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193-9,
Etupyörän
viimeinen pGtoimittaja.

0 E Ylirieku,
Pohjanmaan Jääkäripataljoonan komentaja v 1958 alkaen

L

Jääkärien
maanpuolustusperinteista
Kun BETUPYORXB pataljoonansa 40-vuotisjuhlaan herää siita evakkmesta, johon se Talvisodan
alkaessa vaipui, ovat sita ympäröivät olosuhteet monin tavoin muuttuneet.
Kaukana kaakossa on tumma Rajajoki, J P l:n rajakasteen suorituspaikka. Kaukana Terijoen kuulu,
jääkareillekin muistoista rikas hietikkoranta. Kaukana Kannaksen kanervakankaat ja Puhtdanmaki,
vanhan jaakaripolven arkisten aherrusten kenttä.
Kaukana sen raskaan taistelujen tien alkupaa; tien,
joka monien mutkien kautta johdatti J P l:n Terijoelta Vaasaan.
Uutta on ympäristö. Uusi on myös jaakaripolvi.
Mutta ne sotilaalliset perinteet, jotka J P 1:ssa sotia
edeltaneina vuosina luotiin; perinteet, joiden luomisessa omalla lehdellakin - Etupyöralla - on ollut
osuutensa, ovat liittyneet kiinteästi pataljoonaan ja
seuranneet sita sen vaiherikkailla taipakilla. Nama
perinteet ovat syntyneet vastuunalaisella etuvartiopaikalla, rajan valittömässa tuntumassa. Sieltä on
peräisin tuo reipas, velvoittava, uskossa luja ja uhrauksiin altis jaakarihenki. Se on kunnialla kestänyt
koetuksensa Talvi- ja Jatkosodassa; niissä kirkastunut ja sotien jälkeisille jaakaripolville perinnöksi
j aanyt.
Me wetupyöraajan» j aakaripolvi - nyt jo taustalla
ollen - seuraamme työtanne. Me elämme ja meitä
elahdyttaa usko, että TE - nykyinen jaakaripolvi
säilytatte J P l:n jaakariperinteet arvokkaana henkisenä omaisuutenanne. Me toivomme, että TE tätä
perinnettä jatkuvasti kasvatatte ja voimistatte, jotta
nykyinen pataljoonamme - Pohm J P - olisi J P l:n
tapaan eturivin joukko-osastona valmis niihin tehtaviin, joita uusi aika ja uudet olosuhteet sen eteen
asettavat.Ri' .

-
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kenraalimajuri evp.

Pohjanmaan Jaäkaripataljoonan 40-vuotistaipaleeseen skaltyy suomalaisen maanpuolustuksen monitahoinen kehityksen kuva.
Siitä on löydettavissä jo aIkuvaiheilta nuoruuden
innoittama ja rajakasteen elavöittämä raisu kannakselainen katsomus. Sen aikainen rajahenki oli se
pelto, mihin pataljoonan juuret olivat pureutuneet
ja mistä jääkärit silloin imivat uskonsa ja voimansa.
Jo tuolloin oli jääkärien maanpuolustus todellista,
sillä raja teki sen todeksi. Raja pani jokaisen tuntemaan tämän karun maan omakseen1 ja k ä s i t t h i i h ,
että sen suo;eleminen on meidän jokaisen velvollisuus
ja oikeus.
Vuosien vieriessa jaakaripataljoona täytti juuri
miehuusikaän päässeen5 sotilaan korkean tehtävän
isänmaansa suojamuurina yhtä hyvin Karjalan Kannaksella, Xanisjarvella kuin pohjois-Suomessakin.
Noissa koetuksissa suomalainen maanpuolustus tasottui vakavaksi ja itsekkaaksi tietoisuudeksi siita, että
kansakunnan on omin voimin selviydyttava koettelemuksistaan, mutta myös, ,etta kansalla, joka todella
tahtoo olla itsenäinen aina on voimaa puolustaa itsenäisyyttään~ (Snellman), niin lohduttomalta kuin
taistelu joskus tuntuikin.
Sotien j alkeisina vuosina myös Jaäkaripataljoona
1 joutui kokemaan kovat ajat olosuhteissa, missä suomalainen maanpuolustus yritettiin romuttaa ja tehdä tyhjää merkityksettömammäksi. Kaikesta huolimatta ensimmäisten j aakarien perinnöksi j attama
usko ylläpiti maanpuolustustahdon kipinää niin, että
ajan kuluessa se on saatu leviämään ja yhä laajemmin on alettu oivaltaa maanpuolustuksen tarkoitus.
Se on ytimekkäästi ja selkeästi sanottu suomalaisen
sob.ilasvalan lauseessa: ,Minä tahdon laillista esivaltaa rehellisesti ja uskollisesti palvella seka sen ja
Suomen valtakunnan hyötyä kaikin tavoin etsiä ja
edistää seka pahalta sita suojata.>
Tämä vaJa velvoittaa nykyistai ja tulevaa jääkäria
ehkäpä enemmän kuin entista, sillii sodan vakavum
on tekniikan kehityksen ansibsta levinnyt yli koko
valtakuyinm ja totaalinen sota on havittalnyt rajan
rauhan ja sodan olotilojen väliltä. T a t a syystä maanpuolustulcsen sisältö on laajentunut ja nykyisen
mampwlustaj an on otettava isänmaan suojelemisen
L

POHJANMAAN JAAKÄRIPATALJOONAN
HISTORIIKKI
25.4. 25 luovutti evl J. A. Ahlroth paltdjoonan
m d S. E. isa,ksonille tultuaan määrätyksi KSR:n
komentaj aksi.
25.7. 26 suoritettiin Jäppisen sillam luona V e ~ i ojan, suussa emimmainierii rajakaste, jolloin pp-mies
kastettiin rajasissiksi. Tämä tilaisuus oli rajakasteperinnäistavain syntyhetki ja sen jälkeen kävi ikäKarjalan Kannakselle perustettiin 17.1. 20 KäkP luokka toisensa jälkeen samassa paikassa saamassa
salmen Läänin Rykmentti, johon liitettiin mm. korajakasteen aina vuoteen - 3 9 asti. Ensimmäisen
koniaaa Terijoen Rajavartiopataljoona, Suomm Valrajakasteen suorittaja oli kapt K. Breitholtz ja kaskoisesta Kaartista, Viipurin Rykmentistii, Pohjois- tettavina olivat aliupseerikoulun oppilaat. Jokaimn
Savon Rykmentistä, Kaartin J ä ä k ä i r i p a t d j o ~ n aja~ rajasissiksi kastettu sai rajakastetodistuksen ja enb
Pohjamaan Jääkaripartaljoonasta siihen liitettiin yksi sirnmaisen sellaisen sai kokelasväiipeli A. Rautakomppania kustakin. Rykmentin esikunta sijaitsi vaara, jota on pidettävg rajatkastepe~innäistavan'i+Terijoella, 1 Patalj oomn esikunita Kellomäellii, II 16koska
,
hän kapt Breiihwltzin tukemana teki1 rajaPatdjoonan esikunta Jalkdassa ja II1 Pataljoonan
kastetta koskevan esityksen patdjoonan komentajailesikunta Raudussa. Useimmat näiden pataljoonien le w l Isaksonille saaiden hänen rsuostumuksensa.
kumppanioista olivat rajalla rajarvartiopdvelusta
31.8. 26 määrättiin ev1 T. Ilrnoniemi PPP 1:n kosuorittamassa.
mentajaksi evl Isakwnin siirtyessä KSR:n komem
Kakisaimm Läänin Rykmentti lakkautettiin 20.4. tajaksi.
21, jolloin sen 1 Pataljoonasta perustettiin PPP 1
2.11. 26 lakkautettiin Viipurissa 3. Er KKK, joka henkilökunta ja kaalustoi seka hevoset siimettiin
ja II Pataljoonasta. PPP 2. Sen II1 Pataljoona lakPPP 1:een ja siitä muodostettiin pataljoonan konekautettiin ja se liitettiin Karjaalan Kaaa-tin Rykmenttiin ja S a v m JCäkari~rykmenttiin. PPP 1:n ensim- kiviiärikomppania.
26.1. 28 vahvisti Tasavallan Presidentti patailjoomäiseksi komentajaksi määrättiin jaakmaj J. H. Heism n vumiipäivaiksi Joutselän taistelun vuosipäivän,
kanen,
Sisarpataljoonat, PPP 1 ja P P P 2 käsittivikt pe11. maaliskuuta. Taihän asti oli pataljoona viettarustamisvaihe&sa esikunnan ja neljä komp1>a,n,iaa, nyt wiosipWaariisa perusta~mispäivMani 20. huhtimutta molemmista lakkautettiin 4. K myii:hem,mb kuuta.
Evl ilmorniemen tultua maia~atyksiPdhjois-Swan
rajavartiotehtävän päätyttyä. FTP 1 sai varuskuntaRykmentin komenkajahi 115.6. 28 mätäriittiini w l Hj.
paikakseen Kellmaen ja PPP 2 Raivdan.
Strömberg (Siilasvuo) PPP 1:n kmentajaksi.
PPP 1:n komppaniat olivart aluksi mejoitettuina
5.7. 31 paljarstet-tiin suurin juhlallisuuksi~ Joutvanhoissa v&laisissa
huviloissa. Kun k d m m
selän taistelun muistomerkki, jonikai PPP 1 oli pyskomppanian käytössä oli kaikkiaan 18 huvilaa majoitusta varten ja pataljoonalla käytössään, yhteensä tyttänyt. LasUUa: olivat korkeimmasta sotilaspäällyslähes sata ja kun huvilat Sijaitsivat useiden .kilo- töstii mm. silloinen sotaväen paiillikkö. keml A. Sihvo, jalkav3en tarkastaja kemm Usterman, 2. D:n
metrien laajuisella alueella, ei sisajämjestyksen yllakomentaja k m öhquist. Kunmiakomppaaiani lippito ja vdvonta d l u t helppo t&tävk
Polkupyöiriä oli aluksi pata~ljmmlla20, mutta nii- puineen olivat asetta.net pataljoonan lisäksi myöskin
ta saatiin va~hitellemlisä& siinä malarin, että v. 1924 PPP 2 sekai lähiseutujen suojeluskunnat. Joutselan
patsaan paljastus oli varsin huomattava tapaus pavoitiin pataljoonaa jo pitää varsinaisena polkupyörätaaljoonan,historiassa, silla se osoitti kauniilla tavalle
patalj00~ait-m.
sen kiintymyksen ja ihailun, jota jokainen patalj16.5. 23 sai pataljoona oman lipun armeijan lippujuhlassa Helsingissä. Johtajatar Ida Soinisen steke- mssa palveleva niin kantahenkilöstöön kuin varusmiehiinkin kuuluva tunsi Joutselän, sankareita kohmästä aloitteesta joukko Viipurin naisia lahjoitti pasadareita, joiden perinteet se oli saanut
tdajoonalle tämän lipun. Sita d i noutamassa patatal- taan
vadittavakseen ja joiden perinteitä nykyinenkin jääjoonan komentaja evl J. H. Heiskanen aliupseerikurssin toimiessa lippujoukkueem.
käripolvi yhä vaalii.
Pataljoanan taktellessa alkuvaikeuksi.aani vaistaan
N W i n aikoihin, oli pataljoonan koulutustaso kopantiin alulle kasarmien rakentaminen Terijoelle, honnut jo varsin korkealle. Sita todistaa parhaiten
joka nyt oli määrätty sen vmskuntapaikaksi. R+
jalkaväen tarkastajan kiittävät lausunnot koulutuskemustairpeet saatiin I m n linnoitusalueen vanhoista tarkastuskertomuksessa ~yyskesäl~lä
- 3 1 . Eräädaiverlail~byylisistäkasarmeista, jotka purettiin ja kulsen vihjeen tarstä antaa myiiskin se, etta niiinä vuojetettiin rakemuspaika.lle.
sina oli useita ulkomaalaisia upseereita seuraamas27.3. 24 siirtyi evl Heiskanen Tampereen Ryksa pataljoonan koulutusta; näistä mainittakoon mm.
mentin *komentajaksi ja samana päirvänä otti maj kapt A. Simka Viron armeijasta sek5 ruotsalaiset
ltn:t öhrstedt ja Hantze.
J. V. Ahlroth (Arajuuri) pataljoonan komentooma.
Lokakuun puolivälissä -24 siirtyivät pakdjuonian
Keväällä 1932 sai pataljoonan upseeristo komean
esikunta, 1. ja 3. K uusiin kasamneihima Terijoelle.
upseerike~horakmukseri,puolustusministeriön ostetAliupseerikoulu siirtyi Terijoelle saman vuolden joutua apteekkari Ha~bergin konkur~sipesälta hänen
lukuussa ja 2. K vasta v. -26.
Kun pataljoonialta palatsimaisen huvilaraken~nuksenrsa tonkteineen ja
rajc~~a~rtiiotehtkrä
paiittyi, lakkautettiin Kellomäellä
osaksi irtaimistoineen Kerhon, vihkiäiset olivat 9.4.
4. K, kuten alussa mainittiin.
1932.

A Lyhemnlelmä pa4aljoonan peruebamisvatiiheida seikä vaiheista lkd*
a ' b i m asti
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fid.-26.4. 32 oli koko pataliioona pitkällä py&rgmarssilla, jollain joka päivä ajettiin pyöraillä keskim&in n; 100 km. Marssireitti kulki Terijoelta Pölläkkalaan, jossa Ruotsin Sutakorkeakoulun johtaja
evl F. Högberg seurueineen liittyi pataljoonäu .mukaan seuraten patalj oomn marssia- ja myölhemmin
palvelusta varuskunnassa.
29.6. 33 ml Strömbe~gluovutti pataljoonan evl
K. A. Heiskaselle tultuaan määrätyksi Savon Jaakalirykmentin komenitajaksi. Näihin aikoihin pataljooman perustettiin yleisesikuntaupseerin virka seka
saman1 vuoden syyskuussa kranaatinheitinosasto.
16.5. 36 PPP l:n nimi muutettiin Jaakäripataljoona 1:ksi. Pataljoona) sai vaalittavaikseea - kuten
muutkin uudet jääkäripata1joona;t
Jääkäripataljoona 27:n perinteet ja samalla kunnimarssikseen
Jaakärimar~sin. Kauluslaatan värii muuttui myöskin vihreäksi, reunustettuna keltaisella, nopeutta kuvaavalla varillal. Jo vähän aikaisemmin, 23.4. 36,
oli pataljoona siirretty 2. Divi~iooliias~
Ratsuvakiprikaatiin
1.6. 37 muutettiin Viestiosaston nimi Viestikomppaniaksi, Krmaatinlheitinosasto Tykkikmppaniaksi
ja Aliupseerikoulu Reservidiupseerikouluksi.
4.6. 37 osallistui pataljoonan lippujoukkue sotamarmlkka Mannerheimin 70-vuotispäivän juhlallisuuksiin Helsingissä.
4.2. 38 evB Heiskanen määrättiin Tampereen Rykmentin k m e n t a j aksi ja pataljoonmnme sai uudeksi
komentajakseen w 1 1. Karhun.
18.3. 38 suotiin JSkäripataljoonille oikeus kiinnit taa vapaudenristi lippunsa tangon kärkeen. Kiinnitys tapahtui juhldalisesti itsenia.isyyspaiivan3 -38
ja tilaisuudessa olivat l W lipun lahjoittajien edustajina johtajatar Ida Soininen ja rouva B. Karjalainen Viipurista. Nämä edustajat sitoivat vapaudenristin nauhan lipputankoon.
Jääkäripataljoona 1 oli tarrnokkaiiden komentajiensa, vastuuntuntoisen ja ammattitaitoisen pääilystönsii ja alipäällystönsä, numekkaan jääkäri- ja rajasissihengen läpitunikemien jääkäreitted, kunniakkaitteni p e r i n k i t t d ja vankalle isanmaamakkauden j ai m a a n p u o l u s t u s t ~ nperustaollepohjautuvan
koulutuksen amiosta kehittynyt yhdeksi azmeijamme
parhaista joukkoi>sastokta, jolle oli atgbtelukunto
ja talistelutah60 yksi ja ainoa, ankara

j&veiiä ja joutseik~~k.V e ~ l S s i e n
oii
Joutselän ja Kauhijarven suunnissa.. 3. K pääsi nainollen ensimmäisenä taisteluun suorittaessaan; melko
itseniiisesti viivy.tystehtavans6 rYalissä suunmissa. Pataljoonan muilla ssilla oli viholliseen aluksi vain
partiokosketus. Te~ijoeltairtauduttiin vihollisen pahemmin hairitsemaitta. Joulukuun ensimmäisen päivän kuluessa vetäytyi J P 1 Vammeljokilinjalle, jossa se asettui puolustukseen.
Täällii päikivat jo muutkin k0mppania.t kkosketukseen vihollisen kanssa. Venäläiset olivat toisena taistelupaivanä edenneet suurin joukoin myös rantatien
suunnassa. Varnmeljoen suussa he suorittivat 2.12.
ylimenohyökkäyksen asemiamme vastaan. 2. K suoritti ltn Honkasen johdolla voimakkaan vastahyökkäyksen ja löi vihollisen takaisin Tähän loppui
venäiäisten painostus. Lopun viivytysteht&vastaän
Summan pääpuolustuslinjalle saakka suoritti pataljoom mil.tei ilman taistelua. (Vetäytyminen suoritettiin vasemmalta tulevan ~aa~rrostusuhan
vuoksi.)
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B Talvisota

SUMMA JA TAIPALE

'

Pataljoona maärattiim Summan lohkon reserviksi
ja se majoittui 6-12. Kämärajärven etel.&päahgn. Tää.11a suoritettiin pääasiassa linnoitustöitä. TkiK ja Pion
ryhmä olivat tämänkin ajan etulinjassa, onnistuen
tuhoamaan mm. useita vihollisen panssarivaunuja.
13.12. 39 luovutti evl Karhu pataljoonanl maj
Blomqvistille. Hän: siirtyi itse JR 15:n komentajaksi. Tapaninpäivanä hiihti J P 1 Kämarän asemalle, josta se siirtyi jun;akuljetuksella Anitreaan.
Suvannon yli pGsseen vihollisen aiheuttaman
hälyn takia siirrettiin pataljoona autokuljetuksella
Saapruun. Tämä vihollisen osasto oli kuitenkin lyöty paikallisin voimin takaisin ennenkuin jääkärit ehtivät perille. Patdjoona sai jäädä Taipaleen lohkon
reserviksi. Tykkikomppania joutui taaskin etulinjaan
Taipale-= II1 AK:n reservin% kunmostautui J P 1
lukuisilla, partioretkillaän. Näitten joukossa erot-tuu
erityisesti ltn Mikkolan johtama partio, joka, kävi
syvällä vihollisen selustassa tuhoten nuotiolla kyyhöttayia, vihollisosastoja tuoden arvokkaita tietoja.
vihollisesta.
16.1. 40 luovutti maj Blomqvist pataljoonan2maa
R. Wahlbeckille, joka sitten toimikin yhtijaksoisesti
pataljoonan komentajana talvisodan ja myöhemmin
jatkosodankin ratkais~immissa~
vaiheissa.

SUOJAJOUKKOTAISTELU

KOLLAA JA NIETJBRVI

Jaakäripataljmna 1 siirtyi sucrjajoukkotehtanïänsa
mukaiseen sotaryhitykseen 6.10. 39. Se suoritti
senjälkeen sodan puhkeamiseen saakka linnoitustöitä
Terijoen itäpuolella omalla kaistallaan, jonka vasen
raja oli Joutselkä ml ja oikea raja Suomenlahti.
Asemien linaiioittamisen ohella hoidettiin rajan vartiointia ja tähystystä. Pataljoonalle alistettiin tässä
vaiheessa m y k Terijoen Sk Komppania ja 2. Rajcc
komppania.
Venäläiset partiot ylittivät rajan uSeaIhmassa kohdassa 30.11. 39 n klo 7.0, VenailaJsten tykistö ampui samaan aikaan mm. Haapalan kylään. Talvisota
oli alkanut.
Pataljooaaa johti silloin sen rauhanaikainen komentaja evl 1. Karhu. Komppaniah päallikköinä
olivat :
1. K:ssa kapt E. Backman
2. K:ssa ltn R. Honkanen
3. K:ssa ltn H. Mikkola
KKK:ssa ltn R. Västi
I . t
TkX:ssa Iitn P. Vuorinen
:
ViestiK:ssa kapt T. Hiltunen
1. K oli valittömkti Terijoen keskustan itäpuolella!, 2. K Haukijärven maastossa ja 3. K Kauhi-

Taipaleen rintama rauhoittui vähitellen asemasodaksi. Vihollisen painostus rupesi sensijaan yhä
kasvamaan Laa6nka.n koillispuolella. J P 1 siirrettiin
iiammhum 22 plaa Kiou~e.T & 5 W bae toimi reservitehtalvissa. Kaistalla, jonka leveys oli, 10 k,m,
ja jonka sivustat olivat avoimet, oli J P 1 ainoana
reservina. Hyökkäykset ja vastahyökkaykset, nopeat yömairssit seka partioretket olivat jotkapäivaistä
työtä. Kollaan vaihe oli Jaakaripaita.ljoona 1:lle raskas ja verinen) mutata myös kunniakas. Ehkä u1ja.hparia tekona tältä ajalta on mainittava 2 K:n suorittama ja ltn Honka,sen johtama ~Kollaanvastaisku,
24.-25. taunm.ikuuta heti partl:n saanruttua Kollaalle.
Vihollinen oli saanut murron Kollaan puolustajien
linjoihin noin pataljoonan voimin Se oli purewtunut kiinni lujasti metsaiseen kukkulaan omien, asemiemme välissä. Lähimart vihollibpesäkkeet olivat
vain 40 m päässä awnistamme. Silta oli pyritty
ajamaan pois vastaiskuin. VäJillä oli jo onnistuttukin, mutta venäläiset olivat ottaneet kukkulan aina'
takaisin ylivoimallaan. Vakinaiset Kollaan puolustajatt olivat jo väsyneet ja pitivät kukkulan, takaisin
saamista ylivoimaisena tehtävän%. 2. K ryhmittyi
lähtöasemiin, etulinjan taakse. Sen oli hyökättä,va
syvässä lumessa rinnettä ylös vihollisen kimppuun,
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Karttaluonnos n:o 1:
JP 1:n taistelut Talvisodassa.

joka oli hyvin kaivautunut. Vastassa oli Mimkin
sotakoulun osilla; vahvennettu II/JR 218. 2. K lähti
r y m W ö ö n lyhyen tulivalmistelun tukemana. Vihollispesäkkeet oli vaiemettanra käsikranaatein ja
kasapanoksin Taistelua jouduttiin käymään usein
mies miestä vastaani lähitaisteluna. Hyökkäys alkoi
24-1. illalla. Ratkaisu tapahtui jo ensimmäisen rajun rynnäkön jälkeeni, mutta 25.1. aamuyösta jatkettiin .vielä pesäkkeiden puhdistamista. II/JR 218
tuhottiin täydellisesti.
Mainittava on myös 1. K:n taistelut 243.431. 1.
Nallssä taisteluissa komppania ltn Sarvan johdolla
tuhosi selustaan pyrkivat vihollisen hiihto-osastot.
Koko pataljoona löi 4.4.2. käydyissä taisteluissa
hajalle venäläisen 56. D:n tiedustelupataljoonan Ahvenlammen maastossa. Näissä taisteluissa kaatui
mm. 1. K:n päalikkö Itn Sarve.
Yhta kiireiesti kuin J P 1 oli tullut Kolladle,
yhta nopeasti se lähti sieltä.
Yöllä 6.-7.2.
siirrettiin pataljoona himolasta
Mitrmn aiutokuljetirksin. Sieltä se hiihti Nietjairvelle.
Pataljoona oli kärsinyt Kannaksella 37 miehen
ja: Kollaa.lla 78 miehen tappiot. Pataljoona oli muutettava Nietjärven korpi4aisteluja varten: autokannasta hevoskamalle. Tätä varten oli irroitettava 70
miestä a-jlomiehiksi. Nämä yhteenlaskettum oli koko
pataljoman taisteluvahvuus pienentynyt 185 miehellä. Niet j ärvella odottivat jääkäreitä uudet tehtätvat. Venäläiset pyrkivat auttamaan Laatokaru koillispuolella IV AK:n motittamia joukkojaan - mm.
kuuluisaksi tullut Lemetin motti kuului näihin. Askettäin rintamalle saapunut 25 Rv D pyrki osillaam
N i e t j k e n itäpuolisen tietitöman erämaan kautta Lemettiim J P l:n saapuessa 7.2. ilhpälvällä Nietjärven maastoon oli lähin vihollisjoukh Kuikan talon
kaakkoispuolisessa maastossa. Tämän osaston etenemistä pohjoiseen oli estänyt wMesirnarjan;o pataljoona. Taimä pataljoona oli kovissa taisteluissa huvennut varsin pieneksi, Se alistettiin J P l:lle, jonka tehtäväksi tuli em. vihollismotin tuhoaminen. Pataljoona oli itsekin lopen uupum.ut. Oli pelättävissä,
että vihollinen saisi jatkuvasti vauivennuksia. Pataljonarr komentaja evl Wahlbeck päätti byökäta heti
~Mesimarj
a m pataljoonian. osilla ja oman pataljoonan 1. K:lla, joka oli saapunut ensimmäisenä Nietjärvelle. 1X pääsikin murtautumaan uuden pädlikk6nsä ltn Vastin johdolla vihoElisasemaaii. Vihollisen vastus oli kuitenkin siksi voimakas, että
1X:n oli irtauduttava. Mutta hyakkiiys oli selvittänyt varsin tarkasti vihollisen asemat. Venäläiset
olivat lilrnoittawtuneet ympyriipuolustukseen alueelm leveä, Vhollile, joka oli n. 600 m pitkä ja
sen vahvuus arvioitiin 600-806) mieheksi. Sillä oli
runsaasti konetuliaseita ja kramaatinheittimiä. Hyökk%ys alkoi 9.2. klo 6.30. Pakkasta oli n. 30 astetta.
Varsinaiisen hywkkäyksen suorittivat oma 3.,K, joka
oli vzthvemettu kk- ja krh-joukkueella seka ~Mesim a r j a ~4. ja 6. Komppania 3./JP 1 hyökkäsi länmstä ja wMesimarjanw komppaniat pohjoisesta. Kkjoukkueella vahvemettu 2.K sulki motin idarjtä. Toi&
minniassa oli mukarlru yhteensä 6 komppaniaa, mutta
niiden lukumää,ra ei antanut oikeata käsitystä koko
osaston taisteluvalhwudesta, koska komppaniat olivat alirvahwisia. Mm. 2X:n muonaivahvuus oli sinä
päiväonä 35 Imiestä. Muiden komppanioiden silloisesta vahvuudesta ei ole tiedossa tarkkaa lukua, mutta ne voidaan arvioida vastaaviksi. Vihollisen vastus oli sitkeä. Klsikranaatteja ja kawpanoksia, käyttäen edettiin korsulta korsulle. Kova pakkanen vaikeutti toimintaa. Krh:n sytyttimet esim. piti Jäimmirttäa kaminian päällti, jotta ne saatiin toimimaan.
Varsinaisen motin valtauksen suoritti 3.K. Ratkaisuun päästiin n. klo 12.00, jolloin motti rupesi purkautumaan 2.K:n ja ~Mesharjanw komppdoita
kohti. Suurin osa ulosmurtautujista tuhottiin suolle
em. komppanioiklen asemien eteen. Vediiisen 25.
Rv D:n kevyt hiihtopataljoona tuhottiin täydelleen.

Ansio voitosta kuului tällä kertaa pääasiassa 3JC:lle.
K0mppania.n päällikkö ltn Mikkola d t i joukkueen
johtajat resvänr Nuotto ja vääp Pullinen haavoittuivat. 3.K:n uudeksi päallikölksi tuli kesken taistelua entinen Tykkikomppaniam päällikkö ltn Vuorinen, joka johti motin tuhoamisen loppuvaiheen.
TämaUl MS. ~KUikam motinw vailtauksen jalkeen
oli J P l:n tehtävänä jatkaa etenemistä- kohti etelää.
Toiminnan tarkoituksena oli helpoittaa Pitkärannan
suupuolustusta. Tavoitteena oli Haputtivaa~an
kylä. Pataljoona kohtasi N i e t j h e n eteliipaän tasalla vahvasti linnoittautuneen vihollisen^ Tä.män
motin puolustajien kanssa jääkärit saivatkin sitten
otella lujasti sodan loppuun saakka. 11.2. hyökkäsi
pataljoona sinne pääosin lännestä 2.K:n sitoessa vihollista pohjoiseen. Kuvan pataljoonan kunnosta
päivän hyakkäyksen jälkeen antaa 1.K:n vahvuus:
2 upseeria, 3 diupseeri.a ja 8 miestä. Yrityksestä
huolimatta tämä, pataljooniari ~ I k i w n amottiw jäi tuhoamatta.
Taistelussa kaatui mm. vänr Karppi vihollispartion ahdistamana. Samalla kertaa kuitenkin väm.
Karpini miehet tuhosivat 24 miehisen vihdlispartbn
viirneiseerr mieheen. Kukkulaa, jossa tämä tapahtui,
.
ruvettiin nimittämään ~Ruumiskukkuilaksiw
Pataljoonan d i pakko asettua puolustukseen ja
ryhtyal vartioimaan mottia, jossa vihollinen pysyi
aluksi ihImeen passiivisena. Toisaalta pyrittiin jäirjestamään partiointi niin tehokkaasti, ettei vihollinen olisi huomannut toiminnan muutosta. Erityi*
sen maininnan ansaitsee kers Kauranen, joka partioineen nappasi vihollisen AK:n ratsulähetin arvokkaine tietoineen
Komppanioidenl varmistuskaistat tuli,vat 2-3 km
leveiksi. Kun vaihvuudet olivat tavattoman pienet
- paleltumiset olivat lisänneet tappioita - oli varmistuslinja varsin heikko.
Huolimatta jatkuvasta partioinnista, raskaasta
vairtiopalveluksesta, huoltovaikeuksista ja tappioieta,
oli jääkärien taisteluhenki hyvä. Monet jaalkäriit
lähtivät vartiovuorojen vallissa yksityisyritteliairr>yyden merkeissä härnKamään vastustajaa kaikerraaköisillä ko;lttosilla. Eräs jääkäri kävi hakefnassa ,Ikiomasta motistaw keskellä kirkasta päivää kmtamuksen kiväärejä. Kers Siltala (1.K) valtasi 8 miehen
kanssa kolme konekivSriä ja tu!hosi samalle 50
miestä. Näissä taisteluissa kunnostautuivat erityisesti jääkärit L. Vaaltäinen ja A. Niemi.
23.2. sai pataljoona 70 kuukauden kouluti .eskuksessa ollutta dokasta. Niin tervetullut ja Tarpeen
kuin tgydenays olikin, oli alokkaista myös näissä
oloissa paljon haittaa Hyvä yritys ja nuorekas rohkeus eivalt kokonaan korvanneet puuttuvaa koulutusta. Taisteluissa saavutettu opetus oli tehokasta,
mutta tuli kalliiksi.
26.2 luovutti majuri Wahlbeck pataljoonan komentajan tehtävart kapt Backmanille. Maailkkuun
puolella alkoi vastustaja muuttua aktiivisemmaksi.
P a h e kohdistui pääasiallisesti Mustavaa~aapuolustavaan 1.K:aan. ,Ikioman motim elajat vilkastuivak. Yksityisiä sotilaita ja pikkupartioita rupesi
jopa lumen d t a ryömien i l m e s t y m ~asemien eteen.
Lukuunottamatta pieniä ryhmityksen muutoksia ei
ratkaisevaa kuitenkaan tapahtunut ja patdjoona oli &eleen samoissa olosuhteissa Nietjärvel1% kun patafljoonan esikuntaan tuli 13.3. puhelinsmoma: w- - - vihvllisuudet lopetetaan klo 11.00~.
Tasan kello 11.00 13 pna maaliskuuta p*ttyi aivan viimeisilla minuuteilla kiihtynyt tykistötuli. Vihollisen lentokoneet olivat yhtäkkiä hävinneet taivaalta Talvisota oli pKttynyt.

.

Samana pairvha kun rauha solmittiin - 13. pn4i
maaliskvuta - l u t i patdjoona hiihtämään kohti
uutta rajaa. Marssireitti kulki Syskyjärven, Hätme-

E T U P Y U R A N:o 1 -

1961

-9

Karttaluonnos n:o 3 .
JP 1:n taistelut Karjalan Kannaksella vv 1943-44

sa Vkgarusjoem Naumarajakosta suumattiia pataljoon, Kaivcxjtenkylw Ka.ivostenkylan valtasi 2.K
sitkeän taistelun: jalkeen. 3.K sai Haukkavaaran ilman taistelu% k m taasen 1.K sai hyök5t5 todenteolla ottaessaan haltuunsa Moisionvaaran. 213. illalla vdtaei 2.K Riuttavaaram Samana iltana eteni
1.K Naistenjärvelle, jossa se ryhmittyi puolustukseen.
ONKAMUS - KONTUPOHJA

3.9, sai patadjoona tehtavanil edetä S ~ a j a r v e n
itäpuolella Markelitsan suuntaan. Tehtävä muuttui
puolustukseksi, kun vihollinen tuli yhä, aktiivisemmaksi SaEim5jaTven pohjoispuolella. V a r s h k h URR
joutui torjumaan vihollkn ankaria vastaiskuja
14.9. irroitettiin pataljoona kokomm tästä suunnasta. Vihollisen. vastatoiminta oli yhä kasvanut
2.JPr:n ja Rv Pr:n muita paitaljoonia vastaaa Pataljoona siirtyi Sunajoen itäpuoliseen maastoon: Se
ylitti toisessa linjassa Sunajoen. VJR 29 hyökkäsi
edellä ja valtasi sillanpaan. Pataljoona siirtyi eteen
23.8. suunnattiin Ratsuviiki Prikaati Suojarvelta Parakkikylän, tasalla ja, valtasi harjanteet, joita pitpohjoisesta saa~rostaen Nä&tälahden kautta Onka- kin kulki Nelgon järvelle johtava tie. Pat1 sai! kasmukseen. Pataljoonan paaosat saapuivat N5ätälafi- kyn asettua puolustukseen p 116, 7 tasailla. 16.9.
teen 24.8. kuluessa. 3.K alistettiin tätädl5 URR:lle; - suoritti vilhollinen vmtahyökkayksen tämän tien
Se lähti seuraamaan rakuumita Naiitälahdesta läpi suunnassa. . Hyökkäys torjuttiin ja viholliselle aiheusoitten kaakkoon kohti Onkamusta. PäGosa patal- tettiin noin 90 miehen tappiot. Yksi panssarivaunu
joolaasta käytettiin Tshalkin suuntaan ja Näätalah- tuhottiin.
den suunnan varmistukseen. Pataljoonan esikunta
17.9. 41 lähtien alistettiin JR 35 (komentaja evl
asettui Naatälahteeril. Sen elämäni tekiviit levotto- Ruotsala) J P l:n komentajalle. J P l:n väliaika&
maksi Tshalkista ja Suojärven suunnasta irtautuneet, seksi komentajaksi maiarattiin kapt Mikkola. Näin
osaksi hajalle lyödyt vihollimastot. Tie Näätälah- muodostetun taisteluosaston tehtävii oli lyödä pääd e ja
~ Tshailkin valillii oli avattava pariin kertaan; osin lännestä saarrostaen Särkjikveni ja Vergelelamuudelleen.
men v ä l i l l oleva vihollinen ja jatkata Rotsjarvelle.
J P 7:n hyökkays oli pysähtynyt Munjärven tien 21.9. onnistui- J P 1:n halkaista Vergelelammen pohsuunnassa Peltojarven ja O n k a m ~ s j ~ r v eväliselle
n
joispuolella oleva motti. Vihollisen sitkeän vasta.
kariakselle. J P 1 sai tehtävän hyökätä vihollisen riman takia hyökkäys keskeytyi yön ajaksi. Patal' selustaaw Peltojarven itiipuolitse ja avata täm3 kam
yiipyi vi$ollisen väliss& Hyökkäys jatkui
nas. Se Ehti 26.8. illalla ja alistettiin senjälkeen jooseuraavana päivänä ja motti hajoiitettiin nl. klo 14.00
2.JPr:lle. Saarrostava hyökkiiys muodvstui alusta mennessä.
22.9. hyökkäsi pat1:n huoltoon n. 200
pitäen raskaaksi, sillä, vihollinen oli ottanut oppia miehen vahvuinen
vihollisosasto. 2.K E i sen haedellisista taisteluista ja asettanut vahva* suojat jalle. Vilholliselta jäi
40 kaatunutta. 23.9. hajoitetsivustoilleen. Ensimmikiseen tällaiseen osastoon tör- tiin saman suur uin en^ osasto.
Sen tappiot olivat 70.
mäsi pat1:n kärjessä oleva 3X 26.8. n, klo 16.00 Vihollisosaston
tehtävä oli ollut tuhota tykistön t u l i
. Peltojamen pohjoispWa. Kun vihollisen lyölmimn asemat.
olisi vaatinut valmistellut hyökkayksen, se väistet26.9. hyökkasi pataljoona R o t s j b e n kylään. Kun
tiin pohjoispuolitse. 27.8. joutui pataljoona edelleen siellä
olevan vihollisen sitkeä vartarinta rupesi viitaistelemaan tällaisten sivustaosastojen kanssa Vas- valFtyttämäan
etenemista, jätettiin motti 1.K:n vart a 28.8. n. klo 7.00 saavutti pataljoona Munjärven tioitavaksi
Särkjalrven pohjoispuolheen
tien, Se kääntyi pääasillaan. länteen. Itiiänpiiin se- tienihaiaraan.ja jatkettiin
saavutettiin 27.9. Samana iltana
lustan suojaksi asetettiin Osasto Laaihiala, johon kuu- selvittivät 1K Se
ja 3.K yhdessä Rotsjarven - ~9unailui aluksi pst-joukkue ja kk-joukkue ja myöhemmi~n sen l i p u u kolhoosim
- motin, Viholliselle aiheutetjoukkue Siltala 1.K:sta. Taistelun raskain vaihe oli tiin 100 miehen tappiot.
kuitenkin vie15 jäljellä. Peltojärvi - Onkamusjärvi
Munjk v e n valtaukseen johtaneissa sotaItoimissa
kannaksella oleva1 vihollinen ali asettunut siilipuo- kuului
Suden johtaanaani taisteluosastoo~J P
lustukseen hyvin edullisiin asemiin, S e torjui pat1:n 1, J P 6 majuri
ja J P 7.
ensimmäisen hyökkayksen ja aiheuttS melko raskaat
Kun J P 6 ja J P 7 olivat vallanneet Munj"arven
taippiot jäiikäreille. Kaikkein kovimmalla oli 0 s
kylän,
J P 1 käskyn detä K e n t j b e l l e . KentLaihiala. Vihollinen hyökkasi koko 28. päivän ajan järven sai
tienristeysmaasto saatiin haltuun ajaen sinne
sen asemia vastaan. Vanr Laihiala johti itse hen- pp-kärkiryhmityksessa9.10. alisteittiin J P 1 JR 25 :n
.kilökohtaisesti tykistötulta, jota saatiin rumxmsti ja
joka ehkä raDkatisikin taistelun. 0s Laihidan suo- komentajalle evl Pallarille hyökkiiysta varten Kentrittamaa torjuntataistelua pataljoonan selustan suo- järvelle. 10.10. hyökkasi koko partaljoona Haapajana on pidettalva hyvalra suorituksena. Sen oranis- järven yln tavoitteena läntinen maantie. Se s a m tumisesta riippui koko pataljoonan t e h t a v a ~suorit- tettiin klo 10.45. Hyakk&ykseen osallistui etelästä
JR 25 ja pohjoisesta HRR ja URR. Kentjäirven kam
taminen.
28-29.8. yöllä näkyi kypsymisen merkkejä. Vi- nasta ei saatu haltuun, mutta Petroskoista. Muaärhollisen 2 panssarivaunua murtautui l5pi ajaen tietä velle kulkeva tie saadiin huoltokuljetuksia varten
pitkin. Pst kiväärit eivät pystyneet lapäisemään kayttööni. JR 25 asettui osillaan puolustukseen kannakselle.
pamsareirta ja 0 s Laihidan miesten heittämalt km*
J P 1 siirtyi 12.10 Hepojärven eteläpudelle p 65,9
panokset lipsahtivat syriääni. Patailjoonan hyökates& 29.8. m u l l a i vihollmeni lyötiin ankarasta vas- maastoon. Tkiälla se liitettiin taas Rv Pr:iin, jonka
tehtiivä oli avata Kentjärven kanna hyökätea Pertitarinnasta huolimatta.
Vallattuaan silla~l'paänluovutti JP' 1 riUutamavas- järven itäpuolitse. 14.10. lähti J P 1 eteniemalan Ratuun J P 7:lle, joka lähti jatkamaan eteriiamistalan huintlammelm itäpuolitse ja saavutti Vlassovan. 15.10.
tien suunnassa. Pataljoona asettui lepoon Pdvet- jatkoi pataljoona etenemistiii yhteistoiminnassa vac
järven eteläpiiässä olevaan siltmaastooih Onkamuk- semmalla hyökkaävän URR:n kanssa. Viiksitsan
kylä vallattiin noin klo 13.00. Vihollinen puolussen taistelu oli raskain Jaäkaripatailjoorra l:n jatkotautui sitkeästi ja sitä pehmitettiin tykistö- ja suorrir
sodan aikaisista tehtävistä.
Syyskuun 1. p ä i v m lähti J P 1 tarltii leiirialueel- suunrtaustulella. Pataljoona asettui puolustukseen
taan etelään URR:n ja HRR:n jalkeen Ravankouraan noin 3 km kylästä etelään. 16.10. yritti JP 1 jatkaa
jai edelleen Lahtaan, jonika nämä olivat vallanneet. etenemista, mutta sen hyökkays pyGhtyi vihollisen
erittäin; kovaan vastarintaan. Pataljoona asettui
Lahdasta jatkoi RaitsPtri:lla ja pst tki joukkueella
vdwennettu JP 1 kapt Kortteen johdolla vuorostaan puolustukseen. Se joutui torjumaan 17/18.10. välise& y6n4 useita vihollisen rajuja vmtahyökkäyksiä.
eteenpäin 1. tavoiteena Nimjoki - Suntajokilinja
Eteneminen tapahtui pyörillä kärkiryhmityksessä 1.K 18.10. aamulla ryhtyi viholiinen irtaantumaan PakaU.kiikomppanba pitkin SäGmajairven r d t i e t ä . taljoona jatkoi etenemista heikkojen ~i~hollisosasto1. tavoite saavutettiin Z9. aamulla ril. klo 7.15.
jenr viivyttämaula ja sai Suur-Voronovan titenhaaras-
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fgataijoonan tiudeksi sijoituspaikaksi tufi fsatrun
fjarantolai Uudellakirkolla. TaIa11ä oli J P 1 2. 6. asti
reserviina'.
2. 6. suoritti pata.ljoona pyörämarssin Lempaalaan
ja otti rintamavastuun JR 1:lta. Vaihto tapahtui 2J3.
6. viilisena yönä. J P 1 oli täiillä aUm 7. 12. 43 saakka.
Aluksi se oli etulinjassa 4. 10. asti, jolloin se siirtyi
Rv Pr:n reserviksi. 24. 11. pataljoona ottil jä!lleen etulinijavastuum Mitään suurempaa taistelutoimintaa
tänä, aikana ei ollut. Laihipartiointi, tarkkacampuj~ja
iskuosastotoiminta seka vanginsieppaus kubluivat ohjelmaan,
5. 8. 43 oli majuri Jorma Vetre ottanut patdjoonan: komenrtoonsa. Evl Ragnar Wahlbeck oli siirretty
JR 49:n kmentajaksi. Hämet ylennettiin everstiksi
myöhemmin ja hän kaatui komen4opaikallaan 4. 7. 44.
8. 12. 43 siirtyi J P 1 vanhalle varuskunrtriralueelleen Terijoen ympäristöön. Pataljoon~oli taas reservissä ja rannikon varmistniksessa. Toimh.nan paimpiste oli nyt limoiitustöissä, joita käskyn mukaani t a tiin 5 päivää viikossa. Rannikon varmistuksen, linnoitustöiden ja koulutuksen merkeissä sai J P I viettää
Terijoella talven, aina v:n 1944 kesäkuun. d k u u n asti.
9. 6. 44 alkoi venäläisten suurhyökkays Valkeasaaren suunnalla. J P 1 alistettiin IV AK:lle sen reserviksi 9. 6. 10.6. aamuyöstä siirtyi pataljoona Lintulan
maastoon, josta sen piti valmistautua vastahyökkayksiiri 10.D:n ja 2.D:n kaistoiille. 10. 6. se alistettiin suoraan 10.D:lle. Pataljoona sai kaskyn siirtyä Uuteen
Alakylä*. Siirtyminen muuttui kuitenkin vastahyökkaykseksi, sillä! vihollinen oli jo ehtinyt pataljoonan
marssitavoitteeseen.
VenädiilaEsten suurhyökkays oli
murtanut edessä olevat joukot, jotka tulivat taaksepäin pataljwnaa vastaan Se jatkoi hyvksa jarjestyksessa eteenpäin. Ylivoimista vihollista ei pystytty
lyömaan, mutta se pyeytettiin useiden tuntien ajaksi.
Pataljoona vetgytyi taistellen Lintulan jokilinjalle,
jossa luovutti rintamavastuun Er P 13:lle, jonka puolustus oli ehdi4ty saada kuntoon J P 1:n hankkimaan
aikavoiton turvin. Polkupyöränsii oli patdjoona menettänyt taistellessaan vihollisen panssarreita vastaani
11. 6. kuluessa vetaytyi J P 1 Voipialaan.
12. 6. siirtyi pataljoona RvPr:n reserviksi ja majoittui Varnmeljarven kaakkoispuolelle I m n tien varteen. Sen tehtävän% oli valmistautua vastahyökkaiyksiin lähi& URR:n ja HRR:n kaistoille VT linjalla.
14. 6. sai pataljoona polkupyöriä niin paljon, että
yksi komppania pystyttiin varustamaan pyikilla. Samana päivänä sai J P 1 kalskyn siirtya Neuvolan1 maastoom Tilame oli kuitenkin kehittynyt sellaiseksi, että
pataljoona joutui taistelu~nLempiiilksii miltei suoraan marssiryhmityksestä. Pataljoonan komenitoporras ja py6rilla liikkuva l.K ehtivät Mustamäen, silldle vain muut/ma!a minuuttia e e n vihollisen tuilr
nustelijoita, jotka olivat laiskeutumassa Vammeljoerm
rinnettä kohti siltaa. Komentaja ma1aTäsi l.K:n wettumaan puolustukseen jokivarteen sillan kummallekin
puoleni, Neuvolaan johtavan tien suunnassa. Silta rajäytettiin.
Paikalle ehtineet 2 komppaniaa majuri
Kuistion pataljoonasta alistettiin J P 1:lle. Vähän
myöhemmin saapuivat myös pataljoonan jdanonarrssivat osat Lempi-auah J P 1 taisteli Lempiäläs5 15. 6.
klo 15.00 saakka torjuen; vihollisen ankarat hyökkaykset joen yli. Viholliselle aiheutettiin ni 200-300
miehen tcrppiot, mutta omat tappiot olivat myös
suuret.
Vihollisen ylivoiman painostamam pataljoona irtautui ja asettui uudelleen puolustukseen Järmilastä
luoteeseen Rieskjärvi ml. URR tuli sen vasemmaAle
puolelle Jarmilään 1./JP 1 joutui vielä samana päivänä t e k m h vastahyökkäyksen Jkmilaän, kun vihollinen sali sinne murroni. Vastahyökkäys onnistui ja
vihollinen lyötiin takaisin. Vihollinen painosti kuiten~
kin lisääntyvalla voimalla ja em linjasta oli yhteistoimimassa URR:n kanissa viivyttaen irtauduttava
17. 6. pataljoona siirrettiin Muurilani kanaakselle.
Samana päivän% vetäytyivät loput RTR 2:n joukot
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pois pataljoonan asemien edestä Muuriiassa. Pailv2.n
aikana joutui J P 1 suorittamaan ankarat taistelut
torjuakseen vihollisen toistuvat hyölkkäykset. Illalla n
klo 21.00 doitti vihollinen todellisen suurhyökkayksen^ Sitä edelsi musertava lentopommitus seka tykistön ja raketinheisttimien. tulivalmistelu.
Pehmeään
lentohiekkaan kaivetut asemat luhistuivat monien
jaaldessa elävana sortuneisiin poteroihin. Aseet eivät
toimineet ja tulenjohtoyhteydet katkesivat. Tämäm
jyrän alta oli vetaydyttäva. J P 1 siirtyi 18. 6. Rokkalanjoki linjallle puolustukseen: Pataljoonan vahvuus
oli täilöhl n 150-200 miestä. Samana päivänä joutui
tynkapataljoona tä,allla taisteluun Vihollinen pääsi jo
osillaan yli, mu$ta se heitettiin takaisini nopealla vastahyökkäyksella, jota patl kom maj Vetre itse johti.
S i i d oli mukama JP 4:n kompp Arvas. 18. 6. klo 02.00
luovutti patdjoona rintamavastuun J P 4:lle.
19. 6. 44 siirrettiin J P 1 autokuljetuksin Viipuriin
pohjoispuolelle Tknhaaran maastoon lepoa ja taydennystai varten. Pataljoonan tappiot olivat olleet 9. 6.19. 6. 44 välisen& aikaml:

.

Kaatuneita
Haavoittuneita
Kadonneita
. Yht

1 u + 5au+
6u
25 au
l u + 5au+
8u
39 au

+
+

+

+

24m
94 m
54m
219 m

20. 6. 44 illalla siirtyi pahljoona Löytöjarven
maastoon, jossa sen tehtävän5 oli toimia Rv Pr:n reservina. 21. 6. 44 mäkirattiin komppanioihln! pääiljköt
ja vääpelit seuraavasti:
l.K ltn Salomaa ylik Nurminen,
2.K ltn Siltala ylik Miikelaiimn,
3.K ltn Lehtonen vaiiip Manninen,
4.K ltm Römpötti ylik Mäntylai.
Löytöjärven ja Ahokkaan maastossa oli J P 1 aina
4. 7. 44 saakka suorittaen koulutusta; vastahyökkayssuunIien tiedustelua ja linmitustöita mm Lihamiemessä.
4. 7. aloittivat venäläiset Uuraasta hyökkiiyksen
Viupurinilahden yli. J P 1 siirtyi kokonaisuudessaan
aarpupäivallä J u m d a a n paitsi 2.K, joka suoritti Riihelasta Suonionsaaren vastahyölkkayksen~Osa URR:sta
oli vetaiytymassa tällöh jo mantereelle. L b Siltala
sai kaksi joukkuetta maihin. Hän paiasi noin 100 m
eteenpäin, mutta joutui pysähtymään ylivoimaisen
vihollisen edes& Ltn Siltala sai käskyn puolustautua
mahdollisimman kauan ja suojata näin URR:n vetciytymisen. Kun:URR oli saatuu mantereelle, vetaytyi
2.K patl kom:n käskystä Kattilasaaren ja Tervasaareni kautta1 mantereelle.
6. 7. siirrettiin pataljoona Vilaniemen pohjoispuolelle V AK:n reserviksi. 10. 7. se siirtyi Rv Pr:lle alistettuna Tervajoen maastoon reserviksi
ILOMANTSI 1944
24.7. J P 1 marssi Vainikkalan asemalle, jossa se
kuormattiin junaan. 25.7. tapahtui purkaus Kaltimon asemalla, josta pataljoona marssi Ilomanrtsiinl.
Vihollinen oli edennyt Kuolismaam ja Hattuvaaran
suunnasta niin pitkälle, ettai Ilomantsi oli vaarasm
RvPx, johon J P 1 kuului, liitettiin osasta Raappab
n i a a i ~ . 0 s Raappamn tehtavaniia oli lyödä Ilomantsiin
edennyt vihollinen. J P 1:n ensimmäiseksi tehtavaiksi tuli varmistus ja tiedustelu Kivilammen maastossa, jossa se oli 31.7. asti. Tällöin paitaljoona luovutti rintamavastuun J P 6:n komppanialle ja siirtyi
hyökkäystä varten I l d a j a v i - Luovejärvi karrmralrsen taakse p 190 maastoon. Täällä! se ailistettiin
URR:a komentajalle ev von Esseniille, jolle lisäksi
tuli eskadroona HRR:sta.
Näin muodostettu Tst 0 s Essen hyökkäsi seuraavana aamuna, etulinjassa 2.lJP 1, 3./HRR ja 3.1
URR. Vihollinen teki erittäin voimakasta: vasta-

1:lle satamatöitä varten. Myrskyn takia jatkui matka vasta 25.11., jolloin saavuttiin Tornioon: Tääilä
otti J P 1 vastaan kaikki Tornion varuskuntam kuuluvat elimet ja! tehtavä.t. Pataljoona ei osdlistunut taisteluun saksalakia vastaan.
J P 1 ei saanut olla sijoituspaikassaan Torniiossa
koossa., vaan sen komppan+oista oli osa melkein koko
ajan komenaiziksilla. 1. Komppania oli Kolarissa 18.
12. 1944-24.2. 1945 ja '3.K Pellossa 7.12. 44-311.1. 45.
Kummankin tehtävänä oli pääasiassa tien Tornio Yli-Muonio pitäminen auki anibliikenteelle. 2.K oli
Röytan satamassa 25.11.-20.1.
45 lmtaustöissä.
Tammikuun 3. päivänta 1945 otti J P l:n komen~
tajan tehtävät v a d m n eversti Lauri Sotisaari, entisen komentajan majuri Vetren siirtyessä komenttaja n apulaiseksi.
Kesalkuun alusta lähtien joutui J P 1 ottamaan
osaa sotasaaliin kokoamiseen Pohjois-Suomessa. l.K
suoritti sitä Rovmiemen lentokentallä ja Ivalossa,
W( R o v ~ e m e l l äja sen lentokenitallai, 3.K Vuotsossa, Sodamkylalssa, Purntumukassa ja Inarissa.
Torniosta Jaaikaripataljoona 1 siirrettiin Vaaman.
Siirtyminen tapahtui useassa eri vaiheessa k e v a h ,
kesän ja syksyn kuluessa v. 1945. EnsirnmSsenii
tuli Vacusam Raskaskomppania, esikunta eiirtyi elokuussa ja ~ii~meisenä
saapui 3. Komppania lukakuussa. Pataljoonan, vahvuus oli tällöin 26 ups, 20 au ja
362 miestä.
Pataljoona oli rmairii pitkästä aikaa saatu kootuksi
samalle p a i k k a k u d l e ja tehokas koulutus rauhanajan olosuteissa voitiin aloittaa.
Pataljoonan pitkäaikainen komenkaja eversti L.
Sotisaairi siirtyi Maasotakoulun johtajaksi ja luovutti
pata1joonm evl T. Peitsaralle, joka vuorostaan everstiksi ylenol~ttynäsiirtyi 2.Pr :n komentajaiksi 21.5. 52
ja pataljoonan kamentajaksi tuli evl S. Sdonmies.
Tasavallan Presidentin vahvistettua 27.11. 56
joukko-osastoille uudet nimet ja miiärattya joukkoos&oirUe perinnejoukkwsastot, muuttui Jaialkäripaitaljoona 1:n nimi Pohjanmaan Jaakäripakalj oonraksi ja se sai vaalittavakseen entiset perinrteensä.
Pataljoonan nimen muuttuminen! ei aiheuttanut
kuitenkaan mitäiin muutosta jokapäiväiseen elä!mään+
vaan koulutus jatkui enttisenkaltaisena koulutettavien ja kouluttajien vain vaihtuessa melko tiheaian,
jalkimm~sten osalta saattoi vaihtuminen olla r w
saanpaakin kuin aikaisempina vuosina
Seuraava aikakirjoihin merkittävä asia lienee tapahtuma, joka ei liity v a b PohrnJP:n, vaan koko
itsenäisen Suomen historiaan T a h a oli kuvan.veistaja Lauri Leppäsen tekemän >Jaalkaripatsaan> palE Pataljoonan vaiheet aselevon solmiami- jastus
28.2. 19543 muistuttamaan nykyisiii ja tulevia
sen jälkeen, Itoiminita Pohjois-Suomessa polvia itse&isyystaistelusamme ratkaisevaa osaa
ntaytelleesta Jääkari.liikkeestä ja siihen kuuluneista
sekä siirtyminen Vaasaan
rohkeista miehista. Patsas sijaitsee meren ranairElllla
keskella kaunista koivupuistoa lähellä Vaasan HoviAselevon solmiamisen jälkeen siirtyi J P 1 27.9. oikeuden rakennusta. Patsaan paljastukseen liittyi
44 pyörilla Kontiolahdelle ja sielta edelleen junamonia juhlallisia tilaisuuksia, joita myös Tasavallan
kuljetuksella Uttiin 4.10. 44. T W l a kotiutettib vam Presidentti kunnioitti läsnäolollaan. Pataljoonakin
hemmat ikäluokat, yhteensä 180 miestä. J P 1 sa-i osallistui näihin tilaisuuksiin, ja mm. presidentti Kektäydennystä samciissa paikassa n. 300 miestä. 30.11. kosen saapuessa Vaasam rautateitse, oli asemailla
pataljoona lähti Utista rautatiekuljetukse kohti AuK:n muodostama kunniakomppania kapt A. Siltapohjoista
lan johdolla. - Kolmantena tuli Suomen itsenäisyyKuljetus paattyi Raaheen, jonka lähipitajiin se den alkuaikoihin ja välittömästi sitai edeltäneeseen
oli majoittmena 13.11. asti. Taalla sai pataljoo-n~ kauteen liittyviin muistomekkkeihin - joihin jo kuumyöskin lisä5 täydennystä, kun JP 6:n henkiltikunta luivat Vapaudenpatsas ja edellämainittu Jaäkäripatliitettiin J P 1:een. Pataljoonan vahvuus oli tämän sas - ns. Aktivistikivi, joka paljastettiin 20.11. -60
67 au
656 miestL
jgkeen 24 ups
Raippaluodossa. Tiissa tilaisuudessa oli pataljoowta
Raahesta ajoi J P 1. 12.-13.1. 44 pyörillä Ouluun, kunniavartio. - Vie15 voitaneen mainita, että patalmi& se suoritti vartio- ym. varuskun~taipalvelua.20. joona oli asettanut kunniaosastot kesällä -58 vietet11. 44 asti. Tällöin jatkoi patailjoonia, siirtyrnistiiän W s s ä Suomen sodan taistelujen 150-vuotismuistopohjoiseen pyöramarssina tavoitteenaan Tornio. Pab juhlia V&an Vaasan ja Oravaisten muistomerkeillä
taljoonan autokolonna ajoi edellii, mutta ehti saada järjestettyihin tilaisuuksiin.
Keminjoen yli vain pari autoa, k m joen yli kulkeVuonnia -58 vaihtui jailleen pataljoonamme kova moottorilautan vaijeri jaitten painosta katkesi; mentaja siihenastisen, evl S. Salonmiehen, toimittua
Tämän vuoksi laivattiin, pataljoonia, lukuuniottamatta tehtävässään kuuden vuoden ajan ja siirtyessii saa1. Komppaniaq joka jäi Kemiin a l i s t e t t u IIWJR detyn eroamisiän saavutettuaan eläkkeelle. 11.12.

rintaa. Päivän aikana saavutettiin kannas jokilirir
jalle saakka. Illalla alistettiin J P 1:a komentajalle
maj Vetrelle IJURR, 3JURR ja URR:ni krh joukkue. 0 s Vetre sali käskyn varmistaa jokilfian ja
hyiikäta seuraavana aamuna varhain joen yli. J P l:n
piti senj5lkeeh jatkaa Lehmiva~ran suuntaan ja
URR:n eklakin Kitsahslammenl suuntaan ja katkaista
piiatie. Seuraavana yönä rakensi 3./URR ratsumestari Hampaan johdolla tihpalissillan aivan Ildanjoen
suuhun yön ja aamusumun suojassa. Vihollinen ei
ollut varmistanut joen ranttaia sen suupuolella, koska se normaalisti pystyi sen tekemään tähystyksellii
ja tulella. 1.8. amnulla 3./URR meni joen yli lähtien jatkamaan etelään. Sen jailjessa tuli 3JJP 1
Itn Järvilehdon johdolla, ryhmittyi hyökkäykseen
joen toisella puolen vihollisen nenk alla edelleen
s u u n suojassa., eteni n. 1010 m ja vastasi - ltn Jarvilehdon suunnitelmien mukaan - vihollisen en&mäiiseen tulenawatukseen yhteislaukauksella ja valtavalla ryrinzakköhuudolla suorittaen sanalla haikäilemattömiin rynnäkön vihollisen asemiin. Venialaisen komppanilan puolustus murtui tähän yllattävääri
rynlniikköön ja 3./JP l:n hyökkäys jatkui paiaosilla~
nopeasti vyöl-yttäeni jokirannan. Yksi joukkue jatkoi suoraan krh:n tuliasemaan ja se vallattiin. J P 1
varmisti senjälkeen sillmpääaseman ja asettui puolustukseen.
44 suoritettiin ns. Lehmivaarran taistelut.
2.-6,8.
Niissä toimittiin yhdessä pohjoisesta, läpi e r ä m a a
edenneen Os Partisen ja HRR:n kanssa. Vihollisen
vastarinta oli lujittunut. Lelunivaaran valtaus tapahtui vasta sitkeän taistelun jälkeen. Tänla, aikana
oli URR jatkanut eteläk ja päämyt niin lähelle
Kudismaasta Ilomantsiin johtavaa tietä, että se pystyi tulella estämään liikenteen, ko. tiellä. Vihollinen
jotryhtyi erittäin voimakkaisiin ~ast~hyökkayksiin,
ka URR kuitenkin sitkeästi torjui. J P 1 vaihtoi
6.8. URR:n ja oli täällä Kitsaslammin motissa aina
18.8. saakka torjuen sekin erittäin vaikeissa olosuhteissa vihollisen vastahyökkaiykset. Pakaljoona oli
taillöin siilipuolustuksessa suoni keskella olevassa metsäsaarekkeessa, jonne saaktoi liikkua vihollisen tähystyksen takia vain öisin.
18.8. vaihtoi HRR pataljoonani lepoon. Reservitehtavissii J P 1 olikin sitten aselevon solmimiseen
asti. Tämän jälkeen siirtyi pata~ljoonaIlajar - Ruur
kinpohja kannaksen taakse ja suoritti tällä murir
mlla linnoitustöitä.

a

+

+

- 5 8 oli jäa-jestetty paraaitikatselmus, jonka yhteydes-

sä evl Salonmies luovutti pataljoonan seka sen komentajan tehtävät m l 0. E. Yliriskulle.
Pahaljooriian seka sen sijoituspaikan Vaasan kuin
myös sitä ympäröivän maakunmm siviilipiirien k e s
kinaiset suhteet ovat olleet hyvät ja kanssakäyminen
vilkasta. Yhtenä erinomaisena todisteena tästä ovat
ne 15 eri maakuntien ja kuntien vaakunaa, jotka talla
hetkella koristavat pataljoonamme ruokalan seinää.
Nämä vaakumt ovat Etelä-Pohjanmaan (lahjoittaja
E-P:n Maakuntaliitto) ja Keski-Pohjainmaairi~seka
Vaasan ja Seinäjoen kaupunkien, Haapaveden, Ilmajoen, Isonikyröry Jalasjärven, Kannaksen, Kauhajoen,
Kaustisen, Laihiian, Lapuan, Pudasjärven ja Sievin
kuntien vaakunat. Ne ovat ao. kunnat lahjoittaneet,
usein kyseisestä! paikasta kotoisiuii olevan varusmiehen toimiessa luovutta j ana. - Ennenkaikkea maanpuolustustyötä tekevien yhdistysten kokouksissa ja
juhlatilaisuuksissa on ollut usein esitelmöitsijöitä
myös pataljoonasta. Näin% ovat toimineet etupäässä
komentaja ja koulutusupseerit. Myös monenlaisiin
tilaisuuksiin on m e t t u pataljoonastai järjestelyapua.
Tässä yhteydessä on syytä erityisesti mainita se
ratkaiseva osuus, mikai pataljoondla oli kesäillai - 5 9
Isojoella raivonmeen tuhoisan metsäpalon sammutustöijoihin osallistuttiin 1, 2. ja 3. K:n voimin. Samoin osallistui pataljoonasta joukkoja siviili-ilmailumme suurimman lenrto-olh~lettomuuden,joka tapahtui Koivulahdessa, jälkeisiin raivaus- ja vartiointitehtävih, mistä työstä siellai olleet saivat laanin maaherran( pataljoonan komentajalle osoittamassa kirjeessä
kiihoksem
Koulutus pataljoonassa karsii melko tavailla nykytilanteessa lähinnai sen johdosta, ettg ympäröivät
maastot ovat verrattain rikkinaiisia, rnaastonpeitteeltään tiheäimetsalisia tai aivan aukeita ja: maaperaltaiän
louhikkoisia sekä siita, ettai jo ennestä!än larhirympä+
ristöstä koulutukseen kaiytet%vissä ollut vähäinen
tila pienenee uusien asumuksien noustessa harjoitusalueille. Niinpä on mm. ampumakoulutus jouduttu
jarjestämaian, siten, että t a i ~ l u a m m suoritetaan
~ t
Lapissa Ristilammen leirin maastossa (AuK kävi aikaisemmin; leirillä& Sarrioj arvella), valmistavat taisteluammuninart taas on suoritettu viime vuosina Lohtajalla ilmatorjuntatykistön ampumaleirin maastossa
- Ennenkaikkea näistä syistä ei pataljoonassa eletäkaani menneisyyden varjossa, ei myöskaaaii tuijoteta
pelkiktäaoi; nykypalivaaln, vaan katseet ovat s u m t t u b tulevaisuuteen, missä onkin odotebtavissa ratkaiseva parannus niin, koulutus- kuin majoitusolaihinkin. P a t d joomn siirto uuteen sijoituspaikkaian!,
Sodankyla3n, on ollut todellisuutta sen jälkeeni kun
erilaiset huhut saivat varrnennuksen aloitettaessa
mittaustyöt tulevalla Sodankylän kasarmialueella
Tai118 hetkellal on jo huoltoramarraskuussa v. -58.
kenmukset saatu vesikattoon, samoin kolme henkilökunnan asuinrakennusta Varsinaisia kasarmiraken~
nuksia tehdään pmast'aikaca. Kesällal v. -60 oli jo
Sodankyl&sä hein2belokuu.m ajan ru 70 miehen vahvuinen osasto kapt R. Kankaanpään johdolla. Tällöin saatiin pieni tuntuma koulutusolosuhteisiin
uudessa ympäristössä ja todettiin ne erinumaisiksi
Myös tuleva taisteluampuma-alue on hyvässä yhteistoiminnassa metsalhallimni edustajien kanssa saatu
sijoituspaikkansa puolesta erinomaiseen kohtaan seka
muutenkin hyvin tarkoitustaan vastaavaksi. - Kapt
Kankaanpään osaston Sodarilkyläs&oloai;kam saatiin myös käsitys siita m y ö ~ i e l i s y y d e s t a ,jolla paikalliset asukkaat tulevana wpataljooniaansm suhtautuvat. Tiistä asenteesta on myös todistuksena se
seikka, että jo v. -60 perustettiin siell8 Sodankylän
sotilaskotiyhdistys. - Pataljoonan henkilökunnalle
on useaan eri otteeseen järjestetty tilaisuuksia käydä
tutustumassa t a h h nousevaan uudenaikaiseeni ka~armia~lueeseen
ja tulevaan sijoituspaikkaansa.
Edellä on pataljmnamme historia esitetty lyhyesti
ja .vain pääpiirtein; mm. sodanajan tapahtumista ja

taisteluista on voitu antaa vain valayksenomainen
kuva tämiin pienehkön julkaisurnme puitteissa, vaikkakin päähuomio on pyritty kiinnittämään juuri
niihin. Seuraavissa julkaisuissa onkin tarkoitus keskittyä taisklukuvauksiin tärkeimpien taisteluja
osalta ja vasta sen jäikeen on mahdollista saada kokonaiskuva pataljoonamme 'osuudesta Suomen Sotiin
vv. 1939-40 ja 1941-45.
Pataljoonallamme on ollut onni saada tarmokkaita
ja kokeneita komentaj ia jotka eivät ole tähdänneet
yksinomaan koulutuksen tehostamiseen, vaan myöskin sen - tärkeimmän - ohella on kiinnitetty vakavaa huomiota maanpuolustushengen ja puolustus,tahdon kohentamiseen seka oikean jääkäri- ja joukko-osastohengen luomiseen. Sotien aikainen j aakari
osoitti teoillaan, että heidän hyväkseen suoritettu
epiiibsekas työ oli kantanut kauniin hedelmän ja että
heihin saattoi kansa katsoa luottavaisin mielin vaaransa hetkella. - Nykypäivän jääkäri on osoittautunut ,vanhemman veljensa, veroiseksi rauhan toimissa - hän on kestävä vaikeissa olosuhteissa, sitkeä
ja peräänantamaton tehtävänsä suorituksessa, venyy
arvaamattomiin suorituksiin joukko-mastoma ja yksikkönsä kunnian ja maineen ollessa kysymyksessä,
kunnioittaa sodissa kirkastuneita uljaita perinteitä&
eikä ole epäilystäkään siita, etteikö hän - jos vaikeat
ajat joskus koittavat - pystyisi kunnialla puolustamaan joukko-osastonsa värejä. .

-----

Nykypäivän Jääkäri! Olet saanut tutustua joukkoosastoosi, sen syntyvaiheisiin, sen varttumiseen
,miehen ikään,, niinkuin Sina olet nyt, sen vaiheisiin ja taisteluihin sotien aikana, sen toimiin rauhan
aikama aina näihin aikoihin asti. Pataljoonasi täyttäessä 40 vuotta Cunnetkin sen jo paremmin, h k a
Sinä itse olet osa siita. - Sinä olet saanut velvoittavat, verellä simtöidyt perinteet vaalittavaksesi
,vanhemmilta veljiltäsi,, jotka uhrnaten nälkää, kylmää ja kuolemaa seisoivat horiliwmatta Sinunkin puolestasi - Sinun, joka tuskin olit vielä olemassakaan.
He ovat nämä perinteet luovuttaneet luottavaisin
mielin Sinulle, sillä, nyt on vuorosi antaa oma osuutesi ~Jääkärivariempuolesta. Koska saat sen suorittaa rauhan aikana, niin tee se hyvin, niin hyvin kuin
voit. Silloin olet kelvollinen jaakäreitten tuhatpäiseen joukkoon, joilla on hnuslauseena; ,Sydän yks'
- veri yks' - vala yksi veressä meillä,.
Kapt. 9. Haairion aukai@nmin laahimasta
historiikista lyhentänyt ja eräiltä osin taydentänyt kapt A. Siltala.

LIPPULAULU
Siniristilippumme,
Sulle käsin vannomme, sydämin.
Sinuin puolestas elää ja kuolla
on halumme korkehin.
Kuin taivas ja hanki Suomen
on värisi puhtahat.
Sina hulmdlas mielemme nostat
ja kotirnme korotat
Isät, veljet verellaän
vihki sinut viiriksi vapaan maan.
Ilomiella sun j äljessäs käymme
teit' isäin astumaan.
Sun on kunnias k u n n i a m e ,
sinun voimasi voimamme on.
Sinun kanssasi onnemrne jaamme
ja iskut kohtalon.
Siniristilippumme,
sulle valan varinornme. kallihin.
Sinun puolestas elää ja kuolla
On halumme korkehin

SODISSA 1939-1944

KAATUNEET

Pataljoonamme riveissä upseereina
ja aliupseereina palvelleita sankarivainajia

.
Serola, Alpo ...........
2. 12. -39
Salovaara. Jorma ....... 17. 12. -39
Vilppola. Pentti ......... 19. 12. -39
21. 12 . -39

Vänr
Ylik
Kers
Vaap
Kers
22. 12 -39 Kapt
Ltm
29 12 -39
-40 Vänr
8 2 -40

TALVISODASSA KAATUNEET

Vanr
B
B

Varis, Mikko

.

1

...........
.........
.........

..
.
2. -40
. -40
.
-40
Kankaanpää. Martti .....
Kaskinen. Eero ......... 10. 3. -40

Y k Pyökki. Tauno

..
.
27.
..... ..

Ltn
Sarva. Tapani
Kers Nikkanen. Johan .......
. Vänr Linko. Aarne ...........
Ltn Hämäläinen, Jorma
Kers
Ylik

,

JATKOSODASSA KAATUNEET

1

Ylik
Ltm
-14
Vänr
Kers

.......
.......
.........
.........
...........

Laihiala. Gabriel
Saarinen, Paavo
Nieminen. Yrjö
~auldro- Olli
'Pusa. Reino

'4

. .

. 7. -41
. 7. -41
. 8. -41
. 8. -41
. 8. -41

17
19
4
20
20

.......
.............
...........

Väyrynen, Veikko
Paju. Ville
Nissilä. Eino
Toiviainen, Otto
Kiiski. Aarne
Rave. Tauno
Riuttakoski, Jalo
Pullinen, Paavo
H
Juho
B
Salminen, Veikko
B
Schroderus. Jaakko .....
Kers Saari. Sulo .............
Vänr Määttänen, Eero .......
Vaap Puuperä. Jaakko
Ltn
Kiesi. Viljo
B
Tanner. Mikko

.......

...........
.............
.......
.........
.......
.......

.......
.............
.........

.

Ev
Wahlbeck. Frans Ragnar
Vänr Valonen, Mauno
Ken Nieminen. Pentti
Vaip Fagerström. Hjaimar
LDn
Neuvonen. Aulis

........
.......
...
.......

. 8. -41
27. 8. -41
27. 8. -41
8. 9. '-41
9. 9. -41
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~ urheiluhistoriaa,

Kirjoitettaessa urheiluhistoriaa näinkin pitkältä laana. Hän pelaai pataljoonan pfsapalloj oukkueessa,
ajalta, voisi tietysti saada kokoon vaikkapa paksun joka voitti Pv:n pesäpallomestaruuden v -59. Tämäromaanin, mutta tarkgitus on vain mainita aihe%
k ä h ei vielä riittänyt, vaan hän juoksi 100 m:n
arvokkaimmat ja tärkeimmät. Asiatiedot ovat hyvin viestijoukkueessa, joka samana vuonna toi pataljoopuutteelliset ja käytettävissä on ainoastaan v 1930 nalle Pv:n mestaruuden.
Kotiutuessaan korpr
jälkeisen ajat ja tapahtumat.
Matti Laaloso palkittiin Jääkäripalsaalla pataljocman
Einsirnmäisenä tulee mieleen jokaiselle hyvin tun- parhaana j aäkäri-urhellij ana.
nettu W :Yrjö Nikkanen. Hän on syntynyt 31. 12.
Ammunnassa ovat pataljoonan edustajat olleet
1914 -Kanneljärvellä teurastajan poikana, astui pa- aina kärkipään miehiä. Parolan kilpi on voitettu
taljoonan riveihin varusmieheksi Viestiosastoon syys- vuosina 1933-39 - siis seitsemän kertaa. V. -55 voitti
kuussa 1935, jolloin sil1oiaYe1~adok Nikkanen, tunnet- jääk M. Niemistö Pv:n mestaruuden 300 m:n kivääritiin jo yli 70 m keihasmieheksi. V. 1936 olivat olym- ammunnassa.
piakisat Berliinissä ja - samainen varrcsmh tuli
Hiihto on jaakäreille hyvin läheinen liikkumiskanssa. tapa, ja tähän lajiin on patalj oman riveista löytynyt
valituksi näihin kilpailuihin Matti JärviN a k a olympiakisoissa alikeiaantiksi ylennetty Nilr- edustajia aina ulkomaille saakka. Entinen kers E.
kanen Suomelle hopeamitalin tuloksella 7477 - Kauranen (nykyisin kapteeni) on voittanut aliupkultamitalin voitti Saksan M c k vain 7 cm parem- seeriliiton 30 km:ä seka jo veteraani-ikään päästyaan
malla tuloksella. Samana vuonna leivottiin Nikka- 15 km:n hiihdossa Pv:n mestaruuden v 1960, Hän cm
sesta Suomen mestari hänen heittäessään 73.28. Tu- ollut lisäksi monesti edustamassa Suomea sotilaslokset ovat sitä luokkaa, että moni voi pysähtyä partiohiihdossa ulkomailla. V. 1957 voitti alik V. Heiajattelemaan, koska ajasta on kulunut jo 25 v ja mmen Pv:n mestaruuden ampumahiihdossa. V. -48
jo silloin lensi suomalainen koivulreihas yli 70 m - voitti pataljoonan hiihtopartio Pv:n mestaruuden.
onhan tämä tulos kunnioitettava vieläkin. Yrjö Nik- Partion johtajana toimi kapt Reino Murtonen, varakasen saavuttama menestys olympialaisha on to- johtajana vääp K. Westerlund seka miehistöna jaadella huomattava, eikä hänen uransa urheilijana karit Pentti Maanselkä ja E. Harju. V. 1960 tuli kersuinkaan loppunut tähän, vaan v 1938 hän heitti maa- santti Aarne Aho toiseksi Aliupseeriliiton 15 km:lili
ilmanennätyksen, 77,87, jota paransi heittämällä lo- ja v. 1961 hän saavutti 7. tilan. Kersantti Esko Tuokakuussa 78,70 ja tämä ennatyd* säilyikin 15 vuotta. misto on ampumahiihdossa lupaava, sillä hän tuli
Tämä vakaa hahmo jaa ainaiseksi mieliimme suoma- Pv:n mestar~uskil~ail~issa
v. 1960 21:bi ja v. 1961
laisen keihäänheittotaidon suurena mestarina. Patal- aliupseeriliiton kilpailuissa 2O:ksi.
joonatssa ei ole palvellut muita, jotka olisivat voittaSuunnistus on aina kuulunut pataljoonan ohjelneet varusmiesaikanaan näin arvokkaita kilpailuja maan, mutta tässä menestys on ollut vain keskinkerja mitaleja. Mutta cm niitä, jotka ovat varusmiesajan tainen. Hyvänä ~uimnistaj
ana palvelee pataljoonassa
jälkeen sen tehneet. Näistä voidaan mainita -en
tällä hetkellä k m P. Haapaharju, joka on ollut
Ekman, joka voitti v -60 Rooman olympiakitsoissa nuorten maaottelussa. Lisäksi voitti hän varusmiehekultamitalin voimistelussa ja ainoana näissä olym- nä Pv:n mestaruuden vuonna -59 ja vuonna -61 hän
pialalissa tai Suomelle noin kirkkaan js arvokkaan oli kantahenkilökunnan sarjassa 11:s.
voiton. Ekman palveli pataljoonatwa 15. 2. 57 alkaen
Hyviä painimiehiä pataljoonassa on ollut hina,
Esikuntakomppaniassa ja hänet kotiutettiin aliker- kuten olympia- ja maaottelupainija jaak V. Punkari.
santtina. Hän oli hyvin hiljainen, luotettava ja suo- Punkari astui palvelukseen 15. 6. 54 l./PohmJP:aan.
ritti tehtävänsä hyvin tarkasti ja tunnollisesti ollen Kaiketi näistä hyvistä painijapojista sai pataljoona
kaikkien keskuudessa hyvin pidetty mies.
aloitteen ja niinpä on kolme kertaa voitettu Vdasan
Tätä olympiamiesten sarjaa voidaan vieläkin jat- kaupungin puulaakipainit aivan ylivoimaisesti. Niiskaa, silla Matti Laakso palveli pataljoonassa v 1959. sä otteluissa on ollut mukana Suomen parhaita paiVucnuia -60 hänet valittiin Suomen painijoukkueeseen nin taitajia, sehän on selvaakin, koska Etelä-Pohjanedustamaan maata mm^ kreikkalaisroomalaisessa pai- maa on maakunnallisesti painin kehto.
n k a sarjassa 73 kg. Näissä kilpailuissa hän oli väPesapallossa on pataljoona ollut joukko-osastojen
hällä päästä mitdille, mutta loukkaantui juuri ennen kilpailuissa omaa luokkaansa vuosina 58-59 voittaratkaisevaa ottelua. Viides sija heltisi siitä huoli- malla tällöin Pv:n mestaruuden. Näissä otteluissa
matta Matti Laakso esiintyi pataljoonassa mallisoti- ovat Etelä-Pohjanmaan pesäpallon taitajat olleet

.

Näkymä Sodankylh kiarkonikylästä,tulevasta p a t d j o o m
sijaituspaikasta.

edustettuna sellaisilla miehillä kuten Paski, Kiikeri,
Rasku, Havinen, Loppi, Linna ja yli1 Talvisto Jyväskylästä, joka vm on nyttemmin vaasalaiatunut ja
hänen ansiotaan suurelta osalta on pataljoonan menestyminen papallossa, onhan hän itse vanha mestaruussarj apelaaj a. Ehkä näiden mestanuuksknsa
ansiosta pataljoona sai järjestettäväkseen v:n -60
Pv:n pesä- ja jalkapallon loppuottel,ut, joista se sai
kiittävät arvostelut hyvin läpivietyjen kisojen osalta.
Jalkapalloa on pataljoonassa harrastettu aina hyvin
innokkaasti. Jo ennen sotia voittivat pataljoonan
aliupseerit liittonsa mestaruuden v. -35 ja näitä perinteitä vaalien voitti pataljoonan j alkapallojoukkue
v. 1958 Pv:n mestaruuden täysin ylivoimaisesti. Tässä
joukkueessa pelasi tämän hetken parhaita mestaruusja Suomensarjan j alkapalloilijoitamme. Yleisurheilussa on pataljoona ollut aina joukko-osastojen kilpailuissa kärkitiloilla ja kuten kirjoituksen alusta
huomaamme, on silla ollut vanhat ja vankat perinteet
aina olympia- ja maaottelumiehistä alkaen. Luettelosta tulisi liiankin pitkä, joten mainitsen vain parhaita. V. 1936 palveli kanta-aliupseerina kersantti
T. Peussa, joka oli edustamassa Suomea maaottelussa
Ranskaa vastaan tullen 800 m:llä viidenneksi. Hän
oli jo silloin lupaava nuorukainen, mutta jatkosota
vaati häneltä kaiken ja näin kohtalokkaasti päättyi
hänen lahjakas urheilijan uransa. Sotien jälkeen
astui palvelukseen v. 1953 alokkaaksi R. Hautamäki,
joka tunnettiin moniottelijana ja hän saavwttikin mestariluokan urheilumerkin n:o 13.
Olympiakisoissa Roomassa 400 m:n aidoissa 5. tilalle päässyt Jussi Rintamäki on myöskin palvellut

pataljoonassa v. -55. Hän oli silloin tunnettu pikajuoksijana (100 m. 11,2). V. -59 palveli alik Lehto
pataljoonassa, jolloin 1000 m:n viestissä pataljoona
saavutti Pv:n mestaruuden ajalla 2.03,3. Joukkueessa
juoksivat jääk Matti Laakso, kok L. Tuomi, kok K.
Inha ja alik M. Lehto. Samoissa kilpailiwissa alik
Lehto tuli toiseksi 100 m:llä, ajalla 11.2.
V. 1960 pataljoonan yleisurheilijat suorittivat lapimurron tulemalla joukko-osastojen välisessä kilpailussa 2. tilalle. 4x100 m:n viesti voitettiin ajalla 45,O.
Tässä joukkueessa juoksivat alok R. Rkku Nurmosta,
alok E. Hosio Nivalasta sekä kokelaat A. Asiala
Jurvasta ja J. Orrenrnaa Kauhavalta. Samoissa kilpailuissa Asiala voitti Pv:n mestaruuden pituudessa
7,21. Tulos oli samalla Pv:n uusi ennätys. Alikersantit J. Mäenpää ja M. Mäki-Waltari toivat kaksoisvoiton kiekossa tuloksilla 45,72 ja 45,65.
Tällä hetkellä palvelee pataljoonassa varusmiehenä oppilas J. Ehrström, joka on juossut 100 m.
ajassa 10,8. Hän on ollut v. -60 maaotteluissa mukana. Samoin ovat palveluksessa korkeushyppäajät
opp Ala-Aijalä (190) ja opp Ranta-Maunus (187) ja
kuulamies j äiik Keski-Bekilii Keski-Poh janunaalta,
jonka paras tulos on 14,87.
Pataljoonalla on arvokkaat urheiluperinteet, joita
kannattaa vaalia. Kuitenkin on tehtävä työtä ja nahtävä paljon vaivaa, että vastaisuudessa tulokset olisivat perinteiden veroisia, silla sotilaalle on henkinen
ja ruumiillinen kunto yhtä tärkeä kuin sotilaallinen
taitokin.
Kers 0. K u j a n p a l ä

VALAN VANNOTTUA
(Omistetaan juhlavuonna -61 sotilasvalansa
vannoville jaakareille)

. Bistoriikissa mainiban ensimmäisestä rajakastees-

25. 7. 26. S i h a yhteydessä ei kuitenkaan ollut
mahdollisuutta kosketella yksityiskohtia, joten on
paikallaan palata muutamalla sanalla siihen.

.

AuK ajoi polkupyörillä Jäppisen sillan luokse,

joesa järjestyi avoneliöön, rintama Rajajokeen päin.
Koulun johtajan, kapt K. Breitholtzin, pidettyä puheen kastettaville, l a u l e t t k Vala.

1

'
,

Paluumatkalla poikkesi AuK Kivennavan kirkkPon ottaen osaa Jumalanpalvelukseen.
Näin oli ensimmäinen kaste annettu, AuK avannut
uran, jota komppaniat sitten seurasivat aina Talvisodan alkuun asti.

Valalle tälle, Isä taivainen,
suo lathjas; voima, henkes' kirkkaus,
se että rhnoistamme linnat lujat luo,
joihin ei orjan henki siementansa tuo,
peitsiimme voiton pyha voima suo,
ett' aina sailyis Suomen vapa-.

Henkilöluettelo eräistä pat aljoonassamme
palvelle'ista:

r

-

'

1
-

Maj E. Backman 20. 4. 21-1940. Etupyörän monivuotinen toimitussihteeri, 1. K:n Mali.
Kennn L. Sotisaari 16. 5. 23-1938 ja 1945-50.
2. K:n paall ja partlkom.
Kenrl A. Kurenrnaa 30. 12. 25-1938. 3. K:n paall.
Kennn T. Kopra 16. 5. 30-1939.
Jvkenr K. A. Heiskanen 1. 7. 33-1938, patlkom.
Ev R. Wahlbeck 1. 7. 33-1943.
AuK:n joht.,
patlkom.
Ev A. 0. Korhonen 16. 5. 34-1938, nuor. ups.
Evl R. Honkanen 12. 9. 30-1941, 2. K:n päall.
Keml Hj. Siilasvuo 15. 6. 2&1933, patlkm.
Evl H. Mikkola 16. 5. 35-1943, 3. K:n paall.
Ltn Y. R. Turunea 21. 10. 21-lW, esikvakip, adj
Kapt V. Pyykkönen, 15. 11. 23-1948, hpaäll.
Yliv A. Haapalinna 13. 8. 27-1953, 1. K:n vaap,

Mikko Uotinen

POHJANMAAN JXXKXRIPATALJOONAN

4 0 - v u o t i s j u h2a
VAASASSA 11. 3. 1961

-

Yli1 T. Kannus 30. 9. 27-1955,
Kod-au, EK:n
pääll.
Ltn L. Viikala 16. 4. 29-1951, Viesti-au, viestij joht.
Yliv V. Kalmi 1. 8. 34-1958, laäk-au, 1. K:n vaap.

Pata1joo-

11.15 Lounas pataljoonan ruokasalissa

ja ohi9

.

14.00 Päiväjuhla Kaupungintalm juhlasalissa
19.00 Iltajuhla Hotelli4 Centraialissa

40 v, sillä ennen isän - ltn Turusen - ~iirtymhta
eläkkeelle oli poika, ylik 0. Turunen tullut pataljoonaan palvelukseen, ja palvelee edelleen PohmJP:ssa.

On valitettavaa, että täydellinen henkilöluettelo
ei julkaiisumme puitteissa ole mahdollista, muttai siibea palattaineen tuleva~irsuudessa.

vuoslpäiivW6 järjestetäkh dehiavak
tilaisuudet:

1600 Jurnadanpalvelus, paraatilratse-u-s
ma,rssi kasarmh kentällä

B

T k a yhteydessä on todettava, että ltn Y. R. Turu-

t

'

Klo 09.00 Seppeleenilaisku saxnkari~haudallaja JäGkäripatsaalla

sen suku tulee tänä vuonna pdvelleebi pataljoonassa

Toisen pdven jaakareista on myös mainittava,
että kenrl Kurenmaan poika on palvellut vanismiehena patalj massamme ja palvelee nykyisin nuorempana upseerina Hämeen Jaäkäripataljocmassa seka, että ev Korhosen poika palvelee parhaillaan varusmiehenä (Oppilx AuKIPohm JP:ssa)

TT

Valansa sulle, maamme pohjoinen,
myös esi-isät kerran antoivat,
ei järkyttänyt puute, pakkanen,
hangessa seisoi jalka verinen,
puolesta kansan, maan ja kotien,
maan lipun kunnialla kantoivat.

..

-

. ,

-

Valansa sulle, maamme pohjoinen,
taa joukko vaannai mielin vapahin,
se vala pyhän hohteen aina saa,
sen pettäjall' ei maata, Jumalaa,
ei kansaa, sukua ei olla saa,
hän J,uudaksena käyköön korpihin.

Tämän jälkeen marssi kou.1~jonossa joen partaalle. Kapt Breitholz kastoi ensimmäisenä vanrikit
KarIsonini (keml Kurenunaa) ja Koposen sek5 upseerikakelas Rautavaaran valelemalla vetti Rajajjoesta heidasii päälaelleen. N h i i puolestaanl kastoivat
aliupseerit ja nämä sen jälkeeni kukin m m jo&kueerasa oppilaat. Kastetoimituksem jälkeen laulettiin vie15 yhteisesti Kay rohkeena taistoon.
*

Vaiansa sulle, maamme pohjoinen,
taa joukko vannoi mielin kirkkahin,
taa pyhä vala meitä velvoittaa,
se puhdistaa, se rinnan jalostaa,
saa meille rakkahamrnaks' kansa, maa,
saa isain uhrilaulut sielu hehkuvin.

21.30 Tanssiaiset Upseeri- ja AliupseerikerhgiLla

KIITAMME ILMOITTAJIAMME, joiden antamain .taloudel.lkn tuen turvin on ollut mahdollista tämän julkaisumme aikaansaaminen.
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Nyt
kaunistamaan

MIRANOL
lakkamaalilla

MIRANOL
Ja

on nopeasti kuivuva, korkealuokkainen, iskuia kestävä synteettinen alkydilakkamaali. MIRANOLilla Te saatte kädenkäänteessä huonekaluihin, oviin, ikkunoihin. keittiökaappeihin, puutarhakalusteisiin, maanviljelys- ym. koneisiin,
polkupyöriin, palosuojeluvälineisiin ym. sisä- ja ulkopuolisiin puu- ja metallipintaisiin maalauskohteisiin suojaavon ja kauniin kiiltopinnan.
MIRANOL alkydilakkamaalia on saatavana 38 värisävyä.
Pyytäkää kauppiaaltanne näiden kauniiden sävyjen esittelyä.
Kaunistakaa ja uudistakaa nyt - MIRANOL maaleillal

- maan suurin alallaan Vaasa 1961.

Ilkka Oy. Kirjapaino

