lekin tärkeää tieteellinen näkökulma, toiset pitävät sotilasmusiikista, kolmansia 
kiinnostavat sotilasparaatit ja monille myös hengellinen lähestymiskulma on tärkeä. 
Kaikkea näitä halusimme sisällyttää ohjelmaamme. Monipuolinen ohjelmatarjonta 
mahdollistaa myös tilaisuuksiin kohdistuvan suuren mielenkiinnon johdosta jokai-
selle mahdollisuuden osallistua johonkin tapahtumaan.

Olemme halunneet Vaasan juhlallisuuksissa vahvistaa kansainvälistä yhteistoi-
mintaa etenkin saksalaisten kanssa, joiden kanssa jääkäriperinteen vaalijoilla on 
vuosittaisia tapaamisia Hohenlockstedtissa Finnentagilla sekä Hammelburgin jalka-
väkipäivillä. Sata vuotta sitten alkanut ystävyytemme ja yhteistoimintamme jatkuu 
edelleen. Jääkäreiden käynnistämä toiminta vuonna 1914 oli myös sen ajan kansain-
välistä toimintaa, vaikka valtiona Suomi ei tuolloin toimija vielä ollutkaan. Jääkäri-
liike sitoi yhteen myös useiden muiden Itämeren piirin maiden kansalaisia ja kohta-
loita – Ruotsissa, Tanskassa, Saksassa sekä nykyisessä Latviassa ja Virossa. 

Jääkäripataljoona 27 perinneyhdistyksen vuonna 2012 tekemä strategia erilaisten 
100 – vuotisjuhlallisuuksien läpiviemiseksi on Vaasan juhlallisuuksien myötä toteu-
tettu. Olemme juhlineet Jääkäriliikkeen syntyä Helsingissä 2014, koulutuksen aloit-



tamisen 100-vuotisjuhlallisuuksia Hohenlockstedissa 2015 ja sukellusvene UC57:n 
muistoa Loviisassa viime vuonna. Viime vuonna järjestimme myös muistotilaisuu-
den Jääkäripataljoona 27:n pitkäaikaisen komentajan majuri Maximilian Bayerin 
haudalla Mannheimissa sekä junaonnettomuudessa menehtyneiden jääkäreiden 
hautausmaalla Osnabrückissä.

Kuluvana vuonna järjestimme Jääkärimarssin kotimaisen 100-vuotiskantaesityk-
sen muistokonsertin Helsingissä ja Jääkärilipun vihkimisen sekä suomalaisen soti-
lasvalan 100-vuotismuistotilaisuuden Liepajassa. Samalla kunnioitimme yhdessä 
Suomen suurlähetystön kanssa Latvian itsenäisyyden 100-vuotisjuhlallisuuksia. 
Puolustusvoimat on kunnioittanut jääkäreiden perintöä kaikissa tilaisuuksissa. Ase-
lajeista tykistö, pioneerit ja viesti ovat juhlineet omissa 100-vuotistilaisuuksissaan. 
Eri puolella Suomea on lisäksi kunnioitettu muun muassa etappireittien, aselaiva 
Equityn muistoa ja pidetty monia paikallisia jääkäreitä kunnioittavia, arvokkaita ta-
pahtumia. Monissa museoissa on ollut erillisiä jääkäriaiheisia näyttelyitä – mm Mu-
seo Militariassa Hämeenlinnassa, Museo Vapriikissa Tampereella, Rajamuseossa 
Imatralla ja Pohjanmaan museossa Vaasassa. Kauhavan Kortesjärvellä avattiin täysin 
uusittu Jääkärimuseo.

Monilla paikkakunnilla on pidetty lukuisia jääkäreihin liittyviä luentosarjoja ja se-
minaareja. Lähes kaikissa maanpuolustuslehdissä on ollut jääkäreitä käsitteleviä kir-
joituksia. On myös ollut teattereiden toteuttamia näytelmiä, kuten viimeisimpänä 
Jääkärin morsian musiikkinäytelmä Keravalla. Yleisradio teki vuonna 2015 Jääkäri-
dokumentin, jolla on ollut jo yli miljoona katsojaa. Iltasanomat teki Jääkäriliitteen 
vuonna 2014.
 Me jääkäriperinteen vaalijat uskomme, että olemme saavuttaneet tavoitteemme. Ta-
voitteemme on ollut paitsi tuoda merkittävät jääkäriperinteet ja jääkäreiden sanoma 
esille, niin myös kertoa nuoremmille polville Suomen itsenäisyyden eteen tehdystä 
pitkäjänteisestä ja epäitsekkäästä työstä. Toivomme, että olemme kyenneet omalta 
osaltamme vahvistamaan jääkäreiden Suomen nuorisolle jättämän testamentin tär-
keintä sanomaa: ”Luottamuksen Suomen tulevaisuuteen itsenäisenä ja vapaana val-
tiona, horjumattoman uskon tämän asian oikeutukseen sekä voittoon toivottomassa-
kin tilanteessa ja tahdon sekä uskalluksen taistella kaikissa tilanteissa näiden 
päämäärien puolesta”.

Kiitämme kaikkia jääkäriperinteen vaalijoita, yhteistyötahoja ja tukijoitamme jääkä-
riperinteen eteen tehdystä työstä!

 
Pertti Laatikainen Jukka Pennanen
JP27 Perinneyhdistyksen Jääkärisäätiön hallituksen
hallituksen puheenjohtaja puheenjohtaja

 



Vasas superveckoslut avslutar 
evenemangen till jägarnas 

100-årsminne

Jägarnas återkomst till Vasa 25.2.1918 och paraden på Vasa torg 26.2.1918 var med 
tanke på jägarna betydelsefulla händelser. Under världskrigsåren var de jägare som 
farit till Tyskland för militärutbildning då för sista gången samlade i en gemensam 
parad. Kavallerigeneral Carl Gustaf Mannerheim, som i januari utsetts till överbefäl-
havare för det självständiga Finlands armé, tog emot paraden. Efter paraden skingra-
des jägarna i enlighet med Mannerheims vilja till nya uppdrag inom regeringens 
trupper på olika håll i Finland. Deras huvudsakliga uppgift var att utbilda och leda 
unga värnpliktiga vid de jägarbrigader som grundades och som den vita arméns 
kärna säkerställa att självständigheten bevarades och att ryssarna avlägsnades ur lan-
det. 

100-årsjubileumsfestligheterna i Vasa har från våren 2015 beretts koordinerade av 
dem som värnar jägartraditionen – föreningen Jägarbataljon 27:s traditioner och Jä-
garstiftelsen – i samarbete med Vasa stad och försvarsmakten. Kauhava stads kun-
nande och insats är med i arrangemangen av seminariet i Vasa. 

Festligheterna i Vasa – Vasas superveckoslut – är uppbyggda så att det erbjuds ett 
intressant program för så många som möjligt. Utöver samvaro är det för vissa viktigt 
med en vetenskaplig synvinkel, andra tycker om militärmusik och en tredje är intres-
serad av militärparader och för många är också en andlig infallsvinkel viktig. Allt 
detta ville vi ta in i vårt program. Det mångsidiga programutbudet möjliggör på 
grund av stort intresse för evenemangen att alla kan delta i något av evenemangen. 

Vi har vid festligheterna i Vasa velat stärka det internationella samarbetet speciellt 
med tyskarna, med vilka de som värnar om jägartraditionen har årliga träffar i Ho-
henlockstedt på Finnentag samt på Hammelburgs infanteridag.  Vår vänskap och 
vårt samarbete som inleddes för hundra år sedan fortsätter ännu. Den verksamhet 
som jägarna satte igång år 1914 var också den tidens internationella verksamhet, 
fastän Finland som stat inte ännu då fanns som aktör. Jägarrörelsen band samman 
också medborgare och öden i flera andra länder i Östersjöregionen – i Sverige, Dan-
mark, Tyskland samt i nuvarande Lettland och Estland. 

Den strategi som föreningen Jägarbataljon 27:s traditioner gjorde år 2012 för ge-
nomförande av de olika 100-årsfestligheterna har i och med festligheterna i Vasa 
förverkligats. Vi har firat jägarrörelsens uppkomst i Helsingfors 2014, 100-årsjubi-



leumsfestligheterna för inledandet av utbildningen i Hohenlockstedt 2015 och min-
net av ubåt UC57 i Lovisa förra året. I fjol ordnade vi också en minnestillställning vid 
Jägarbataljon 27:s långvariga kommendör major Maximilian Bayers grav i Mann-
heim samt vid gravgården i Osnabrück för de jägare som omkommit vid en tågo-
lycka. 

Under innevarande år ordnade vi en minneskonsert för det inhemska 100-årsur-
uppförandet av Jägarmarschen i Helsingfors och invigningen av Jägarfanan samt en 
100-årsminneshögtid för den finska krigsmannaeden i Liepaja. Samtidigt hedrade vi 
tillsammans med Finlands ambassad 100-årsjubileumsfestligheterna för Lettlands 
självständighet. Försvarsmakten har hedrat arvet efter jägarna vid alla tillställningar. 
Av vapenslagen har artilleri, pionjärer och signal firat egna 100-årstillställningar. I 
olika delar av Finland har dessutom bland annat etapprutternas, vapenfartyget Equi-
tys minne hedrats och många lokala betydelsefulla evenemang som hedrar jägarna 
har ordnats. I många museer har det varit olika utställningar med jägartema – bl.a. i 
Museum Militaria i Tavastehus, i museet Vapriikki i Tammerfors, Gränsmuseet i 
Imatra och Österbottens museum i Vasa. I Kortesjärvi i Kauhava öppnades ett helt 
förnyat Jägarmuseum. 

På många orter har det hållits flera föreläsningsserier och seminarier i anslutning 
till jägarna. I nästan alla försvarstidningar har det funnits artiklar som behandlar jä-
garna. Det har också förekommit pjäser som uppförts på teatrar, såsom senast musi-
kalen Jägarens brud i Kervo. Yleisradio gjorde år 2015 en jägardokumentär som re-
dan har haft över en miljon tittare. Iltasanomat gjorde en jägarbilaga år 2014. 

 Vi som värnar om jägartraditionen tror att vi har nått vårt mål. Vårt mål är att 
förutom att föra fram de viktiga jägartraditionerna och jägarnas budskap också be-
rätta för den yngre generationen om det långsiktiga och osjälviska arbete som utförts 
för Finlands självständighet. Vi hoppas att vi för egen del har kunnat stärka det vik-
tiga budskap som lämnats till de unga i jägarnas testamente: Tron på Finlands fram-
tid som en självständig och fri nation, en orubblig övertygelse om denna saks berät-
tigande och seger även i en hopplös situation samt vilja och mod att kämpa i alla 
situationer för dessa mål. 

Vi tackar alla som värnar om jägartraditionen, samarbetsparter och våra understö-
dare för det arbete som har utförts för jägartraditionen!

Pertti Laatikainen Jukka Pennanen
JP27 styrelsens ordförande Jägarstiftelsens ordförande
 



Puolustusvoimain komentajan tervehdys

Jääkärien pitkä odotus oli ohi heidän pääjoukkonsa saapuessa Libausta Vaasaan ta-
san sata vuotta sitten. Jääkärit tulivat Suomeen täyttämään sen tehtävän, jonka vuok-
si he olivat vuosia aiemmin lähteneet Saksaan. 

Kotiinpaluu oli jääkäreille toiveiden täyttymys. Kansa otti heidät vastaan hurraa-
huudoin, ja ylipäällikkö, ratsuväenkenraali Mannerheim ylisti jääkäreitä isänmaan 
parhaiksi pojiksi. Jääkärien tehtävä, Suomen itsenäisyyden varmistaminen, oli kui-
tenkin vielä edessä. 

Alkuperäinen tarkoitus riisua maassa olevat venäläiset sotilaat aseista oli tapahtu-
mien vyöryissä muuttunut osallisuudeksi Suomen sisäisessä taistelussa. Tämä oli 
syvä pettymys jääkäreille. Itsenäisen Suomen lailliselle hallitukselle vannotun soti-
lasvalan mukaisesti käsketty tehtävä täytettiin kuitenkin kunnialla. 

Rauhan tilan saavuttaminen itsenäisessä Suomessa oli jääkäreille palkinto vuosien 
henkilökohtaisista uhrauksista. Saksaan lähdön tavoitteet oli saavutettu: Suomi oli 
vapaa!  

Jääkärien työ isänmaan palveluksessa jatkui, vaikka pääosa heistä palasikin kevään 
1918 tapahtumien jälkeen siviilitöiden pariin. Puolustuslaitokseen jääneet jääkärit 
muodostivat ratkaisevan voimavaran niin Puolustusvoimien rakentamisessa ennen 
sotia kuin taistelujen ja sotatoimien johtamisessa talvi-, jatko- ja Lapin sodassa.  

Jääkärien sotilaallinen elämäntyö päättyi vuonna 1959 viimeisen palveluksessa 
olleen jääkärin, jalkaväenkenraali Kaarlo Heiskasen siirtyessä reserviin puolustus-
voimain komentajan tehtävästä.  

Jääkärien henkinen elämäntyö ei kuitenkaan lakannut. Laatimassaan testamentis-
sa jääkärit ilmaisivat sen perinnön, jonka he halusivat jälkipolville jättää. Se on halu 
asettaa yhteinen hyvä, vapaa ja itsenäinen Suomi, oman edun edelle. 

Tämä jääkärien arvokas perintö elää vahvasti Suomen kansassa edelleen. Viimei-
simmän tutkimuksen mukaan yli 70 prosenttia suomalaisista on sitä mieltä, että 
Suomea tulee puolustaa aseellisesti kaikissa tilanteissa. Puolustusratkaisumme yh-
dellä kulmakivellä, yleisellä asevelvollisuudella, on niin ikään vankka asema. Neljä 
viidesosaa kansasta kannattaa yleiseen asevelvollisuuteen perustuvaa puolustusjär-
jestelmää.

Kunnioitamme jääkäreitä suuresti heidän meidän kaikkien eteen tekemistään uh-
rauksista ja työstä.

Toivotan kaikille jääkärien kotiinpaluun 100-vuotisjuhliin osallistuville antoisaa ja 
mielenpainuvaa juhlaa Vaasassa.

Kenraali Jarmo Lindberg
Puolustusvoimain komentaja

 



Tervetuloa historialliseen Vaasaan!

Vaasan kaupungilla on kunnia olla mukana järjestämässä jääkärien kotiinpaluun 
100-vuotismuistojuhlallisuuksia. 

100 vuotta sitten jääkäripataljoona palasi Saksasta Suomeen ja esiintyi uudelle yli-
päällikölleen kenraali Carl Gustaf Mannerheimille Vaasan torilla. Vaasa toimi tuol-
loin myös pääkaupunkina Suomen senaatin työskennellessä maaherrantalolla ja 
kaupungintalolla kolmen kuukauden ajan.

Lähes puolet jääkäreistä oli kotoisin Pohjanmaalta. Saksaan koulutukseen lähtevi-
en oli poistuttava maasta salateitse, ja yksi reitti kulkikin Pohjanmaan rannikolta 
Merenkurkun yli Uumajaan. Matkaa taitettiin joko hiihtäen tai veneellä.  

Jääkäreitä on muisteltu Vaasassa Suomi 100 -juhlavuoden aikana laajemminkin. 
Esimerkiksi Pohjanmaan museossa on esillä 27.5.2018 saakka Jääkärit-näyttely, joka 
kertoo jääkäreiden koko tarinan ilmiön taustatekijöistä sen perintöön saakka. 

Jääkäreiden vaiheet Saksassa tunnetaan melko tarkkaan, mutta suurelle yleisölle 
tuntemattomampaa historiaa on se mistä he tulivat, mitä he tekivät ja mihin he pää-
tyivät elämässään. Näyttely avaa ja esittelee erityisesti tätä puolta jääkäriliikkeestä. 
Näyttelyä pääsee katsomaan ilmaiseksi 25.2.2018, jolloin Pohjanmaan museolla jär-
jestetään yleisötapahtuma 100-vuotisjuhlan kunniaksi.

Vaasassa voit myös vierailla jääkäreiden muistomerkillä. Kuvanveistäjä, professori 
ja jääkärikapteeni Lauri Leppäsen pronssinen jääkäripatsas seisoo täysissä varusteis-
sa Hovioikeudenpuistossa katsellen kohti Vaskiluotoa. Muistomerkki paljastettiin 
jääkärien kotiinpaluun 40-vuotismuistopäivänä 25.2.1958. Tilaisuuteen osallistui 
myös tasavallan presidentti Urho Kekkonen. 

Vaasan kaupunki on ollut mukana monessa maamme historiaa muokanneessa ta-
pahtumassa. Olemme ylpeitä saadessamme vaalia tätä kulttuurihistoriallista perin-
töä. Vaasan toimiminen Suomen pääkaupunkina ja senaatin istuntopaikkana osoitti 
luottamusta kaupunkiamme kohtaan. Toivomme olevamme yhtä vakaan luotta-
muksen arvoisia myös nykypäivänä ja tulevaisuudessa.

Toivotan Vaasan kaupungin puolesta kutsuvieraat, kaupunkilaiset ja muun ylei-
sön lämpimästi tervetulleeksi nauttimaan muistojuhlan tilaisuuksista!

Tomas Häyry
Vaasan kaupunginjohtaja

 



Välkommen till historiska Vasa!

Vasa stad har äran att vara med och ordna 100-årsjubileumsfestligheterna för jägar-
nas återkomst. 

För 100 år sedan återvände jägarbataljonen från Tyskland till Finland och fram-
trädde inför den nya överbefälhavaren general Carl Gustaf Mannerheim på Vasa 
torg.  Vasa fungerade då också som huvudstad, när Finlands senat arbetade i lands-
hövdingshuset och stadshuset under tre månaders tid. 

Närmare hälften av jägarna kom från Österbotten. De som for till Tyskland för att 
utbilda sig måste lämna landet på hemliga vägar, och en rutt gick från den österbott-
niska kusten över Kvarken till Umeå. Resan gjordes antingen på skidor eller med båt.  

Jägarna har under Finland 100-jubileumsåret ihågkommits i Vasa även i större 
omfattning. På Österbottens museum visas exempelvis fram till 27.5.2018 utställ-
ningen Jägarna, som skildrar jägarnas hela historia från bakgrundsfaktorerna till 
arvet efter dem. 

Man känner tämligen exakt till jägarnas skeden i Tyskland, men en mer okänd 
historia för den stora allmänheten är varifrån de kom, vad de gjorde och var de ham-
nade i livet. Utställningen öppnar upp och presenterar i synnerhet den här sidan av 
jägarrörelsen. Utställningen kan ses gratis 25.2.2018, då det ordnas ett publikevene-
mang på Österbottens museum till 100-årsjubileets ära. 

I Vasa kan du också besöka jägarnas minnesmärke. Skulptör, professor och jägar-
kapten Lauri Leppänens jägarstaty i brons står i full rustning i Hovrättsparken och 
blickar mot Vasklot. Minnesmärket avtäcktes till 40-årsminnesdagen av jägarnas 
återkomst 25.2.1958. I tillställningen deltog också republikens president Urho Kek-
konen. 

Vasa stad har deltagit i många händelser som har format vårt lands historia. Vi är 
stolta över att få värna detta kulturhistoriska arv. Det att Vasa fungerade som Fin-
lands huvudstad och senatens sammanträdesplats visade ett förtroende för vår stad. 
Vi hoppas att vi är värda ett lika stadigt förtroende också i dagens läge och i framti-
den. 

Jag önskar på Vasa stads vägnar de inbjudna gästerna, stadsborna och den övriga 
publiken varmt välkomna  att njuta av evenemangen under minnesfesten!

Tomas Häyry
Vasas stadsdirektör

 



Kauhavan kaupungin tervehdys

Kauhava on jääkärikaupunki ja pitää kunnia-asianaan vaalia jääkärien muistoa ja 
perinnettä.

Nykyisen Kauhavan alueelta lähti väkilukuun suhteutettuna eniten miehiä jääkä-
reiksi. Isänmaallisuus ja rohkeus – ehkä jopa uhkarohkeus – ovat olleet perinteisesti 
pohjalaisten ominaisuuksia. Niitä tarvittiin, kun jääkäreiksi värväydyttiin ja värvät-
tiin nuoria miehiä yli sata vuotta sitten.

Saksan-vuosinaan jääkärit tähtäsivät yhtenäiseen, itsenäiseen Suomeen.” Onhan 
koko kansamme elämä, meidän ja tulevien sukupolvien onni ja tulevaisuus nyt pe-
lastettava, jos se kerran pelastettavissa on”,

(jääkäri Vilho Hurme 1916).
Jääkärien kaavailema vapaustaistelu sai kuitenkin toisenlaisen luonteen kuin he 

olivat Saksaan lähtiessään osanneet ajatella. Tämä valkeni heille viimeistään  vuonna 
1918 kotimatkalle lähdettäessä.

Jääkärit saapuivat Vaasaan 25.2.1918 ja Suomen nuori itsenäisyys saatiin säilytet-
tyä. Sata vuotta on kulunut ja voimme nyt kiitollisina muistella  jääkärien paluuta.

Kauhavan kaupunki on tänään 16 500 asukkaan vireä maaseutukaupunki. Se 
muodostui neljän kunnan – Alahärmän, Kauhavan, Kortesjärven ja Ylihärmän -  
kuntaliitoksella vuonna 2009. Sen elinkeinorakenne koostuu teollisuudesta, palve-
luista sekä maa- ja turkistaloudesta. Kaupungin talous on tasapainossa ja vuoteen 
2025 tähtäävän kaupunkistrategian painopisteitä ovat yrittäjyys ja lapsiperheet.

Kauhavalla jääkäriperinne elää vahvana. Kortesjärvelle perustettiin vuonna 1995 
Suomen jääkärimuseo kertomaan jääkärien historiasta. Viime vuonna  kaupunki 
peruskorjasi  tilat ja entinen kunnantalo muuttui täysin uudistuneeksi Suomen jää-
kärimuseoksi.

Yli 20 vuotta olemme Kauhavalla järjestäneet vuosittain kansainvälisen jääkärise-
minaarin. Tänä vuonna seminaari pidetään Vaasassa osana jääkärien paluun 
100-vuotisjuhlallisuuksia.

Toivotan kaikille mieleenpainuvaa jääkärien kotiinpaluun 100-vuotismuistojuhlaa

Markku Lumio 
kaupunginjohtaja

 



Jääkärien kotiinpaluun 
100-vuotismuistojuhlallisuudet  
Vaasassa 23.–25.2.2018

Yleisölle avoimet tilaisuudet ovat perjantaina jääkäriseminaari ja kirkkokonsertti, 
lauantaina seppeleenlaskut, paraatikatselmus ja ohimarssi sekä sunnuntaina 
jumalan palvelus ja seppeleenlasku. Lauantain pääjuhla on kutsuvierastilaisuus 
erikseen kutsutuille.

Perjantaina 23.2. 

Klo 13.00-16.30 Kansainvälinen juhlaseminaari 
  ”Sotilaspoliittinen tilanne Itämeren piirissä vuoden 1918 alussa.”
  Vaasan kaupungintalolla, os. Senaatinkatu 1

Klo 19.00-20.30 Saksan asevoimien soittokunnan konsertti Vaasan kirkossa
  os. Kirkkopuistikko 24

Lauantai 24.2.

Klo 9.00-9.30 Seppeleenlaskut sankarihautamuistomerkille, Vapaussodan  
 sankarimuistomerkille, Vaasaan haudattujen jääkärien  
 muistomerkille ja perinnemuurille

Klo 11.00-12.30 Paraatikatselmus Kauppatorilla ja ohimarssi Vaasanpuistikolla

Klo 14.00-16.00 Pääjuhla Vaasan kaupungintalolla
  os. Senaatinkatu 1

Sunnuntai 25.2.

Klo 10.00-11.15 Jumalanpalvelus Vaasan kirkossa

Klo 12.00  Seppeleenlasku Jääkäripatsaalle Hovioikeudenpuistikossa 

Maanantai  26.2.

Klo 19.00-21.00 Saksan asevoimien soittokunnan konsertti Temppeliaukion   
 kirkossa Helsingissä 



Festligheterna vid firandet av 100-årsminnet av 
Jägarnas hemkomst i Vasa 23.–25.2.2018

Minneshögtidens evenemang som är öppna för allmänheten är; Jägarseminariet och 
konserten i Vasa kyrka på fredagen, kransnedläggning, paradmönstring och 
förbimarch på lördagen samt gudtjänst och kransnedläggning på söndagen. 
Lördagens huvudfest är dedikerad för inbjudna gäster.

Fredagen 23.2.

Kl 13.00-16.30 Internationellt festseminarium 
 ”Den militärpolitiska situationen krig Östersjön i början av år 1918” 
 Vasa stadshus (Senatsgatan 1)

Kl 19.00-20.30 Tyska arméns musikkårs konsert i Trefaldighetskyrkan     
 (Kyrkoesplanaden 24)

Lördag 24.2.

Kl 9.00-9.30 Kransnedläggning vid hjältegravsmonumentet,  
 hjältemonumentet  för frihetskriget, monumentet för   
 begravna i Vasa och traditionsmuren

Kl 11.00-12.30 Paradmönstring på Vasa torg och förbimarch på Vasa Esplanaden

Kl 14.00-16.00 Huvudfest i Vasa stadshus (Senatsgatan 1)

Söndag 25.2.

Kl 10.00-11.15 Gudstjänst i Vasa kyrkan

Kl 12.00  Kransnedläggning vid Jägarstatyn i Hovrättsparken

Måndag  26.2.

Kl 19.00-21.00 Tyska arméns musikkårs konsert i Tempelplatsens kyrka i  
 Helsingfors.



Sotilaspoliittinen tilanne Itämeren ympärillä vuoden  
1918 alussa

Kansainvälinen juhlaseminaari Vaasan 
kaupungintalolla 23.2.2018 klo 13.00

Jääkärien marssi: Pohjanmiehet
Seminaarin avaus: Kauhavan kaupunginjohtaja Markku Lumio  
Vaasa 100 vuotta sitten – Vaasan kaupunginjohtaja Tomas Häyry 
Suomi ja Venäjä – Professori Martti Häikiö    
Ruotsi – Professori Hain Rebas     

Kahvitauko      

Saksa – Tohtori Agilolf Kesselring    
Ahvenanmaa – Dosentti Kenneth Gustavsson  

Puheenjohtajina toimivat  Markku Lumio ja Jääkärisäätiön puheenjohtaja Jukka 
Pennanen   

Den militärpolitiska situationen kring Östersjön i början  
av år 1918

Internationellt jubileumsseminarium på 
stadshuset i Vasa 23.2.2018 kl 13.00

Jägarmarschen, Pohjanmiehet 
Seminariet öppnas. Stadsdirektören i Kauhava Markku Lumio
Vasa för 100 år sedan. Stadsdirektören i Vasa Tomas Häyry
Finland och Ryssland. Professor Martti Häikiö
Sverige. Professor Hain Rebas    

Kaffepaus      

Tyskland, Doktor Agilolf Kesselring
Åland. Docent Kenneth Gustavsson

Ordförande: Markku Lumio och Jägarstiftelsens ordförande Jukka Pennanen

   



Paraatikatselmus Kauppatorilla
lauantaina 24.2.2018 klo 11

Paraatikatselmuksen suorittaa Maavoimien komentaja, kenraalimajuri Petri Hulk-
ko. Paraatijoukkoja komentaa Porin prikaatin komentaja, eversti Rami Saari. Maa-
voimien kenttärovasti Vesa Aurén pitää kenttähartauden. Laivaston soittokunta, 
Saksan asevoimien soittokunta ja Pohjanmiehet-kuoro vastaavat paraatikatselmuk-
sen musiikista.

Ohimarssi Vaasanpuistikolla lauantaina 24.2.2018 klo 12

Lentonäytös noin klo 12.30 eteläisellä kaupunginselällä. Säävaraus.

Maavoimien komentaja, kenraalimajuri Petri Hulkko ottaa ohimarssin vastaan Vaa-
sanpuistikolla. Ohimarssin vastaanottopaikka sijaitsee Vaasan lyseon ja kaupunginta-
lon välisellä alueella. Paraatijoukkoja komentaa Porin prikaatin komentaja, eversti 
Rami Saari. Laivaston soittokunta ja Saksan puolustusvoimien keskussotilassoittokun-
ta vastaavat ohimarssin musiikista. Jalan marssivat joukot ohimarssijärjestyksessä.

1.  Paraatin komentaja, Porin prikaatin komentaja, eversti Rami Saari                                                                                                     
2.  Kielekkeinen valtiolippu (Porin prikaatin asettama lippuvartio)                                                     
3.  Jääkärilippu (Panssariprikaatin asettama lippuvartio)                                                                        
4.  Hämeen panssaripataljoona, Panssariprikaati (1. joukkue on pukeutunut 

vuoden 1918   univormuihin)                                                                                                                                   
5. Jääkäritykistörykmentti, Panssariprikaati                                                                      
6. Satakunnan pioneeri- ja viestipataljoona, Porin prikaati                                                      
7. Pohjan pioneeripataljoonaa, Kainuun prikaati                                                                      
8. Vaasan rannikkojääkäripataljoona, Uudenmaan prikaati                                                                 
9.  Lapin jääkäripataljoona, Jääkäriprikaati                                                                                           
10.  Kymen jääkäripataljoona, Karjalan prikaati                                                                                            
11.  Uudenmaan jääkäripataljoona, Kaartin jääkärirykmentti                                           
12. Merivoimat (edustava joukko Rannikkoprikaati)                                                                        
13. Ilmavoimat (edustava joukko Ilmasotakoulu)                                                                                  
14. Saksan kaartin pataljoona Wachbataillon, Saksan asevoimat                                          
15. Suomalais-saksalainen reserviläisosasto                                                                                                              
16. Jääkäripataljoona 27:n perinneyhdistyksen lippulinna

Soittokunnat:
Saksan asevoimien soittokunta 
Laivaston soittokunta, Suomen merivoimat



Jääkärien kotiinpaluun
Pääjuhla 24.2.2018 klo 14.00

Vaasan kaupungintalo

Ohjelma

Jääkärien marssi 
säv. Jean Sibelius

Laivaston Soittokunta
solistina musiikkimajuri Juha Ketola

Tervetulosanat  
Jääkäripataljoona 27 perinneyhdistyksen hallituksen puheenjohtaja

prikaatikenraali evp Pertti Laatikainen 

Korsholma 
säv. Armas Järnefelt

Laivaston Soittokunta

Juhlapuhe 
Puolustusvoimain komentaja  

kenraali Jarmo Lindberg

Nuijamiesten marssi
säv. Toivo Kuula

Laivaston Soittokunta
solistina musiikkimajuri Juha Ketola

Tervehdykset
Valtioneuvosto 

Puolustusministeri Jussi Niinistö
Saksa

valtiosihteeri Dr. Ralf Brauksiepe
Vaasan Kaupunki 

kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Joakim Strand

Alte Kameraden 
säv. Carl Teike

Laivaston Soittokunta

Huomionosoitukset ja loppusanat 
Jääkärisäätiön puheenjohtaja  

kenraalimajuri evp Jukka Pennanen

Maamme 
säv. Fredrik Pacius

soittokunta, solisti ja yleisö
 



Jubileumsfest   24.2.2018 kl 14:00
Stadshuset i Vasa

Program

Jägarmarschen 
kompositör Jean Sibelius

Flottans musikkår
solist musikmajor Juha Ketola

Välkomsthälsning  
Ordföranden för Föreningen Jägarbataljon 27:s Traditioner  

brigadgeneral i a Pertti Laatikainen 

Korsholm 
kompositör Armas Järnefelt

Flottans musikkår

Festtal 
Försvarsmaktens kommendör Jarmo Lindberg

Nuijamies-marschen
kompositör Toivo Kuula

Flottans musikkår
solist musikmajor Juha Ketola

Hälsningar
Statsrådet

Försvarsminister Jussi Niinistö
Tyskland

Dr. Ralf Brauksiepe
Vasa stad 

Stadsfullmäktiges ordförande Joakim Strand

Uppvaktning och slutord
Jägarstiftelsens ordförande, generalmajor i a Jukka Pennanen

Vårt land
kompositör Fredrik Pacius

musikkåren, solist och publik

 



Kirkkokonsertti

Vaasan kirkko 23.2. kello 19.00

Saksan asevoimien soittokunta

Johtaa: Reinhard Kiauka ja Tobias Wunderle

Ohjelma:

Tervehdyssanat, Jääkärisäätiön varapuheenjohtaja Peter Fagernäs

Fanfare and Flourishes, James Curnow

Finnish Rhapsody No. 1 op. 5, Robert Kajanus, sov. John Belenos

Canterbury Choral, Jan Van der Roost

I´m Dreaming of Home, Philippe Rombi, sov. John Glenesk Mortimer

Konzertstück Nr. 2 op. 114, Felix Mendelssohn-Bartholdy klarinetille ja 
basettitorvelle,  sov. Siegmund Goldhammer ja Orchester

Hymn to the Fallen, John Williams, sov. Paul Lavender

Finlandia op. 26, Jean Sibelius, sov. Hermann Schmidt

Jääkärien marssi, Jean Sibelius

 

Kalustoesittely Vanhalla kasarmialueella 
Pe 23.2.2018 klo 12–18 ja la 24.2.2018 klo 10–15
Kalustoesittely järjestetään perjantaina 23.2. kello 12–18 ja lauantaina 24.2. 
kello 10–15. Esillä on Maavoimien uusinta ja suorituskykyisintä kalustoa. 
Sotilaskoti palvelee vieraita molempina päivinä koko esittelyn ajan.



Ohimarssiin osallistuvat joukko-osastot

Jääkärilippu
Jääkärilippu, itsenäisen Suomen ensimmäinen joukko-osastolippu vihittiin Liepa-
jassa 13.2.1918. Jääkärilippu seuraa Puolustusvoimien valtakunnallisissa paraateissa 
kielekkeistä valtiolippua.

Hämeen panssaripataljoona, Panssariprikaati
Hämeen panssaripataljoona kouluttaa sodan ajan joukkoja mekanisoituihin ja 
moottoroituihin taisteluosastoihin. Koulutuksen voi saada esimerkiksi Leopard 2A-, 
BMP-2- tai MTLBV-panssarivaunujen vaunumiehistön tehtäviin.

Jääkäritykistörykmentti, Panssariprikaati
Jääkäritykistörykmentti vastaa mekanisoitujen ja moottoroitujen taisteluosastojen 
tulenkäyttö- ja johtamisjärjestelmien kouluttamisesta. Rykmentti tuottaa taistelu-
osastojen viesti-, tykistö- ja kranaatinheitinjoukot. 

Pääkoulutuskalustoa ovat panssarihaupitsit, komentopaikka- ja tulenjohtopanssa-
rivaunut, miehistökuljetusvaunuilla vedettävät raskaat ja kevyet kranaatinheittimet 
sekä panssaroidut viestiasemat. Johtamisjärjestelmiä ja viestiasemien panssarivau-
nukalustoa ollaan modernisoimassa vastaamaan 2020-luvun haasteisiin. Rykmentti 
valmistautuu uuden kaluston vastaanottoon. 155 mm:n raskaan panssarihaupitsin, 
K9-Thunderin, koulutus aloitetaan Jääkäritykistörykmentissä vuonna 2019. 

Satakunnan pioneeri- ja viestipataljoona, Porin prikaati
Satakunnan pioneeri- ja viestipataljoonan pioneerikomppania toimii Porin prikaatissa 
Säkylässä. Pataljoona kouluttaa varusmiehiä neljässä eri yksikössä, pioneerikomp-
paniassa, suojelukomppaniassa, esikuntakomppaniassa ja viestikomppaniassa. 
Paraatiin osallistuva pioneerikomppania suorittaa parhaillaan kansainvälistä valmius-
joukkokoulutusta. Satakunnan pioneeri- ja viestipataljoona on samalla valtakunnalli-
nen Suojelun osaamiskeskus, joka vastaa palkatun henkilökunnan suojeluun liittyväs-
tä täydennyskoulutuksesta sekä tiiviistä viranomaisyhteistyöstä painottuen 
Länsi-Suomen alueelle.

Pohjan Pioneeripataljoona, Kainuun prikaati
Pohjan pioneeripataljoonassa annetaan aselajin erikoiskalustokoulutusta sekä taiste-
lupioneerikoulutusta.

Vaasan rannikkojääkäripataljoona, Uudenmaan prikaati
Rannikkojääkäripataljoonan tärkein tehtävä on kouluttaa rannikkojääkäreitä ranni-
kon ja saariston haastaviin olosuhteisiin. Koulutuksessa painottuvat jalkaväki-,  
rannikko-ohjus- sekä tiedustelukoulutus. Lisäksi pataljoona vastaa veneenkuljettaja-
koulutuksesta JEHU- ja JURMO-luokille. Rannikkojääkäripataljoonassa on koulu-



tettu vuodesta 2005 alkaen erikoiskoulutuksena kansainvälistä rannikkojääkäriyksik-
köä (Amphibious Task Unit). Vaasan Rannikkojääkäripataljoonan toiminnassa 
kansainvälinen yhteistoiminta etenkin Ruotsin amfibiojoukkojen kanssa on osa arki-
päivää.

Lapin jääkäripataljoona, Jääkäriprikaati
Pataljoona toteuttaa koulutus- ja valmiustehtäväänsä pohjoisessa. Perinteitä vaalien 
nykyinen valmiusyksikkö toteuttaa vuosittain rajamarssin (pitkän vaelluksen), joka 
päätetään rajakasteeseen. Sama rajakaste toteutettiin Polkupyöräpataljoona 1:n va-
rusmiehille Terijoen aikaan silloisella Rajajoella. 
 
Kymen jääkäripataljoona, Karjalan prikaati
Kymen jääkäripataljoona on mekanisoitu, hyvin koulutettu, perinteensä tunteva ja 
erittäin iskukykyinen. Kymen jääkäripataljoonassa koulutetaan jatkossakin ammatti-
taitoista henkilökuntaa, varusmiehiä ja reserviläisiä toimimaan vaativissa sodan ajan 
tehtävissä.

Uudenmaan jääkäripataljoona, Kaartin jääkärirykmentti
Uudenmaan jääkäripataljoona kouluttaa tänä päivänä suorituskykyisiä kaupunkijää-
käreitä vaativiin taistelutehtäviin kaupunkiolosuhteissa. Taistelu rakennetulla alueel-
la vaatii erittäin nopeaa reagointikykyä ja joustavuutta taistelukentän ollessa moni-
ulotteinen ja etäisyyksien hyvin lyhyitä. Yksittäiseltä taistelijalta ja ryhmänjohtajilta 
vaaditaan oma-aloitteisuutta, aktiivisuutta ja hyvää fyysistä kuntoa.

Merivoimat 
Lippukomppania

Ilmavoimat
Lippukomppania
 
Saksan kaartin pataljoona Wachbataillon, Saksan asevoimat
Saksan kaartin pataljoona on edustusjoukko, joka vaalii 200 vuotta sitten perustetun 
Preussin kaartin jalkaväkirykmentti Nro. 1:n sekä Reichswehrin jalkaväkirykmentti 
Nro. 9 perinteitä. Historia näkyy yhä esimerkiksi sotilaiden aseotteissa. Pataljoonan 
tehtävän on edustaa Saksan liittovaltion asevoimia ja puolustaa Saksan hallinnon 
päämajaa puolustustilan aikana. Pataljoonaan aikoville sotilaille on tiukat pääsyvaa-
timukset, pituuden tulee olla 1,75 metrin ja 2,0 metrin välillä. Pataljoonan motto 
kuuluu: ”Aina samaa, aina loistavaa”.

Jatkuu edelliseltä sivulta.



Bundeswehrin soittokunta
Bundeswehrin soittokunta toimii Saksan Liittotasavallan lähettiläänä niin kotimaas-
sa kuin ulkomailla ja samalla ylläpitää saksalaisen yhteiskunnan ja sen asevoiminen 
tärkeää keskinäistä yhteyttä.

Bundeswehrin soittokunta vastaa yhdessä liittovaltion puolustusministeriön var-
tiopataljoonan kanssa vaadituista kunnianosoituksista Saksan liittotasavallan val-
tionvieraille ja soittaakin tämän takia vuosittain yli 70:n eri valtion kansallislauluja. 
Toinen soittokunnan tehtävä on juhlallisten marssiesitysten esittäminen eri tilai-
suuksissa. Tämän ammattiorkesterin repertuaariin kuuluu niin klassista musiikkia, 
puhallin- ja sotilasmusiikkia kuin swengaavaa tanssi- ja viihdemusiikkia.

Erityisen suosittuja esityksiä ovat yhdessä Berliinin filharmonikoiden kanssa pide-
tyt konsertit Berliinin Konserttitalolla, Berliinin Tuomiokirkolla ja Berliinin televisi-
ossa kuin myös useat joulunajan konsertit eri kirkoissa. Bundeswehrin soittokunta, 
jolla on yli 250 esitystä vuodessa ja jota pidetään Saksan Liitotasavallan käyntikortti-
na, on tervetullut vieras niin kotimaassa kuin ulkomailla. Säännölliset levytykset 
sekä televisio- ja radioesiintymiset täydentävät laajaa toimintaa.

Laivaston soittokunta, Suomen merivoimat
Vuonna 1919 perustettu Laivaston soittokunta on Merivoimien edustusorkesteri, 
jonka kokoonpanoon kuuluu 32 ammattimuusikkoa ja kaksi kapellimestaria. Soitto-
kunnan päällikkökapellimestarina toimii Petri Junna ja kapellimestarina Jarkko Aal-
tonen. Laivaston soittokunta tunnetaan monipuolisena orkesterina, joka klassisen ja 
marssimusiikin lisäksi esittää niin musikaalisävelmiä, pop-balladeja kuin ikivihreää 
iskelmääkin. Näyttävät kuviomarssiesitykset ovat vieneet soittokunnan 2010-luvulla 
mm. Osloon ja Bremeniin. Lontoossa soittokunta vieraili vuonna 2015 esiintymässä 
Waterloon taistelun juhlallisuuksissa. Konserttitoiminnan lisäksi soittokunta esiin-
tyy vuosittain lukuisissa Puolustusvoimien ja maanpuolustusjärjestöjen juhlissa sekä 
valtiollisissa tilaisuuksissa. Monet tuntevat Laivaston soittokunnan kuitenkin parhai-
ten perinteikkäästä joulurauhan julistuksesta.

Tammisunnuntai 1918 
Elokuvateatteri Bio Rex, Hovioikeudenpuistikko 16

25.2. klo 12.45
Perjantaina 25. tammikuuta 1918 Mannerheim käski suojeluskunta joukot 
aloittamaan venäläisvaruskuntien aseistariisunnan viidellä paikkakunnalla 
(Vaasa, Lapua, Ylistaro, Seinäjoki, Ilmajoki). Tammisunnuntaina 28. tammikuuta 
suojeluskuntalaiset ja Vöyrin sotakoulun joukot riisuivat aseista 400 venäläistä 
sotilasta.



Jääkäriperinnettä kantavat joukko-osastot

Hämeen panssaripataljoona, Panssariprikaati. Parolannummi
Jääkäriperinteet toi mukanaan Hämeen jääkäripataljoona, kun se yhdistettiin pans-
saripataljoonaan. Hämeen jääkäripataljoona peri aikanaan jääkäriperinteet XII jää-
käripataljoonasta.  Jääkärilippua säilytetään Hämeen panssaripataljoonassa ja patal-
joona asettaa paraateissa Jääkärilipulle kunniavartion.

Jääkäritykistörykmentti, Panssariprikaati. Parolannummi
Jääkäritykistörykmentti vaalii Kuninkaallisen Preussin Jääkäripataljoona 27:n kent-
tätykistön perinteitä.

Kymen jääkäripataljoona, Karjalan prikaati. Vekaranjärvi
Kymen jääkäripataljoonan perinnejoukko-osasto on 1920 perustettu Polkupyöräpa-
taljoona 3, jonka sai 1936 nimen Jääkäripataljoona 3. Sille oli määrätty vaalittavaksi 
Kuninkaallisen Preussin Jääkäripataljoona 27:n perinteet. 

Lapin jääkäripataljoona, Jääkäriprikaati. Sodankylä
Lapin Jääkäripataljoonalle jääkäriperinteet siirtyivät seuraavasti: 1921 perustettiin 
Polkupyöräpataljoona 1, jonka nimi muutettiin Jääkäripataljoona 1:ksi. Sotien jäl-
keen pataljoona sai uuden nimen: Pohjanmaan jääkäripataljoonaksi. 1964 pataljoo-
na siirrettiin Sodankylään ja nimettiin myöhemmin Lapin Jääkäripataljoonaksi.

Pioneerikoulu. Lappeenranta
Pioneerikoulun perinnejoukko-osasto on Jääkäripataljoona 27:n pioneerikomppania.
 
Vaasan rannikkojääkäripataljoona, Uudenmaan prikaati. Dragsvik
Rannikkojääkäripataljoonan yhteys Jääkäripataljoona 27:ään perustuu yhteiseen 
jääkärihistoriaan Vaasassa. Vaasan rannikkojääkäripataljoonan perinteet muodos-
tuvat erityisesti Rannikkojääkäripataljoonan vuosien 1960–1989 ja Uudenmaan pri-
kaatissa toimineen jääkäripataljoonan perinteistä. 

Vaasan Sotaveteraanimuseo  
on avoinna  seuraavasti
23.2. perjantai kello 10.00 -12.00  ja  
16.00-18.00.
24.2. lauantai kello  09.00 – 11.00.
Museon osoite on 22 Kirkkopuistikko,  
65100 Vaasa
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Seminaariviikonloppuna järjestetään yhteiskuljetus Vaasa-Kortesjärvi-Vaasa  
Suomen jääkärimuseolle su 25.2. klo 13.30. Hinta 12 € sis. myös kahvin.

Tiedustelut ja ennakkoilmoittautumiset museointendentti Hanna Rieck-Takala,  
puh. 040 148 4420, s-posti hanna.rieck-takala@kauhava.fi

Suomen jääkärimuseo on avoinna pe 23.2. klo 11–17 sekä su 25.2. klo 11–19.  
Pääsymaksut 5 €/ 3 €. Museokahvila ja museokauppa.



Vaasan kartta



Juhlapinssi
Sen pohjana on jääkärin 
päähine tsako. 
Päivämäärät kertovat 
jääkärikoulutuksen 
aloittamisesta 
Lockstedtissa 25.2.1915 
sekä paluusta Vaasaan päivälleen kolme 
vuotta myöhemmin 25.2.1918.  
Hinta 27 euroa.

Jääkäriaiheista esineitä myynnissä sotilaskodissa 
23.2 klo 12–18 ja 24.2. klo 10–15

Postikortteja
Erilaisia postikortteja. 1-osaiset 1 euro ja 2-osaiset 1,50 euroa sisältäen kuoren.

Jääkärien elämäntyö  
ItSenäISyyden  
PuoLeSta
Päivitetty ja laajennettu 
laitos jääkärien perus- 
tarinasta. Kielet: suomi, 
ruotsi, saksa, englanti,  
latvia.  Hinta 10 euroa.

Jääkäripatsas
Metallia, korkeus 27  cm. 
Hinta 300 euroa.

Jääkärimuki
Jääkäreiden kotiinpaluun 
100-vuotispainos. Hinta 20 euroa

Jääkäripostimerkit. 10  merkin 
arkki 1. luokan merkkejä.  
Hinta 25 euroa.



Juhlien järjestämistä ovat tukeneet 

Kauhavan kaupunki, Keskinäinen vakuutusyhtiö Fennia, 
Kesko, Maanpuolustuksen kannatussäätiö, Osuuskauppa KPO, 
Puolustusvoimat, Taaleri Oyj,  Vaasan kaupunki, Vapaussodan 

Invalidien Muistosäätiö sekä Wärtsilä Oy



Jääkärit koossa pataljoonana viimeistä kertaa paraatissa Vaasassa 26.2.1918


