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Jääkärien kotiinpaluun vuo-
sipäivästä on vuosikymmen-
ten saatossa muodostunut 
perinnetoiminnan tärkein 
päivä. Kun Vaasan osasto 
perustettiin vuoden 1976 
loppupuolella niin sääntöi-
hin otettiin erillinen maininta 
siitä, että osasto viettää vuo-
sipäiväänsä jääkäripäivänä 
25. helmikuuta Vaasassa. 

Osaston perustavan ko-
kouksen koollekutsujan 
ja ensimmäisen, 30 vuotta 
puheenjohtajana toimineen 
sosionomi Ole Fagernäsin 
laatimassa historiikissa hän 
kirjoittaa:

Jääkäripataljoona 27 
Perinneyhdistyksen Vaasan 
osasto toiminut 40 vuotta

Perjantaina 24.2.2017 Brage Forssten (vas.) ja Raimo Latvala laskivat havu-/
kukkalaitteen osaston perustajan ja pitkäaikaisen puheenjohtajan Ole Fager-
näsin haudalle Kruunupyyssä.

Osaston jäseniä kunniakäynnillä Vaasaan haudattujen jääkärien muistomerkillä. Vaasan vanhalla hautausmaalla, jossa havuseppeleen laskivat Marja ja Kaj 
Sandström.

Perinnemuurilla havuseppeleen laskivat osaston edustajina Olof Back (vas.) ja 
Brage Forssten sekä Tuula Harjunpää.

”Vaasan osaston perus-
tamistoimet käynnistyivät 
lokakuussa 1976, jolloin 
Ole Fagernäsin aloitteesta 
kokoontui joukko vaasalai-
sia jääkäreiden jälkeläisiä 
keskustelemaan mahdolli-
suuksista perustaa Vaasaan 
Jääkäripataljoona 27:n Pe-
rinneyhdistyksen Vaasan 
alaosasto. Jo marraskuun 
16. päivänä pidettiin Vaasan 
alaosaston perustava ko-
kous Vaasan Upseerikerhon 
nk. perinnehuoneessa, jossa 
aikoinaan Jääkäriliiton Vaa-
san osasto tapasi kokoontua. 
Vaasan osastosta tuli siten 

Perinneyhdistyksen ensim-
mäinen alaosasto. Vuodesta 
1982 käytetään alaosastojen 
sijaan nimitystä osasto. 

Vaasan osaston perusta-
vassa kokouksessa olivat läs-
nä: Alfons Byholm, Raimo 
Ericsson, Björn Eriksson, 
Ole Fagernäs, Martti Nikula, 
Gunnel Näsman, Olav Rönn 
ja Helge Wisén. 

Lisäksi pöytäkirjaan mer-
kittiin kuuden muun henki-
lön nimet, jotka estyneinä 
eivät voineet osallistua ko-
koukseen, mutta olivat il-
moittaneet haluavansa olla 
mukana yhdistystä perustet-

taessa.
Nämä henkilöt olivat: 

Ulla-Maija Fortelius, Maj-
Riitta Gröndahl, Georg 
Nordman, Veijo Rutanen, 
Bror-Erik Rönn ja Rigmor 
Rönn.

Jääkäriliiton Vaasan ja 
Pietarsaaren osastojen lo-
petettua toimintansa vuon-
na 1988 osastoomme liittyi 
viisitoista jääkäriä: Jacob 
Bengs, Rafael Berg, Curt 
Björklund, Johannes Björk-
man, Uno Fagernäs, Helge 
Ingman, Oskar Lasander, Al-
fred Ohls, Yrjö Pernu, Paul 
Pått, Edvard Rönnholm, 

Emil Sjöholm, Väinö Vainio, 
Johannes West ja Karl Öist. 
Viimeisenä näistä jääkäreistä 
Väinö Vainio kuoli 1989. 

Myöhemmin osastoon 
liittyi yhteisönä ”Gardes-
jägarnas Kamratförening” 
johon kuului Kaartin Jää-
käripataljoonassa palvelleet 
upseerit.”

Nyt kun jääkäriliikkeen 
synnystä ja ensi vuonna 
myös jääkärien kotiinpa-
luusta on kulunut satavuotta, 
elä perinnetyö voimakkaana 
ja näkyvänä. Valtakunnalli-
sessa yhdistyksessä on noin 
2 000 jäsentä, joista Vaasan 

osastoon kuuluu noin 100 
jäsentä.

Vaasan osaston 40-vuo-
tisjuhlallisuudet aloitettiin 
perjantaina 24. helmikuuta, 
jolloin osaston edustajat te-
kivät kunniakäynnin ja las-
kivat havu- / kukkalaitteen 
pitkäaikaisen puheenjohta-
jan Ole Fagernäsin haudalle 
Kruunupyyssä. 

Jääkäripäivän ja osaston 
vuosipäivään liittyvät kun-
niakäynnit tehtiin Vaasaan 
haudattujen jääkärien muis-
tomerkille Vaasan vanhalla 
hautausmaalla ja Jääkäri-
patsaalle Hovioikeudenpuis-
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Jääkäripatsaalle havuseppeleen laskivat JP 27 Pe-
rinneyhdistyksen varapuheenjohtaja Arno Hakka-
rainen (oik.) sekä majuri evp. Carl-Henric Lanamäki 
ja Martti Ehrnrooth Vaasan osastosta.

tossa sekä Perinnemuurille 
Kasarmintorilla. Mainituille 
muistomerkeille laskettiin 
havusepple. 

Osaston 40-vuotsisjuhla-
kokous ja samalla vuosiko-
kous pidettiin Vaasan Soti-
laskodissa. 

Juhla aloitettiin kuuntele-
malla Jääkärimarssi, seisaal-
leen nousten, kuten perintee-
seen kuuluu.

Juhlaesitelmän piti JP 27 
Perinneyhdistyksen vara-
puheenjohtaja Arno Hak-
karainen. Puheessaan hän 
erityisesti keskittyi Jääkäri-
liikkeen syntyyn ja tapahtu-
miin 100 vuotta sitten ja mil-
lä tavoin näitä historiallisia 
tapahtumia on nyt huomi-
oitu ja juhlistettu. Toisaalta 
hän myös kertoi tulevista 
merkittävistä juhlatapahtu-
mista, joiden kohokohdan 
muodostaa Vaasassa 23.–25. 
2.2018 pidettävät Jääkärien 
kotiinpaluun 100-vuotisjuh-
lallisuudet. 

Esitelmän päätteeksi vara-
puheenjohtaja Hakkarainen 
luovutti perinneyhdistyksen 
hallituksen myöntämät an-
siomerkit pitkään ja ansiok-
kaasti toimineille jäsenille 
seuraavasti: 

Kultainen ansiomerkki; 
Martti Ehrnrooth ja Veikko 
Kurkiala sekä Gunvor Pått. 

Hopeinen ansiomerkki: 
Olof Back, Brage Forssten, 
Tuula Harjunpää ja Alpo 
Koivuniemi.

Pronssinen ansiomerkki: 
Pauli Glader, Mauno Hintsa-
la, Juhani Kari, Carl-Henric 
Lanamäki, Jussi Mendelin ja 
Kaj Sandström. 

Vaasan osaston huomion-
osoituksen saivat vastaanot-
taa seuraavat; 

Osaston pienoispöytä-
lippu numeroituna; Martti 
Ehrnrooth (nro:4) ja Tuula 
Harjunpää (nro:5) sekä Rai-

Perinneyhdistyksen kultaisen ansiomerkin saivat vastaanottaa Gunvor Pått ja Martti Ehrnrooth.

Hopeisen ansiomerkin olivat vastaanottamassa Olof Back (vas.) ja Brage Forssten sekä Tuula Harjunpää.

Pronssisella ansiomerkillä huomioidut Kaj Sandström (vas.), Carl-Henrik Lanamäki, Juhani Kari ja Mauno 
Hintsala sekä Pauli Glader.

mo Latvala (nro:6). Osaston 
pöytästandardi; Olof Back, 
Mauno Hintsala ja Alpo 
Koivuniemi sekä Arno Hak-
karainen. 

Ennen varsinaista vuosi-
kokousta Pohjanmaan alue-
toimiston päällikkö evers-
tiluutnantti Mika Piiroinen 
esitti aluetoimiston terveh-
dyksen ja onnittelut sekä 
kiitokset hyvästä ja aktiivi-
sesta yhteistyöstä. Erityisesti 
evl. Piiroinen toi esiin puo-
lustusvoimien mukana olon 
niin jääkärin kotiinpaluun 
100 -vuotisjuhlallisuuksissa 
kuin myös pv:n vastaavissa 
tapahtumissa vuonna 2018. 

Osaston vuosikokousasi-
at käsiteltiin puheenjohta-
jana toimineen Pauli Gla-
derin johdolla joustavasti 
ja nopeasti. Johtokunnan 
kokoonpanon merkittävin 
muutos tapahtui puheenjoh-
tajistossa. Puheenjohtajana 
ansiokkaasti 10 vuotta toimi-
nut Martti Ehrnrooth ilmoitti 
halukkuudestaan luopua teh-
tävästä. Vuosikokouksen yk-
simielisellä päätöksellä valit-
tiin Brage Forssten osaston 
uudeksi puheenjohtajaksi 
vuosille 2017 – 2018. Hänen 
isoisänsä, äidin puolelta oli 
kalterijääkäri, joka vapautui 
Spalernajasta 12.3.1917, kun 
Venäjän vallankumoukselli-
set vapauttivat kaikki vangit. 

Vastaavasti Martti Ehrn-
rooth valittiin varapuheen-
johtajaksi vuodelle 2017.

Kokouksen jälkeiselle 
Jääkäripäivälliselle osallistui 
20 henkeä. Juhlapäivällinen 
rakentuu Jääkäripihvistä ja 
siihen kiinteästi kuuluvista 
salaateista ja muista herkuis-
ta. Sotilaskotisisaret olivat 
jälleen tehneet huipputyötä, 
josta kaikkia lausuivat erityi-
set kiitokset. 

Teksti Raimo Latvala,
kuvat Monica Latvala.


