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Jääkäriprikaatin
komentajan tervehdys
Hyvät lukijat, arvoisat kiltalaiset,

Vuosi 2001 oli Jääkäriprikaatin kannalta hyvä ja merkityksel-
linen vuosi. Sitä se oli myös koko Sodankylän kunnan kan-

nalta. Alkuvuoden epävarmuus, joka levisi kuin keväinen kulo
varuskunnan tulevaisuudesta päättyi valtioneuvoston selon-
teon Suomen turvallisuus- ja puolustuspolitiikasta julkistami-
seen kesän jälkeen ja eduskunnan hyväksyntään joulukuussa.

Selonteossa tuodaan selkeästi esille periaate koko valta-
kunnan alueen ja väestön puolustamisesta, joka taas edellyttää
yleistä asevelvollisuutta. Jääkäriprikaatin asema maavoimien
organisaatiossa tukevoitui. Selonteossa vuoden 2004 maavoi-
mien koulutusorganisaation rungon muodostavat valmiuspri-
kaatit. Jääkäriprikaati lukeutuu maavoimien aselajien ja erikois-
alojen koulutuskeskuksiin tehtävänään Lapin puolustuksen jal-
kaväkikoulutus.

Tästä on hyvä jatkaa erikoisosaamisemme kehittämistä.
Jääkäriprikaati on jo arktisen koulutuksen keskus ja kehitymme
edelleen arktisen osaamisen keskukseksi. Se pitää sisällään
myös tutkimusta ja kehitystoimintaa, jota prikaatissa on aiem-
minkin tehty. Elokuun alusta 2001 prikaatin esikuntaan perus-
tettiin kahden henkilön kehittämissektori. Koordinointi ja yhteis-
toiminta muiden alueen viranomaisten ja tutkimuslaitosten kanssa
on tiivistynyt entisestään. Uusi talvikoulutusopaskin on saanut
uutta potkua siten, että luonnos saadaan käyttöön vuoden 2003
aikana.

Henkilökohtaisesti vuosi 2001 oli varmasti eräs merkityksel-
lisimmistä urallani. Lähes 18 vuotta ehti kulua siitä, kun Jääkäri-
prikaatista lähdimme perheeni kanssa “työn perässä” etelään.
Tuohon aikaan mahtuu  tietysti paljon ammatillista vaihtelua.
Palvelustehtävät sotilasopetuslaitoksissa, eri asteisissa esi-
kunnissa ja ulkomaan tehtävissä opiskelun lomassa antoivat
hyvän, kuitenkin ehkä tavanomaisesta poikkeavan taustan pri-
kaatin komentajan tehtävään. On hyvä muistaa, että perusasiat
ovat ja säilyvät. Hyvä henkilökunta ja osaavat alaiset ovat
tänäkin päivänä avain toiminnan onnistumiseen ja tehtävien
täyttämiseen. Oli hienoa palata takaisin aina omaksi tuntemani
joukko-osaston johtoon.

Tyydytyksekseni olen myös havainnut, että perinteinen hyvä
yhteistoiminta Sodankylän kunnan, seurakunnan, reserviläis-
järjestöjen ja muiden yhteistoimintakumppaneiden kanssa jatkuu

Komentaja joukkojaan johtamassa
Kaamos 2002-harjoituksessa Inarin
kunnan alueella joulun alla v. 2002.

Eversti Hannu Aikio
Jääkäriprikaatin komentaja

01.06.2001 – 31.07.2003.
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tiiviinä. Erityisesti sotiemme veteraanien osallistuminen prikaatin
tilaisuuksiin valan esilukijoina ja perinteen kertojina varusmie-
hillemme lämmittää mieltäni. Saamani palautteen mukaan tämä
herättää voimakkaita tunteita kaikissa tilaisuuksiin osallistuneissa
varusmiehissä ja omaisissa.

Vuoden 2001 aikana on montakin mieleenjäänyttä hetkeä.
Yksi merkittävimmistä oli Jääkäriprikaatin killan perinnemarssin
päätöstilaisuus Joutselän patsaalla ja tätä ennen vala Kemi-
järvellä. Oli koskettavaa ja mieltä lämmittävää nähdä vanhoja
palvelustovereita marssilla ja havaita, että perinteet joukos-
samme ovat ja elävät vahvana siteenä joukossa palvelleiden
keskuudessa. Seuraava perinnemarssi on tarkoitus pyöräillä
Vaasasta Sodankylään kesällä 2004, jolloin tulee kuluneeksi 40
vuotta jääkäreiden tulosta Sodankylään.

Vuoden 2002 päätapahtuma kannaltamme oli johdettavak-
semme käsketty Pohjoisen Maanpuolustusalueen pääsotahar-
joitus “Kaamos-2002” Saariselän – Ivalon alueella vuoden pi-
meimpään aikaan joulukuussa. Harjoitus onnistui kaikin puolin
aivan erinomaisesti. Sen toivat julki harjoituksessa vierailleet
useat puolustusvoimien johtoon kuuluvat kärjessään puolus-
tusvoimain komentaja amiraali Juhani Kaskeala.

Prikaatissa vieraili useita korkeatasoisia seurueita kotimaasta
ja ulkomailta. Meidät tunnetaan hyvin myös valtakunnan rajojen
ulkopuolella korkeatasoisena arktisen osaamisen keskuksena.
Jääkäriprikaatista on kehittynyt Suomen puolustusvoimien ark-
tisen toiminnan koulutus- ja kehittämiskeskus.

Tätä kirjoittaessani minut on määrätty jo uuteen tehtävään
Maanpuolustuskorkeakoulun perustutkinto-osaston johtajaksi
(Kadettikoulu) 01.08.2003 alkaen. Komentajakauteni Jääkäri-
prikaatissa jäi siten kahteen vuoteen ja kahteen kuukauteen.
Eräs parhaista jaksoista upseerin urallani, palveluspaikoista ja
tehtävistä ehdottomasti paras.

Kiitän prikaatin henkilökuntaa hyvästä ja rehdistä palvelus-
toveruudesta, esimiehenänne on ollut hyvä toimia. Onnittelen
varusmiehiä siitä, että olette saaneet suorittaa varusmies-
palveluksenne Jääkäriprikaatissa. Olen erityisen mielelläni ollut
seuraamassa ja tarkastamassa harjoituksianne eri puolilla
Pohjois-Suomea. Panoksenne ja motivoitumisenne tehtäviin on
pääsääntöisesti aina ollut esimerkillistä. Huonoja suorituksia ei
heti tule mieleen.

Siirryn luottaen Jääkäriprikaatin tulevaisuuteen tyytyväisenä
miehenä uusiin tehtäviin.

Toivotan kaikille Etupyörän lukijoille mielenkiintoisia lukuhetkiä
tämän perinteikkään julkaisumme kanssa.
Sodankylässä 10.06.2003

Jääkäriprikaatin komentaja  eversti Hannu Aikio
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Komentajanvaihdos 2003
Eversti Hannu Aikio luovutti  komentajuuden

Kunnioitetut sotiemme veteraanit, Jääkäripri-
kaatin henkilökunta, sotilaat, muu varuskun-
nan väki,

Vain kaksi vuotta ja kaksi kuukautta on kulunut siitä, kun
vastaanotin Jääkäriprikaatin komentajan tehtävät tällä

paikalla eversti Vesa Tervolta prikaatin kahdeksantena komen-
tajana. Puolustusvoimain komentaja on määrännyt minut Maan-
puolustuskorkeakoulun perustutkinto-osaston — tutummin sa-
nottuna Kadettikoulun —  johtajaksi huomisesta päivämäärästä
alkaen. Tunnen sotilaan ylpeyttä luovuttaessani Jääkäripri-
kaatin komentajan tehtävät eversti Esa Pulkkiselle. Esitän
hänelle parhaat menestyksen toivotukset!

Edellinen lähtöni Jääkäriprikaatista oli tasan kaksikymmentä
vuotta sitten Sissikomppanian päällikön tehtävistä. Lämmittää
mieltä nähdä Sissikomppania tänään lippukomppaniana.

Jääkäriprikaati on myös tulevaisuudessa Suomen puolustus-
voimien arktisen osaamisen keskus. Täällä koulutetaan Lapin
puolustamiseen tarkoitetut jalkaväkijoukot. Sodankylässä
yhdistyvät aluepoliittiset ja puolustuspoliittiset lähtökohdat ja
näkökohdat luontevasti. Puolustusvoimien kehittämisen perus-
pilareina tulevaisuudessakin ovat yleinen asevelvollisuus ja
valmistautuminen koko valtakunnan puolustamiseen. Näin ollen
tällä Lapin perukoilla voimme katsoa luottavaisin mielin tulevai-
suuteen. Jääkäriprikaatia tullaan edelleenkin kehittämään eri-
koisalojen koulutuskeskuksena.

Päättymässä olevaan komentajakauteeni on sisältynyt iloa
sekä surua — täyttä elämää. Joukostani olen voinut olla ylpeä
ja tuntea aitoa ylpeyttä eri puolilla Pohjoista Maanpuolustus-
aluetta pidetyissä harjoituksissa. Esimieheni ja korkea-arvoiset
vieraat ovat voineet todeta sen antaumuksen, jolla henkilökunta
on paneutunut tehtäviinsä yhä uudelleen ja uudelleen. Näin on
aina saavutettu korkeatasoisia koulutustuloksia. Reserviimme
lähetetyt joukkotuotannon mukaiset joukot ovat taatusti osaavia
ja käytettävissä lähes heti ensimmäisiin tehtäviin. Tästä oli
osoituksena viime toukokuussa järjestetty jääkäripataljoonan
kertausharjoitus. Kuitenkin varsin kiivas koulutustahti tuo haas-
teita sekä työn tekijöille että esimiehille. Väsyminen ja työuupu-
mus ovat haasteita meille kaikille.

Meillä puolustusvoimissa ei ole varaa yhteenkään virheeseen
kovapanosammunnoissa tai pitkissä harjoituksissa. Hyvällä
vuosisuunnittelulla, oikein jaksotetuilla loma- ja lepojaksoilla
sekä hyvin hoidetulla työkyvyn ylläpitämisellä haasteista var-
maan selvitään. Vastuu jakaantuu tästä jokaiselle portaalle.

31.07.2003



5ETUPYÖRÄ 2001 – 2002

Varusmiehet,
Te olette osaltanne toteuttamassa turvallisuuspolitiikkamme
erästä keskeistä peruspilaria — yleistä asevelvollisuutta ja siihen
kuuluvaa varusmiespalvelusta Jääkäriprikaatissa. Toivon, että
tunnette suorittavanne vaativaa ja arvostettua velvollisuutta,
olette yhteiskuntamme täysivaltaisia kansalaisia — olkaa ylpeitä
joukosta, johon kuulutte. Alokkaiden palvelus on vielä hapuilevilla
alkumetreillä, mutta kokemuksesta voin vakuuttaa teille, että
teistä tulee tässä joukossa hyvähenkinen, tehtävänsä täyttävä
joukko.

Kiitän vilpittömästi koko Jääkäriprikaatin henkilökuntaa siitä
tuesta, jonka olen saanut komentajakautenani. Lapin joskus
ankarissakin olosuhteissa yksin hiihtäjä ei pärjää! Yhdessä
toimien saadaan varmasti paras lopputulos. Olen kiitollinen
tärkeimmille yhteistoimintakumppaneillemme, joita ovat Sodan-
kylän kunta ja seurakunta, sotiemme veteraanijärjestöt sekä
Jääkäriprikaatin ja Pohjan Prikaatin Killat. Kiitän myös kotikun-
nan asukkaita, yrityksiä ja yhteisöjä vankasta tuestanne. Tämän
tuen tiedän jatkuvan myös tulevaisuudessa. Toivotan Jääkäri-
prikaatille ja prikaatin uudelle komentajalle jatkuvaa menestystä.
Olen lähdössä täältä hyvillä mielin. Jääkärien hengessä —
yhdessä eteenpäin!

Jääkäriprikaatin lippu esiin!
Eversti Hannu Aikio: “Herra eversti, luovutan Jääkäriprikaatin
komentajan tehtävät!”
Eversti Esa Pulkkinen: “Herra eversti, otan vastaan Jääkäri-
prikaatin komentajan tehtävät!”
Eversti Hannu Aikio: Samalla olen myöntänyt uudelle komen-
tajalle  Lapin Jääkäriristin.
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Kunnioitetut sotiemme veteraanit, herra evers-
ti, Jääkäriprikaatin henkilökunta ja varusmie-
het,

Olen tänään vastaanottanut Jääkäriprikaatin komentajan
haasteellisen tehtävän. Otan tämän tehtävän vastaan kii-

tollisena osakseni tulleesta luottamuksesta ja nöyrin mielin.
Sotilaiden tehtävien kirjo on viimeisen reilun kymmenen vuoden
aikana kasvanut merkittävästi. Isänmaata ja sen etua puolus-
tetaan paitsi kotimaassa niin myös lukuisissa, erityisesti sotilaal-
lisen kriisinhallintaan liittyvissä tehtävissä, maamme rajojen
ulkopuolella.

Prikaatin komentajuutta edeltäneet kolme ja puoli vuotta olen
ollut Euroopan Unionin palveluksessa, siitä suurimman osan
kaksi vuotta sitten perustetussa Euroopan Unionin sotilasesi-
kunnassa.  Joukon komentajuus on säilyttänyt merkityksensä
upseerin uran ehkä haasteellisimpana tehtävänä, johon upsee-
rikoulutus tähtää ja jota halukkaasti tavoitellaan. Tunnen ylpeyttä
siitä, että Jääkäriprikaati, Suomen pohjoisin ja monella tapaa
ainutlaatuisin joukko-osasto, on annettu vastuulleni. Paluu pit-
kältä ulkomaankomennukselta kotimaahan suoraan joukko-
osaston — Jääkäriprikaatin — komentajaksi on minulle erittäin
mieluisa. Samalla muutto tänne Lappiin merkitsee mahdollisuutta
rikastuttaa koko perheeni elämää, tilaisuutta tutustua lappilaisiin,
lappilaiseen kulttuuriin ja elämäntapaan sekä tietenkin Lapin
luontoon.

Eversti Esa Pulkkisen
tehtävien vastaanotto-
puhe ja kiitos edeltä-
jälleen 31.07.2003.
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Yleinen mielikuva puolustusvoimista ja puolustuksen tilasta
muodostuu pitkälti sen perusteella, miten varusmies- ja reser-
viläiskoulutuksessa onnistutaan. Koulutukseensa tyytyväinen
ja motivoitunut varusmies ja reserviläinen ovat voimavara, joka
ylläpitää puolustuksemme uskottavuutta ja josta ainutlaatuisen
vahva suomalainen maanpuolustustahto ammennetaan.

Jääkäriprikaatin meriitti on erittäin hyvä. Arktisesta osaami-
sesta ja sen hyödyntämisestä on tullut Jääkäriprikaatin tunnus-
merkki.  On tärkeää, että Lapin puolustukseen koulutetut joukot
hallitsevat erittäin hyvin tehtävänsä ja arktiset olosuhteet. Tätä
arvostetaan puolustusvoimain johdossa hyvin korkealle. Tämä
on tunnustus koko Jääkäriprikaatille niin henkilökunnalle kuin
varusmiehille. Toivon, että kykenen osaltani myötävaikutta-
maan siihen, että Jääkäriprikaati säilyttää korkean suoritusta-
sonsa ja edelleen kehittyy arktisessa osaamisessa.

Oman henkilöstön hyvinvointi ja siitä huolehtiminen ovat
tärkeä edellytys hyville koulutustuloksille. Olen kuluneen viikon
aikana tullut vakuuttuneeksi, että Jääkäriprikaatissa vallitsee
myös hyvä henki. Henkilökunta kaikilla tasoilla on vastuuntun-
toista ja tehtäviinsä motivoitunutta. Hyvän hengen vaaliminen
on minulle uutena komentajana ensiarvoisen tärkeää. Perin-
teiden ylläpito ja yhteistyö veteraani- ja muiden maanpuolus-
tusjärjestöjen kanssa ovat tärkeä osakokonaisuus. On ollut ilo
omakohtaisesti todeta, että yhteistyö näiden järjestöjen kanssa
on vireää. Veteraanien perintö — itsenäinen isänmaa — on
meille suomalaisille perinnöistä arvokkain. Tiivis yhteistoiminta
joukko-osaston ja paikallisen kunnan välillä on leimallista täällä
harvaan asutulla alueella. Monestakin syystä johtuen Jääkäri-
prikaatin merkitys kiinteänä osana Sodankylän kuntaa on koros-
tunut. Yhteistyö ja erinomaiset suhteet Jääkäriprikaatin ja kunnan
välillä ovat maassamme laajalti tunnetut. Maanpuolustustahto ja
maanpuolustushenki ovat Lapissa erittäin korkeat, tunnen suurta
vastuuta yhteiskuntasuhteiden hoitamisesta. Suhteet veteraani-
ja muihin maanpuolustusjärjestöihin sekä Sodankylän kuntaan
tulevat säilymään erittäin kiinteinä.

Olen kuluneen viikon aikana saanut tutustua motivoitunee-
seen ja vastuuntuntoiseen joukkoon. Odotan innolla tulevia
vuosia ja työskentelyä kanssanne Lapin puolustuksen parhaak-
si. Asetan mielihyvin ammattitaitoni ja elämänkokemukseni tämän
hienon joukon käyttöön!

Herra eversti,
Esitän Teille parhaat kiitokseni tekemästänne työstä. Saan
johdettavakseni upean joukon. Tiedän hyvin, että Te kyvykkäänä
ja paikalliset olosuhteet erittäin hyvin tuntevana jätätte suuret
saappaat täytettäviksi. Samalla toivotan Teille mitä parhainta
menestystä tulevassa tehtävässänne upseerikoulutuksemme
johtajana sekä tulevien kouluttajien ja sotilasjohtajien esikuvana.

Valmistautukaa ohimarssiin!

Eversti
Esa Pulkkinen

Jääkäriprikaatin komentaja
01.08.2003 alkaen
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Esikuntapäällikkö
30.09.2003 saakka

everstiluutnantti Markku Tomperi

Vanhan Pääesikunnan Jalkaväkiosasto määräsi vuoden
2000 lopussa Jääkäriprikaatin tehtäväksi tutkia ja kehittää

pohjoisten joukkojen taktiikkaa ja tekniikka. Tehtävä otettiin
innolla vastaan. Tiedettiin, että alan osaamiskulttuuria on juuri
meillä vuosikymmenten takaa. Kulttuuri oli siirtynyt perimätietona
ja taitona etupäässä omassa keskuudessamme. Lapin miehen
oli silloin tällöin mukava uulata itsekin kantapään kautta opituilla
taidoilla etelän miestä tuulessa ja tuiskussa. Kovin vähän nyky-
aikaisia talvitaitoja oli siirtynyt etelään, vaikka talvea on  useita
kuukausia koko Suomessa.

Konkreettiseksi koko puolustusvoimia palvelevaksi tehtä-
väksi käskettiin Jääkäriprikaatin uusia puolustusvoimien vanhin
edelleen käytössä oleva ohjesääntö; Talvikoulutusopas 1965.
Aineistoa oli — oli jopa puolivalmis tekelekin. Ajoitus oli hyvä,
sillä samanaikaisesti Oulun aluetyöterveyslaitos aloitti
toteuttamaan puolustusvoimien hanketta, jolla selvitettiin kylmän
fysiologisia vaikutuksia ihmiseen. Tutkimuksella saatiin
merkittävää tietoa mm varusteiden kehittämistä silmällä pitäen.
Jääkäriprikaati oli hyvä laboratorio tässä perustutkimuksessa.

Tehtävän perusteella laadittiin kokonaisvaltainen suunnitel-
ma vuoteen 2006 saakka. Osatehtäviä jaettiin komppaniatasolle
saakka, sillä tiedetään, että vaaditun viisauden saa vain kentällä,
sieltä se ei ole minnekään kadonnut sitten 1964, kun joukkojen
koulutus Jääkärinkankaalla tosimielessä aloitettiin. Tarvittiin
vain tiedon keräämistä johtava ala. Näin ollen henkilöstötoimis-
ton alaisuuteen perustettiin kehittämisala, jonka tehtävänä oli
johtaa arktisen osaamisen käytännön tutkimista ja saadun tiedon
edelleen jakoa koko puolustusvoimien tarpeeseen. Prosessin
pääomistajaksi määrättiin esikuntapäällikkö. Kehittämisalalle
määrättiin kaksi asiasta kiinnostunutta ja osaavaa miestä: kap-
teeni Martti Rautanen ja luutnantti Markku Ylivaara. Heidän
ensimmäinen tehtävänsä oli uusia talvikoulutusopas, joka
ilmestyy vuonna 2003. Oppaan kirjoitustyön jälkeen kehittä-
misala keskittyy sissitoiminnan tutkimiseen, jotta koulutusohjeet
ja toimintamallit voidaan uusia siten, että ne vastaavat
muuttunutta taistelukentän kuvaan. Tutkimukseen liittyy myös
välinekokeiluja.

Etenimme hyvin myös toisella sektorilla. Saimme valmiiksi
vuoden 2001 loppuun mennessä AVOT-tilan. Vastaavia tiloja on
perustettu jokaiseen joukkoon. Tavoitteena on, että erikois-
osaamistamme voidaan levittää ko järjestelmän kautta kaikille

Pääkirjoitus

Jääkäriprikaati – arktisen
osaamisen keskus
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arktisen osaamisen tietotaitoa tarvitseville. On mahdollista, että
tulevaisuudessa lukuisat nuoret kouluttajat suorittavat johta-
millamme etäkursseilla esimerkiksi moottorikelkkakurssin teorian
ja käyvät meillä lähijaksolla, jolla opetetaan ajon perusteet ja
otetaan vastaan ajokoe. Muitakin “extreme”-kursseja on suun-
nitteilla.

Voidaan todeta, että vuonna 2001 Jääkäriprikaatissa aloi-
tettiin koko puolustusvoimia palveleva arktisen osaamisen tut-
kimus- ja kehitystyö, joka jatkunee tuloksellisena puolustus-
hallinnon, rajavartiolaitoksen kuin myös muiden alaa tutkivien
kanssa. Työ jatkui ponnekkaasti 2002 aikana, joskin asetetuista
aikamääristä jouduttiin tinkimään meistä riippumattomista syistä.
Vuoden lopulla johdimme Kaamos 2002 harjoituksen Ivalon
alueella, jossa aloitettiin sissitoimintaan liittyvä tutkimus. Kaksi-
vaiheinen Kaamos-harjoitus sujui erinomaisesti ja se sai myös
valtakunnallista huomiota.

Vaikka vuonna 2002 riveistämme siirtyi merkittävä määrä
kokeneita upseereita ja opistoupseereitakin etelään, niin kyke-
nimme saavuttamaan asetetut tavoitteet hyvin. Siirtyneiden
kaulassa soi Jääkäriprikaatin kirkassointuinen ja heleä kello
ympäri valtakuntaa. Sillä on oma tärkeä merkityksensä; he ovat
meiltä. Siirrot ovat onneksi kaksisuuntaisia, saimmehan tilalle
notkeita ja jääkärihenkisiä sotilaita.Kaamos 2002 taisteluharjoituksen

johtaja työssään.
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PERINNESIVU

JÄÄKÄRIPRIKAATIN LIPPU

JÄÄKÄRIPRIKAATIN PERUSTAMISPÄIVÄ ON 01.10.1979
VUOSIPÄIVÄ ON LOKAKUUN ENSIMMÄINEN PÄIVÄ

KUNNIAMARSSI ON JÄÄKÄRIEN MARSSI

    JÄÄKÄRIPRIKAATIN
JOUKKO-OSASTORISTI
LAPIN JÄÄKÄRIRISTI

        JÄÄKÄRIPRIKAATIN
JOUKKO-OSASTOTUNNUS

PERINNEPÄIVÄ
11. MAALISKUUTA

PERINNEPÄIVÄ
16. HELMIKUUTA

POHJAN JÄÄKÄRIPATALJOONAN
PERINNELIPPU

LAPIN JÄÄKÄRIPATALJOONAN
PERINNELIPPU
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JÄÄKÄRIPRIKAATI

  ARKTINEN KOULUTUS-
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  KESKUS 2001 – 2002
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Jääkäriprikaatissa ja sen
edel-täjissä on aina suori-

tettu tutkimus- ja kokeilutoimin-
taa, josta on ollut hyötyä koko
puolustusvoimille. Vuonna
2000 Pääesikunta tarkensi
Jääkäriprikaatin kehittämisteh-
täviä siten, että saimme val-
takunnallisen tehtävän pohjoi-
sen alueen joukkojen toimin-
nan ja taktiikan kehittäjänä se-
kä vastuun uuden Talvikoulu-
tusoppaan käsikirjoituksesta.

Tätä työtä varten perustet-
tiin prikaatin esikunnan henki-
löstötoimistoon 01.08.2001 ke-
hittämisala, jossa päätoimisina
tutkijoina ja kehittelijöinä
aloittivat kotikonnuilleen Maan-
puolustusopistosta palannut
kapteeni Martti Rautanen ja
luutnantti Markku Ylivaara.

Kehittämisalan tärkeimmäk-
si tehtäväksi käskettiin Talvi-
koulutusoppaan käsikirjoituk-
sen kirjoittaminen. Opas val-
mistuu ja painetaan vuoden
2003 aikana. Talvikoulutusop-
paasta tulee koko puolustus-
voimille jaettava mies – jouk-
kuetasoinen opas talvessa sel-
viytymisestä ja talviaikana toi-
mimisesta. Muita tärkeitä teh-
täviä kehittämisalalla ovat ark-
tisen koulutuksen kehittäminen
ja tutkiminen, varusteiden ja
menettelytapojen kokeilutoi-
minta sekä henkilökunnan jat-
kokoulutus. Kaiken kaikkiaan
kehittämisalan tarkoituksena
on saada Jääkäriprikaatissa ja
muuallakin oleva arktiseen
koulutukseen liittyvä tietotaito
talteen sekä toimia valtakun-
nallisena osaajana ja tietopank-
kina pohjoisiin sotatoimiin liit-
tyvissä asioissa. Kehittämis-
alan toimintaa tukevat erin-

omaisesti Jääkäriprikaatin kou-
luttajat vankalla ammattitaidol-
laan.

Tärkeimpänä puolustusvoi-
mien ulkopuolisena yhteistyö-
kumppaninamme on ollut Ou-
lun aluetyöterveyslaitos, josta
käytetään nimilyhennettä
OATTL, etenkin sen fysiolo-
gian laboratorio. OATTL on
Suomen kärkiosaajia kylmätut-
kimuksessa. Puolustusvoimilla
on vuosina 2000 – 2002 käyn-
nissä kolmevuotinen yhteistyö-
projekti: “Sotilaan toimintaky-
vyn turvaaminen kylmissä
oloissa” OATTL:n kanssa. Pro-
jekti päättyi vuonna 2002, mut-
ta seuraava tutkimusprojekti on
jo suunnitteilla. OATTL:n tut-
kijat ovat tähän tutkimuspro-
jektiin liittyen käyneet mittaa-
massa varusmiesten lämpöta-
sapainoa, selvittäneet varus-
teiden kylmäominaisuuksia
ym. useita kertoja.

Kapteeni (nyk. majuri)
Martti Rautanen

Arktinen  koulutus yksiin
kansiin
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Vuonna 2001 kehittämisa-
lan toiminta keskittyi lähinnä
tiedonhankintaan. Alaamme
liittyvää tietoa on löytynyt hy-
vinkin paljon ja siitä on pyritty
jalostamaan ohjeita jaettavak-
si varusmieskouluttajille. Tär-
kein tilaisuus, jonka kehittämis-
ala järjesti vuonna 2001 oli ark-
tisen koulutuksen seminaari.
Tämä tilaisuus järjestettiin
joulukuussa Vuosangassa
“Hyry”-harjoituksen yhteydes-
sä ja siinä kerrottiin muille
PMpa:n joukkojen edustajille
ja esikunnille arktisesta koulu-

Amiraali Juhani Kaskeala ja Pohjoisen
Maanpuolustusalueen komentaja ken-
raalimajuri Heikki Tilander tutustumassa
kylmäkokeilun testaustekniikkaan.

tuksestamme sekä tarken-
nettiin pohjoisen alueen jouk-
kojen suoritusvaatimuksia.

Kokeilutoiminta käynnistyi
täydellä teholla vuonna 2002.
Talousvarikolta saimme vaa-
tetusmateriaalia kokeiltavaksi,
nämä kenttäkokeet liittyivät pe-
rustaistelijan vaatetusvarus-
tuksen m/2005 kehittämiseen.
Myös OATTL jatkoi varusteko-
keilujaan Jääkäriprikaatin
kanssa majoitusvälineiden ja
erityisesti käsineiden kehittä-
miseksi.

Sissikomppanian toimintaa
alettiin kehittämään entistä pa-
remmin pohjoisiin oloihin sopi-
vaksi. KAAMOS-2002 harjoi-
tuksessa suoritettiin tähän liit-
tyen tutkimus, jolla selvitettiin
komppanian suorituskykyä.

Jääkäriprikaatin omia kokei-
luja ovat olleet mm sormipalel-
tumien ehkäiseminen rynnäk-
kökiväärin liipasimeen kiinni-
tettävällä kutistemuovieristeel-
lä ja viimasuojan kehittäminen
telakuorma-auton tähystäjän
luukkuun.

Kokonaisuudessa voidaan
sanoa, että vuonna Jääkäripri-
kaatin kehittämisala on löytä-
nyt oman paikkansa ja tulee
jatkossa tukemaan voimak-
kaasti prikaatin kehittymistä

puolustusvoi-
mien arkti-
seksi kes-
kukseksi.
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Jääkäriprikaati johti Poh-
joisen Maanpuolustus-
alueen taistelu- ja ampu-
maharjoitus KAAMOS
2002:n 07. – 20.12.2002
Ivalon – Saariselän ja Ro-
vajärven ampumakenttä-
alueella.

Harjoituksen johti Jääkäripri-
kaatin komentaja eversti

Hannu Aikio apunaan taiste-
luharjoituksen johtaja, Jääkä-
riprikaatin esikuntapäällikkö,
everstiluutnantti Markku Tom-
peri ja ampumaharjoituksen
johtaja, Pohjan Jääkäripatal-
joonan komentaja, everstiluut-
nantti Raimo Sevón. Harjoi-
tukseen osallistui joukkoja kai-
kista Pohjoisen Maanpuolus-

Majuri
Jukka Kotilehto

tusalueen joukko-osastoista
sekä Maanpuolustuskorkea-
koulusta.

Taisteluharjoituksen tee-
mana oli Jääkäriprikaatin tais-
telu arktisissa olosuhteissa ja
harjoituksen päämäärät sekä
tavoitteet olivat Pohjoisen
Maanpuolustusalueen ohjeis-
tuksen mukaiset lisättynä tak-
tisen marssin osaamisella jou-
kon omaan organisaatioon
kuuluvilla ajoneuvoilla.

Taisteluharjoituksen sinisen
puolen joukoista muodostettiin
Sodankylän Jääkäriprikaati,
joka sai tehtävän ryhmittyä Iva-
lon – Saariselän alueelle ja pi-
tää Ivalon kirkonkylän. Sodan-
kylän Jääkäriprikaatin joukoista
peliryhmän toimesta pelattiin
kolmea jääkäripataljoonaa
sekä tiedustelukomppaniaa,
muut prikaatin komentajan joh-

dossa olleista joukoista olivat
todellisia.

Pääosin Pohjoisen Maan-
puolustusalueen joukko-osas-
tojen aliupseerikouluista muo-
dostettu Keltainen ryhmittyi
Raja-Joosepin tien ja Saarise-
län väliselle alueelle puolus-
tustehtävällä.

Harjoitusjoukot keskitettiin
07.12. aikana taktisena moot-
torimarssina toiminta-alueel-
leen ja joukot aloittivat saadun
tehtävän mukaisen toiminnan.
07. – 08.12. välisenä aikana
Jääkäriprikaatin  perustamista
joukoista muodostettu “Tst-os
Kenttä” otti haltuun Ivalon len-
tokenttäalueen ja suoritti näin
voimannäyttötehtävää.

08.12. illalla yliluutnantti
Jarno Anttalaisen johtama JP
4 sai prikaatin komentajalta
vastahyökkäystehtävän, jonka

Prikaatin komentajan ja Kaamos 2002-harjoituksen johtajan eversti Hannu Aikion käskynanto alaisilleen esi-
kunnassaan Saariselän alueella 08.12.2002.

Kaamos 2002 -harjoitus
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sivun kuvat Olli Miettunen
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sivun kuvat Olli Miettunen
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Kaamos 2002 rintamalehti luovutettiin uunituoreena Puolustusvoimain komentajalle amiraali Juhani Kaskea-
lalle tarkastuskäynnin yhteydessä. Kävi ilmi, että komentaja seurasi tarkasti myös harjoituksen internetsivuja
päivittäin. Kapteeni Olli Miettunen (kuva keskellä) luovutti rintamalehden komentajalle harjoituksen johtajan
eversti Hannu Aikion valvovan katseen alla. Harjoituksen tiedostusryhmään kuuluivat tiedotussihteeri Taina
Pirinen (vas. ylhäällä), kenttäradion studioisäntä ylikersantti Pekka Lintula (2. vas ylhäällä), kenttäreportteri
vääpeli (nyk. sotilasmestari) Seppo Alajoutsijärvi (kesk. vasemmalla), Kaamos 2002-radion johtaja kapteeni
Reijo Skottman (vas. alhaalla), ohjelmajohtaja vääpeli Kari Kinnunen (alhaalla kesk.) ja lentävä tv-kuvaaja,
panssarijääkäri Juha Rinnekari (oik). Tiedotusryhmän johtajana oli everstiluutnantti Pekka J Heikkilä (ylh. oik.)

toteuttaminen aloitettiin 09.12.
aamuyön tunteina.

Tästä eteenpäin taisteluhar-
joitusta kehitettiin laaditun
suunnitelman mukaisesti ja JP
4 saavutti tavoitteena olleen
Ruohokankaan tasan 12.12.
aamupäivän aikana, jolloin
myös tilanne harjoituksessa
keskeytettiin ja marssit ampu-
maharjoitukseen sekä osalle
joukoista kotivaruskuntiin al-
koivat.

Ampumaharjoitusvaihe alkoi
valmisteluilla 13.12. joukkojen

saavuttua käsketyille ryhmitys-
alueille ja ensimmäiset ohjel-
miston mukaiset ammunnat
suoritettiin 14.12. aikana. Har-
joitus oli sekä joukoille että
myös eri johtoportaille erittäin
vaativa. Jo joukkojen keskitys-
marssit toiminta-alueelle muo-
dostivat suuren haasteen suun-
nittelulle sekä johtamiselle ja
huollolle. Koska keskityksiin oli
käytössä vain yksi vilkkaasti
liikennöity tie (vt 4), vaati marssi
minuuttiaikataulun.

Lisäksi joukkojen marssile-
po ja johtoonotto Sodankylän

varuskunnassa piti suunnitella
tarkasti. Suunnittelussa sekä
johtamisessa onnistuttiin hyvin
ja joukot saatiin alueelle aika-
taulun mukaisesti ilman suu-
rempia ongelmia. Suurena
apuna keskitysmarsseissa oli
Tervolan varikon ja Sodanky-
län korjaamon henkilöstöstä
muodostettu Tekninen huolto-
komppania, joka vastasi mars-
sin aikaisesta kuljetusväline-
huollosta sekä liikkuvin korjaus-
partioin että Sodankylään ja
Ivaloon perustetuin kiintein toi-
mipistein.
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Koska harjoitus järjestettiin alueella, jossa
puolustusvoimat ei normaalisti harjoittele ja oli
kooltaan mittava, tiedotusvälineet kiinnostuivat
siitä ja se huomioitiin myös valtakunnan
uutislähetyksissä. Lisäksi Puolustusvoimain
komentaja amiraali Juhani Kaskeala tarkasti
harjoituksen ja oli tyytyväinen näkemäänsä.
Muista merkittävimmistä vierailijoista voidaan
mainita puolustusvoimien valmiuspäällikkö
kenraalimajuri Ari Puheloinen.

Harjoituksesta saatiin paljon oppia hyödyn-
nettäväksi koulutukseen ja operatiiviseen so-
dan ajan suunnitteluun. Harjoituksen suunnit-
telussa ja toteutuksessa esiin tulleet asiat
otetaan huomioon Jääkäriprikaatin johtamas-
sa AIHKI 2003 harjoituksessa.

   Tutustu www.metsa.fi
Soita palvelunumeroon

0205 64 120

SODANKSODANKSODANKSODANKSODANKYLÄNYLÄNYLÄNYLÄNYLÄN
VESI OVESI OVESI OVESI OVESI OYYYYY

Kasarmintie 8,
Puh. (016) 618 248

99600  SODANKYLÄ

www.sodankyla.fi
etunimi.sukunimi@sodankyla.fi

Tervetuloa
Valintataloon

Monipuolisia valikoimia
Edullisuutta
Ostamisen mukavuutta ja
nopeutta
Tuotteiden selkeää esille
asettelua, joka mahdollistaa
tuotteiden löytämisen helposti
Ammattitaitoinen ja palvelu-
haluinen henkilökunta
Hyvät paikoitustilat

Sodankylä
Sompiontie 1, puh. (016) 611 758

vvvvvvalintaalintaalintaalintaalintatalotalotalotalotalo

ht tp : / /wwwht tp : / /wwwht tp : / /wwwht tp : / /wwwht tp : / /www.mi l . f i /.m i l . f i /.m i l . f i /.m i l . f i /.m i l . f i /
maavoimat/joukot/maavoimat/joukot/maavoimat/joukot/maavoimat/joukot/maavoimat/joukot/
jpr/jpr/jpr/jpr/jpr/
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siirtää sähkönne
   Sähkön myy

ENERGIAPOLAR OY

ROVAKAIRA OY
Kittilä, Sodankylä, Rovaniemi

www.energiapolar.fi

www.rovakaira.fi

(1,17 euroa min + pvm)(1,17 euroa min + pvm)(1,17 euroa min + pvm)(1,17 euroa min + pvm)(1,17 euroa min + pvm)

www.ilmailulaitos.com

www.kittilanlentoasema.fi

w
w

w
.oras.com

TÄYDEN  PALVELUN
MATKATOIMISTO

MATKA-ILO OY
KAIKKI MATKALIPUT
(ALL TICKETS)
TOIMISTOSTAMME:

•   Linja-autoliput
•   Junaliput
•   Lentoliput
•   Laivaliput
•   IATA- ulkomaan lentoliput
    International flight tickets
•   Seuramatkat
•   Hotellivaraukset
•   Matkavakuutukset
•   Ryhmämatkat jne.

Toimistomme on avoinna ma – pe 9 – 17

MATKATOIMISTO
/ TRAVEL AGENCY

MATKA-ILO OY
LOMPOLONTIE 1
99600  SODANKYLÄ
Puh. (016) 614 385
Fax.  (016) 614 388

matka-ilo@co.inet.fi
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 Henkilöasiat 2001 – 2002
Koonnut kapteeni Jorma Pöllänen

Kunnia-ja ansiomerkit vuonna 2001 ja 2002

Vuonna 2001
04.06.2001

Suomen Valkoisen Ruusun 1 luo-
kan ritarimerkki  (SVR R1)

• majuri Markku Tomperi

Sotilasansiomitali
• majuri  Pertti Lokka
• ravitsemistyöntekijä  Virpi Vesteri
• toimistosihteeri  Oili Palmu

 Jalkaväen ansioristit  19.12.2001
• majuri  Pertti Lokka
• kapteeni  Juha Korvanen
• luutnantti  Kari Pikkupirtti

Vuonna 2002
04.06.2002

Suomen Valkoisen Ruusun ritari-
merkki

• majuri Mika Aikio
• insinöörimajuri  Martti Aikio

Suomen Valkoisen Ruusun ansio-
risti

• yliluutnantti  Esa Kakko
• yliluutnantti  Jyrki Sirkeinen
• sosiaalikuraattori  Pirkko Mutenia

Suomen Leijonan ansioristi
• luutnantti  Kari Pikkupirtti

Suomen Valkoisen Ruusun 1 luo-
kan mitali kultaristein

• sotilasmestari  Jorma A E Nieminen
• sotilasmestari  Mika Nikula
• varastomestari  Niilo Tasala

Suomen Valkoisen Ruusun 1 luo-
kan mitali

• ylikersantti  Jarmo Maijanen
• ylikersantti  Veijo Tasala
• kokki  Marja Rovapalo
• kokki  Suoma Tasala
• toimistosihteeri  Riitta Mikkola
• toimistosihteeri  Ahti Rantakokko
• toimistosihteeri  Eija Strand

 Viestiristi  08.03.2002
• sotilasmestari  Jukka Törmänen

 Jalkaväen ansioristi  04.06.2002
• majuri  Jyrki Vaaramo
• kapteeni  Kari Rapo
• kapteeni  Keijo Tenhunen
• yliluutnantti  Jorma Nieminen

Ravitsemistyöntekijä
Virpi Vesteri

Luutnantti
Kari Pikkupirtti

Kokki
Suoma Tasala

Varastomestari
Niilo Tasala
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Jalkaväen ansioristi 06.12.2002
• kapteeni  Ari Mure
• yliluutnantti  Vesa Riipi
• luutnantti  Mikko Norberg

Valtion virka-ansiomerkki
04.06.2002

• toimistosihteeri  Pirkko Sammela
• toimistosihteeri  Sirkka Tepsa
• sairaanhoitaja  Reijo Tuominen

Lapin Jääkäriristit vuonna 2002
01.10.2002

• veteraani  Martti Liuhala (Kilta)
• yliluutnantti  Sami Sipponen
• luutnantti  Toni Sulasalmi
• ravitsemistyöntekijä  Tamara Martin
• asentaja  Jorma Järveläinen

14.11.2002

• lääkintöneuvos  Yrjö Näsi

Vuoden Jääkäriprikaatilainen
vuonna  2002

• sotilasmestari  Jorma A E Nieminen
kuva alla oik.

Lapin Jääkäriristit vuonna 2001
08.02.2001

• everstiluutnantti  Antti Myyryläinen

09.03.2001

• everstiluutnantti  Kari Veijalainen

28.09.2001

• yliluutnantti  Jarno Anttalainen
• yliluutnantti  Tomi Kallunki
• teknikkoluutnantti  Pasi Mikkola
• reservin luutnantti  Mika Kesomaa
• luutnantti  Matti Tanninen
• autonasentaja  Kari Aikio
• varastotyöntekijä Irene Lassila
• korjaamotyöntekijä Pentti Poikela
• ravitsemistyöntekijä Elsa Siirtola
• autonasentaja  Onni Siivola
• hitsaaja  Jukka Vaarala
• sotilaskotisisar  Pirkko Hietala
• sotilaskotisisar  Maria-Liisa Tapaninen

01.10.2001

Jääkäriprikaati ja sen kilta saivat
vaalittavakseen 6. Divisioonan
perinnetoimikunnalta 6.D:n perin-
nelipun ja joukon perinteet

Vuoden reserviläiskouluttaja Poh-
joisella Maanpuolustusalueella
vuonna 2001

• luutnantti Urpo Antero Tuovinen

Vuoden Jääkäriprikaatilainen
vuonna 2001

• kapteeni Juha Ilmari Korvanen
kuva vieressä –>

Luutnantti
Urpo Tuovinen

Toimistosihteeri
Pirkko Sammela

Toimistosihteeri
Sirkka Tepsa

Autonasentaja
Onni Siivola
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Ylennykset
vuonna 2001
01.01.2001

• yliluutnantiksi:
luutnantti
Harri Hautala

01.03.2001

• yliluutnantiksi:
luutnantti Vesa-
Pekka Ihalempiä

04.06.2001

• insinöörimajuriksi
insinöörikapteeni
Martti Aikio

•   teknikkoyliluutnan-
tiksi:
teknikkoluutnantti
Tero Sääskilahti

• luutnantiksi:
vänrikki Tommi
Alatörmänen,
vänrikki
Ari Järveläinen

01.08.2001

• majuriksi:
kapteeni

Oula Asteljoki,

kapteeni
Jukka Kotilehto

01.09.2001

• luutnantiksi:
vänrikit:
Petri Huttunen,

Ari Keski-Säntti,
Toni Sulasalmi

06.12.2001

• majuriksi:
kapteeni
Mika Aikio

• kapteeniksi:
yliluutnantti
Arto Hirvelä

• luutnantiksi:
sotilasmestarit:

Mikko Norberg,
Urpo Tuovinen,
vänrikki
Petteri Salmela

Virkaan  nimi-
tykset 2001

26.01.2001

• opistoupseerin pe-
rusvirkaan:
vänrikki
Olli Hirvonen

01.03.2001

• teknikon virkaan:
Birgitta Junttila

01.02.2001

• kenttäsairaanhoi-
tajan määräaikaisiin
virkoihin:

Mika Latvakoski,
Tuukka Luttunen

01.04.2001

• erikoisupseerin vir-
kaan:

    sotilasteknikko
Tero Sääskilahti

• suunnittelijan vir-
kaan:
Virpi Korpi

04.06.2001

• yliluutnantin vir-
kaan: kadetti
Janne Jäntti

01.07.2001

• majurin virkaan:
majuri
Jari Sormunen

• erikoisupseerin vir-
kaan: lääketieteen
lisensiaatti
 Anssi Lahti

01.08.2001

• sotilaspapin vir-
kaan:
teologian maisteri
Ari Riuttaskorpi

Yliluutnantti
Vesa Riipi

Luutnantti
Mikko Norberg

Asentaja
Jorma Järveläinen

Korjaamotyöntekijä
Pentti Poikela

Vänrikki
Olli Hirvonen

Teknikkoyliluutnantti
Tero Sääskilahti

Suunnittelija
Virpi Korpi
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Ylennykset
vuonna 2002
01.05.2002

• kapteeniksi
yliluutnantti 
Jorma Pöllänen

04.06.2002

• everstiluutnantiksi
majuri Pasi Virta

• lääkintämajuriksi
lääkintäkapteeni
Anssi Lahti

• kapteeniksi
yliluutnantti
Tomi Kallunki

• kapteeniksi
yliluutnantti
Urpo Remsu

• yliluutnantiksi
kadetit: 
Mikko Rasimus

    Tommi Kovalainen

• yliluutnantiksi
luutnantti
Vesa Riipi

• luutnantiksi
vänrikki
Riku Raappana

• luutnantiksi
sotilasmestarit:
Eero Liikanen

    Jukka Törmänen

• reservin kersantiksi
alikersantti 
Mika Latvakoski

• reservin korpraaliksi
jääkäri 
Tuukka Luttunen

01.08.2002

• majuriksi
kapteeni 
Markku Pajuniemi

• reservin kersantiksi
alikersantti sopi-
mussotilas 
Mika Pyhäjärvi

05.08.2002

• reservin kersantiksi
alikersantti sopi-
mussotilas Markus
Laukkanen

01.09.2002

• luutnantiksi
vänrikki 
Olli Hirvonen

• luutnantiksi
sotilasmestarit:
Leo Harju

Mikko Jumisko
Ari Kiiskinen
Tapio Koski
Jorma A E Niemi-
nen
Juha Sirviö
Reijo Väisänen

06.12.2002

• yliluutnantiksi
luutnantit:

Raimo Haavisto
Tauno Huhtamella
Juha Korhonen
Jari Mikkola

• luutnantiksi

vänrikit:

Tarja Kankaanpää
Petri Mikkolainen
Jaakko Ylimartimo

• luutnantiksi

sotilasmestarit:

Seppo Muttilainen
Mika Nikula

• reservin sotilasmes-
tariksi  vääpeli
Hannu Hoppula

• reservin vääpeliksi
ylikersantti
Jarmo Maijanen

• reservin ylikersantik-
si kersantti 
Kari Aikio

Virkaan  nimi-
tykset 2002

01.01.2002

• everstin virkaan
eversti
Hannu Aikio

• everstiluutnantin vir-
kaan everstiluut-
nantti
Kari Veijalainen

• sairaala-apulaisen
virkaan
Sisko Rapo

• ravitsemistyöntekijän
virkaan Sari Yli-
talo

25.01.2002

• opistoupseerin pe-
rusvirkaan
vänrikit:
Tarja Kankaanpää
Petri Mikkolainen

 Jaakko Ylimartimo

01.03.2002

• sotilasammattihenki-
lön virkaan
reservin vänrikki
Antti Vihriälä

  reservin kersantti
Jaakko Oiva

16.09.2002

• teologian kandidaatti
Markku Kanniainen
nimitetty Jääkäripri-
kaatiin määräaikai-
seksi sotilaspapiksi,
01.01. 2003 lukien
vakinaiseen virkaan

01.10.2002 –
 31.07.2003

• Markus Rundgren,
nimitetty määräai-
kaisen reserviup-
seerin virkaan

Sotilasammattihenkilö
kersantti Antti Vihriälä

Kapteeni
Jouni Pöntiö

Yliluutnantti
Jouko Kuivila

Teknikkokapteeni
Hannu Tapio
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04.06.2002

Valmistuneet Kadet-
tikurssilta 85
• upseerin virkaan
kadetti
Mikko Rasimus
kadetti
Tommi Kovalainen

Tehtävään
määräykset
01.01.2002

• hammaslääketieteen
lisensiaatti Pekka
Lähdesmäki, mää-
rätty hammaslääkä-
riksi Jääkäriprikaa-
tiin

01.04. – 30.06.2002

• majuri Jyrki Vaara-
mo, määrätty Lapin
Jääkäripataljoonan
komentajaksi

Hammaslääkäri
Pekka Lähdesmäki

Majuri
Jukka Kotilehto

Siirrot Jääkäriprikaatiin  2001
01.06.2001

• eversti Hannu Aikio, tullut Pääesikunnasta,
määrätty  Jääkäriprikaatin komentajaksi

• vänrikki Jarmo Neitola, tullut Porin Prikaatis-
ta, määrätty opetusupseeriksi Lapin Jää-
käripataljoonaan

• sotilasmestari Seppo Muttilainen, tullut Kai-
nuun Prikaatista, määrätty opetusupseeriksi
Pohjan Jääkäripataljoonaan

• toimistosihteeri Margit Simola, tullut Materi-
aalilaitoksen Esikunnasta, määrätty toimis-
tosihteeriksi Huoltokeskukseen

01.07.2001

• everstiluutnantti Raimo Sevón, tullut Oulun
Sotilasläänin Esikunnasta, määrätty Pohjan
Jääkäripataljoonan komentajaksi

• sotilasmestari Reijo Väisänen, tullut Kai-
nuun Prikaatista, määrätty opetusupseeriksi
Pohjan Jääkäripataljoonaan

01.08.2001

• majuri Jukka Kotilehto, tullut Porin Prikaatis-
ta, määrätty toimistopäälliköksi Jääkäripri-
kaatin Esikuntaan

• kapteeni Martti Rautanen, tullut Maanpuo-
lustusopistolta, määrätty toimistoupseeriksi
Jääkäriprikaatin Esikuntaan

Siirrot Jääkäriprikaatista 2001
01.01.2001

• asentaja Pauli Pekkala, määrätty Pohjoisen
Maanpuolustusalueen Esikuntaan

• viestittäjä Sirkka-Liisa Seitaniemi, määrätty
Pohjoisen Maanpuolustusalueen Esikuntaan

01.05.2001

• lääkintäeverstiluutnantti Risto Tervahauta,
määrätty Lapin Ilmatorjuntarykmenttiin

• sotilaspastori Timo Waris, määrätty Tykis-
töprikaatiin

01.06.2001

• eversti Vesa Tervo, määrätty Maanpuolus-
tuskorkeakoululle johtamisen laitoksen joh-
tajaksi

01.07.2001

• everstiluutnantti Antti Myyryläinen, määrät-
ty Maanpuolustuskorkeakoululle taktiikan
laitokselle opettajaksi

01.08.2001

• majuri Jari Sormunen, määrätty Maasota-
koululle

• teknikkokapteeni Timo Tauriainen, määrät-
ty Itäisen Maanpuolustusalueen Esikuntaan

24.08.2001

• majuri Oula Asteljoki, määrätty Oulun Soti-
lasläänin Esikuntaan

01.11.2001

• ravitsemistyöntekijä Paula Lonnakko, mää-
rätty Kaartin Jääkärirykmenttiin
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Määräaikaiset  palvelussuhteet
•  sopimussotilaat vuonna 2001
01.01.2001

• reservin kersantti  Janne Lepsu
• reservi kersantti  Kari Pietilä

15.01.2001

• reservi kersantti  Kimmo Mattanen

01.02.2001

• reservin vänrikki  Henrik Rundgren

05.02.2001

• reservin kersantti  Markus Siurumaa
• reservin kersantti  Tuomo Vaaraniemi
• reservin jääkäri  Jani Norkola

01.03.2001

• reservin alikersantti  Timo Jaatinen
• reservin korpraali  Tomi Turpeenniemi
• reservin jääkäri  Antti Sauvola
• reservin jääkäri  Jari-Pekka Karppinen
• reservin jääkäri  Jarmo Hyttinen

01.07.2001

• reservin vänrikki  Teemu Mäntyniemi
• reservin vänrikki   Henri Huurinainen
• reservin alikersantti  Janne Vasenius
• reservin alikersantti  Janne Ämmälä

01.08.2001

• reservin alikersantti Kai Mikael von
Pandy

13.08.2001

• reservin vänrikki Tuomo Onnela

21.08.2001

• reservin kersantti  Veli-Markus Harrin-
koski

01.09.2001

• reservin kersantti  Hannu-Pekka Uutela
• reservin kersantti  Marika Ylijääskö

10.09.2001

• reservin kersantti  Ville Korhonen

08.10.2001

• reservin kersantti  Matti Limingoja

Muut määräaikaiset palvelussuh-
teet vuonna 2001

02.01.  asentaja Yrjö Ylitalo
08.01.  ravitsemistyönjohtaja Jarmo Alatalo

01.02.  liikenneopettaja  Jukka Vierma
01.03.  toimistosihteeri  Tapani Pulkkinen
     ravitsemistyöntekijä  Päivi Mettiäinen
     ravitsemistyöntekijä  Sirkku Veikanmaa
     sairaanhoitaja  Ulla-Maija Lantto
02.04.  kokki  Sari Ylitalo
09.04.  sotilaspappi  Juhana Torkki
02.05.  asentaja  Jarmo Lohela
15.05.  ravitsemistyöntekijä  Helli Fofonoff
01.07.  perhediakoni  Marja-Leena Kaar-
niemi
21.05.  varastotyöntekijä  Pertti Heikka
28.05.  ravitsemistyöntekijä  Margit Nikula
01.06.  ravitsemistyöntekijä  Kari Hiukka
            varastotyöntekijä  Tommi Remsu
            varastotyöntekijä  Antti Poikela
04.06.  siivooja  Päivi Pääkkö
01.07.  ravitsemistyöntekijä  Tuija Veikan-
maa
            kokki  Marianne Ahola
02.07.  varastotyöntekijä  Taimi Vuontis-
vaara
            varastotyöntekijä  Olli Uutela
03.07.  ravitsemistyöntekijä  Markku
Poikela
05.07.  sotilaspappi  Risto Alakärppä
06.09.  varastonhoitaja  Juhani Mattanen
22.10.  opetusupseeri  Anssi Kangas

Osa-aikavirkamiehet vuonna 2001
• varastomies  Pertti Heikka
• varastomies  Olli Uutela
• varastomies  Asseri Tammela
• työkoneenkuljettaja  Timo Tapaninen
• työkoneenkuljettaja  Sauli Mäkelä
• työkoneenkuljettaja  Raimo Puntalo
• työkoneenkuljettaja  Timo Anneberg
• ajoneuvomies  Arto Sammela
• ajoneuvomies  Seppo Sipola
• ajoneuvomies  Antti Törmänen

Reserviin vuonna 2001
01.01.2001

• teknikkokapteeni Hannu Tapio
• kapteeni Jouni Pöntiö
• yliluutnantti Jouko Kuivila

Eläkkeelle vuonna 2001
01.10.2001
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Siirrot Jääkäriprikaatiin  2002
01.01.2002

• vänrikki Markus Kettunen, siirtynyt  Karjalan
Prikaatista, määrätty opetusupseeriksi 2.
Jääkärikomppaniaan

01.04.2002

• luutnantti Juha Horsma, siirtynyt Karjalan
Prikaatista, määrätty opetusupseeriksi Sis-
sikomppaniaan

01.07.2002

• everstiluutnantti Pasi Virta, siirtynyt Poh-
joisen Maanpuolustusalueen Esikunnasta,
määrätty Lapin Jääkäripataljoonan komen-
tajaksi

01.08.2002

• luutnantti Pekka Liisanantti, siirtynyt Suo-
menlahden Meripuolustusalueelta, määrätty
opetusupseeriksi Kranaatinheitinkomppani-
aan

01.09.2002

• yliluutnantti Jani Harju, siirtynyt Pohjois-Kar-
jalan Prikaatista, määrätty yksikön varapääl-
liköksi 2. Jääkärikomppaniaan

01.11.2002

• yliluutnantti Pentti Määttä, siirtynyt
Kainuun Prikaatista, määrätty opetusup-

• hammaslääkäri Olli Suvanto

Irtisanoutunut vuonna 2001
01.08.2001

• autonasentaja Rauno Sääski

YK-palveluksessa vuonna 2001
•  18.04. lukien Libanonissa, sotilaspastori
Timo Waris
•  27.08. lukien Kosovossa, luutnantti Jan-
Trygve Laiti

Kuollut vuonna 2001
17.10.  Puolustushallinnon Rakennuslaitoksen

Sodankylän rakennustoimiston palvelukses-
sa ollut asentaja Eero Alaoja

seeriksi Kranaatinheitinkomppaniaan

Siirrot Jääkäriprikaatista 2002
01.01.2002

• luutnantti Mikael Honkala, määrätty Haapajär-
ven Asevarikolle

01.04.2002

• everstiluutnantti Kari Veijalainen, määrätty
Pääesikunnan  operatiiviselle osastolle

01.06.2002

• yliluutnantti Vesa-Pekka Ihalempiä, määrätty
Lapin Ilmatorjuntarykmenttiin

01.07.2002

• majuri Jyrki Ronkainen, määrätty Lapin
Ilmatorjuntarykmentin huoltopäälliköksi
• kapteeni Jukka Laine, määrätty Lapin
Sotilasläänin Esikuntaan
• kapteeni Jukka Viitaniemi, määrätty
Maanpuolustuskorkeakoululle
• yliluutnantti Risto Lindeman, määrätty
Reserviupseerikoululle
• yliluutnantti Tapio Huhtamella, määrätty
Maasotakoululle

30.08.2002

• kapteeni Markku Pajuniemi, määrätty Pohjoi-
sen Maanpuolustusalueen Esikuntaan

01.08.2002

• majuri Mika Aikio, määrätty Lapin Sotilaslää-
nin Esikuntaan

01.09.2002

• kapteeni Peter  Eklund, määrätty Keski-
Suomen Sotilasläänin Esikuntaan
• kapteeni Tomi  Kallunki, määrätty Maaso-
takoululle
• luutnantti Jyrki  Syväniemi, määrätty
Lapin Sotilasläänin Esikuntaan



ETUPYÖRÄ 2001– 200230

Määräaikaiset palvelussuhteet
• sopimussotilaat vuonna 2002
09.01.2002

• reservin kersantti  Markus Viinikka

15.01.2002

• reservin korpraali  Matti Nivunkijärvi

05.02.2002

• reservin alikersantti  Ville Sorri

01.03.2002

• reservin korpraali Jukka Anneberg
• reservin alikersantti  Samuli Vierimaa
• reservin jääkäri  Janne Karppinen
• reservin jääkäri  Juha Mattila

15.04.2002

• reservin vänrikki Mari-Annika Vaarala

01.07.2002

• reservin vänrikki  Ville Heikkilä

08.07.2002

• reservin kersantti  Reima Idström
• reservin kersantti  Antti Rintala

01.08.2002

• reservin alikersantti  Mika Pyhäjärvi

05.08.2002

• reservin kersantti  Olli Tarsa
• reservin alikersantti  Markus Laukkanen

13.08.2002

• reservin kersantti  Oula Autio

02.09.2002

• reservin alikersantti  Viljami Sysmäläinen
• reservin jääkäri  Juha Nyström

09.09.2002

• reservin kersantti  Tapio Isojärvi

Muut määräaikaiset palvelussuh-
teet vuonna 2002

01.01.  asentaja  Pasi Peuraniemi
            asentaja  Yrjö Ylitalo
            sairaala-apulainen  Päivi Pääkkö
            varastotyöntekijä  Outi Nasi
            varastotyöntekijä  Harry Bruun
            ravitsemistyöntekijä  Seija Sieppi
05.02.  liikenneopettaja  Jukka Vierma
20.02.  sairaala-apulainen  Laina Korhonen
25.02.  toimistosihteeri  Tuula Ojaniemi

26.02.  sairaanhoitaja  Ulla-Maija Lantto
03.06.  sairaanhoitaja  Irmeli Hirvelä
             varastotyöntekijä  Joni Hoppula
             varastotyöntekijä  Juha Ahola
            varastotyöntekijä  Jukka Kujanperä
01.07.  ravisemistyöntekijä  Helli Fofanoff
            ravitsemistyöntekijä  Erja-Irene
Uutela
            ravitsemistyöntekijä  Paula Hannu-
la
            varastotyöntekijä  Jukka Mikkola
08.07.  ravitsemistyöntekijä  Päivi Mettiäi-
nen
            sotilaspappi  Risto Alakärppä
29.07.  opetusupseeri  Henrik Rundgren
01.11.  ravitsemistyöntekijä  Sirkku Veikan-
maa

Osa-aikavirkamiehet  vuonna 2002
• varastomies  Pertti Heikka
• varastomies  Olli Uutela
• varastomies   Jukka Mikkola
• työkoneenkuljettaja  Timo Tapaninen
• työkoneenkuljettaja  Timo Anneberg
• työkoneenkuljettaja  Ari Hoppula
• ajoneuvomies  Arto Sammela
• ajoneuvomies  Jarmo Lohela
• ajoneuvomies  Antti Törmänen
• vahtimestari  Tommi Nikula

Varusmiestoimikunnan (VMTK)
nimi muutettiin takaisin Jääkäri-
toimikunnaksi (JTK)
02.01.2002 alkaen.

Yleisen palvelusohjesäännön
muutoksella yksikön vääpelin
tehtävänimike muutettiin yksikkö-
upseeriksi 01.07.2002 alkaen.
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Reserviin vuonna 2002
01.12.2002

• luutnantti Markku Ylivaara

Irtisanoutunut vuonna 2002
03.06.2002

• yliluutnantti Janne Jäntti

15.07.2002

• sotilaspastori  Ari Riuttaskorpi

01.09.2002

• sotilaslääkäri  Mika Kesomaa

YK-palveluksessa  vuonna 2002
04.10.  lukien Kosovossa, kapteeni Urpo
Remsu
18.10.  lukien Bosnia-Hertsegovinassa,
kapteeni Keijo Tenhunen

Kuollut vuonna 2002
15.07.  kersantti, kuljetusmies Mikko Reino
Uolevi Katajisalo.

Kuljetusmies
Mikko Katajisalo
kuoli 15.07.2002

Asentaja
Eero Alaoja

kuoli 17.10.2001

Yliluutnantti
Janne Jäntti

Luutnantti
Markku Ylivaara
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• LEHTI KIITTÄÄ NIITÄ KUNTIA, JOTKA OVAT
MUISTANEET JÄÄKÄRIPRIKAATISSA PALVELEVIA
VARUSMIEHIÄ TERVEHDYKSELLÄÄN SEKÄ SUOSIT-
TELEE  LEHDEN ILMOITTAJAYRITYSTEN   PALVELUJA

SUOMUSSALMEN  KUNTA

KUHMON KAUPUNKI

PELKOSENNIEMEN  KUNTA

KITTILÄN KUNTA

KANNUKSEN KAUPUNKI

INARIN KUNTA

ETUPYÖRÄ
2001 – 2002

•
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Lapin Jääkäripataljoonan kahdeksaskymmenes juhlavuosi
oli jälleen työntäyteinen ja tiivis. Pääosin virkaurakursseista

johtuen pataljoonan henkilöstötilanne oli vaikea erityisesti syk-
syllä. Raskaimman taakan kantoivat 1. Jääkärikomppania ja
Sissikomppania.

Varusmiesten koulutus toteutettiin hyväksi havaittua jo pe-
rinteeksi muodostunutta järjestelyä noudattaen. Keskeisimmät
harjoitukset olivat Pohjoisen Maanpuolustusalueen taistelu- ja
ampumaharjoitukset JÄNKÄ ja HYRY, Lapin Jääkäripataljoonan
johtamat Jääkäri- ja pioneeriharjoitukset Rovajärvellä sekä
valtakunnallinen panssarintorjuntaohjusharjoitus joulukuussa.
Lapin Jääkäripataljoona johti myös Pohjoisen Maanpuolustus-
alueen harjoitusjärjestelmään kuuluneet ilmatorjuntakoneki-
vääriharjoitukset Rovajärvellä.

Valtakunnallisten ja Pohjoisen Maanpuolustusalueen har-
joitusjärjestelmän mukaisten harjoitusten lisäksi toimeenpa-
nimme seuraavat harjoitukset

• yksiköiden valmistavat ampumaharjoitukset, painopis-
teenä ryhmäammunnat

• Jääkäri- ja pioneeriharjoituksen valmistavan ampuma-
harjoituksen, painopisteenä ryhmä- ja joukkueammunnat

• vahvennetun komppanian taisteluharjoituksen
• telakuorma-autojen käyttöharjoituksen
• jääkäripataljoonan hyökkäysharjoituksen.

Harjoitukset onnistuivat suunnitelman mukaisesti hyvin ja
pystyimme tuottamaan reserviin ammattitaitoiset Lapin puo-
lustamiseen tarkoitetut sodan ajan joukot.

Lapin Jääkäripataljoonan suunnitteluvastuulla oli vuonna
2001 myös Jalkaväkipataljoonan vaativa kertausharjoitus. Har-
joitus toimeenpantiin Rovajärven harjoitusalueella. Suurimman
vastuun harjoituksen järjestelyistä kantoi Lapin Jääkäripatal-
joonan pataljoonaupseeri majuri Jyrki Vaaramo. Harjoitusjou-
kon palaute oli erittäin hyvä ja koulutustulokset Pohjoisen Maan-
puolustusalueen esikunnan arvioimina hyvät. Joukon henki oli
erinomainen. Lappi on jälleen saanut oivan joukon sitä puolus-
tamaan.

Vuoden 2001 muista kohokohdista mainittakoon kapteeni
Ari Muren johtaman 1. Jääkärikomppanian mainiot tulokset
sodan ajan jääkäriyksiköiden tuottamisessa, kapteeni Juha
Korvasen johtaman 2. Jääkärikomppanian panssarintorjunta-
ohjuskoulutuksen valtakunnallisestikin mitattuna ensiluokkai-
nen taso. Haluan ottaa esiin myös yliluutnantti Tomi Kallungin

Lapin Jääkäripataljoonan toiminta
vuosina  2001 ja 2002
Pataljoonan komenta-
jana 01.07.2000 –
31.03.2002 oli
everstiluutnantti
Kari Veijalainen

Everstiluutnantti
Kari Veijalainen

Toimistosihteerinä
01.04.1994 – 03.11.2002

Oili Palmu
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johtaman Sissikomppanian saavuttamat erinomaiset tulokset
erityisesti sissiradistikoulutuksessa.

Puolustusvoimien eräs keskeinen painopistealue myös vuon-
na 2001 oli varusmiesesimiesten johtajakoulutus. Lapin Jää-
käripataljoonassa asiaan on panostettu ja tulokset ovat paran-
tuneet. Eteenpäin on menty, mutta vielä asian osalta riittää
tekemistä. Erityisesti palautteen antoon ja varusmiesesimiehen
tukemiseen johtajana kehittymisessä on jatkossakin suunnat-
tava jokaisen kouluttajan voimakas työpanos.

Etupyörä 2001 ja 2002 lehden ilmestyessä Lapin Jääkäripa-
taljoona on saanut uuden komentajan kahteenkin otteeseen.
Everstiluutnantti Kari Veijalainen siirtyi 01.04.2002 Pääesi-
kuntaan ja majuri Jyrki Vaaramo otti komentajan tehtävät
vastaan kunnes komentajana jatkoi 01.07.2002 majuri Pasi
Virta Pohjoisen Maanpuolustusalueen esikunnasta.

Haluan lopuksi kiittää Lapin Jääkäripataljoonan ammattitai-
toista henkilökuntaa koulutustuloksista. Jatkakaa samaan mal-
liin! Haluan lausua parhaat kiitokset myös tämän lehden kaikille
lukijoille ja Lapin Jääkäripataljoonan yhteistoimintaosapuolille
hyvästä yhteistoiminnasta vuosina 2001 ja 2002.

Jääkärien hengessä eteenpäin !

Lapin Jääkäripataljoonassa vuoden 2001 aikana
tapahtuneet henkilöstötapahtumat:
Esikunnassa

• kapteeni Markku Pajuniemi Esiupseerikurssilla 10.06. asti;
11.06. lukien yleisesikuntaupseerikurssilla.

1. Jääkärikomppaniassa

• kapteeni Ari Mure varapäälliköksi 01.07. lukien
• kapteeni Ari Mure päälliköksi 01.09. lukien
• yliluutnantti Timo Huhta opetusupseeriksi 01.07. lukien
• yliluutnantti Timo Huhta varapäälliköksi 01.09. lukien
• kapteeni Peter Eklund opetusupseeriksi 01.09. lukien
• kapteeni Peter Eklund Esiupseerikurssille 03.09. lukien
• yliluutnantti Ari Lappalainen 16.04. – 08.07. ja 01.10. –
13.01.02
• luutnantti Riku Illikainen 16.04. – 08.07.
• luutnantti Jari Mikkola Opistoupseerikurssi 1:llä 23.04. –
21.06. ja 06.08. – 23.11.
• luutnantti Esa Koskinen 07.05. – 16.06.
• teknikkoluutnantti Tero Sääskilahti Huoltokeskukseen 16.04.
lukien
• vänrikki Jarmo Neitola 01.06. lukien
• sopimussotilas, ylikersantti Hannu-Pekka Uutela 01.09. luki-
en

Pataljoonan komen-
tajana  01.07.2002
alkaen on
everstiluutnantti
Pasi Virta

Pataljoonan komenta-
jana 01.04. – 30.06.
2002 oli
majuri
Jyrki Vaaramo

Majuri
Jyrki Vaaramo

Everstiluutnantti
Pasi Virta
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• sopimussotilas, ylikersantti Matti Limingoja 08.10. lukien
• sopimussotilas, ylikersantti Anssi Kangas 22.10. lukien
• sopimussotilas, ylikersantti Teemu Mäntyniemi 01.07. – 30.09.
• sopimussotilas, ylikersantti Kimmo Mattanen 15.01. – 31.08.
• sopimussotilas, ylikersantti Petja Kemppainen 30.06. asti

2. Jääkärikomppaniassa

• yliluutnantti Risto Lindeman varapäälliköksi 01.07. lukien
• yliluutnantti Arto Lilja 01.10. – 13.01.02
• yliluutnantti Juha Lamminen 30.06. asti, 01.07.01 alkaen
Huolto- ja Kuljetuskomppaniaan
• yliluutnantti Kari Mähönen 10.09. – 23.12. 3. Jääkärikomp-
paniassa,
• luutnantti Eero Näsi 10.09. – 23.12.  3. Jääkärikomppaniassa
• sotilasmestari Juha Sirviö 16.04. – 08.07., 01.10. alkaen 2.
Jääkärikomppaniassa
• sopimussotilas, ylikersantti Tuomo Vaaraniemi 05.02. –
12.08.2001
• sopimussotilas, ylikersantti Janne Vasenius 01.07. – 09.09.,
10.09. – 23.12.  3. Jääkärikomppaniassa
• sopimussotilas, ylikersantti Tuomo Onnela 13.08. alkaen 2.
Jääkärikomppaniassa
• sopimussotilas, ylikersantti Timo Helaniva 16.04. – 30.06.

Sissikomppaniassa

• yliluutnantti Markku Pulju 10.09. – 23.12.  3. Jääkärikomppa-
niassa
• luutnantti Mikael Honkala 05.03. – 17.06. ja 10.09. – 24.12. 3.
Jääkärikomppaniassa
• luutnantti Petri Huttunen 10.09. – 23.12.  3. Jääkärikomppa-
niassa
• luutnantti Juha Korhonen 03.12.01 asti Sissikomppaniassa
04.12.01 lukien 3. Jääkärikomppaniaan
• sotilasmestari Jukka Törmänen 05.03. – 17.06.  3. Jääkäri-
komppaniassa
• sopimussotilas, ylikersantti Ville Korhonen 10.09. lukien
Sissikomppaniassa
• sopimussotilas, ylikersantti Janne Ämmälä 01.07. lukien
Sissikomppaniassa
• sopimussotilas, ylikersantti Janne Lepsu 05.03. – 17.06. 3.
Jääkärikomppaniassa
• sopimussotilas, ylikersantti Henrik Rundgren 01.02. – 09.09.
Sissikomppaniassa
• sopimussotilas, ylikersantti Petri Haapasaari 30.06. asti
Sissikomppaniassa
• sopimussotilas, ylikersantti Mika Kurkela 31.01. asti
Sissikomppaniassa.

Luutnantti
Eero Näsi

Yliluutnantti
Kari Mähönen

Sotilasmestari
Juha Sirviö

* * * * *
Luutnantti

Riku Illikainen
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Lapin Jääkäripataljoonassa vuoden 2002 aika-
na tapahtuneet henkilöstömuutokset:

Esikunnassa:

• everstiluutnantti Kari Jyrki Veijalainen Pääesikunnan opera-
tiivisen osaston vanhemmaksi osastoesiupseeriksi 01.04.2002
• pataljoonaupseeri majuri Jyrki Vaaramo Lapin Jääkäripatal-
joonan komentajaksi 01.04 – 30.06.2002 väliseksi ajaksi
• everstiluutnantti Pasi Virta Lapin Jääkäripataljoonan komen-
tajaksi 01.07.2002 lukien
• kapteeni Markku Pajuniemi Yleisesikuntaupseerikurssilla
29.08.2002 saakka. Siirto PMpaE:aan 30.08.2002
• kapteeni Peter Eklund Esiupseerikurssilla 06.06.2002 saakka,
Lapin Jääkäripataljoonan toimistoupseeri 07.06 – 14.07.2002
• yliluutnantti Heikki Jänkälä liikuntakasvatusupseeriksi 01.04.
2002 alkaen
• luutnantti Kari Pikkupirtti 01.07.2002 lukien toimistoupsee-
riksi Lapin Jääkäripataljoonaan
• toimistosihteeri Oili Palmu Jääkäriprikaatin Esikuntaan 04.11.
2002 alkaen.
• toimistosihteeri Nina Illikainen 14.10.2002 – 04.01.2003 La-
pin Jääkäripataljoonaan.

1. Jääkärikomppaniassa

• yliluutnantti Timo Huhta varapäällikkönä 14.07.2002 saakka
• kapteeni Peter Eklund yksikön varapäällikkönä 15.07 –
30.08.2002, Keski-Suomen Sotilasläänin Esikuntaan 01.09.
2002
• yliluutnantti Ari Lappalainen 14.01.2002 saakka
• luutnantti Jari Mikkola 31.08.2002 saakka
• luutnantti Kari Pikkupirtti 30.06.2002 saakka
• luutnantti Toni Sulasalmi 25.02 – 30.06.2002
• vänrikki Olli Hirvonen 25.02 – 30.06.2002
• vänrikki Tarja Kankaanpää 25.01.2002 alkaen
• vänrikki Markus Kettunen 01.01 – 31.08.2002
• vänrikki Jarmo Neitola 01.09.2002 alkaen
• vänrikki Petri Mikkolainen 25.01 – 31.08.2002
• sopimussotilas alikersantti Anssi Kangas 24.03.2002 saakka
• sopimussotilas ylikersantti Matti Limingoja 07.10.2002 saakka
• sopimussotilas ylikersantti Hannu Uutela 31.08.2002 saakka

2. Jääkärikomppaniassa

• yksikön varapäälliköksi yliluutnantti Jani Harju 01.09.2002
alkaen
• yliluutnantti Arto Lilja 13.01.2002 saakka
• yliluutnantti Risto Lindeman 30.06.2002 saakka
• yliluutnantti Kari Mähönen 31.08.2002 saakka
• luutnantti Tommi Alatörmänen 31.07.2002 saakka
• luutnantti Eero Näsi 22.04 – 20.06 sekä 05.08 – 22.11.2002

Luutnantti
Tommi Alatörmänen

Kapteeni
Peter Eklund

Luutnantti
Toni Sulasalmi

Kapteeni
Markku Pajuniemi
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opistoupseerien jatkokurssi 2:lla
• luutnantti Vesa Riipi 18.03 – 31.08.2002
• luutnantti Jyrki Syväniemi 24.02.2002 saakka
• vänrikki Markus Kettunen 01.09.2002 alkaen
• vänrikki Jaakko Ylimartimo 25.01 – 30.04.2002
• vänrikki Henrik Rundgren 01.10.2002 alkaen
• sopimussotilas kersantti Oula Autio 13.08.2002 alkaen
• sopimussotilas ylikersantti Reima Idström 08.07 – 31.08.2002
• sopimussotilas ylikersantti Tuomo Onnela 12.08.2002 saakka
• sopimussotilas kersantti Olli Tarsa 05.08.2002 alkaen
• sopimussotilas ylikersantti Janne Vasenius 30.06.2002 saakka

Sissikomppaniassa

• yksikön päällikkö kapteeni Tomi Kallunki 01.09.2002 siirto
Maasotakouluun
• yksikön päällikkö yliluutnantti Jarno Anttalainen 01.09.2002
lukien
• yliluutnantti Heikki Jänkälä vääpelinä 31.03.2002 saakka
• sotilasmestari Jukka Törmänen vääpeliksi 01.04.2002 alkaen
(01.07.2002 alkaen nimike muuttui yksikköupseeriksi)
• yliluutnantti Mikko Rasimus 04.06.2002 alkaen
• yliluutnantti Markku Pulju 24.02.2002 saakka ja 01.07.2002
alkaen
• yliluutnantti Tapio Hoppula 25.02 – 30.06.2002
• luutnantti Tauno Huhtamella 14.01.2002 alkaen
• luutnantti Juha Horsma 01.04 – 31.08.2002
• luutnantti Vesa Riipi 14.01 – 17.03.2002
• luutnantti Ari Järveläinen 01.01 – 24.02.2002 ja 01.07 –
31.12.2002
• sotilasmestari Jorma Nieminen 25.02 – 30.06.2002
• sopimussotilas kersantti Markus Viinikka 09.01 – 24.02.2002
ja 01.07 – 06.09.2002
• sopimussotilas ylikersantti Samuli Vierimaa 01.03.2002 –
14.08.2002
• sopimussotilas kersantti Tapio Isojärvi 09.09.2002 alkaen
• sopimussotilas ylikersantti Antti Rintala 08.07.2002 alkaen
• sopimussotilas ylikersantti Ville Korhonen 09.09.2002 saakka
• sopimussotilas ylikersantti Janne Ämmälä 30.06.2002 saakka
• kadetti Henrik Rundgren 29.07 – 21.08.2002

Yliluutnantti
Mikko Rasimus

Luutnantti
Petri Huttunen

Luutnantti
Tarja Kankaanpää

Luutnantti
Petri Mikkolainen

Luutnantti
Jaakko Ylimartimo
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Helmikuussa 2001 saapui
1152 Etelä-Pohjanmaan

reserviläiselle käsky saapua
elokuun 08.–17. välisiksi päi-
viksi kertausharjoitukseen.
Alkamassa oli viime aikoina
erittäin harvinainen lähes koko
pataljoonan kertausharjoitus.
Ilahduttavaa oli, että poistuma
harjoitukseen käsketyistä eri
syiden perusteella oli vain
20%. Prosenttiluku on noin 20
– 30 % alhaisempi kuin viime
aikoina on koettu suurempien
joukkojen osalta.

Johtajien ja erikoishenkilös-
tön käskykorteissa määrättiin
palvelukseenastumispaikaksi
Jääkäriprikaati Sodankylässä.
Muu joukko koottiin Lappajär-
velle koko Vaasan Sotilaslää-
nin alueelta. Sijoittamisen, lää-
kärintarkastuksen ja ruokailun
jälkeen alkoi pitkä matka linja-
autoilla kohti pohjoista.

Johtajat osallistuivat innok-
kaasti koulutukseen kolmen
vuorokauden ajan Sodankyläs-
sä 17 eri koulutusryhmässä.
Kuljettajat suorittivat ajokorttien
päivityksen ja saivat ajoluvat.
Lauantaina  siirryttiin perusta-
mispaikoille, joille perustamis-
keskuksen esikunnan toimesta
oli hajautettu pataljoonan jouk-
kokohtainen materiaali.

Lauantai-iltana kello 20.15
saapui ensimmäinen linja-
autollinen reserviläisiä perille

Harjoituksen valmiste-
lija ja pataljoonan pää-
kouluttaja, majuri
Jyrki Vaaramo

Maanpuolustustahto  korkealla …
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Sodankylään. Välittömästi ruo-
kailun jälkeen varustettiin mie-
histö henkilökohtaisella mate-
riaalilla ja siirryttiin perusta-
mispaikoille Sodankylän ym-
päristöön. Joukkokohtaisen
materiaalin tarkastuksen jäl-
keen aloitettiin koulutus ja val-
mistauduttiin moottorimarssiin
Rovajärven ampumakenttä-
alueelle. Tiedustelu- ja valmis-
teluosasto lähti liikkeelle sun-
nuntai-aamuna 03.00. Patal-
joona kokonaisuudessaan oli
ryhmittynyt ensimmäiseen teh-
tävään puoleen päivään men-
nessä.

Panssarintorjujien ja heitin-
miesten osalta koulutus alkoi
kaikista vauhdikkaimmin. En-
simmäiset kovat ampumatar-
vikkeet ammuttiin sunnuntaina
iltapäivällä. Koulutus oli saa-
tava nopeasti käyntiin, jotta yk-
siköt pystyivät tukemaan jalka-
väkikomppanioiden puolus-
tusammuntaa maanantaista
alkaen.

Pataljoonan tehtävänä oli
noin viikon aikana kouluttaa
joukko ennen ensimmäistä var-
sinaista tehtävää. Henkilökoh-
taisten aseitten kohdistamisen
lisäksi jokainen joukko suoritti
taisteluammunnan joko komp-
paniana, joukkueena  tai ryh-
mänä. Koulutuksen merkitys
näkyi selkeästi paranevina am-
pumatuloksina harjoituksen
loppuvaiheen lähestyessä.
Koulutuksessa käytettiin patal-
joonan komentajan kapteeni
Ari Muren suunnittelemaa ja
esikunnan valmistelemaa pa-
taljoonan koulutussuunnitel-
maa. Maaliosastokin muodos-
tettiin reserviläisistä oman pa-
taljoonan sisältä. Jääkäripri-
kaatin panssarivaunut ja mie-
histönkuljetusvaunut antoivat
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todellisia tehtäviä kaikille pa-
taljoonan aseille. Harjoituksen
kaksi viimeistä vuorokautta
harjoiteltiin pataljoonakokonai-
suudessaan, jolloin testattiin
taistelusuunnitelman toimi-
vuus. Reilun viikon koulutuk-
sen jälkeen pataljoona oli mie-
lestäni erinomaisessa valmiu-
dessa siirrettäväksi ensimmäi-
seen tehtäväänsä.

Hyvillä mielin voitiin torstai-
iltana kokoontua Antinjärven-
laen alueelle loppuparaatiin.
Paraatikatselmuksen suoritti-
vat Pohjoisen Maanpuolustus-
alueen komentaja kenraalima-
juri Heikki Tilander, Vaasan
Sotilasläänin komentaja ever-
sti Kaarle Ruutu ja Jääkäripri-
kaatin komentaja eversti Han-
nu Aikio.

Kenttähartauden, puheiden
ja palkitsemisten jälkeen al-

koivat välittömästi huoltotoi-
menpiteet ja osittaiset materi-
aalin luovutukset. Lepo viimei-
senä yönä jäi joillakin vähäi-
seksi ja aamuvarhaisella per-
jantaina siirryttiin Sodankylään
varusteiden ja materiaalin luo-
vutuksia varten. Kaikki toteutui
suunnitellulla tavalla ja 24 linja-
autoa saattoi lähteä tarkan
suunnitelman mukaisesti kohti
kotiseutuja kello 14.00.

Jääkäriprikaatin henkilöstö
sai kouluttamastaan joukosta
erinomaisen kuvan, joka vah-
visti uskoa reservin toimivuu-
teen vaikeimmissakin tilanteis-
sa. Käsityksemme mukaan re-
serviin siirtyi hyvähenkinen
joukko. Jääkäriprikaatin kou-
luttajat voivat olla ylpeitä saa-
mastaan yleisarvosanasta
(9,4), jonka reserviläiset antoi-
vat reserviläistutkimuksessa.

Harjoituksen valmistelijana
tahdon kiittää kaikkia reser-
viläisiä miellyttävästä koke-
muksesta reservin koulutta-
misessa. Jääkäriprikaatin lä-
hes koko kouluttava henkilöstö
oli sidottu harjoitukseen. Hei-
dän työpanoksensa oli erin-
omainen. Kiitän siitä kaikkia
harjoitukseen osallistuneita.

Samoin eri huoltolaitosten
pyyteetön työskentely Jääkäri-
prikaatin vuoden 2001 pääta-
pahtuman onnistumiseksi läm-
mitti mieltä. Toivottavasti saam-
me jatkossakin vastaavan kal-
taisia elämyksiä koulutuksen
tiimoilta.

Lopuksi toivotan kaikille Etu-
pyörän lukijoille antoisia päiviä
reservissä ja palveluksessa
oleville työn iloa isänmaamme
parhaaksi.
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Vuosi 2001 yksikössä

1. Jääkärikomppania jatkoi
Pohjois-Suomen karuihin

olosuhteisiin tottuneiden ryn-
näkköjääkäreiden koulutusta
kapteeni Peter Eklundin joh-
dolla. Peruskoulutettujen kou-
luttajien vähyys leimasi yksi-
kön toimintaa koko vuoden.
Yksikön varapäällikkönä oli yli-
luutnantti Timo Huhta ja vää-
pelinä yliluutnantti Pertti Sa-
rajärvi. Kokeneemman koulut-
tajakaartin muodostivat luut-
nantit Kari Pikkupirtti, Jari
Mikkola, ja Ari Keski-Säntti
ja sotilasmestari Mika Nikula.
Näistä kuitenkin luutnantti Mik-
kola lähti opistoupseereiden
jatkokurssille huhtikuussa ja
sotilasmestari Nikula kamppaili
kotimaisilla ja kansainvälisillä
kentillä sotilas 5- ottelun mer-

keissä. Tämän takia hän ei eh-
tinyt koulutustehtäviin juuri lain-
kaan mukaan. Henkilökunnan
vähyyttä pyrittiin paikkaamaan
määräaikaisilla kouluttajilla ja
ylikersantit Petja Kemppainen
ja Kimmo Mattanen tekivät
sen mihin heidän taitonsa ja
oikeutensa riittivät.

Joukkotuotannon mukai-
sesti koulutettavan komppa-
nian päällikkönä toimi keväällä
2001 luutnantti Ari Keski-
Säntti. Saapumiserän I/2001
jääkäreistä ja johtajista koulu-
tettiin nimenomaan Arin soda-
najan yksikkö. Joukkojen kou-
lutus jäi pitkälle kolmikon Huh-
ta, Pikkupirtti, Keski-Säntti har-
teille päällikön, vääpelin sekä
toimistosihteeri Nina Illikaisen
käydessä kiivasta paperi- ja
hallintosotaa tietoteknisen ai-
kakauden hengen mukaises-

ti. Tietokoneethan tuotiin yksi-
köihin helpottamaan rutiinityö-
tä ja vähentämään siihen ku-
luvaa aikaa? Hiukan helpotus-
ta kouluttajatilanteeseen tuli,
kun vänrikki Jarmo Neitola tuli
Porin Prikaatista yksikköön 01.
kesäkuuta. Hän jatkoi kuitenkin
Säkylässä aloittamiaan opin-
toja ja oli näiden takia ensin
lomalla ja sitten virkavapaalla
22. lokakuuta alkaen vuoden
2002 maaliskuun 24. päivään
saakka, joten vielä vuonna
2001 ei hänen työpanoksensa
merkittävästi helpottanut yksi-
kön toimintaa.

Kaikista vastuksista huoli-
matta yksikön koulutus onnis-
tui kevään osalta erinomai-
sesti. Yliluutnantti Sarajärven
kouluttamasta huoltojoukku-
eesta koottu ryhmä voitti PMpa:
n jääkäri- ja pioneeriharjoituk-

1.JK — syöksyen eteenpäin
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sessa huoltomiesten kilpailun.
Tärkein koulutustason mittari
oli saapumiserän I/2001 loppu-
sota, Jänkä-2001 harjoitus
Rovajärvellä. Siellä toteutetun
suorituskykymittauksen mu-
kaan kotiutuva Jääkärikomp-
pania sai arvosanakseen 3,8
(asteikkona 1 – 5), mikä on
erinomainen suoritus koska yli
4 menevää arvosanaa eivät
jääkäriyksiköt käytännössä voi
saada.

Yksikön henkilökunnassa
tapahtui kesän 2001 aikana
pieniä, mutta kuitenkin merkit-
täviä muutoksia. Pitkäaikainen
kiväärilinjan johtaja kapteeni
Ari Mure siirtyi 3. Jääkärikomp-
paniasta 1. Jääkärikomppa-
niaan 01.07.2001, aluksi vara-
päälliköksi ja 01.09. alkaen
yksikön päälliköksi vaihtaen
tehtäviä esiupseerikurssille
lähtevän kapteeni Peter Ek-
lundin kanssa.

Muuten yksikön henkilökun-
ta säilyi syksyllä pääosin sa-

mana kuin keväälläkin. Luut-
nantti Mikkola palasi jatko-
kurssilta marraskuussa 2001,
mutta pitämättä jääneiden
vuosilomien yms. takia hän ei
vuoden jälkimmäisen erän kou-
lutukseen osallistunut. Koulu-
tuksen pääpaino jäi yliluutnantti
Huhdan, luutnanttien Pikkupirtti
ja Keski-Säntti, sotilasmestari
Nikulan sekä tulenjohtuetta
kouluttaneen yliluutnantti Ari
Lappalaisen harteille.

Kaikki määräaikaiset kou-
luttajat vaihtuivat vuoden ai-
kana. Ylikersantti Kemppaisen
työsopimus päättyi kesäkuun
lopussa ja Mattasen elokuun
lopussa. Heidän tilalleen tuli
ylikersantti Teemu Mäntynie-
mi heinäkuun alussa, mutta
hän siirtyi Rajavartioston pal-
velukseen jo syyskuun lopus-
sa. Myöhemmin syksyllä hen-
kilökunta vahvistui ylikersantti
Hannu Uutelan (01. syyskuu-
ta alkaen), ylikersantti Matti Li-
mingoja (08. lokakuuta al-
kaen) ja ylikersantti Anssi Kan-

kaan (22. lokakuuta alkaen)
tarttuessa nuorekkaalla otteella
kouluttajatehtäviin kokeneen
väen avuksi. Myös opistoup-
seerioppilas Petri Mikkolainen
helpotti osaltaan kouluttajava-
jetta syyskuussa ollessaan työ-
harjoittelussa, vaikkakaan tä-
mä ei ole työharjoittelun päätar-
koitus.

Koulutuksen osalta syksy
oli pitkälle kevään kaltainen,
jälleen koulutettiin yksi komp-
paniallinen miehiä sodan ajan
jääkärijoukkoihin. Tällä yksiköl-
lä paikattiin kuitenkin aiemmin
joukkotuotantoon jääneitä
vajauksia, joten yhtenä yksik-
könä ei II/2001 saapumiserän
jääkäreitä siirretty reserviin
vaan heidät sijoitettiin pää-
asiassa ryhmäkokonaisuuksi-
na eri yksiköihin. Päivittäiseen
elämään näillä sijoituskiemu-
roilla ei kuitenkaan ollut vaiku-
tusta. Yksikkö oli varalisä-teh-
tävästään huolimatta lähes
määrävahvuinen ja erittäin hy-
vähenkinen. Tästä ansio kuu-
luu väsymättömille kouluttajille
sekä muutamille erinomaisen
hyville varusmiesjohtajille.
Ennen kaikkea luutnantti Pik-
kupirtin kouluttama ensimmäi-
nen jääkärijoukkue johtajineen
sai ansaittua huomioita erin-
omaisilla taidoillaan.

Syksyn saapumiserän lop-
pukoitos oli HYRY- harjoitus
Hyrynsalmella ja Vuosangas-
sa ja täältä yksikkö sai loppu-
arvosanaksi jälleen 3,8 ollen
selkeästi koko Pohjoisen
Maanpuolustusalueen paras
jääkäriyksikkö mittaustulok-
sen mukaan. Hyvähenkisyy-
destä kertoo jotain sekin, että
moni yksikössä palvellut va-
rusmiesjohtaja haki ja pääsi
Maasotakouluun vuonna 2002
alkaneelle kurssille.

Yliluutnantti Sarajärven kouluttaman huolto-
joukkueen voitokas ryhmä Jäpi 2001 leirillä.
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 Näin tulevaisuudessa lie-
nee helpotusta tulossa koko
Jääkäriprikaatin niukkaan kou-
luttajatilanteeseen.

Vuosi 2002 yksikössä
Vuosi 2002 toi tullessaan täy-
dennystä 1.JK:n varsin ohkai-
siin kouluttajariveihin. Luut-
nantti Markus Kettunen pääsi
takaisin kotikonnuilleen siir-
tyessään vuoden alussa Karja-
lan Prikaatista Jääkäriprikaa-
tiin ja vänrikki Petri Mikkolai-
nen valmistui tammikuun lo-
pussa Maasotakoulusta as-
tuen palvelukseen 1.JK: aan.

Yksikön tehtävä oli koulut-
taa tammikuun saapumiseräs-
tä taistelutaitoinen, sotakelpoi-
nen jääkärikomppania. Yksi-
kön sijoitettuna päällikkönä
toimi luutnantti Jari Mikkola ja
komppanian koulutus eteni tut-
tua kaavaa perus- ja erikois-

koulutuskaudella, jolloin tärkein
harjoitus oli PMpa:n jääkäri- ja
pioneeriharjoitus Sarriojärvellä.
Tulenjohtuetta luotsasivat E-
kauden alussa 1.JK: aan
siirtyneet luutnantti Toni Su-
lasalmi ja vänrikki Olli Hir-
vonen. Vänrikki Jarmo Neito-
lakin sai keväällä opintonsa
päätökseen ja otti jääkärijouk-
kueen luotsattavakseen. Saa-
pumiserän huipennus oli jouk-
kokoulutuskauden päätteeksi
kesäkuussa Oulun alueella
toimeenpantu PMpa:n taiste-
luharjoitus SALAMA 2002,
jonka pääteemana oli taistelu
taajama- alueella. Mieleenpai-
nuvimpia hetkiä olivat varmasti
syöksyveneillä tehty Oulujoen
ylimenohyökkäys ja etene-
minen Maikkulan – Iinatin kau-
punginosien halki siviileiden
seuratessa kiinnostuneina si-
vusta. Edelleen taistelu Oulun-

salon kuivilla kankailla Horne-
tien lennellessä yläpuolella jäi
varmasti sotureiden mieleen.
Pohjoisen jääkärit selvisivät
oudossa ympäristössä erin-
omaisesti ja yksikön suoritus-
kykymittauksen tulos oli 3,7.
Näin 1. Jääkärikomppania jat-
koi perinteitään taitavien “ryn-
näkköjääkäreiden” koulutus-
paikkana.

Heinäkuun erä noudatti P-
kauden osalta tuttuja kuvioita.
Tällöin yksikössä kävi työhar-
joittelussa kadetti Terho Nie-
minen, joka palannee valmiina
yliluutnanttina yksikköön ke-
sällä 2003. Normaalirutiinit to-
sin katkesivat hetkeksi, kun pri-
kaatin komentaja — vanhana
Jääkäriprikaatilaisena — he-
rätti pyöräilyperinteet henkiin
ja saapumiserä pyöräili vala-
marssinsa Pomokairan erä-

Yksikköupseeri
yliluutnantti

Pertti Sarajärvi

Yksikön päällikkö
01.09.2001 alkaen
kapteeni Ari Mure

Yksikön varapaallikkö
01.09.2001 – 31.08.2002
yliluutnantti Timo Huhta

Toimistosihteeri
01.10.1998 – 13.10.2002

Nina Illikainen

Luutnantti
Jari Mikkola

Luutnantti
Ari Lappalainen

Vänrikki
Jarmo Neitola

Luutnantti
Markus Kettunen
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maiden halki Pokan ja Kutturan
kautta Saariselälle, jossa Kau-
nispään laella vannottiin soti-
lasvala.

Kaikkiaan kilometrejä kertyi
marssin aikana noin 370.
Komppania selvisi marssista
hyvin ilman keskeytyksiä ja yk-
sikön henkinen kasvu mars-
sin aikana oli käsin kosketel-
tavaa. Selviytyminen etukä-
teen kovalta näyttäneestä koi-
toksesta loi jokaiselle uskoa
omiin kykyihinsä ja se huokui
joukosta myös ulospäin.

Valamarssiperinne kannat-
taa varmasti säilyttää jatkos-
sakin. Peruskoulutuskauden
päätteeksi jääkärit johtajineen,
sekä lähes koko henkilökunta
siirrettiin prikaatin muihin yksi-
köihin mm. yksi kokonainen
jääkärijoukkue johtajineen si-
saryksikköön 2. Jääkärikomp-
paniaan. Komppania tyhjeni ja
jäi odottamaan uutta saapu-
miserää tammikuussa 2003.
Uudestisyntymisen takeena ja
vertauskuvallisena Feeniks-
linnun munana oli aliupseeri-
kurssille lähtenyt 1. Jääkäri-
komppanian jääkäreiden par-
haimmisto, joka palaisi tammi-
kuussa 2003 takaisin ryhmän-
johtajina ja kokelaina.
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2. Jääkärikomppania on vuo-
sien 2001 ja 2002 aikana

antanut vuoden molemmille
saapumiserille monipuolista
koulutusta Lapin arktisissa ja
vaativassa olosuhteissa. Ko-
vuutta on haettu niin taistelu-
harjoituksissa kuin ryhmä-,
joukkue- ja komppania-am-
munnoissakin.

Koulutus on huipentunut
mieskohtaisten taitojen osalta
koulutushaaratutkintoon ja
joukkokohtaisten taitojen osal-
ta jalkaväki- ja pioneeriharjoi-
tukseen, valtakunnalliseen
panssarintorjuntaohjusharjoi-
tukseen, valtakunnalliseen
kenttätykistön ja kranaatinheit-
timistön harjoitukseen sekä
maanpuolustusalueen taiste-
lu- ja ampumaharjoitukseen.

Jalkaväki- ja pioneeriharjoi-
tuksen jääkäritaitokilpailussa
yksikkö menestyi kunniak-
kaasti molempien vuosien ja
kaikkien saapumiserien osal-
ta. Voittoa koulutustasokilpai-
lussa ei aivan saatu, mutta
joukkueemme sijoittuivat heti
kärjen taakse keskiarvon pa-
remmalle puolelle. Tarkka-am-
pujien koulutustasokilpailujen
menestymisessä tapahtui
vuonna 2002 selkeä muutos
parempaan. Tarkka-ampujam-
me menestyivät sotilasmestari
Ari Aikion kouluttamana kil-
pailussa todella erinomaisesti
— voitimme kilpailut molem-
pien saapumiserien osalta.

Joulukuun valtakunnallisilla
panssarintorjuntaohjusharjoi-
tuksissa ohjusmiehemme to-

distivat jälleen kerran, että val-
takunnan parasta ohjuskoulu-
tusta annetaan edelleenkin
Jääkäriprikaatissa.

Vuonna 2001 luutnantti Jyr-
ki Syväniemen ja luutnantti
Esa Koskisen kouluttama
joukkue oli paras ohjusryhmi-
en ja ohjusjoukkueiden väli-
sissä koulutustasokilpailuissa.
Sinkoryhmien kilpailussa  jäi
parannettavaa, koska kilpailun
voitto lipsahti tällä kertaa muil-
le.

Vuonna 2002 luutnantti Esa
Koskisen ja luutnantti Petteri
Salmelan kouluttama joukkue
jatkoi perinteitä ja voitti viimei-
sen valtakunnassa järjestetyn
panssarintorjuntaohjusjärjes-
telmä -82 koulutuskilpailun.
Koulutus tällä järjestelmällä

2. Jääkärikomppania
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päättyi valtakunnassa 31.12.
2002 ja koulutustasokilpailun
kiertopalkinto jäi pysyvästi Jää-
käriprikaatiin.

Pohjoisen maanpuolustus-
alueen taistelu- ja ampuma-
harjoituksissa kesäkuussa ja
joulukuussa jääkärikomppa-
niamme sekä sinko- ja ohjus-
joukkueemme suoriutuivat en-
tiseen malliin.

Taisteluharjoituksissa ja
taisteluammunnoissa osoitim-
me, että koulutus on tuottanut
hyvää tulosta ja tuotetut joukot
on voitu siirtää hyvillä mielin
sodan ajan reserviin.

Sotilasmestari
Ari Aikio

Luutnantti
Jyrki Syväniemi

Yksikön päällikkö
01.07.1999 – 30.04.2003
kapteeni Juha Korvanen

Luutnantti
Esa Koskinen

Luutnantti
Petteri Salmela

Yksikön varapäällikkö
yliluutnantti

Risto Lindeman

Toimistosihteeri
01.08.1998 alkaen

Riitta Rautio

Yksikköupseeri
yliluutnantti

Keijo Pippola

Tulevia, nykyisiä ja entisiä panssarintorjuntamiehiä tutustumassa ras-
kaaseen sinkoon prikaatin avoimien ovien tapahtumassa 24.05.2002.

Pst-ohjusjärjestel-
mä 82 pakettiin
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Henkilöstömuutokset
vuonna  2001
Yliluutnantti Juha Lamminen
siirtyi yksikön varapäällikön
tehtävästä heinäkuun ensim-
mäisenä päivänä Huolto- ja kul-
jetuskomppanian varapäälli-
köksi. Samalla varapäällikön
tehtävät vastaanotti yliluutnant-
ti Risto Lindeman. Molempien
saapumiserien osalta saimme
joukkokoulutuskausille Kra-
naatinheitinkomppaniasta tu-
lenjohtokouluttajat. Ensimmäi-
sellä saapumiserällä koulutta-
jina toimivat sotilasmestari
Juha Sirviö ja ylikersantti Timo
Helaniva ja jälkimmäisellä saa-
pumiserällä yliluutnantti Arto
Lilja ja sotilasmestari Juha
Sirviö.

Ylikersantti Jaakko Honka-
niemen määräaikainen työ-
suhde päättyi 30.06 ja saimme
urheilujoukkueelle toiseksi
kouluttajaksi 01.07 ylikersantti
Janne Vaseniuksen. Yksikön
henkilökunta täydentyi vielä
kesän aikana ja määräaikai-
siksi kouluttajiksi tulivat yliker-
santit Tuomo Onnela ja Tuo-
mo Vaaraniemi. Ennen vuo-
den vaihdetta — 06.12.2001
— vänrikki Petteri Salmela
ylennettiin luutnantiksi.

Henkilöstömuutokset
vuonna 2002
Sotilasmestari Juha Sirviö
siirtyi 01.01.2002 pysyvästi tu-
lenjohtajakouluttajaksi yksik-
köön. Tammikuun lopussa yk-
sikön vahvistukseksi tulivat
Maanpuolustusopistolta val-
mistuneet vänrikki Tarja Kan-
kaanpää ja vänrikki Jaakko
Ylimartimo. Maaliskuun alus-
sa peruskoulutuskauden jäl-
keen luutnantti Jyrki Syvänie-
mi siirtyi panssarintorjunta-
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kouluttajaksi 3. Jääkärikomp-
paniaan  ja yliluutnantti Vesa
Riipi siirtyi sissikomppaniasta
joukkotuotantoyksikön päälli-
köksi.

Luutnantti Eero Näsi lähti
täydentämään tietojaan opis-
toupseerien jatkokurssille huh-
tikuun lopussa ja palasi kurs-
silta marraskuun lopussa.

Yliluutnantti Risto Linde-
man siirtyi kesäkuussa vara-
päällikön tehtävästä koulutta-
jaksi Reserviupseerikouluun.
Kapteeni Peter Eklund palasi
esiupseerikurssilta kahdeksi
kuukaudeksi varapäälliköksi,
12.08.2002 hän siirtyi Keski-
Suomen Sotilasläänin esikun-
taan.

Yksikössä pitkään panssa-
rintorjuntakouluttajana toimi-
nut luutnantti Tommi Alatör-
mänen siirtyi 01.08 kuljetus-
keskukseen. Yliluutnantti Jani
Harju siirtyi 01.09 Pohjois-Kar-
jalan Prikaatista yksikön vara-
päälliköksi.

Syyskuun alussa peruskou-
lutuskauden jälkeen luutnantti
Markus Kettunen siirtyi jouk-
kotuotantoyksikön päälliköksi
ja vänrikki Jarmo Neitola jää-
kärijoukkueen kouluttajiksi vel-
jesyksiköstä eli 1. Jääkärikomp-
paniasta. Samalla yliluutnantti
Vesa Riipi siirtyi kiväärilinjan
kouluttajaksi sekä yliluutnantti
Kari Mähönen ja ylikersantti
Reima Idström siirtyivät ur-
heilujoukkueen mukana 3. Jää-
kärikomppaniaan aliupseeri-
kurssin ajaksi.

Määräaikaisten kouluttajien
ylikersanttien Janne Vase-
niuksen, Tuomo Onnelan ja
Tuomo Vaaraniemen työsuh-
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teet päättyivät heinä- ja elo-
kuun aikana ja uusiksi koulut-
tajiksi tulivat ylikersantti Reima
Idström ja kersantit Olli Tarsa
ja Oula Autio.

Sotilasmestari Mikko Ju-
misko ja Juha Sirviö ylennet-
tiin 06.12.2002 luutnanteiksi.

Kuluneet vuodet ovat jäl-
leen kerran olleet komppa-
nialle kiivaita, mutta hyvin
menneiden vuosien  jälkeen
suuntaamme luottavaisin
mielin tuleviin vuosiin ja uu-
siin haasteisiin!
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Sissikomppania on tuotta-
nut vuosien 2001 ja 2002

aikana reserviimme sissi-,
tiedustelu- sissiradisti- ja sis-
sikranaatinheitinjoukkueita.
Tuotetut joukot on koulutettu
toimimaan vihollisen selus-
tassa Lapin erityisolosuhteis-
sa, joten reserviin siirtyneiden
varusmiesten koulutukseen on
sisältynyt pitkiä siirtymisiä tiet-
tömässä maastossa sekä sel-
viytymis- ja erätaitoja.

Varusmiehet ovat suoritta-
neet koulutushaaratutkinnon,
jossa on testattu henkilökoh-
taisia taitoja oman aselajin eri-
koistehtävissä. Yhteistoimin-
taa on harjoiteltu partio-, ryh-
mä- ja joukkuekoossa erilai-
sissa harjoituksissa, kuten
omassa sissiharjoituksessa,
jääkäri- ja pioneeriharjoitukses-

Sissikomppania

sa sekä saapumiserän “lop-
pusodassa” PMpa:n taistelu- ja
ampumaharjoituksessa. Sissi-
radistit ovat omassa koulutuk-
sessaan tähdänneet partiora-
distin taitojen opetteluun, jonka
huipennuksena aliupseereiksi
koulutetut sissiradistit ovat
olleet kaukoliikenneharjoituk-
sessa eri puolilla Lappia. Kau-
koliikenneharjoituksessa ni-
mensä mukaisesti yhteysvälit
ovat pitkiä, joten miesten tulee
osata toimia eri tilanteissa
omalla kalustollaan.

Sissiradisteista muodostet-
tiin vuoden 2002 alussa Jää-
käriprikaatin ampumavalmen-
nusjoukkue. Yliluutnantti Mark-
ku Puljun johdolla sissiradistit
toivat mitaleja ja pistesijoja kai-
kista kilpailuista, joihin osallis-
tuivat. Koetun perusteella sis-

siradistijoukkue lienee jatkos-
sakin ampumavalmennusjouk-
kue.

Koulutus on tuottanut hyvää
tulosta ja kaikki sijoitetut mie-
het täyttävät varmasti paik-
kansa reservissä. Yksikön teh-
tävä näiltä vuosilta on tullut
täytettyä. Odotamme mielen-
kiinnolla kertausharjoituksia,
joissa voimme nauttia hyvillä
mielin työmme tuloksista ja an-
taa reservillemme lisäkoulu-
tusta omassa sodan ajan teh-
tävässään.

Henkilöstömuutokset
vuonna 2001
Luutnantti Mikael Honkala ja
sotilasmestari Jukka Törmä-
nen olivat 3. Jääkärikomppa-
niassa 05.03. – 17.06. aliup-
seerikurssin kouluttajina. Syk-
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Yksikön päällikkö
01.05.2001 – 31.08.2002

yliluutnantti
Tomi Kallunki

Yksikön varapäällikkö
05.09.1999 – 05.01.2003

yliluutnantti
Sami Sipponen

Yksikön päällikkö
01.09.2002 – 31.07.2003

yliluutnantti
Jarno Anttalainen

Yksikön vääpeli
01.10.1998 – 31.03.2002

yliluutnantti
Heikki Jänkälä
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syn kurssilla 10.09. – 23.12.
3.JK:ssa olivat yliluutnantti
Markku Pulju sekä luutnantit
Mikael Honkala ja Petri Hut-
tunen. Luutnantti Juha Kor-
honen siirtyi jatkokurssin jäl-
keen sissilinjan johtajaksi 3.
Jääkärikomppaniaan 04.12.

Määräaikaisina kouluttajina
Sissikomppaniassa olivat
vuonna  2001 seuraavat yliker-
santit: Mika Kurkela 31.01.
saakka, Petri Haapasaari
30.06. saakka, Henrik Rund-
gren 01.2. – 09.09., Janne
Lepsu 05.03. – 17.06., Janne
Ämmälä 01.07. lukien ja Ville
Korhonen 10.09. lukien.

Vänrikki Ari Järveläinen
ylennettiin luutnantiksi 04.06.
2001 ja vänrikki Petri Huttu-
nen ylennettiin samoin luut-
nantiksi 01.09.2001.

Henkilöstömuutokset
vuonna 2002
Yliluutnantti Heikki Jänkälä
luovutti vääpelin tehtävät soti-
lasmestari Jukka Törmäselle
01.04. Törmänen toimi vää-
pelinä kesäkuun loppuun. Hei-
näkuun alusta tehtävänimike
muuttui yksikköupseeriksi.
Kapteeni Tomi Kallunki luo-
vutti Sissikomppanian päällik-
kyyden 01.09. yliluutnantti Jar-
no Anttalaiselle.

Helmi – maaliskuun yksikös-
sä oli työharjoittelussa kadetti
Mikko Rasimus, joka valmistui
04.06. ja aloitti yliluutnanttina
Sissikomppaniassa. Yliluut-
nantti Markku Pulju oli jälleen
kerran sissiradistien mukana 3.
Jääkärikomppaniassa aliupseeri-
kurssin ajan 25.02. – 30.06.
Sissilinjan kouluttajana ali-
upseerikurssilla kävi luutnantti
Ari Järveläinen.

Yksikköupseeri
01.04.2002 alkaen

luutnantti
Jukka Törmänen

Toimistosihteeri
01.08.1998 – 09.03.2003

Anna Haavisto
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Luutnantti Tauno Huhta-
mella palasi opistoupseerien
jatkokurssilta ja siirtyi Sissi-
komppaniaan 14.01. Luut-
nantti Vesa Riipi oli peruskou-
lutuskauden ajan 14.01. –
17.03. Sissikomppaniassa,
jonka jälkeen siirtyi 2. Jääkäri-
komppaniaan.

Yliluutnantti Tapio Hoppula
ja sotilasmestari Jorma Nie-
minen olivat kranaatinheitin-
joukkueen kouluttajina 25.02.
– 30.06., jonka jälkeen siirtyivät
Kranaatinheitinkomppaniaan.
Luutnantti Juha Horsma siirtyi
Karjalan Prikaatista 01.04. ta-
kaisin Jääkäriprikaatiin.

Kadetti Henrik Rundgren
oli kesätöissä Sissikomppa-
niassa 29.07. – 21.08. Sopi-
mussotilaita oli vuoden aikana
seuraavasti ylikersantit: Janne
Ämmälä 30.06. saakka, Mar-
kus Viinikka 09.01. – 24.02.
ja 01.07. – 06.09., Ville Kor-
honen 09.09. saakka, Samuli
Vierimaa 01.03. – 14.08.,
Antti Rintala 08.07. alkaen
sekä kersantti Tapio Isojärvi
09.09. alkaen.

Yliluutnantti Tomi Kallunki
ylennettiin kapteeniksi ja soti-
lasmestari Jukka Törmänen
luutnantiksi 04.06.2002. Luut-
nantti Tauno Huhtamella
ylennettiin yliluutnantiksi 06.12.
2002.

Kuluneet vuodet ovat
olleet komppanialle kii-
vaita, mutta hyvin men-
neiden vuosien jälkeen
suuntaamme luottava-
isin mielin tuleviin vuo-
siin ja uusiin haastei-
siin!
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Saapumiserän II / 1998 1.
Jääkärikomppanian johtaji-
en syystapaaminen Posion
ja Kuusamon maisemissa
tapahtui 24. – 26.08.2001.

Ympäri Suomen kamaraa
kokoonnuimme viettä-

mään yhteistä “action”-viikon-
loppua, ja toimintaa totisesti
olikin koko viikonloppu. Posion
perukoilla oli retken ajan tuki-
kohtana hirsimökki, joka huo-
lehti seurueemme tarpeista,
kuten saunomisista ja lyhyistä
lepohetkistä.

Palvelusaikanamme poruk-
kaamme naulautunut tosi
mahtava “team spirit” näkyi ja
kuului koko retken ajan.

Perjantaiaamuna suunta-
simme Posiolta Rovaniemen
suuntaan — Auttikönkäälle.
Auttikönkäällä kävimme tutus-
tumassa vanhoihin puolustus-
linjakaivauksiin, joita oli tehty
jatkosodan aikana. Kävelim-

Kotiutuneiden syysretki Kuusamoon
me myös könkään pienen kar-
hunkierroksen lämpöisessä
kelissä.

Kierroksen jälkeen suunta-
simme automme kohti Posion
Korouomaa, joka on jo usealle
suomalaiselle tutumpi TV:stä.
Uomassa kävimme Piippukal-
lion laavulla paistamassa mak-
karat ja viettämässä aikaa
luonnon helmassa. Illaksi kii-
ruhdimme saunomaan ja val-
mistautumaan lauantain kos-
kenlaskuun tukikohtaamme.

Lauantaina hyvissä ajoin
olimmekin jo Kuusamon Juu-
massa, josta lähdimme tes-
taamaan kumiveneillä Kuusa-
mon maukkaat kosket, ammat-
tilaisten opastuksella. Ennen
koskille lähtöä harjoittelimme
kumiveneillä melomista tyve-
nessä, nopeita käännöksiä
suuntaan tai toiseen. Oppai-
demme mielestä olimmekin
pian valmiit lähtöön ja suun-
tasimme koskireitille. Porukka

puhisi intoa. Alussa oli hieman
helpompaa osuutta, jonka jäl-
keen heti tuli reitin kovin lasku.
Se meni kuitenkin “hienosti
pärskien” molemmilla venepo-
rukoilla, kuten muutkin eteen
tulleet kosket. Loppuosuus oli
sitten osittain leppoisampaa,
ja mahtavia maisemiakin eh-
dittiin ihailemaan.

Oppaat sanojensa mukaan
jopa hieman tylsistyivät seu-
rassamme, koska porukkam-
me oli hyvin omatoimista ja tii-
mimme yhteistyö mahtavaa.
Koskissa ryhmä toimi, eikä op-
paille jäänyt paljoa neuvotta-
vaa.

Päivän koskiseikkailun jäl-
keen ajelimme Rukan ja Kuu-
samon kautta Posion tukikoh-
taamme rentoutumaan ja suo-
rittamaan leikkimielisiä rastiteh-
täviä. Rastit muodostuivat eri-
laisista maanpuolustusaihei-
sista kysymyksistä ja tehtävis-
tä.

Sunnuntaina ennen lähtöä
jaettiin jokaiselle diplomi hyvin
suoritetusta viikonloppupalve-
lusta ja kerrottiin rastitehtävien
oikeat ja väärät vastaukset.
Mahtavan yhteisen kokemuk-
semme ja sotahuutomme saat-
telemana porukkamme lähti
kukin tahojansa kohti haikeissa
tunnelmissa.
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Mukana reissussa olivat:
Heikki Soini, vänrikki res., Ja-
ni Tetri, kersantti res., Mikko
Pahkala, vänrikki res., Kimmo
Martikainen, kersantti res.,
Mika Orajärvi, kersantti res.,
Mikko Majava, opistoupsee-
rioppilas, Mikko Laine, aliker-
santti res., Konsta Jääskeläi-
nen, alikersantti res., Tanja Ti-
monen, alikersantti res. ja al-
lekirjoittanut.

muistot tallensi
Tuukka Kokkonen,
vänrikki res.

Päätuotteitamme ovat korkealaatuiset
kirjamuovit, kontaktimuovit, karttamuovit, suojakalvot

Teollisuustie 11, 95700 Pello,  www.pelloplast.fi
puh. vaihde 0207 434 390, fax 0207 434 399

Pelloplast Oy
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Elokuvateatteri Jäämerentie 17
99600  SODANKYLÄ
(016) 611 645

LÄHDE TUVASTA – NAUTI ELOKUVASTA

www.lapinkumi.fi
ROVANIEMI
(016) 321 0000

SODANKYLÄ
(016) 612 255

TORNIO
(016) 446 601

KEMINMAA
(016) 280 373

MAAPERÄTUTKIMUKSET

KALLIOPORAUKSET

99600  SODANKYLÄ
puh. 0400 396 296

OTAMME VASTAAN PORON-,
HIRVEN- YM LIHOJEN KYLMÄ- JA

LÄMMINSAVUSTUSTA SEKÄ
PURKITUSTA

KYLMÄNEN FOOD OY • SODANKYLÄ
Puh.  * (016) 613 121

KODIKAS, LÄMMINHENKINEN RUOKA- JA
SEURUSTELURAVINTOLA LUOSTOLLA
TUPASVILLAN TILOISSA JA KAHVILA-
RAVINTOLA SODANKYLÄN KESKUSTASSA

puh.
624 385

Café Kerttuli
puh. 624 383

Jo vain
Pohjantähdestä
Jäämerentie 16

Sodankylä
 * (016) 612 222

Tilaukset:
MÖLLÄRIN LINJAT OY

Pelkosenniementie 82,98120 KEMIJÄRVI
Puh. (016) 821 164, fax 821 172

www.mollarinlinjat.fi
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SODANKYLÄN
APTEEKKI

Puh. (016) 612 044
Jäämerentie 10

SODANKYLÄ

VALMISTAMME:
•  moottorikelkan tuulilasit, liukukiskot
•  jalasmuovit ajorekiin
•  MSK ikkunat, keittiökalusteet
    yms. puusepäntuotteet

M & J  RAUTIO
Suomustie 5, 99600  SODANKYLÄ

LASITUSLIIKE

la
si

ra
u

ti
o

@
co

.in
et

.f
i

Sotilaan
varusteisiin
kuuluu puukko

Valitse puukkosi huolella.
Vertaa hintaa ja laatua.
Pyydä tarjous omaksi
kurssipuukoksi, jonka
valmistaja  on
IISAKKI  JÄRVENPÄÄ Oy
62200 KAUHAVA (06) 434 0135, fax (06) 434 0919

ALAN ASIANTUNTEVAA
PALVELUA LÄMPÖ- JA
VESIJOHTOASIOISSA

SODANKYLÄSSÄ

VESIOLLI KVESIOLLI KVESIOLLI KVESIOLLI KVESIOLLI KYYYYY
OPINTIE 4, 99600  SODANKYLÄ

PUH. (016) 613 051

MYYNTI    ASENNUS    HUOLTO

KULJETUKSET    JÄTEHUOLTO

KIITÄMME YHTEISTYÖSTÄ

Verkkotehtaankatu 17
95420  TORNIO

puh. (016) 445 008
      rajapesu.oy@co.inet.fi

www.autokoulunuutinen.fi

Laatuopetusta vuodesta 1966 lähtien
Autokoulu S. Nuutinen Ky

 Ruokasenkatu 16, Rovaniemi, puh. (016) 346 178
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0

Porotie 20, 99800  IVALO, puh. (016) 663 413
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Jäämerentie 9, 99600  SODANKYLÄ
puh. (016) 611 163

Linjaliikennettä välillä
Rovaniemi – Sodankylä
vuodesta 1951 lähtien

Väinämöisentie 43, 96300 ROVANIEMI
Puh. (016) 312 280, fax (016) 312 254

www.liikenneniemela.fi

KUIVILAN
  HAUTAUSTOIMISTO
JA KUKKAKAUPPA

Sompiontie 3, Sodankylä
Yrjö Kuivila

Puh. (016) 611 113

SODANKYLÄN
LVI-TUOTE OY

Pohjantie 8, 99600  SODANKYLÄ
Puh. (016) 612 774, fax (016) 612 767

Alakorkalontie 15 • puh. * (016) 332 1500
                      ROVANIEMI
Tojo-Auto Sodankylä, Seitatie, 99600
SODANKYLÄ, Puh. 0400 393755 auto-
myynti, (016) 613435 huolto, (016) 613437
varaosat, fax (016) 613436

Mukana  elämän eri käänteissä

Kemi, Karihaara, Rytikari, Syväkangas,
Keminmaa, Lautiosaari, Simo

   www.osuuspankki.fi

Puh. (016) 253 • fax (016) 253 501
Sairaalakatu 2 C, 94100 KEMI

Seitatie 9, 99600 Sodankylä,
puh. (016) 611 333, fax (016) 611 329

www.nakuoy.fi

www.tojoauto.fi



ETUPYÖRÄ 2001 – 200264

KUNTOSALI  JA  FYSIOTERAPIA

SOMPIONTIE 4, 99600  SODANKYLÄ
puh. (016) 613 860 • 040 509 8650

Shell-huoltoasemaShell-huoltoasemaShell-huoltoasemaShell-huoltoasemaShell-huoltoasema
Huoltopalvelu Sammeli KHuoltopalvelu Sammeli KHuoltopalvelu Sammeli KHuoltopalvelu Sammeli KHuoltopalvelu Sammeli Kyyyyy
Puh. (016) 851 278
98500  Pelkosenniemi

Vuotturaippa 51, SODANKYLÄ
puh. (016) 614 196, fax 614 198

- KA- KA- KA- KA- KAUPPIASUPPIASUPPIASUPPIASUPPIAS
Keula  Kaluste Oy

HEIKKINEN Ky Haastajantie 45
99600 SODANKYLÄ
puh. (016) 611 101
0400 393 661, 0400 396 612

Ajetaan puutavaraa, soraa,
suoritetaan maankaivuutyöt

Juttu Killan jäseneltä
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Pohjan Jääkäripataljoona
vuosina 2001 – 2002
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Pataljoonan komen-
tajana  01.10.1998 –
30.06.2001 oli
everstiluutnantti
Antti Myyryläinen

Everstiluutnantti
Antti Myyryläinen

Pohjan Jääkäripataljoo-
na vuosina 2001 – 2002

Pohjan Jääkäripataljoonan tärkein tehtävä on asevel-
vollisten koulutus. Vuosina 2001 ja 2002 pataljoona
saavutti hyvin varusmieskoulutuksen tärkeimmät tulos-

tavoitteet.

Pohjan Jääkäripataljoonan tärkeimpänä tulostavoitteena oli
sotakelpoisten joukkojen tuottaminen. Molempina vuosina
joukkotuotannossa olleiden kranaatinheitinkomppanioiden  ja
sotilaspoliisikomppanian osien koulutuksellinen suorituskyky
todettiin Pohjoisen Maanpuolustusalueen mittausjärjestelmässä
hyväksi.

Reserviin siirretyt varusmiehet ovat olleet ammattitaitoisia,
maanpuolustustahtoisia, parastaan yrittäviä ja hyvähenkisiä.

Pohjan Jääkäripataljoonassa toiminnan painopisteenä on
varusmiesten johtajakoulutus. Saapumiserien kotiuttamiskyse-
lyjen tulokset osoittivat, että johtajakoulutuksessa onnistuttiin
hyvin ja siinä on tapahtunut huomattavan paljon oikeansuun-
taista kehitystä edellisvuosiin verrattuna. Varusmiesjohtajat ovat
kokeneet saamansa johtajakoulutuksen tehokkaana. Johtaja-
koulutuksen kärkiosaajalla 3.JK:lla on ollut ratkaiseva asema
varusmiesten johtajakoulutuksen kehittäjänä. Pohjan Jääkäri-
pataljoonan kantahenkilökunta on sitoutunut uuteen johtajakou-
lutukseen ja pyrkii kehittämään sen tasoa edelleen.

Varusmiesten hyvät koulutustulokset erityisesti ampuma-
koulutuksessa ja kuljettajakoulutuksessa osoittavat, että varus-
mieskoulutus pataljoonassa on ollut tehokasta.

Pataljoonan palkattu henkilöstö on ammattitaitoista. Yhtenä
näkyvänä osoituksena rautaisesta ammattitaidosta oli valtakun-
nallisen tykistön- ja kranaatinheittimistön kevätleireillä järjes-
tettyjen kantahenkilökunnan kunto-ottelujen voitot perättäisinä
vuosina 2001 ja 2002.

Kranaatinheitinkomppanian voittajapartioissa kilpailivat
vuonna 2001 yliluutnantti Arto Lilja, yliluutnantti Tapio Hoppula
ja luutnantti Toni Sulasalmi ja vuonna 2002 yliluutnantti Tapio
Huhtamella, yliluutnantti Tapio Hoppula ja luutnantti Toni
Sulasalmi. Valtakunnallisesti korkealle arvostetun ja

Toimistosihteeri
Ulla Backman
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Pataljoonan komenta-
jana 01.07.2001 –
31.10.2003 oli
everstiluutnantti
Raimo Sevón

Everstiluutnantti
Raimo Sevón

Pataljoonan komenta-
jana 01.11.2003
alkaen on
everstiluutnantti
Hans Adolf Ehrnrooth

Everstiluutnantti
Hans Adolf Ehrnrooth

kovatasoisen kunto-ottelun voittajat osoittivat kilpailuissa
erinomaista ammattitaitoa ja yhteishenkeä.

Pataljoonassa tehtiin vuosien 2001 ja 2002 aikana muutamia
merkittäviä henkilövaihdoksia. Pataljoonan komentajana lähes
kolme vuotta toiminut everstiluutnantti Antti Myyryläinen siirtyi
Helsinkiin Maanpuolustuskorkeakouluun ja luovutti komentajan
tehtävät seuraajalleen everstiluutnantti Raimo Sevónille
01.07.2001.

Huolto- ja Kuljetuskomppanian ja Kranaatinheitinkomppanian
päälliköt vaihtuivat 01.07.2002. Tällöin majuri Jyrki Ronkainen
siirtyessään Lapin Ilmatorjuntarykmenttiin luovutti Huolto- ja
kuljetuskomppanian päällikön tehtävät kapteeni Ariko Mietti-
selle ja kapteeni Jukka Laine siirtyessään Lapin Sotilasläänin
Esikuntaan luovutti Kranaatinheitinkomppanian päällikön teh-
tävät yliluutnantti Arto Liljalle. 3. Jääkärikomppanian yksikkö-
upseeri (= entinen tehtävänimike 01.07.2002 saakka oli yksikön
vääpeli) vaihtui 01.07.2001. Yliluutnantti Jukka Rautio luovutti
tällöin tehtävän yliluutnantti Ali Vaaralalle.

Pataljoona sai oman liikuntakasvatusupseerinsa 01.07.2002,
kun yliluutnantti Asko Hirvisalo aloitti tehtävässä pataljoonan
esikunnassa.

Pohjan Jääkäripataljoonan valantekotilaisuus ja valaohimarssi järjestettiin
helmikuussa 2001 Oulussa.
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Vuonna 2001

Yksikön haasteellisena teh-
tävänä on tuottaa Jääkäri-

prikaatin joukkotuotannon vaa-
timat ryhmänjohtajat. Tavoit-
teena on siis tuottaa hyvän joh-
taja- ja kouluttajakoulutuksen
saaneita, mies ja -koulutushaa-
rakohtaiset taidot esimerkilli-
sesti osaavia esitaistelijoita.
Näiden vaatimusten mukaisten
johtajien tulisi vielä osata toi-
mia, johtaa ja kouluttaa jouk-
koansa arktisissa olosuhteissa.

Nämä mainitut esitaistelijat
saavat siis peruskoulutuksen
3. Jääkärikomppaniassa, jon-
ka jälkeen he siirtyvät prikaatin
muihin yksiköihin. Johtajakou-
lutuksen tulee jatkua myös
kurssin jälkeen jatkuvana ja
nousujohteisena aina kotiutu-
miseen saakka ja jopa sen

jälkeenkin viimeistään seuraa-
vassa kertausharjoituksessa.
Johtajakoulutuksen ehdotto-
masti tärkein vaihe on “ohjattu
työharjoittelu” oman joukon
kanssa kouluttajan ohjaama-
na.

Vuonna 2001 yksikkö kou-
lutti jo perinteisesti kahden saa-
pumiserän peruskoulutuskau-
della alokkaista jääkäreitä  ja
kahden aliupseerikurssin aika-
na oppilaista ryhmänjohtajia
(enimmillään 8 koulutushaaran
osalta).

Yksikkö onnistui tehtävis-
sään hyvin, tulokset ja palaut-
teet eri koulutuskausilta ovat
hyviä — jopa kiitettäviä. Haas-
teista mainittakoon myös se,
että vuonna 2001 koulutettiin
ensimmäiset moottorialiupsee-
rit 3.JK:ssa.

Yksikön lähettämät reservi-
upseerikoulun oppilaat ovat
menestyneet hienosti Reser-
viupseerikoulussa. Tämä osoit-
taa perusasioiden olevan kun-
nossa aliupseerikurssilla.

Yksiköllä on hyvä ja ammat-
titaitoinen vakituinen henkilö-
kunta ja aliupseerikurssien ai-
kana saamme kouluttaja apua
muista prikaatin yksiköistä.
Vuonna 2001 resurssit olivat
suhteessa yksikön tehtäviin riit-
tävät. Koulutustulokset ja me-
nestyminen ja ennen kaikkea
osallistuminen kilpailuihin ja ta-
pahtumiin on yksikössä ollut
hyvällä tasolla.

Johtaja- ja kouluttajakoulu-
tuksen osalta yksikkö on toimi-
nut Jääkäriprikaatin kärkiosaa-
jana ja yksikön johtaja- ja kou-
luttajakoulutuksen vastaava yli-

3. Jääkärikomppania
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luutnantti Jarno Anttalainen
on osallistunut myös valtakun-
nallisesti aiheen kehittämiseen
ja kouluttamiseen. Hän kuuluu
mm. valtakunnalliseen kehit-
tämistyöryhmään. Hän on suu-
resti vaikuttanut myös yksikön
hyvään tulokseen johtajakau-
della. Hänen esimerkillinen ja
innostava työasenteensa aut-
taa hyvään tulokseen pääse-
mistä.

Hänen ansionsa on otettu
huomioon myös palkitsemalla
hänet valtakunnallisessa joh-
tajakoulutuksen seminaarissa.

Tärkeimmän voimavaram-
me eli henkilöstön suhteen
vaihtuvuus vuonna 2001 oli jär-
kevää. Osa pitkäaikaisimmista
kouluttajistamme siirtyi uusiin
tehtäviin ja saimme sopivasti
lisää “uutta verta” oppimaan ja
harjaantumaan aliupseerikurs-
sin koulutukseen. Toivottavasti
henkilöstöä sen tehtäviä ja ura-
kiertoa kyetään suunnittele-
maan ja toteuttamaan järke-
västi ja nousujohteisesti ja saa-
taisiin oikeat ihmiset oikeisiin
paikkoihin.

Terve tehtäväkierto kehittää
henkilöstömme ammattitaitoa
vaativassa sotilaskouluttajan
tehtävässä.

Yksikön päällikkö
kapteeni 
Kari Rapo

Yksikköupseeri
01.07.2001 alkaen

yliluutnantti Ali Vaarala

Yksikön vääpeli
30.06.2001 saakka

yliluutnantti Jukka Rautio

Toimistosihteeri
Anita Alatalo
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Vuonna 2002
Vuosi 2002 sujui alkupuolis-
koltaan perinteisellä tavalla ja
yksikön henkilöstö säilyi pää-
sääntöisesti ennallaan. Koulut-
taja-apu ja määräaikaiset kou-
luttajat vaihtuivat suunnitelman
mukaisesti. Harjoitukset ja kou-
lutustulokset olivat hyviä alku-
vuoden aikana ja osoittivat yk-
sikön henkilöstön ammattitai-
don ja hyvän hengen.

Loppukesä 2002 toi tulles-
saan liian suuria muutoksia yk-
sikön vakituiseen henkilökun-
taan. Kesän ja syksyn aikana
siirtyi yksiköstä pois viisi pe-
ruskoulutettua upseeria tai
opistoupseeria: yliluutnantti
Jarno Anttalainen Sissikomp-
paniaan päälliköksi, yliluutnant-
ti Arto Lilja Kranaatinheitin-
komppaniaan päälliköksi, yli-
luutnantti Asko Hirvisalo Poh-
jan Jääkäripataljoonan Esikun-
taan liikuntakasvatusupseerik-
si, luutnantti Jyrki Syväniemi
Lapin Sotilasläänin Esikuntaan
ja sotilasmestari Juha Salmela
varasto-osastoon simulaatto-
riupseeriksi. Lisäksi vakituises-
ta henkilöstöstä syksyn aikana
opiskeli opistoupseerien jatko-
kurssilla luutnantti Matti Tan-
ninen. Tämä noin 45 % poistu-
ma vakituisesta henkilöstöstä
yhdellä kertaa lähes saman-
aikaisesti ei voinut olla vaikut-
tamatta yksikön tuloksiin.

Yksikkö sai liian hitaasti täy-
dennetyksi edellä kuvatun va-
jeen ja syksyn aliupseerikurs-
sin aikana henkilöstötilanne
kärjistyi todella huonoksi, pahin
tilanne oli kiväärilinjalla. Kivää-
rilinjan vahvuus oli suurimmil-
laan 130 oppilasta ja koulutta-
jana toimi ajoittain ainoastaan
linjanjohtaja yliluutnantti Timo
Huhta, joka toimi samalla yksi-
kön varapäällikkönä. Tukipyyn-

Luutnantti
Juha Salmela

Luutnantti
Matti Tanninen
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nöistä huolimatta tilannetta ei
saatu korjatuksi. Haasteista
selvittiin kuitenkin kunnialla.
Kiitokset siitä kuuluvat yksikön
hyvälle yhteishengelle ja hen-
kilöstön “äärimmäiselle veny-
miselle” vaikeassa tilanteessa.

Osoituksena selviämisestä
olivat hyvät suoritukset PMpa:
n pääsotaharjoituksessa KAA-
MOS- 2002 Ivalon alueella. Tuo
harjoitus osoitti, että pian val-
mistuvat ryhmäjohtajat olivat
saaneet riittävän koulutuksen.

3. Jääkärikomppania
suuntaa luottavaisena
uusiin haasteisiin
vuonna 2003!

Yksikön varapäällikkö
yliluutnantti Timo Huhta

Yliluutnantti
Asko Hirvisalo

Luutnantti
Jyrki Syväniemi

Yliluutnantti
Jarno Anttalainen
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Kranaatinheitinkomppania
kouluttaa heitinmiehiä

Lapin arktisiin ja vaativiin olo-
suhteisiin. Myös tulenjohtomie-
het saivat vuonna 2001 perus-
ja erikoiskoulutuksen Kranaa-
tinheitinkomppaniassa. Jouk-
kokoulutuskauden ajaksi tulen-
johtueisiin koulutettavat taiste-
lijat siirrettiin joukkotuotanto-
yksiköihin 1. Jääkärikomppa-
niaan ja 2. Jääkärikomppani-
aan toimimaan yhdessä sodan
ajan kokoonpanossa. Järjes-
telyn toimivuutta arvioitiin use-
asti vuoden 2001 aikana.

Vuoden 2001 lopussa teh-
tiin päätös, jonka mukaan tu-
lenjohtueiden koulutus siirre-
tään kokonaisuudessaan jää-
kärikomppanioihin. Tämän jär-
jestelyn tavoitteena on lisätä
yhteenkuuluvaisuuden tunnet-

ta ja lisätä entisestäänkin yh-
teistoimintaa. Saapumiseräs-
tä 102 alkaen tulenjohtueet ovat
saaneet koulutuksen alusta pi-
täen jääkärikomppanioissa.

Joukkotuotantotehtävistä
johtuen Kranaatinheitinkomp-
pania ei osallistunut lainkaan
tykistön ja heittimistön vuoden
2001 sota- ja ampumaharjoi-
tuksiin. Onneksi tulenjohtueilla
oli mahdollisuus johtaa tykistö-
ryhmien tulta valtakunnallisis-
sa harjoituksissa.

Sota- ja ampumaharjoituk-
sien aikoina toteutettiin omat
ampuma- ja linnoitusharjoituk-
set Kyläjärven ampuma-alueel-
la. Tällä järjestelyllä päästiin
siihen, että vuoden 2001 mo-
lempien saapumiserien suori-
tuskyky todettiin kiitettäväksi
Pohjoisen Maanpuolustusalu-

een taistelu- ja ampumaharjoi-
tuksiin liittyen.

Vuonna 2002 Kranaatinhei-
tinkomppaniassa elettiin muu-
tosten aikaa. Joukkotuotan-
nosta johtuen vuoden ensim-
mäisestä saapumiserästä va-
littiin ainoastaan varusmiesjoh-
tajat syksyn saapumiserästä
tuotettavaan täyteen kranaa-
tinheitinkomppaniaan. Tästä
johtuen yksikkö tyhjeni varus-
miehistä 102 P-kauden jälkeen.
Kouluttajista pääosa siirtyi 3.
Jääkärikomppaniaan aliupsee-
rikurssille krh-linjan koulutta-
jiksi. Saapumiserästä 202 yk-
sikkö tuotti ensimmäistä kertaa
täyden sa-kranaatinheitin-
komppanian. Yksikkö osallis-
tui syksyn aikana Maanpuo-
lustuskorkeakoulun krh-harjoi-
tukseen, tykistön ja heittimistön
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valtakunnalliseen harjoituk-
seen sekä Pohjoisen Maan-
puolustusalueen taistelu- ja
ampumaharjoituksiin (JÄPI
202, KAAMOS 2002). Tykistön
ja heittimistön valtakunnallises-
sa harjoituksessa ja Pohjoisen
Maanpuolustusalueen taistelu-
ja ampumaharjoituksessa
(KAAMOS 2002) suoritetuissa
mittauksissa yksikkö sai hyvät
arvostelut.

201-saapumiserän tarkka-
ampujakilpailun tulos oli 142,
88. Tällä tuloksella oltiin kor-
kealla koko maanpuolustusalu-
een tuloksia tarkasteltaessa.
Yhtä hyvä oli menestys myös
202-saapumiserällä, jonka tu-
los oli 137,70.

Tärkeintä heitinkomppanian
henkilöstölle on osata oman
alansa erikoistaidot. Osaami-
sen tasoa on helppo mitata,
koska mittauskriteereinä toimi-
vat piiru, metri ja sekunti. Jouk-
kotuotannossa olevien yksi-
köiden koulutustuloksia mitat-
taessa ei juurikaan jää tulkin-
nan varaa. Henkilökunnan
osaamisen tasoa mitataan vuo-
sittain tykistön ja heittimistön
sota- ja ampumaharjoitus 1:n
kunto-ottelukilpailussa.

Toukokuussa 2001 pidetys-
sä valtakunnallisessa kilpai-
lussa Jääkäriprikaatin Kranaa-
tinheitinkomppanian partio ko-
koonpanolla yliluutnantit Arto
Lilja ja Tapio Hoppula sekä
vänrikki Toni Sulasalmi voitti
Suomen mestaruuden.

Sama tahti jatkui myös vuon-
na 2002, kun Jääkäriprikaatin
partio: yliluutnantit Tapio Huh-
tamella ja Tapio Hoppula se-
kä luutnantti Toni Sulasalmi
toi kiertopalkinnon jälleen So-
dankylään.

Yliluutnantti
Tapio Hoppula

Luutnantti
Toni Sulasalmi

Luutnantti
Pekka Liisanantti
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Yksikön päällikkö
30.06.2002 saakka

kapteeni 
Jukka Laine

Yksikön päällikkö
01.07.2002 alkaen

yliluutnantti 
Arto Lilja

Yksikön varapäällikkö
30.06.2002 saakka

yliluutnatti
Tapio Huhtamella

Yksikön varapäällikkö
01.07.2002 alkaen

yliluutnatti
Petteri Kovalainen

Kunto-ottelussa mitataan
suunnistuksen ja rynnäkköki-
vääriammunnan lisäksi taitoja
tulenjohto-, suuntakehämoni-
kulmiomittaus-, taivaankappa-
lemittaus-, tuliasema- ja viesti-
tehtävissä. Toivottavasti me-
nestys on yhtä huima jatkos-
sakin.

Vuoden 2001 aikana Kra-
naatinheitinkomppaniassa ta-
pahtuivat seuraavat henkilös-
tömuutokset.

Vänrikki Olli Hirvonen val-
mistui tammikuussa Päällys-
töopistosta ja ilmoittautui Kra-
naatinheitinkomppaniaan. So-
tilasmestari Seppo Muttilai-
nen palasi Kainuun Prikaatista
Jääkäriprikaatin ilmoittautuen
Kranaatinheitinkomppaniaan
01.06.2001 lukien.

Kranaatinheitinkomppa-
niassa varusmiespalvelukses-
sa ollut reservin vänrikki Henri
Huurinainen tuli määräaikai-
seen palvelukseen 01.07. 2001
lukien, jolloin määräaikaisessa
palveluksessa ollut ylikersantti
Timo Helaniva siirtyi reserviin.

Opistoupseerioppilas Anu
Immonen suoritti työharjoitte-
lun Kranaatinheitinkomppa-
niassa saapumiserän 201 P-
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kaudella heinä – elokuussa.
Opistoupseerioppilas Tarja
Kankaanpää suoritti samoin
työharjoittelun Kranaatinheitin-
komppaniassa saapumiserän
201 E-kaudella syys – loka-
kuussa.

Vuosi 2002 oli muutosten
aikaa myös henkilöstön osalta.

Yliluutnantti Petteri Kova-
lainen valmistui 04.06.2002
Maanpuolustuskorkeakoulus-
ta ja ilmoittautui Kranaatinhei-
tinkomppaniaan. Ylikersantti
Henri Huurinainen siirtyi re-
serviin 30.06.2002.

Yksikön päällikkö kapteeni
Jukka Laine siirtyi Rovanie-
melle Lapin Sotilasläänin esi-
kuntaan 01.07.2002. Yksikön
päällikön tehtävät otti vastaan
yliluutnantti Arto Lilja. Yksikön
varapäällikkö Tapio Huhta-
mella siirtyi Lappeenrantaan
Maasotakoululle 01.07.2002.

Varapäällikön tehtävät otti vas-
taan yliluutnantti Petteri Kova-
lainen.

Tulenjohtueessa varus-
miespalveluksen suorittanut
reservin vänrikki Ville Heikkilä
aloitti määräaikaisen palveluk-
sen Kranaatinheitinkomppani-
assa 01.07. 2002. Luutnantti
Pekka Liisanantti siirtyi Saa-
ristomeren Meripuolustusalu-
eelta, Utön linnakkeelta, Jää-
käriprikaatiin ja ilmoittautui Kra-
naatinheit inkomppaniaan
01.08.2002.

Yliluutnantti Tapio Hoppula
siirtyi 3.JK:aan 01.09.2002 ja
yliluutnantti Pentti Määttä siir-
tyi Kainuun Prikaatista Jääkä-
riprikaatiin ilmoittautuen Kra-
naatinheitinkomppaniaan 01.11.
2002. lukien.

Edellä mainittujen muutos-
ten lisäksi pääosa yksikön hen-

kilökuntaa on tilapäisesti toimi-
nut kouluttajina 3. Jääkäri-
komppaniassa, 1. Jääkäri-
komppaniassa tai Sissikomp-
paniassa.

Vuosi 2003 tulee toteu-
tumaan pääpiirteis-
sään kuten vuosi 2002.
Vuoden 2002 täyden
sa-kranaatinheitin-
komppanian tuottami-
sen jälkeen on Kranaa-
tinheitinkomppanialla
hyvät perusteet lähteä
samaan koitokseen uu-
delleen tavoitteena vä-
hintään vuoden 2002
tulostaso sekä arktisen
heitinkoulutuksen ke-
hittäminen!
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Vuosi 2001 yksikössä

Huolto- ja Kuljetuskomppa-
nia koulutti vuonna 2001

joukkotuotantotehtäviensä mu-
kaisesti sotilaspoliiseja ja
kuljettajia sekä talous-, lääkin-
tä-, taisteluväline- ja varasto-
miehiä sekä esikunta-alan hen-
kilöstöä. Yksikölle asetetut ta-
voitteet tulivat pääosin saavu-
tetuiksi ja varuskunta sai kai-
paamansa turvallisuus- , huol-
to- ja tukipalvelut.

Yksikön päällikön tehtäväs-
sä toimi majuri Jyrki Ronkai-
nen. Varapäällikkö kapteeni
Ariko Miettinen aloitti esiup-
seerikurssin syksyllä, ja vara-
päälliköksi määrättiin yliluut-
nantti Juha Lamminen 2. Jää-
kärikomppaniasta. Sotilaspolii-
sikouluttaja luutnantti Markku

Huolto- ja kuljetuskomp-
pania  — koulutusta ja
palveluja joka lähtöön

Ylivaara siirtyi prikaatin esi-
kuntaan kehittämisalalle arkti-
sen koulutuksen tutkimus- ja
kehittämistehtäviin ja sotilas-
mestari Reijo Väisänen siirtyi
kuljetusosaston kouluttajaksi
Kainuun prikaatista.

Sotilaspoliisikoulutus on va-
rusmiesten arvostama ja halut-
tu koulutushaara. Vuoden ai-
kana sotilaspoliisien koulutuk-
seen saatiin lisänä erityisesti
sodanajan tehtävää palvelevaa
asutuskeskustaistelua. Mo-
lemmat saapumiserät koulu-
tettiin erikoiskoulutuskaudella
taisteluun rakennuksissa Ou-
lun Hiukkavaarassa perinne-
joukko-osastomme Pohjan Pri-
kaatin entisissä tiloissa.

Viikon mittaisessa harjoituk-
sessa sotilaspoliisit suunnitte-

livat ja valmistelivat linnoitta-
minen mukaan lukien neliker-
roksisen rakennuksen puolus-
tuksen sekä myös rakennuk-
sen valtaamisen. Kaksipuoli-
sessa harjoituksessa, joka to-
teutettiin taistelijan simulaat-
torein oli todellisen kaupunki-
sodan tuntua. Hyökkääjä tun-
keutui ikkunoista, kellariluu-
kuista ja muista mahdollisista
aukoista rakennukseen puo-
lustajan vaihtaessa asemia
taistelusuunnitelmansa mukai-
sesti piilotellen lopulta pimei-
den ullakoiden ja kellareiden
sopukoissa.

Varusmiehet kehuivat pa-
lautteessaan asutuskeskus-
taisteluharjoitusta palvelusai-
kansa todenmukaisimmaksi ja
mielenkiintoisimmaksi harjoi-
tukseksi.
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Arktisen koulutuksen kehi-
tystyötä tehtiin vuoden aikana
selviytymisharjoituksissa.
Vaikka lumiluola ei olekaan
sotilaspoliisin ensisijainen ma-
joitustila on yöpyminen han-
keen kaivetussa luolassa ollut
“avartava” kokemus.

Huoltojoukkomme tuotti
vuoden aikana monenlaisia
välttämättömiä tukipalveluja
prikaatillemme. Valtakunnalli-
sista pienimpiin yksikön harjoi-
tuksiin asti huoltojoukot luovat
edellytykset onnistuneelle
läpiviennille. Toimivat ja asian-
sa osaavat lääkintä- ja talous-
joukot ovat elintärkeitä joukko-
jen taistelukunnon ja ennen
kaikkea motivaation kannalta.

Kuljetusosasto koulutti pri-
kaatin tarvitsemat sotilaskul-
jettajat. Kuljettajien koulutuk-
sen huipentumana on kahdesti
vuoden aikana järjestettävät
ajoleirit Sarriojärvellä, jossa
ajotaitoja hiotaan vaativissa
olosuhteissa.

Sekä varusmiesjohtajat että
miehistö antoi selkeä positii-
visen palautteen loppukyselyis-
sä yksikkömme koulutuksen
tasosta ja hyvästä hengestä.
Erityisen lämpimät muistot jäi
kotiuttamisjuhlista, kun kotiu-

Yksikön päällikkö
30.06.2002 saakka

Yksikön päällikkö
01.07.2002 alkaen

kapteeni Ariko Miettinen

Yksikköupseeri
yliluutnantti
Juha Junttila

Varapäällikkö
yliluutnantti

Juha Lamminen
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tuvat muistivat kukin ja lämpi-
min halauksin toimistosihteeri
Aija Raaterovaa äidillisestä
huolenpidosta. Yksikkömme
henkilökunnalla oli ilo siirtää
reserviin tyytyväisiä ja hyvän-
tuulisia asevelvollisia.

Vuosi 2002 yksikössä
Vuosi 2002 toi yksikön henki-
löstöön suuria muutoksia. Yk-
sikön päällikön tehtävät vaih-
tuivat heinäkuun alussa majuri
Jyrki Ronkaisen siirtyessä
Lapin Ilmatorjuntarykmenttiin.
Päällikön tehtävät otti vastaan
esiupseerikurssilta palannut
kapteeni Ariko Miettinen. Vuo-
den alusta yksikköön siirtyi
varuskuntasairaalasta yliluut-
nantti Jyrki Sirkeinen, ja otti
hoitaakseen lääkintämiesten
sekä huoltojoukkueen koulu-
tuksen. Kesäkuun alussa siirtyi
Lapin Ilmatorjuntarykmenttiin
sotilaspoliisikouluttaja yliluut-
nantti Vesa-Pekka Ihalempiä.

Koulutus pysyi samalla hy-
vällä tasolla kuin edellisenäkin
vuonna. Koulutustapahtumat
toteutettiin vakiintuneen tavan
mukaisesti. Sotilaspoliisit har-
joittelivat omissa harjoituksissa
Kyläjärvellä, osallistuivat Poh-
joisen Maanpuolustusalueen
sotilaspoliisiharjoituksiin Sar-
riojärvellä ja Vuosangassa,

Toimistosihteeri
Aija Raaterova

Yliluutnantti
Jyrki Sirkeinen

Luutnantti
Jorma Ovaska

Sotilasmestari
Reijo Väisänen



ETUPYÖRÄ 2001– 200280

harjoittelivat selviytymistaitoja
luonnonmuonaharjoituksessa
sekä asutuskeskustaistelua
Oulun Hiukkavaarassa.

Jääkäriprikaati voitti syksyllä
sotilaspoliisiharjoituksessa
PMpa:n sotilaspoliisitaitokilpai-
lun luutnantti Jorma Ovaskan
kouluttamalla joukkueella.

Kuljettajakoulutus toteutet-
tiin tasokkaasti — kohokohta-
na olivat jälleen ajoleirit Sarrio-
järvellä.

Kuljettajakurssien jälkeen
kuljettajat olivatkin täystyöllis-
tettyjä hoitaessaan kuljettaja-
tehtäviä prikaatin harjoituksis-
sa.

Huolto-osaston yliluutnantti
Sirkeinen johti lääkintämies-
kurssit ja huoltojoukkueen kou-
lutuksen.
Henkilöstövaihdoksis-
ta ja kiivaasta työtah-
dista huolimatta henki
yksikössä on korkealla
ja toiminta laadukas-
ta.
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Varusmiesten koulutusjär-
jestelmän kokonaisuudis-

tuksen eräänä tarkoituksena oli
saada varusmiesesimiehet,
ryhmänjohtajat ja upseeriko-
kelaat, johtamaan ja koulutta-
maan omia sodan ajan ryhmiä
ja joukkueita täysipainoisesti.
Ne muodostetaan seuraavas-
ta saapumiserästä, jolloin joh-
tamis- ja kouluttamistaidon
käytännön harjoittelu kestää 5
– 6 kuukautta.

Sotilasjohtajalta edellyte-
tään, että hän pystyy johta-
maan joukkoaan henkilökoh-
taisesti ja avoimesti sekä kehit-
tämään johtaessaan alaisia ja
edistämään heidän osaamis-
taan. Puolustusvoimien johta-
ja- ja kouluttajakoulutuksessa
asetetaankin erityinen paino

Varusmiesten johtaja- ja
kouluttajakoulutus
Kapteeni Kari Rapo ihmisten johtamisen taitojen

opettamiseen sekä harjoittami-
seen.

Johtajuuteen on kasvetta-
va, joten vastuuseen kasvami-
nen on sotilasjohtajuuden ke-
hittymisen oleellinen tekijä. Va-
rusmiesjohtajat asetetaan joh-
tajakaudellaan ryhmiensä ja
joukkueidensa vastuullisiksi
johtajiksi ja kouluttajiksi. Näin
he harjaantuvat vaativaan teh-
täväänsä.

Sodista saadut koti- ja ulko-
maiset kokemukset sekä niistä
tehdyt tutkimukset osoittavat,
että laajaan reserviin perustu-
vissa puolustusvoimissa sekä
aliupseerien että reservinup-
seerien on saatava samankal-
tainen johtajakoulutus. Tämän
takia molemmille ryhmille an-
netaan saman mittainen ja val-
taosin yhtenevä 20 opintovii-

Kapteeni
Kari Rapo

kon pituinen  johtamis- ja kou-
luttamistaidon koulutus.

Ohessa esitellään edellä
mainitun koulutuksen oppisi-
sältö ja opetustavoitteet.

1. Johtaja- ja
kouluttaja-
koulutus
1.1  Yleistä
Sotilasjohtajan johtaja- ja kou-
luttajakoulutuksen tavoitteena
varusmiespalveluksen aikana
on rakentaa koulutettaville tie-
dollinen ja taidollinen perusta
sotilasjohtamiseen harjaannut-
tamalla heidät oman sodan
ajan joukkonsa kouluttamiseen
ja johtamiseen. Vaativin tavoite
koulutuksessa liittyy kuitenkin
koulutettavien asenteisiin.

Varusmiesjohtajia rohkais-
taan oman sekä muiden johta-
miskäyttäytymisen havainnoin-
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tiin, kokemuksien pohdintaan
ja sitä kautta jatkuvaan itsensä
kehittämiseen johtajana. Koska
johtajana kehittymisen tulee
jatkua myös reservissä, on
myönteisen itsensä kehittämi-
sen asenteen osuus koulutuk-
sen tavoitteissa ratkaiseva.

2.1 Ihmisten johtami-
sen ja kouluttamisen
perusteet
Opetustavoite
Koulutettavat ymmärtävät ih-
mistuntemuksen, itsetunte-
muksen ja myönteisen ihmis-
käsityksen merkityksen soti-
lasjohtamisessa. Koulutettavat
osallistuvat johtamisen arvoja
käsittelevään keskusteluun ja
hyväksyvät johtajana ke-
hittymisen oman johtajuuten-
sa lähtökohdaksi.

2.2 Ihmisten johtami-
sen taistelussa
Opetustavoite
Koulutettavat tuntevat taiste-
lujohtamisen erityispiirteet
sekä syväjohtamisen mallin
pääsisällön. Koulutettavat saa-
vat omakohtaisia havaintoja sy-
väjohtamisen mallin sovellus-
mahdollisuuksista omassa joh-
tamiskäyttäytymisessään sekä
taistelussa että rauhan ajan
perusyksikössä.

2.3 Koulutustaidon
peruskurssi
Opetustavoite
Koulutettavat tuntevat joukkon-
sa kouluttamisen perusteet,
osaa suunnitella sekä toteuttaa
yksinkertaisen liikunta-, tais-
telu-, ja marssikoulutuksen har-
joituksen tai osan niistä.

2.4 Johtamis- ja kou-
lutustaidon harjoitte-
lu kursseilla
Opetustavoite
Johtamis- ja koulutustaidon
harjoittelun tavoitteena on an-
taa edellytykset harjaantua joh-
taja- ja kouluttajatehtävissä.

Ohjauksella, harjoittelulla ja
palautejärjestelmällä luodaan
edellytyksiä sille, että varus-
miesjohtaja osaa perusyksi-
kössä johtajakaudellaan toimia
itseohjautuvasti. Tällä tarkoi-
tetaan aloitteellista ja aktiivista
toimintaa sekä palvelustehtä-
vissä että johtajana kehittymi-
sessä. Itseohjautuvuuden ke-
hittymisen kannalta tärkeimpi-
nä menetelminä harjoittelussa
on oman ja muiden kurssilais-
ten johtamisvalmiuden ja -käyt-

athoknamletinnuussutepoajisuaksutuluoK tinnut -otnipo
tokiiv

IKUA

assuletsiatnenimathojnetsimhI1.1 02 5,0
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2. Johtaja- ja kouluttajakoulutuksen jaksottelu
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Sodankylä, puh. / fax (016) 638 690, 0400 291 582,
haapasen@liikenne.inet.fi

Tilaus- ja linjaliikennettä taksi- ja linja-autoilla

Seitatie 10, 99600 Sodankylä
puh. (016) 615 444

www.mauripoylio.com

NOPTEL – EHDOTTOMASTI PARAS HARJOITTELULAITE

NOPTEL OY
Teknologiantie 2, 90570  OULU
Puhelin (08) 551 4351
Telekopio (08) 556 4101

“Jo vuosia olen käyttänyt Noptelin laitteistoa.
Harjoittelu on milekästä ja se on
nopeuttanut kehistystäni ratkaisevasti.”

Antti Jokinen,
SM-mitalisti, PM-mitalisti

www.noptel.fi
noptel
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Oikea harjoittelu tuo tulosta. Siksi ammunnan
harjoitteluun tarkoitetulta laitteistolta vaaditaan

huippuunsa kehitettyjä ominaisuuksia.
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täytymisen jatkuva analyyttinen
arviointi sekä palautejärjestel-
mä.

Itseohjautuvuuden kan-
nalta tässä harjaantumisvai-
heessa on tärkeää, että:

1. Kouluttaja antaa riittä-
vän yksityiskohtaiset perusteet
hyvissä ajoin ja ohjaa koulutet-
tavaa ennen tehtävää.

2. Koulutettava laatii itsel-
leen suunnitelman tai koulu-
tuskortin, jonka kouluttaja tar-
kastaa ja hyväksyy ennen kou-
lutustapahtumaa.

3. Kouluttaja antaa koulu-
tettavalle mahdollisuuden riit-
tävän itsenäiseen toimintaan
koulutustapahtuman aikana.

4. Jokaista koulutustapah-
tumaa seuraa henkilökohtai-
nen palautekeskustelu ja arvi-
ointi. Suorituksen arviointi
koostuu aina itsearvioinnista,

vertaisarvioinnista ja esimies-
arvioinnista.

5. Jokainen tapahtuma do-
kumentoidaan varusmiesjohta-
jan opintokirjaan sekä joh-
tajakansioon johtamis- tai kou-
lutussuorituksen arviointilo-
makkeita apuna käyttäen.

Itseohjautuvuutta kehittävi-
nä menetelminä voidaan käyt-
tää esimerkiksi:

• vapaavalintaisia koulu-
tusaiheita esim. liikuntakoulu-
tuksessa (koulutettavien am-
mattitaito)

• suorittajien ja harjoitus-
joukon jakaminen useampaan
koulutusryhmään samassa
harjoituksessa

• koulutettavista perustet-
tavaa arviointiryhmää (2 – 3
henkeä), joka antaa palautetta
toimijalle

• vertaisten hyväksikäyt-
tö palautejärjestelmässä

• suorituksien videointia,
jolloin toimija pystyy itse analy-
soimaan omaa näkyvää joh-
tamiskäyttäytymistään.

Opetuksen toteutus ja
sisältö
Kouluttajien on suunniteltava
ja valvottava, että jokaiselle
koulutettavalle kertyy tasapuo-
lisesti opintoviikkojen sekä ta-
voitteiden mukaisesti tehtäviä.
Kaikista tapahtumista pyritään
antamaan kirjallinen palaute.

Jokaisen koulutustapahtu-
man jälkeen käydään ainakin
suullinen palautekeskustelu
sekä täydennetään opintokir-
jaan koulutustapahtuman val-
mistelujen, pitämisen ja palaut-
teen havainnot ja käytetty aika.
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2.5  Koulutustaidon
jatkokurssi I
Opetustavoite
Koulutettava osaa suunnitella
ja johtaa perus- ja soveltavan
aseenkäsittelyharjoituksen
sekä kouluammunnan tai osan
niistä. Koulutuksessa on huo-
mioitava uusien ammunnan
harjoittelulaitteiden (Noptel,
Ekoase) järjestelmällinen käyt-
tö.

2.6 Taisteluammunto-
jen suunnittelu ja
toteuttaminen
Opetustavoite
Koulutettava osaa suunnitella
ja johtaa taisteluammunnan tai
osan siitä sekä tuntee niihin
liittyvät varomääräykset.

2.7  Koulutustaidon
jatkokurssi III
Opetustavoite
Koulutettava osaa joukkonsa
taisteluvälineiden ominaisuu-
det sekä osaa taisteluvälinei-
den käytön ja niiden koulutta-
misen.

2.8 Ohjattu koulutus-
taidon harjoittelu
Opetustavoite
Tavoitteena on harjaannuttaa
varusmiesjohtajia itseohjau-
tuvaan opetustapahtumien
suunnitteluun, valmisteluun ja
toteutukseen. Laadullisena ta-
voitteena on varusmiesjohta-
jan toiminta sellaisena koulut-
tajana, joka saa aikaan tavoit-
teellista, tehokasta ja koulutet-
tavia motivoivaa toimintaa ja
edistää omalta osaltaan pyrki-
mystä ja sitoutumista jatkuvaan
oppimiseen.

Kehittyminen koulutustai-
dossa perustuu sotilaspedago-

giikan periaatteiden ymmärtä-
miseen ja niiden johdonmu-
kaiseen soveltamiseen koulu-
tustapahtumissa. Kehittymisen
perusedellytys on innostavan
ja esimerkillisen kouluttajan tu-
ki.

Tehokas kouluttajana har-
jaantuminen perusyksikössä
edellyttää, että varusmiesjoh-
tajat kokevat itsensä tarpeelli-
siksi koulutustavoitteiden saa-
vuttamisessa. Järjestelmälli-
sellä ja avoimella palautejär-
jestelmällä sekä tiimityösken-
telyllä luodaan edellytyksiä
koulutuksen tavoitteellisuuden
ymmärtämiselle sekä oman
kouluttajaroolin mieltämiselle
sodan ajan joukon tuottamises-
sa.

Itseohjautuvuuden kan-
nalta näissä harjaantumis-
vaiheen tehtävissä on erittäin
tärkeää, että:

1. Kouluttaja antaa riittä-
vän yksityiskohtaiset perusteet
hyvissä ajoin ja ohjaa koulutet-
tavaa ennen tehtävää.

2. Koulutettava laatii itsel-
leen suunnitelman tai koulu-
tuskortin, jonka kouluttaja tar-
kastaa ja hyväksyy ennen kou-
lutustapahtumaa.

3. Kouluttaja antaa koulu-
tettavalle mahdollisuuden riit-
tävän itsenäiseen toimintaan
koulutustapahtuman aikana.

4. Jokaista koulutustapah-
tumaa seuraa henkilökohtai-
nen palautekeskustelu ja ar-
viointi. Suorituksen arviointi
koostuu aina itsearvioinnista ja
esimiesarvioinnista. Vertais- ja
alaisarviointia käytetään apuna
harkinnan mukaan.

5. Jokainen tapahtuma do-
kumentoidaan varusmiesjoh-
tajan opintokirjaan sekä johta-

jakansioon koulutussuorituk-
sen arviointilomakkeita apuna
käyttäen.

Opetuksen toteutus ja
sisältö
Harjaantuminen on ohjattua toi-
mintaa oman sodanajan jou-
kon kouluttajana. Toteutus pe-
rustuu johtajakauden suunni-
telmaan, johon merkitään va-
rusmiesjohtajien pidettävät
koulutustapahtumat. Suunni-
telmaan kirjataan ne harjoituk-
set, joista ainakin suoritetaan
arviointi myös kirjallisena joh-
tajakansioon.

Kaikista tapahtumista (ml.
suunnitelman ulkopuoliset) py-
ritään tekemään myös kirjalli-
nen palaute. Jokaisen koulu-
tustapahtuman jälkeen käy-
dään ainakin suullinen palau-
tekeskustelu sekä täydenne-
tään opintokirjaan koulutusta-
pahtuman valmistelujen, pitä-
misen ja palautteen havainnot
ja käytetty aika.

2.9 Tiimityöskentely
perusyksikössä
Opetustavoite
Tiimityöskentelyn tavoitteena
on, että varusmiesjohtajat:

• kykenevät ottamaan
vastuuta koulutustavoitteiden
saavuttamisesta ja mieltävät
oman osuutensa koulutustu-
losten kannalta,

• pystyvät pohtimaan yk-
sikön vakiintuneita toimintata-
poja ja tekemään perusteltuja
kehittämisesityksiä yksikön
päällikölle,

• voivat yhdenmukaistaa
hyväksi havaitsemiaan omia
johtamis- ja koulutuskäytäntö-
jään ja pohtia yhteisiä ratkaisu-
malleja ongelmallisiksi havait-
tuihin tilanteisiin,
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• huomaavat käytännös-
sä johtajuuteen liittyvät yhtei-
set kehittämistarpeet ja roh-
kaistuvat tukemaan toisiaan
kehittymispyrkimyksissä.

Tiimityöskentely lisää myös
johtajien keskinäistä kiinteyttä
perusyksikössä ja opettaa sekä
koulutettavia että kouluttajia
arvioimaan toiminnan tulok-
sellisuutta ja tavoitteellisuutta.

Tiimityökentely kuuluu osa-
na yksikön johtamisprosessiin.
Tiimityöskentely ja yksikön
päällikön johtamat koulutta-
ja(viikko)puhuttelut nivelletään
toisiinsa siten, että tietoa voi-
daan siirtää nopeasti.

Toteutus
Tiimityöskentely toteutetaan
aluksi yksikön päällikön tai
johtajakoulutusvastaavan oh-
jauksessa. Orientointivaiheen
jälkeen työskentely toteutetaan
varusmiesjohtajien omaehtoi-
sena ryhmätyöskentelynä.
Tiimityöskentely toteutetaan
koulutuskokoonpanoittain esi-
merkiksi joukkueen (vast) joh-
tajien kesken. Työskentely to-
teutetaan ryhmätyöskentelynä
kokouksen periaatteilla. Jokai-
nen johtaja on vuorollaan pu-
heenjohtajana ja sihteerinä.
Tiimityöskentelyyn valmistau-
tumiseen varataan aikaa 1– 3
tuntia ja jokaista kokousta var-
ten perusyksiköissä 1– 3 tuntia.

Tiimityöskentelyssä tarkas-
tellaan aina edellisen kokouk-
sen jälkeinen mennyt kausi ja
tuleva yhden – neljän viikon
kausi. Tarkastelun päämäärä-
nä on löytää kehittymisen ja
koulutustavoitteiden kannalta
oleellisimmat havainnot men-
neestä kaudesta sekä löytää
tulevan kauden kriittiset tekijät

ennenkaikkea koulutustavoit-
teiden saavuttamisen kannal-
ta.

Menneen ja tulevan kauden
tarkasteluun voidaan liittää ha-
luttu erityisteema, jota halutaan
tarkastelussa painottaa. Eri-
tyisteemoina voi olla esimer-
kiksi:

• koulutustavoitteiden saa-
vuttaminen eri koulutusaiheis-
sa tai harjoituksissa

• koulutustavoitteiden saa-
vuttaminen eriteltynä, esim.
miehistö, johtajat

• koulutustavoitteiden saa-
vuttamiseen vaikuttaneet teki-
jät

• yksikön/joukkueen johta-
misprosessi, -menetelmät, toi-
mintamallit jne.

• johtamiskokemuksien pur-
kaminen, esim. taisteluharjoi-
tuksen jälkeen

• johtajana kehittymiseen
vaikuttaneet tekijät ja esteet

• joukkueen (vast) yhteis-
henki ja motivaatio

• sotilaallinen kuri ja järjestys
• eri palautteiden purkami-

nen, esim. alaispalautteet
• eri esitykset joukkueen tai

yksikön toiminnasta

Koulutuksen ja sen tavoit-
teiden käsittely onnistuu tiimi-
työskentelyn keinoin lyhyen
orientoitumisvaiheen jälkeen.
Sen sijaan johtamiskäyttäyty-
misen kehittäminen tiimin avul-
la edellyttää vahvaa kiinteyttä
ja keskinäistä luottamusta ky-
seiseltä joukolta. Tiimityösken-
telyn palautteen kautta on
havaittu, että alkuvaiheessa tii-
mi tarvitsee päällikön tai kou-
luttajan tuekseen, jotta työs-
kentelyn tavoitteet ja periaat-
teet ymmärrettäisiin. Orien-
tointivaiheen ohjauksen avulla
työskentely kehittyy tavoitteel-

liseksi ja tehokkaaksi. Alkuvai-
heen jälkeen ei ulkopuolista
ohjaajaa enää tarvita, vaan
työskentely tapahtuu jokaisen
varusmiesjohtajan vuorotelles-
sa tiimin vetäjänä.

Tiimityöskentelystä tehdään
lyhyt muistio, jonka kopio liite-
tään johtajakansioon. Tiimi-
työskentelyyn valmistautumi-
nen ja osallistuminen merki-
tään myös varusmiesjohtajan
opintokirjaan.

2.10 Johtamistaidon
jatkokurssi
Kurssimuotoinen harjoitus, jo-
ka toimeenpannaan suunnit-
telu- ja johtamiskoulutuksena
tuotettavan sodan ajan joukon
ensimmäisen tehtävän ja tilan-
teiden perusteella.

Opetustavoite
Koulutettavat tuntevat omaa
johtamistasoaan ylemmän ta-
son johtamisen perusteet, ym-
märtävät sotilaallisen johtamis-
prosessin ja ennakoivan johta-
misen mallin periaatteet.

Päämääränä on antaa ryh-
mänjohtajille perusteet jouk-
kueen (vast) varajohtajan tai
perusyksikön vääpelin tehtä-
viin ja upseerikokelaille perus-
teet perusyksikön (vast) vara-
päällikön tehtävään tai muu-
hun sodan ajan sijoitustaan
ylempään tehtävään.

2.11  Ohjattu johta-
miskäyttäytymisen
kehittäminen
Opetustavoite
Tavoitteena on varusmiesjoh-
tajan kehittyminen oman oppi-
misensa ohjaamisessa. Har-
jaantuminen syväjohtamisen
mallin mukaiseen johtamiseen
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on aina toimintaympäristöstä
riippuvainen prosessi, jossa
täydellisyyttä ei voi saavuttaa.
Tärkeintä on, että koulutettava
sitoutuu itsensä kehittämiseen
myös varusmiespalveluksen
jälkeen, jolloin johtajana kehit-
tyminen ei pysähdy reservis-
sä. Kasvatustavoitteen ydin on
siis myönteinen asenne.

Laadullisena tavoitteena on
johtajan valmius joka perustuu
johtajan hyvään henkiseen ja
fyysiseen kokonaiskuntoon.
Valmius antaa pohjan enna-
koivalle ja tehtävän täyttämi-
seen tähtäävälle tehokkaalle
johtamiskäyttäytymiselle. Joh-
tamiskäyttäytyminen on aina
yksilölähtöistä. Omien vah-
vuuksien tunnistaminen ja ke-
hittämistarpeiden hyväksymi-
nen on oppimisen perusta.

Perusyksikön päällikkö vas-
taa siitä, että varusmiesjohta-
jat perehtyvät peruskoulutus-
kauden alussa sotilaskurin
merkitykseen. Varusmiesjoh-
tajien tulee itse käsitellä samat
asiat oman sodan ajan jouk-
konsa kanssa. Sitoutumisen
merkitys ja yhteys toiminnal-
liseen (sisäiseen) sotilaskuriin
on jokaisen ymmärrettävä.

Edellä kuvattu prosessi to-
teutuu parhaiten innostavan ja
esimerkillisen kouluttajan tuke-
mana.

Opetuksen toteutus ja
sisältö
Harjaantuminen on ohjattua toi-
mintaa oman sodan joukon joh-
tajana. Mitä pidemmälle kou-
lutus etenee, sitä laajempia ja
vastuullisempia kokonaisuuk-

sia koulutettaville tulee antaa
yksilölliset erot huomioiden.

Kouluttajan tulee ymmärtää
oma roolinsa varusmiesjohta-
jan valmentajana. Omista ko-
kemuksista oppiminen on te-
hokkainta oppimista. Tämä
edellyttää riittävää toiminnan-
vapautta. Kouluttajan tulee kui-
tenkin olla aina tarvittaessa
saatavilla ja tukena.

Palvelusturvallisuutta ei vaa-
ranneta rauhan aikana mis-
sään oloissa.

Aliupseerikurssin oppilaat tutustumassa Lapin talvisodanaikaisiin muistoihin Pelkosenniemellä ja Joutsijärvellä.
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200 saapumiserä

• upseerikokelas Tokola, Teemu Johan-
nes, 3.JK, kotipaikka Oulu
• alikersantti Kraatari, Vili-Matti Antero,
H- ja KuljK, kotipaikka Tervola

101 saapumiserä

• upseerikokelas Tarvainen, Juho Nuutti,
1.JK, kotipaikka Inari
• kersantti Hartikainen, Tuomas Antero,
3.JK, kotipaikka Rovaniemen mlk

Jänkäjääkärinimitys- ja puukko
200 saapumiserä

• kersantti Ojala, Jari Kalervo,
SissiK, kotipaikka Ruukki

Jääk

äripatsaan pienoismalli
101 saapumiserä

• jääkäri Saariniemi, Joni Markus,
1.JK, kotipaikka Sodankylä

201 saapumiserä

• korpraali Lintula, Mikko Tapani,
SissiK, kotipaikka Kemi

Vuonna 2001  ja 2002 kotiutettaessa palkitut varusmiehet

Palkittuja varusmiehiä
vuosina 2001 – 2002

Jalkaväen mitali

Jalkaväen mitali, kunniakirja ja jalkaväen vuosikirja

Vuonna 2001 Vuonna 2002

Jääkäripatsaan pienoismalli ja Jääkärien testamentti

201 saapumiserä

upseerikokelas Heikkinen, Mikko Sakari,
2.JK, kotipaikka Kemi
kersantti Autio, Oula Olavi,
1.JK, kotipaikka Sodankylä

102 saapumiserä

upseerikokelas Väärälä,
Esko Juhani, 2.JK,
kotipaikka Raahe
kersantti Kokkoniemi,
Samuli Tapio,
H- ja KuljK,
kotipaikka Sodankyä

102 saapumiserä

• korpraali Impiö, Juha
Kalevi, 1.JK, kotipaikka Ranua

202 saapumiserä

• jääkäri Korkala, Jouni
Matias,   3.JK, kotipaikka Oulu
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200 saapumiserä

• upseerikokelas Parhi, Petteri,
KrhK, kotipaikka Oulu
• alikersantti Törmälä, Jaakko Eemeli,
SissiK, kotipaikka Kuusamo

101 saapumiserä

• upseerikokelas Parhi, Pekka Olavi,
2.JK, kotipaikka Haukipudas

Lapin Reserviläispiirien mitali ja
JPr:n puukko parhaalle sodankylä-
läiselle ryhmänjohtajalle
200 saapumiserä

• kersantti Erola, Miika Kristian, 2.JK

101 saapumiserä

• alikersantti Lintula, Mika Samuli, 1.JK

Jääkä

riprikaatin kunniakirja ja puukko
200 saapumiserä

• kersantti Ojalehto, Antti Kalevi,
SissiK, kotipaikka Kiiminki
• korpraali Timonen, Vesa-Matti,
H-ja KuljK, kotipaikka Kuusamo
• korpraali Urhonen, Timo Antero,
H- ja KuljK, kotipaikka Oulu
• korpraali Halunen, Kimmo Eerik,
H- ja KuljK, kotipaikka Kalajoki
• jääkäri Saartoala, Vesa Juhani,
H-ja KuljK, kotipaikka Ylivieska
• korpraali Roppola, Jaakko Tapani
Samuel, H- ja KuljK,  kotipaikka Valkea-
koski
• korpraali Jylkkä, Timo Juhani,
H-ja KuljK, kotipaikka Pyhäjoki

101 saapumiserä

• korpraali Lehto, Toni Markus Mikael,
H- ja KuljK, kotipaikka Kuusamo
• jääkäri Tarkka, Niko Petri,
2.JK, kotipaikka Rovaniemi
• korpraali Vitikka, Jani Matias,
KrhK, kotipaikka Kolari

201 saapumiserä

• alikersantti Wallenius, Ville Olavi,
3.JK, kotipaikka Oulu

102 saapumiserä

• upseerikokelas Kasurinen, Joni Mikael,
SissiK, kotipaikka Sodankylä

Lapin Reserviläispiirien mitali ja
JPr:n puukko parhaalle sodankylä-
läiselle johtajalle
201 saapumiserä

• kersantti Rintala, Antti Matias, 3.JK

102 saapumiserä

• upseerikokelas Lampela, Antti Eelis,
H-ja KuljK

Jääkäriprikaatin kunnia

kirja ja puukko
201 saapumiserä

• korpraali Isojärvi, Henrik Iisak,
H-ja KuljK, kotipaikka Oulu
• jääkäri Kuusela, Tomi Henrik,
H- ja KuljK, kotipaikka Kuusamo
• korpraali Ansamaa, Miikka Johannes, H-
ja KuljK, kotipaikka Oulunsalo
• jääkäri Dagnevall, Johan Henrik,
H-ja KuljK, kotipaikka Tornio
• korpraali Nulu, Antti Oskar,
H- ja KuljK, kotipaikka Ylitornio
• jääkäri Uurtamo, Seppo Johannes,
H-ja KuljK, kotipaikka Rovaniemen mlk
• alikersantti Holmkrona, Mikko Markus,
SissiK, kotipaikka Tornio
• korpraali Määttä, Hannes Sakari,
SissiK, kotipaikka Kuusamo
• jääkäri Korhonen, Lassi Rainer,
3.JK, kotipaikka Oulu

102 saapumiserä

•korpraali Sääskilahti, Petri Juhani,
H-ja KuljK, kotipaikka Rovaniemen mlk

Lapin  Reserviläispiirien mitali ja puukko

Lapin  Reserviläispiirien mitali ja Jääkäriprikaatin puukko parhaalle
sodankyläläiselle johtajalle

Jääkäriprikaatin kunniakirja ja puukko
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• korpraali Vuolli, Vesa Valtteri,
H- ja KuljK, kotipaikka Oulu
• korpraali Försti, Ville Veikko Johannes,
H- ja KuljK, kotipaikka Haukipudas
• jääkäri Lohiniva, Paavo Kullervo,
H- ja KuljK, kotipaikka Keminmaa
• jääkäri Nieminen, Jussi Antero,
H- ja KuljK, kotipaikka Yli-Ii
• korpraali Kynsijärvi, Matti-Petteri,
H- ja KuljK, kotipaikka Kuusamo
• korpraali Viiri, Jarmo Juhani,
H- ja KuljK, kotipaikka Ylitornio
• korpraali Anneberg, Jukka Tapio,
H- ja KuljK, kotipaikka Sodankylä
• kersantti Nurmi, Antti Aapo Kalervo,
SissiK, kotipaikka Kemijärvi

201 saapumiserä

• jääkäri Viinamäki, Mika Johannes,
2.JK, kotipaikka Oulu
• jääkäri Aikio, Sami Kullervo,
2.JK, kotipaikka Rovaniemi
• korpraali Kaisto, Antti Olavi,
KrhK, kotipaikka Kemi

Sotilaskotiyhdistyksen stipendi
• alikersantti Ylevä, Leena Maria Kyllikki,
SissiK, kotipaikka Rovaniemi

•alikersantti Uusitalo, Kari-Tapio,
SissiK, kotipaikka Pelkosenniemi
• korpraali Niska, Ville Juhani,
H- ja KuljK, kotipaikka Rovaniemen mlk
• jääkäri Piirainen, Mikael Artturi,
H-ja KuljK, kotipaikka Salla
• jääkäri Kunnari, Sampo Veli,
H-ja KuljK, kotipaikka Rovaniemen mlk
• jääkäri Tuusa, Joonas Kalle,
H- ja KuljK, kotipaikka Hauho

202 saapumiserä

• jääkäri Palokangas, Ville Henrik,
KrhK, kotipaikka Ylitornio
• jääkäri Poikela, Jarno Sakari,
3.JK, kotipaikka Rovaniemi
• jääkäri Häivälä, Miika-Matias Tapani,
2.JK, kotipaikka Ylivieska
• jääkäri Oinonen, Janne Rauno Matias,
2.JK, kotipaikka Tyrnävä
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14.03.2001
Huolto- ja Kuljetuskomppaniassa

• korpraali Paukkeri, Tuomas Matti Olavi,
Oulu
• korpraali Särkelä, Heikki Tapio, Oulu
• korpraali Riekki, Sami Frans Petteri,
Oulu

30.05.2001
1. Jääkärikomppaniassa

• upseerikokelas Zerni, Riku Sakari, Kemi
• kersantti Kerälä, Petri Olavi, Pudasjärvi
• jääkäri Kairakari, Antti Johannes,
Rovaniemen mlk
• jääkäri Schroderus, Arto Fredrik, Rova-
niemen mlk

2. Jääkärikomppaniassa

• upseerikokelas Pöyskö, Antti Kalevi,
Oulu
• upseerikokelas Lehtola, Mikko Petteri,
Oulainen
• alikersantti Kluukeri, Teemu Torsten,
Raahe
• alikersantti Ervasti, Janne Jaakko, Oulu
• alikersantti Angeria, Juha Petteri, Pello
• alikersantti Sakko, Petri Juhani,
Ylivieska
• jääkäri Kauppi, Ville Tapani, Raahe
• jääkäri Huovinen, Henri Johannes, Kemi
• jääkäri Tarkka, Niko Petri, Rovaniemi
• jääkäri Klint, Jaakko Tuomas Aleksi,
Kemi
• jääkäri Kemppainen, Janne Kalevi, Oulu

Sissikomppaniassa

• upseerikokelas Aikio, Hannu-Matias,
Helsinki
• upseerikokelas Myllykangas, Harri
Juhani, Pulkkila
• jääkäri Ahola, Hannu Johannes,
Savukoski

Lapin Jääkäriristillä
palkitut
vuonna 2001

  Lapin Jääkäriristillä
       palkitut

    vuonna 2002

18.03.2002
Huolto- ja Kuljetuskomppaniassa

• jääkäri Haataja, Merja Annika,
Oulunsalo
• jääkäri Kemppainen, Mikko Kullervo,
Oulu

04.06.2002
1. Jääkärikomppaniassa

• upseerikokelas Kunnari, Kai Petteri,
Rovaniemen mlk
• alikersantti Korhonen, Juhamatti Alek-
santeri, Sodankylä
• jääkäri Kivilahti, Jari Juhani, Rovaniemi
• jääkäri Koivuranta, Jukka Olavi,  Kemi

2. Jääkärikomppaniassa

• upseerikokelas Leppäjärvi, Janne
Petteri, Enontekiö
• upseerikokelas Tahkola, Kyösti Matias,
Pattijoki
• alikersantti Antikainen, Juho Pekka
Oskari, Raahe
• alikersantti Ruokamo, Anja Hannele,
Kuivaniemi
• alikersantti Suoraniemi, Juho Heikki,
Kuusamo
• jääkäri Isokanniainen, Janne Jaakko
Johannes, Kiiminki
• jääkäri Kanto, Mikko Henrik, Kempele
• jääkäri Kokko, Leo Eero Petteri, Kempe-
le
• jääkäri Pekki, Antti Oiva Juhani, Raahe
• jääkäri Sandqvist, Mika Ilmari, Ylitornio

Sissikomppaniassa

• upseerikokelas Moilanen, Kalevi Otto
Klemens, Tornio
• alikersantti Vesakoski, Olli Petteri,
Raahe
• alikersantti Liekonen, Sampo Tapio,
Kemijärvi
• korpraali Takkinen, Marko Antero, Ii
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Kranaatinheitinkomppaniassa

• upseerikokelas Pääkkö, Aki Paavo,
Kempele
• alikersantti Palola, Jaakko Sakari, Oulu
• jääkäri Niiranen, Jarno Olavi, Kemi
• jääkäri Vitikka, Jani Matias, Kolari

3. Jääkärikomppaniassa

• upseerikokelas Leinonen, Mikko Olavi,
Oulu
• kersantti Bask, Jaana Maarit, Kempele
• alikersantti Makslahti, Kimmo Johannes,
Tornio
• alikersantti Ämmälä, Janne Mikael,
Kemijärvi

Huolto- ja Kuljetuskomppaniassa

• upseerikokelas Suomela, Mikko Juhani,
Kemi
• alikersantti Ojala, Ari Johannes,
Kempele
• alikersantti Virranmäki, Janne Petri
Ilmari, Haukipudas
• korpraali Tuomaala, Juho Matias,
Ylivieska
• jääkäri Kivilompolo, Antti Kalevi, Pello

13.09.2001
Huolto- ja Kuljetuskomppaniassa

• jääkäri Moilanen, Jouko Antero, Oulu
• jääkäri Korkala, Juha Pekka, Tyrnävä

06.12.2001
1. Jääkärikomppaniassa

• upseerikokelas Tarvainen, Juho Nuutti,
Inari
• alikersantti Koivisto, Hannu Sakari,
Ylitornio
• alikersantti Sorri, Ville Samuli, Inari
• alikersantti Vanhanen, Jari-Pekka
Kalervo, Rovaniemi

2. Jääkärikomppaniassa

• upseerikokelas Pesonen, Pasi Petteri,
Kemi
• upseerikokelas Heikkilä, Ville Veikko,
Kolari
• alikersantti Heinonen, Mauri Olavi, Ii
• alikersantti Jääskelä, Juha-Matti Sakari,
Ylivieska
• jääkäri Aikio, Sami Kullervo, Rovaniemi

3. Jääkärikomppaniassa

• upseerikokelas Mustonen, Juha Jaakko
Ilmari, Inari
• upseerikokelas Kaikkonen, Lasse
Johannes, Tornio
• kersantti Aalto, Juha-Samuli, Kemi
• alikersantti Mourujärvi, Janne-Pekka,
Posio
• alikersantti Ohenoja, Mikko Antero, Oulu
• jääkäri Korhonen, Lassi Rainer, Oulu
• korpraali Alatalo, Aki Tero Matias, Tornio

Huolto- ja kuljetuskomppaniassa

• alikersantti Tolonen, Sami Vilho Ilmari,
Oulu
• alikersantti Hellsten, Petra Heidi Anniina,
Rovaniemen mlk
• jääkäri Suomela, Marko Jouko, Rovanie-
mi
• jääkäri Anttila, Mikko Tapani, Kemi

                       01.07.2002
1. Jääkärikomppaniassa

• upseerikokelas Leivo, Ville Kalervo, Kemi
• upseerikokelas Vaarala, Mikko Antero,
Rovaniemen mlk
• jääkäri Keränen, Ville Valtteri, Tornio
• jääkäri Morottaja, Timo-Heikki, Utsjoki
• jääkäri Sattanen, Jani Kalervo, Rova-
niemi
• jääkäri Sonntag, Markus Mikael, Kemi

                                        13.09.2002
Huolto- ja Kuljetuskomppaniassa

• jääkäri Angerias, Matti Samuli, Kemin-
maa
• jääkäri Vikki, Jouni Taneli, Tyrnävä

02.12.2002
Kranaatinheitinkomppaniassa

• jääkäri Ylikärppä, Jukka Olavi, Simo

Huolto- ja Kuljetuskomppaniassa

• alikersantti Ylönen, Ville Juhani, Oulu
• jääkäri Partanen, Aleksi Iisakki, Tornio
• jääkäri Maijala, Ville-Veikko Kalevi,
Keminmaa

3. Jääkärikomppaniassa

• upseerikokelas Juhola, Joakim Johan-
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• jääkäri Wallenius, Ville Petteri, Oulu
• jääkäri Puurunen, Olli Ilkka Nikolai, Oulu
• jääkäri Korva, Tuomas Petteri, Oulu
• jääkäri Niemi, Simo Aleksanteri, Raahe

Sissikomppaniassa

• kersantti Kämäräinen, Jukka Tapani,
Kuusamo
• kersantti Nurmi, Antti Aapo Kalervo,
Kemijärvi
• jääkäri Selkälä, Tommi Taavetti, Posio
• jääkäri Lintula, Mikko Tapani, Kemi

3. Jääkärikomppaniassa

• upseerikokelas Uski, Veli-Matti Antero,
Riihimäki
• kersantti Hartikainen, Tuomas Antero,
Rovaniemen mlk
• alikersantti Lämsä, Mikko Matias, Oulu

Kranaatinheitinkomppaniassa

• upseerikokelas Huotari, Ali Heikki, Oulu
• upseerikokelas Teerikangas, Matti
Jalmari, Oulu
• jääkäri Keränen, Kimmo Juhani, Tornio
• jääkäri Rantakeisu, Tuomas Antero,
Ylitornio

Huolto- ja Kuljetuskomppaniassa

• upseerikokelas Posio, Janne Markus,
Rovaniemi
• alikersantti Imberg, Juha Tuomas, Kolari
• jääkäri Junkkonen, Sauli Johannes,
Oulunsalo
• jääkäri Tuovila, Jarmo Uolevi, Posio

nes, Espoo
• upseerikokelas Savela, Hannu Tapio,
Vihanti
• upseerikokelas Nurmikumpu, Sami
Uolevi, Kemijärvi
• kersantti Huovinen, Timo Jaakko,
Oulunsalo

06.12.2002
2. Jääkärikomppaniassa

• upseerikokelas Rättyä, Jussi Henrik,
Oulunsalo
• upseerikokelas Väärälä, Esko Juhani,
Raahe
• alikersantti Kaisto, Janne Sakari, Kem-
pele
• kersantti Palola, Pasi Tapani, Kalajoki
• jääkäri Kuusela, Matti Aukusti, Sodan-
kylä
• korpraali Leinonen, Jyrki Juhani, Ranua
• jääkäri Santaholma, Esko Ilmari, Kalajoki
• jääkäri Tuomivaara, Tero Markus, Inari
• jääkäri Törmälä, Tomi Henrik, Ylivieska

Sissikomppaniassa

• upseerikokelas Kasurinen, Joni Mikael,
Sodankylä
• upseerikokelas Aittamaa, Teemu Sakari,
Ylitornio
• kersantti Uusitalo, Kari-Tapio,
Pelkosenniemi
• alikersantti Lilja, Arto Matias, Keminmaa
• jääkäri Aho, Timo Juhani, Pyhäjoki
• jääkäri Hirvasniemi, Janne Tuomas,
Pudasjärvi

Kranaatinheitinkomppaniassa

• upseerikokelas Nummela, Matti Henrikki,
Virrat
• jääkäri Bode-Kirchhoff, Lauri Johannes,
Kolari

18.12.2002
2. Jääkärikomppaniassa

• upseerikokelas Kinisjärvi, Karri Aapo,
Inari
• upseerikokelas Nousuniemi, Niiles Antti,
Inari
• upseerikokelas Seitamo, Ville Heikki,
Rovaniemi

Lapin Jääkäriristillä
vuonna 2001 palkitut
varusmiehet
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31.12.2002
Kranaatinheitinkomppaniassa

• upseerikokelas Heikkilä, Hannu Kalevi,
Oulu
• alikersantti Tihinen, Anssi Tapani, Simo
• jääkäri Leppänen, Jouko Olavi, Kemi

Lapin Jääkäriristillä vuonna
2002 palkitut varusmiehet

jatkoa –>

Kotiuttamisjuhlassa 03.01.2002 palkittuja varusmiehiä palkintoineen.
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Rauno Hokkanen
Unarintie 11

puh. (016) 611 656,
fax 613 676

A-RYHMÄN SÄHKÖURAKOINTIA-RYHMÄN SÄHKÖURAKOINTIA-RYHMÄN SÄHKÖURAKOINTIA-RYHMÄN SÄHKÖURAKOINTIA-RYHMÄN SÄHKÖURAKOINTI

SÄHKSÄHKSÄHKSÄHKSÄHKÖJOUNI OÖJOUNI OÖJOUNI OÖJOUNI OÖJOUNI OYYYYY
Puh . 020 831 0516, fax (016) 612 573

Lapintie 42, 99600  SODANKYLÄ

AAAAAUTOMAALUTOMAALUTOMAALUTOMAALUTOMAALAAMOAAMOAAMOAAMOAAMO
Puh. (016) 615 158

Kaikkien vakuutusyhtiöiden hyväksymä
K. Leino, Suomustie 1 , 99600  SODANKYLÄ, puh. ilt. 0400 222 563

    VARMUUTTA
AMMATTITYÖLLÄ

VARAOSAT JA TYÖKALUT ERIKOISLIIKKEESTÄVARAOSAT JA TYÖKALUT ERIKOISLIIKKEESTÄVARAOSAT JA TYÖKALUT ERIKOISLIIKKEESTÄVARAOSAT JA TYÖKALUT ERIKOISLIIKKEESTÄVARAOSAT JA TYÖKALUT ERIKOISLIIKKEESTÄ
LUOTETTAVIA LAATUMERKKEJÄ — ASIANTUNTEVAA PALVELUA

Jäämerentie 25, 99600 SODANKYLÄ
puh. (016) 612 785, fax 614 229

Lapin Puupojat Oy
Posiontie 282,  97760  SAARIHARJU

puh./ fax  (016) 357 421, 040 755 8028

JÄÄKÄRIPRIKAATI

ETUPYÖRÄ
2001 – 2002

•

ja

KIITTÄVÄT LEHDEN ILMOITTAJIA TUESTA MAANPUOLUSTUSTYÖLLE
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Varastopäällikkö,
yliluutnantti
Urpo Remsu

Varasto-osasto
vuonna 2001

Vuonna 2001 varasto-osas-
to jatkoi toimintaa jo va-

kiintuneen käytännön mukaan.
Edellisten vuosien aikana teh-
dyt varastointijärjestelyt tes-
tattiin käytännössä. Asiakas-
tyytyväisyyskyselyn mukaan
asiakkaat olivat pääosin tyy-
tyväisiä tuotettuihin palveluihin.

Varastoilla oleva materiaali
todettiin erilaisissa tarkas-
tuksissa olevan kunnossa ja
varastoitu oikein. Ongelma-
kohtiakin toki on, joista han-
kalin on kotiuttamisen jälkei-
nen aika, jolloin saapumiserän
käytössä ollut materiaali palau-
tetaan varastoille usein aika
huonossa kunnossa.

Huoltokeskusasiaa
vuosilta 2001 – 2002

Peruskoulutuskausi on va-
rastoilla perushuoltokausi,
jonka aikana materiaali pitäisi
saada kuntoon luovutettavaksi
seuraavalle saapumiserälle.

Henkilöstöresurssit eivät
kuitenkaan mahdollista koko
materiaalimäärän kunnosta-
mista varsinkaan kesäkuun
kotiuttamisen jälkeen, kun sa-
manaikaisesti on menossa
kuumin kesälomakausi

Henkilöstö
Varasto-osastoa jatkuvasti
vaivaava henkilöstöpula on
saatu kohtuudella paikattua
työllisyysvaroin palkatulla hen-
kilöstöllä. Perustyön järjestä-
minen työllisyysvaroin palka-
tun henkilöstön voimin on kes-
tämätön tilanne.

Materiaalin käsittely on
käsityötä ja vain riittävä määrä
näitä käsien käyttäjiä on ol-

tava, jotta materiaali saadaan
pidettyä kunnossa ja käyttäjät
tyytyväisinä. Sopimussotilaita
varasto-osastolla oli vuoden
2001 aikana neljä. Järjestely
on ollut hyvä.

Tyky-toiminta
Varasto-osaston henkilöstö on
ottanut lämmöllä vastaan tyky-
liikunnan suomat mahdollisuu-
det ja osallistuminen on ollut
todella aktiivista. Henkilöstön
kuntotestien tulostaso on pa-
rantunut edellisvuodesta muu-
taman kymmenyksen, joka
voidaan lukea tyky- toiminnan
ansioksi.

Asiakastyytyväisyys
Vuonna 2001 pidettyjen asia-
kastyytyväisyyskyselyjen mu-
kaan varasto-osaston toimin-
taan oltiin pääosin tyytyväisiä.
Kotiuttamiskyselyissä varus-
miehet olivat edellisvuoden
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tapaan tyytyväisiä varastojen
palveluun.

Tulevaisuudessa asiakas-
tyytyväisyyden merkitys var-
maankin tulee kasvamaan
niinpä asiaan tulee paneutua
jatkossakin.

Varasto-osaston
kokoonpano
Varasto-osastoon kuuluu va-
rastotoimisto, keskusvarasto,
vaatetusmateriaalivarasto,
Siilashalli, ampumaradat ja ka-
sarmikalusto- ja liikuntaväli-
nevarasto.

Keskusvaraston toimialaan
kuuluvat:

• taisteluväline
• pioneeri
• viesti
• kenttämuonitus
• kirja- ja karttamateriaalin

varastointi ja jakelu

Vaatetusmateriaalivarasto
vastaa asevelvollisten varus-
tamisesta ja varusteiden huol-
losta ja varastoinnista. Sauna-
varasto, joka toimii vaatetus-
materiaalivaraston alaisuu-
dessa huolehtii asevelvollisten
pyykinvaihdosta saunomisen
yhteydessä.

Siilashallin toimenkuvaan
kuuluu varsinaisen urheiluta-
lon toimintojen lisäksi varus-
kunnan hiihtolatujen kunnos-
sapito.

Ampumaratoihin kuuluu
paitsi varuskunnan kouluam-
pumaratatoiminnon myös Ky-
läjärven taisteluampuma-alu-
een (lähes 8000 ha) hoitami-
nen.

Kasarmikalusto- ja liikunta-
välinevarasto vastaa nimensä
mukaisen materiaalin varas-
toinnista ja jakelusta.

Ravitsemispäällikkö
Annamaija Tervo

Muonituskeskus

Muonituskeskuksen toimin-
ta käynnistyi hyvin vuon-

na 2001. Vuodesta 2001 tuli
varsin haasteellinen. Maasto-
ruokailujen lisääntynyt määrä
— muonituskeskuksesta toimi-
tettava ruoka — ja henkilöstön
vähentyminen tekivät vuodes-
ta raskaan. Vuoden kiireisem-
miksi jaksoiksi ovat muodos-
tuneet tammi – maaliskuu sekä
heinä – syyskuu uuden palve-
lukseenastumisjärjetelmän
vuoksi.

Henkilöstöä vaihtui vuoden
aikana vähän. Joulukuun lo-
pussa vuonna 2000 ravitse-
mistyönjohtaja Ulla Komulai-
nen lähti Kauhavalle Ilmaso-
takouluun ravitsemispäällikön
sijaiseksi ja saimme hänen ti-
lalleen ravitsemistyönjohtajak-
si Jarmo Alatalon.

Kesäkuussa ravitsemis-
työntekijä Paula Lonnakko
lähti etelä-Suomeen ja sanoi
itsensä irti joulukuussa. Kokki
Sirkka Hannula vietti 50-vuo-
tispäiviään toukokuussa.

Kolme kokkia aloitti vuoden
2000 lopulla opiskelun tavoit-
teenaan suorittaa suurtalous-
kokkitutkinto vuoden 2002
alussa.

Vierailuja keväällä ja syk-
syllä riitti tuttuun tasaiseen tah-
tiin. Ne työllistivät ravitsemis-
työnjohtaja Tarja Kettusta ja
Jarmo Alataloa eritoten. He
hoitivat vierailut  erinomaisella
ammattitaidollaan hyvin.

Vuoden 2001 aikana kertyi
232 888 muonapäivää ja ate-
rioita valmistettiin noin 730
000. Molemmille saapumiseril-
le pidettiin teemapäivät — ke-
väällä vietettiin sydänviikkoa
ja syksyllä aasialaista viikkoa.

Myös vuoden 2002  kiirei-
simmiksi jaksoiksi muodostui
tammi – maaliskuu sekä heinä
– syyskuu. Teemoja vietettiin
keväällä ja syksyllä. Keväällä
oli Sydänviikko ja syksyllä Rus-
kaviikko.

Kokki Vilma Wikström vietti
50-vuotispäiviään helmikuus-
sa, ravitsemistyöntekijät Riitta
Pöntiö ja HelenaVallivaara
viettivät omia vastaaviaan tou-
ko- ja kesäkuussa.
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Sirkka Hannula, Eija Suih-
konen ja Jaana Mannermaa
suorittivat suurtalouskokkitut-
kinnon oppisopimuskoulutuk-
sena keväällä.

Syksyllä lähti kolme kokkia
ja neljä ravitsemistyöntekijää
suorittamaan suurtalouskokki-
tutkintoa oppisopimuskoulu-
tuksena.

Myös vuonna 2002 riitti vie-
railuja niin keväällä kuin syk-
syllä tasaiseen tahtiin. Nämä-
kin vierailut työllistivät erityi-
sesti taas ravitsemistyönjoh-
tajia Tarja Kettunen ja Jarmo
Alatalo.

 Vuoden 2002 suurin har-
joitus Kaamos toteutettiin jou-
lukuussa. Harjoitus oli mittava
myös muonituksen kannalta
katsottuna. Harjoituksen   muo-
nituksen suunnittelu ja toteutus
työllisti sekä nieli määrärahoja.
Harjoituksen muonitus toteu-
tettiin keskittämällä hankinnat
yhdelle toimittajalle. Kaamos-
harjoituksen muonitus onnistui
hyvin.

Muonapäiviä koko vuodelle
2002 kertyi yhteensä 253 287
ja aterioina valmistettiin 795
000 ateriaa.

Varastopäällikkö,
yliluutnantti
Pekka Kustula

Varasto-osasto
vuonna 2002

Varasto-osaston toiminta
vuonna 2002 on jatkunut

vakiintuneen käytännön mu-
kaan. Keskusvarastoille on si-
joitettu päivittäisessä koulu-
tuksessa tarvittava materiaali
ja näin tilat on saatu tehokkaa-
seen käyttöön. Varastointijär-
jestelyitä jatketaan edelleen
asiakkaiden tarpeet huomioi-
den.

Varasto-osaston palvelui-
hin asiakkaat ovat olleet tyyty-
väisiä, sillä saimme palaute-
kyselyissä tulokseksi 4,27.

Negatiivisenä asiana on
koettu telttojen ja naamioverk-
kojen kuivaustilojen puute,
mutta sekin saatiin ratkaistua
joulukuussa. Saimme käyt-
töömme peruskorjatun ns. tyk-
kikoulutushallin. Pystymme
nyt ottamaan asiakkailta vas-
taan myös märkää kalustoa.

Kävimme tutustumassa ke-
väällä Kainuun Prikaatin uu-
teen keskusvarastoon ja sa-
malla suoritimme itsearvioin-
nin ja virkistyspäivän Kuusa-
mon Tropiikissa.

Henkilöstö
Saimme joukkoomme uuden
varastonhoitajan sotilasmes-
tari Juha Salmelan. Hänen
päätehtäväksi tuli Janter-maa-
lilaitteiden ja erilaisten simu-
laattoreiden varastointi, huolto
ja käytön ohjaus. Vuoden ai-
kana taistelijan simulaattorei-
den määrä lisääntyi huomat-
tavasti ja niiden käyttö tehostui.
Laitteet palvelevat erinomai-
sesti taistelukoulutusta.

Varusvarastolla työskente-
levistä henkilöistä puolet on
työllisyysvaroilla palkattuja ja
näin henkilövaihtuvuus on
suuri.  Perustyön järjestäminen
työllisyysvaroin palkatun hen-
kilöstön voimin on kestämätön
tilanne. Sopimussotilaita va-
rasto-osastolla oli vuoden
2002 aikana neljä. Järjestely
on ollut hyvä.

Varasto-osaston henkilöstö
harrastaa aktiivisesti tyky-
toimintaa. Järjestimme touko-
kuussa varuskunnan huolto-
henkilöstölle sählyturnauksen.
Varasto-osaston “ykkösjouk-
kue” voitti turnauksen.

Varasto-osaston kokoonpa-
nossa ei tapahtunut vuoden
aikana muutoksia.

Ravitsemistyönjohtaja
Tarja Kettunen

Kapteeni
Urpo Remsu

Yliluutnantti
Pekka Kustula

Ravitsemispäällikkö
Annamaija Tervo
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Sodankylän varuskunnan
perustamisen yhteydessä

jo olemassaoleva joukko-
osasto Pohjanmaan Jääkäri-
pataljoona siirtyi Vaasasta tän-
ne Sodankylään. Tämä tapah-
tui vuonna 1964. Jotakin tuosta
tapahtumasta oli läsnä myös
heinäkuussa 2001, kun muut-
tokuorman kanssa siirryin
Vaasasta, Vaasan suomalai-
sesta seurakunnasta, seura-
kuntapapin virasta, Jääkäripri-
kaatin sotilaspapiksi. Edessä
oli uusi elämänvaihe.

Sotilaspappeudesta tiesin
jonkin verran työskenneltyäni
ennen teologian opintoja puo-
lustusvoimien palveluksessa.
Sotilaspapin työ oli tuttua
myöskin opiskeluajalta, kun
tein pro gradu -työni puolus-
tusvoimien kirkolliseen työhön
liittyneestä aiheesta. Varmasti
näistä lähtökohdista kumpuaa
kiinnostukseni sotilaspapin
työhön.

Pohjoinen Suomi ja Lappi
oli minulle kuitenkin hyvin
vierasta seutua. Olen syntynyt,
kasvanut ja käynyt kouluni
Etelä-Pohjanmaalla Kurikas-
sa. Parikymppisenä nuorena
miehenä lähdin ensin rajavar-
tijaksi Pohjois-Karjalaan ja
sieltä jonkin ajan kuluttua
värvätyksi Pohjois-Hämee-
seen. Vuonna 1994 toteutin
lukiovuosien haaveeni ja läh-
din opiskelemaan teologiaa
Helsingin Yliopistoon. Valmis-
tumiseni jälkeen olin seura-
kuntapappina Vaasassa noin
2½ vuoden ajan. Usein mie-

“Rintakylistä larvamaille”

lessäni oli kuitenkin mahdol-
lisuus siirtyä sopivan tilaisuu-
den tullen sotilaspapiksi. Tämä
tilaisuus näytti tulleen keväällä
2001, kun Niinisalossa Tykis-
töprikaatissa, jossa olen suo-
rittanut varusmiespalvelukse-
ni, avautui sotilaspapin virka.
Hain virkaa, mutta en tullut
siihen valituksi. Sen sijaan
myöhemmin minut valittiin
edellä mainitun viran täyttämi-
sen yhteydessä avoimeksi
tulleeseen Jääkäriprikaatin
sotilaspapin virkaan. Joten ei
muuta kun muuttoautoa varaa-
maan!

Elokuun alussa vuonna
2001 aloitin työni Jääkäripri-
kaatissa. Alussa oli toki paljon
uutta opittavaa ja uuden työn
ja työyhteisön hahmottaminen
oikeanlaiseksi kokonaisuu-
deksi omassa mielessä vei ai-
kansa. Kuitenkin koko ajan työ
tuntui jollakin tavalla tutulta,
sellaiselta, jota olin odottanut
ja millaiseksi olin sen pääpiir-
teissään mielessäni hahmot-
tanut. Tuntuu hyvältä toimia
sotilaspappina. Myös Sodan-
kylässä olen viihtynyt. Syksyllä
oli mukava käydä marjasta-
massa, talvella sai hiihdellä ja
ampumaurheilun harrastami-
selle on hyvät edellytykset. To-
sin mikäli “paikallisia” on us-
kominen, niin olen saanut eri-
tyisen pehmeän vastaanoton,

Sotilaspastori
Ari Riuttaskorpi

sillä syksyllä oli poikkeukselli-
sen vähän hyttysiä ja mäkä-
räisiä, talvi oli vähäluminen
eikä pakkasia ollut juuri lain-
kaan ja kevätkin näyttää tule-
van poikkeuksellisen aikai-
sin... !

Jääkäriprikaatiin varuskun-
tana ja työyhteisönä on ollut
hyvä tulla. Sotilaspapilla on
tässä yhteisössä oma paikkan-
sa ja tehtävänsä.

Työ varusmiesten  keskuu-
dessa on ollut mielekästä ja
haastavaa. Pappina kohtaa
erityisesti niitä varusmiehiä,
joiden elämässä on erilaisia
ongelmia ja vaikeuksia. Näissä
keskusteluissa olen huoman-
nut sen, miten yhteiskunnassa
ja perheissä vaikuttavat ongel-
mat tulevat nuorten mukana
myös tänne varuskuntaan ai-
heuttaen erilaista pahoinvoin-
tia ja palvelusmotivaation las-
kua. Hyvältä on kuitenkin tun-
tunut huomata se, miten pu-
huminen ja noiden kipeiden
asioiden jakaminen jonkun
kanssa huojentaa mieltä ja luo

Sotilaspastori
Ari Riuttaskorpi toimi

prikaatin sotilaspappina
2001 – 2002
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uskoa tulevaan. Kuitenkin koh-
taamani nuoret — miehet ja
naiset — ovat ensisijaisesti
vahvistaneet sitä käsitystäni,
että meillä kasvaa hyvä ja
monin tavoin lahjakas nuori
polvi, jonka työn varaan voi
turvallisesti antaa myös tämän
oman rakkaan isänmaamme
itsenäisyyden turvaamisen tu-
levina vuosina.

Meidän varuskunnassa
työskentelevien ensisijaisena
tehtävänä on tietysti mielek-
käällä ja haasteellisella tavalla
kouluttaa heidät tähän tehtä-
vään. Sotilaskoulutuksen lo-
massa tehtävämme on mie-
lestäni myöskin vahvistaa nuo-
ria rohkeasti vastaamaan eri-
laisiin elämän haasteisiin. Tä-
mä tapahtuu tarjoamalla heille
palvelustehtävissä rakentavaa
palautetta ja onnistumisen ko-
kemuksia, ohjaamalla heitä

johtajina, ja joskus vain sillä,
että vaikeuksien keskellä
tuemme yksittäisen taistelijan
palveluksen suorittamista niin,
että hän voi suorittaa sen “kun-
nialla” loppuun.

Näiden kuluneiden kuukau-
sien, jotka olen sotilaspappina
toiminut, ehkä sykähdyttävim-
piä kokemuksia ovat olleet so-
taharjoituksissa toimitetut
kenttäehtoolliset. Kun olen so-
pinut joukon kouluttajan kans-
sa kenttäehtoollisen toimitta-
misesta ja opastanut häntä
muutamin sanoin siinä, millai-
sissa puitteissa ehtoollisen-
vietto olisi hyvä toimittaa, niin
olen jättänyt valmistelutehtä-
vät joukon itsensä tehtäväksi.
Kun sitten olen tullut paikalle,
niin monesti siellä on silloin
ollut rakennettuna toinen tois-
taan puhuttelevampia “kenttä-
kirkkoja”. Kaikesta on nähnyt,

että paikka on valittu huolella,
on rakennettu alttari ja jopa
alttarikaide, on sytytetty tulet
tai jätkänkynttilät ja on tultu
ajoissa paikalle.

Joskus noissa tilanteissa on
puhutellut vastaavasti kaiken
yksinkertaisuus ja pelkistynei-
syys. Kaikkein sykähdyttävintä
on kuitenkin joka kerta ollut
tunnelma, jossa ehtoollista on
vietetty. Ilmassa on ollut odo-
tusta, kaipausta ja täyttymystä.
Läsnä on ollut pyhyyden koke-
mus, turvallisuus ja luottamus,
jossa on ollut luontevaa tulla
ja nauttia ehtoollisen lahja,
“Kristuksen ruumis ja veri,
meidän edestämme annettu
ja vuodatettu meidän syntiem-
me sovittamiseksi”. Lähes
kaikki ovat tulleet! Nuoret tie-
tävät ja tuntevat, missä on elä-
män kestävä ja luja turva!

Valakenttähartaus lumituiskussa sulkeiskentällä 07.02.2002.
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Jääkäriprikaatin sotilaspas
torin virassa ensin määrä-

aikaisena 16.09.2002 alkaen
ja vuoden 2003 alusta vaki-
naisesti aloitti allekirjoittanut.
Vuoden 2001 kesän lopulla
muutimme Helsingin Siltaky-
lästä ensin vuodeksi Jyväsky-
lään ja kesällä 2002 tänne
Sodankylään. Joten “kylästä
kylään” olemme viime aikoina
liikkuneet. Mutta nyt koemme
koko perhe vahvasti, että
olemme pitkäaikaisempia
sodankyläläisiä. Asumme ny-
kyisin pienessä Sattasen ky-
lässä 10 km Sodankylästä
pohjoiseen päin.

Monilta osin voin liittyä
edeltäjäni ajatuksiin työssä
koetuista pysähdyttävistä het-
kistä ja tilanteista. Vaikka en
ole pitkään ehtinytkään tehtä-
vää hoitaa, olen kokenut virsi-
runoilijan tuntemuksia:

“Kun me täällä huojennam-
me / veljiemme kuormia, / nä-
kymättä rinnallamme / kulkee
Kristus, auttaja.” (VK 437: 3).

Ensisijaisesti saan tehdä
työtä varusmiesten ja henkilö-
kunnan tarpeita ajatellen, mut-
ta samalla myös yhteistyö
paikallisen seurakunnan ja
monien muiden yhteisöjen,
esimerkiksi veteraanijärjestö-
jen kanssa on jatkuvaa.

Vuodelta 2002 mukavina ja
pysähdyttävinä tilanteina
nousevat mieleen monet
kohtaamiset ihmisten kanssa
sotaharjoituksissa (JÄPI loka-
kuussa ja KAAMOS joulukuus-
sa), sekä perinteisesti itsenäi-

“Kylästä kylään”
syyspäivän vietto. Kipeällä ta-
valla kosketti myös erään va-
rusmiehemme kuolema liiken-
neonnettomuudessa.

Monien ihmiselämään liit-
tyvien tilanteiden keskellä pap-
pinakin saan elää todeksi Raa-
matun viisauksia: “On aika
syntyä ja aika kuolla, aika pur-
kaa ja aika rakentaa, aika itkeä
ja aika nauraa, aika olla vaiti ja
aika puhua”, ja niin edelleen.
Kaiken tämän keskellä koen
työni erittäin arvokkaaksi, mie-
lenkiintoiseksi ja haastavaksi.

Sotilaspastori
Markku Kanniainen

Tästä on hyvä jatkaa ja
katsoa elämää yhdessä
eteenpäin!

Sotilapastori
Markku Kanniainen

Sotilaspastori Markku Kanniainen sai Kaamos 2002- harjoituksessa au-
tonkuljettajakseen kouluttajansa Pohjoisen Maanpuolustusalueen kent-
tärovastin Juhani Liukkosen (oik).
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Liikuntatapahtumia vuo-
sina 2001-2002
Yliluutnantti
Jouni Puljujärvi

Jääkäriprikaatin kilpailutoi-
minnassa oli vuosina 2001–
2002 pääpaino kilpailujen
järjestämisessä.

Jääkäriprikaati järjesti 2001
ja 2002 hiihdon sotilaiden

SM-kilpailut sekä useat PM-
pa:n mestaruuskilpailut. Kilpai-
lujen järjestäminen sujui ruti-
noidusti ammattitaitoisen hen-
kilöstön toimesta.

Suurin ponnistelu oli hiihdon
SM-kilpailujen järjestäminen
2001. Kilpailujen valmistelut
aloitettiin jo 2000 vuoden puo-
lella. Kenraaliharjoituksena pi-
detyt PMpa:n hiihdot olivat hy-
vä mittari koneiston testaami-
seen. PMpa:n kilpailujen poh-

jalta tehtiin tarvittavat korjauk-
set ja parannukset. Itse SM-
kilpailujen ainoana kiusana
olivat aamupakkaset, joista sel-
vittiin pienillä aikataulun muu-
toksilla. 2002 kilpailut sujuivat
lähes saman organisaation
voimin vanhalla rutiinilla.

Hiihdon sotilaiden SM-kilpai-
luissa 2001 saatiin myös kil-
pailullista menestystä. Aliker-
santti Jukka Kantomaa voitti
varusmiesten rynnäkkökivää-
riampumahiihdossa mesta-
ruuden. Lisäksi Jääkäriprikaa-
tin joukkue sai pronssia sekä
varusmiesten ampumahiihdon
joukkuekilpailussa että yleis-
mestaruuskilpailussa.

Vuonna 2002 saaliina oli
varusmiesten maastohiihdon
joukkuehopeaa sekä pronssia
(varusmiehet + henkilökunta).

Lisäksi Jääkäriprikaatin hiihtä-
jät olivat useassa lajissa nel-
jänsiä.

Vuonna 2001 Jääkäriprikaa-
ti järjesti PMpa:n hiihtomesta-
ruuskilpailujen lisäksi  sotilas-
5-ottelukilpailut sekä ampuma-
mestaruuskilpailut.

Vuonna 2002 järjestettiin
hiihtokisojen lisäksi suunnis-
tusmestaruuskilpailut.

Vuonna 2001 sotilas-5-ot-
telun sotilaiden Suomenmes-
taruuskilpailuista Helsingissä
sotilasmestari Mika Nikula jat-
koi katkeamatonta voittoput-
kea. Mika voitti seitsemännen
Suomenmestaruuden. Varus-
miesten sarjassa Jääkäripri-
kaatin kersantti Jukka Kanto-
maa saalisti pronssia. Jouk-
kuemestaruus tuli myös So-
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dankylään. Vuonna 2002 mi-
taliputki jatkui varusmiesten
sarjassa. Kersantti Pekka
Suorsa voitti mestaruuden.

Ampumamestaruuskilpai-
luissa 2001 Jääkäriprikaatin
maininnan arvoiset suoritukset
olivat sotilaspastori Ari Riut-
taskorven neljäs sija isopis-
tooliammunnassa ja yliluut-
nantti Markku Puljun neljäs
sija vakiokivääriammunnassa.
Vuonna 2002 ampumaurheilu
nosti profiiliaan varusmiesten

hyvien suoritusten ansiosta.
Maastoammunnan SM-kisois-
sa saaliina oli joukkuemesta-
ruus sekä jääkäri Marko Lep-
pälän hopea ja oppilas Tapio
Puoskarin pronssi. Ammun-
nan SM-kisoissa Puoskari jat-
koi hyviä suorituksia ampu-
malla rk 6+6+6 ls pronssia.
Lisäksi ampumajoukkue saa-
listi varusmiesten vakiokivää-
riammunnassa ja rk 6+6+6 ls
joukkuekilpailussa pronssia.
Molemmissa joukkuelajeissa
voitto jäi parin pisteen päähän.

Vuonna 2002 Jääkäriprikaa-
tin joukot osallistuivat pitkän
tauon jälkeen myös ampu-
masuunnistuksen SM-kilpai-
luihin. Saaliina oli joukkuekil-
pailun neljäs sija.

Jääkäriprikaatin mitalistit sotilaiden SM-kilpai-
luissa vuonna 2001 ja 2002

Sotilas-5-ottelu
Mestari, yleinen sarja

• sotilasmestari
Mika Nikula

1. sija joukkuekilpailussa

• sotilasmestari Mika Niku-
la, ylikersantti Jaakko Hon-
kaniemi, kersantti Jukka
Kantomaa, kersantti Timo
Kyllönen

3. sija varusmiesten sarjassa

•  kersantti
Jukka Kantomaa
• alikersantti
Juha Vuolteenaho

Hiihto
Mestari, varusmiesten ryn-

näkkökivääriampumahiihto

• alikersantti
Jukka Kantomaa

3. sija, varusmiesten ampu-
mahiihdon joukkuekilpailu

hiihdon yleismestaruus
• Jääkäriprikaati

Vuonna 2001 Vuonna 2002

Sotilas-5-ottelu
Mestari, varusmiesten sarja

• alikersantti Pekka Suorsa

Hiihto
2. sija varusmiesten maasto-

hiihdon joukkuekilpailussa

•  Jääkäriprikaati
3. sija maastohiihdon joukkue-

kilpailussa

•  Jääkäriprikaati

Maastoammunta
1. sija kivääriammunnan jouk-

kuekilpailussa

•  Jääkäriprikaati
oppilas Janne Lantto, op-
pilas Tuomas Taskila, jää-
käri Marko Leppälä, oppi-
las Tapio Puoskari

2. sija, kivääriammunta

• jääkäri Marko Leppälä
3. sija, kivääriammunta

• oppilas Tapio Puoskari

Ammunta
3. sija, vm 6+6+6 ls

• alikersantti
Tapio Puoskari

3. sija vm vakiokiväärin jouk-
kuekilpailussa

• Jääkäriprikaati
alikersantti Tuomas Taski-
la, oppilas Ville Rautio

3. sija vm 6+6+6 ls joukkuekil-
pailussa

• Jääkäriprikaati
alikersantti Tapio Puoska-
ri, alikersantti Kari Tapio
Uusitalo, alikersantti Antti
Veijo
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Jääkäriprikaatin mitalistit Pohjoisen Maanpuo-
lustusalueen mestaruuskilpailuissa vuonna 2001
ja 2002
Hiihto vuonna 2001
Mestari, varusmiesten ryn-

näkkökivääriampumahiihto

• alikersantti 
Jukka Kantomaa

Mestari, yleinen maastohiih-
to

• ylikersantti
Jaakko Honkaniemi

Mestari, yli 35 v ampumahiih-
to

• yliluutnantti
Jouni Puljujärvi

Mestari, yli 35 v maastohiihto

• yliluutnantti Kari Mähönen
Mestari, yli 35 v ampumahiih-

to

• yliluutnantti 
Veijo Pesonen

Mestari, yli 45 v maastohiihto

• ylikersantti Juha Aikio
2. sija, varusmiesten 3 x 5 km

viestihiihto

• Jääkäriprikaati I
kersantti Joni Seppä
jääkäri Jari-Pekka Vaarala
alikersantti Jukka Kanto-
maa

2. sija, varusmiesten rynnäk-
kökivääriampumahiihto

• alikersantti 
Juha Vuolteenaho

2. sija, yli 45 maastohiihto

• yliluutnantti 
Veijo Pesonen

2. sija, Naiset maastohiihto

• alikersantti  Jaana Bask
2. sija, kaikki joukkuekilpailut

3. sija, varusmiesten 3x5 km

viestihiihto

• Jääkäriprikaati II
alikersantit Teemu Haavis-
to, Antti Ekonoja, Juho
Kotakorva

3. sija, varusmiesten rynnäk-
kökivääriampumahiihto

• kersantti Joni Seppä
3. sija, yli 40 v ampumahiihto

ja yli 40 v maastohiihto

• yliluutnantti Juha Junttila
3. sija, varusmiesten maasto-

hiihto

• kersantti Joni Seppä
3. sija, naiset, maastohiihto

• alikersantti
Mari-Annika Vaarala
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Sotilas-5-ottelu 2001
2. sija, varusmiesten sarja

• alikersantti
Juha Vuolteenaho

2. sija, yleinen sarja

• yliluutnantti
Tapio Hoppula

2. sija, joukkuekilpailu

• yliluutnantti Tapio Hop-
pula, alikersantti Juha
Vuolteenaho, kersantti
Jukka Kantomaa

3. sija, varusmiesten sarja

• kersantti 
Jukka Kantomaa

Suunnistus 2001
Mestari, yli 45 v

• yliluutnantti 
Veijo Pesonen

2. sija, varusmiesten sarja

• alokas
Hannu-Pekka Pukema

2. sija, joukkuekilpailut ja yleis-
mestaruus

2. sija, Kenraalinkannukilpai-
lu

• Jääkäriprikaati I
majuri Jukka Kotilehto
yliluutnantti Tomi Kallunki
yliluutnantti Asko Hirvisalo
luutnantti Ari Keskisäntti

3. sija, partiosuunnistus A-
sarja

• Jääkäriprikaati I
kapteeni Ari Mure
yliluutnantti Kari Mähönen
oppilas Heikki Suoraniemi
oppilas Jari Pimperi

3. sija, yli 40 v sarja

• yliluutnantti Juha Junttila

Ammunta  2001
Mestari, isopistooli 30+30 ls

• sotilaspastori
Ari Riuttaskorpi

Mestari, rk 6+6+6 ls, hk jouk-
kuekilpailu

• kapteeni Kari Rapo, yli-
luutnantti Markku Pulju

1. sija, yleismestaruus

• Jääkäriprikaati
2. sija, rk 3 x 5 ls, varusmiehet

• alikersantti 
Tuomas Hartikainen

2. sija, vakiokivääri 3 x 20 ls;
kivääri pika-ammunta 3 x
20 ls; rk 6+6+6 ls, henkilö-
kunta

• yliluutnantti Markku Pulju
2. sija, pistooli pika-ammunta

3 x 20 ls

• yliluutnantti
Asko Hirvisalo

2. sija, vakiokivääri 20 ls  va-
rusmiehet

• alikersantti 
Antti Sarkkinen

2. sija, varusmiesten rynnäk-
kökivääriammunnan jouk-
kuekilpailu

• Jääkäriprikaati
2. sija, pistoolipika 60 ls

• sotilaspastori 
Ari Riuttaskorpi

3. sija, vakiokivääri 20 ls, va-
rusmiehet

• alikersantti Jani Kustula
2. sija, pistoolipika 60 ls

• ylikersantti Hannu Koivula
2. sija, vapaapistooli 60 ls

• yliluutnantti
Mikael Honkala

3. sija, vapaapistooli 60 ls

• puuseppä Matti Lehtinen
3. sija, pienoiskivääri 3 x 20 ls

• yliluutnantti Markku Pulju
3. sija, RK 6+6+6 ls, varus-

miehet

• jääkäri Janne Riikola
3. sija, 3x5 ls, varusmiehet

• oppilas Juho Antikainen
3. sija, vakiokivääri 3 x 20 ls;

kivääri pika-ammunta 3 x

20 ls

• teknikkokapteeni 
Pertti Viitanen

3. sija, isopistooli 60 ls; va-
paapistooli 60 ls

• puuseppä Matti Lehtinen
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Hiihto
Mestari, varusmiesten ryn-

näkkökivääriampumahiihto

• alikersantti
Reima Idström

Mestari, yli 35 v ampumahiih-
to; yli 35 v maastohiihto

• yliluutnantti
Jouni Puljujärvi

Mestari, yli 45 v ampumahiih-
to; yli 45 v maastohiihto

• yliluutnantti
Veijo Pesonen

1. sija, varusmiesten 3 x 5 km
viestihiihto

• Jääkäriprikaati I
alikersantit Reima Idström,

Jari Pimperi, Heikki Suo-
raniemi

2. sija, varusmiesten rynnäk-
kökivääriampumahiihto

• alikersantti
Heikki Suoraniemi

2. sija, varusmiesten maasto-
hiihto

• alikersantti
Reima Idström

2. sija, yli 35 v maastohiihto

• yliluutnantti Kari Mähönen
2. sija, yli 45 maastohiihto

• ylikersantti Juha Aikio
2. sija, kaikki joukkuekilpailut

3. sija, yli 45 v ampumahiihto

• yliluutnantti
Asko Hirvisalo

3. sija yli 40 v ampumahiihto

• yliluutnantti Juha Junttila

Jääkäriprikaatin mitalistit Pohjoisen Maanpuolustusalueen mestaruus-
kilpailuissa vuonna  2002

Sotilas-5-ottelu
Mestari, yleinen sarja

• yliluutnantti Tapio Hop-
pula

2. sija, joukkuekilpailu

• yliluutnantti
Tapio Hoppula
• alikersantti Pekka Suorsa
• kersantti Petri Tyni

Suunnistus
Mestari, yli 35 v

• yliluutnantti
Jouni Puljujärvi

Mestari, yli 45 v

• yliluutnantti
Veijo Pesonen

1. sija, suunnistuksen jouk-
kuekilpailu ja yleismesta-
ruus

• Jääkäriprikaati
2. sija, varusmiesten sarja

• alokas Aki Soudansaari
2. sija, partiosuunnistus

• Jääkäriprikaati I
majuri Jukka Kotilehto, yli-
luutnantti Jouni Puljujärvi,
alokas Aki Soudansaari,
alokas Janne Raitio

3. sija, naiset

• ylikersantti
Mari-Annika Vaarala

Ammunta
Mestari, rk 3 x 5 ls, varusmie-

het

• alikersantti Marko Rajala
Mestari, rk 6+6+6 ls, varus-

miehet

• alikersantti
Kari Tapio Uusitalo

2. sija, rk 6+6+6 ls, henkilö-
kunta

• yliluutnantti
Asko Hirvisalo

2. sija, vakiokivääri 20 ls, va-
rusmiehet

• jääkäri Ville Rautio
2. sija, vapaapistooli 60 ls

• yliluutnantti 
Arto Jokelainen

2. sija, varusmiesten rynnäk-
kökivääriammunnan jouk-
kuekilpailu ja yleismesta-
ruus

• Jääkäriprikaati
3. sija, vakiokivääri 20 ls va-

rusmiehet

• alikersantti
Tuomas Taskila

3. sija, pienoiskivääri 3 x 20 ls,
vakiokivääri 3 x 20 ls, kivää-
ri pika-ammunta 3 x 20 ls

• yliluutnantti Markku Pulju
3. sija, isopistooli 60 ls

• puuseppä Matti Lehtinen

Yliluutnantti
Jouni Puljujärvi

Yliluutnantti
Veijo Pesonen
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Pohjoisen Maanpuolustusalueen sotilashenkilö-
kunnan ammunnan kotirata-ampumakilpailu
2001 ja 2002
Maanpuolustusalueen joukko-osastojen välinen kilpailu (p = pistettä)

Vuoden 2001 tulokset alla:
1. Jääkäriprikaati        420,16 p
2. Tervolan Varikko        416,67 p
3. Lapin Sotilasläänin Esikunta        413,00 p

1. (4) teknikkokapteeni Pertti Viitanen    451 p
2. (5) luutnantti Mikael Honkala   450 p
3. (6) yliluutnantti Markku Pulju   448 p

1. (6 ) yliluutnantti Tapio Hoppula     98 p
2. (10) sotilasmestari Jukka Törmänen    97 p
2. (10) yliluutnantti Markku Pulju     97 p

1. (1)  yliluutnantti Markku Pulju   174 p
2. (5)  yliluutnantti Veijo Pesonen   167 p
3. (6)  sotilasmestari Jukka Törmänen  166 p

1. (5) teknikkokapteeni Pertti Viitanen     98 p
1. (5) luutnantti Mikael Honkala     98 p
3. (8) everstiluutnantti Markku Tomperi   97 p

1. (4)  teknikkokapteeni Pertti Viitanen    93 p
2. (6)  luutnantti Mikael Honkala     92 p
3.(10) yliluutnantti Tapio Hoppula     90 p

Vuoden 2002 tulokset alla:
1. Jääkäriprikaati        420,16 p
2. Haapajärven Asevarikko        416,24 p
3. Kainuun Prikaati        410,81 p

1. (8)   kapteeni Jouni Huhtinen   445 p
2. (10) yliluutnantti Asko Hirvisalo   443 p
3. (13)  sotilasmestari Jorma Kantelinen 442 p

1. (1 ) luutnantti Toni Sulasalmi     99 p
2. (7)  yliluutnantti Veijo Pesonen     98 p
2. (7)  yliluutnantti Jouni Puljujärvi     98 p

1. (7)    yliluutnantti Asko Hirvisalo   168 p
2. (15)  sotilasmestari Juha Sirviö   166 p
3. (22)  yliluutnantti Markku Pulju   165 p

1. (1) sotilasmestari Jorma Kantelinen    99 p
1. (1) everstiluutnantti Markku Tomperi   98 p
1. (1) teknikkokapteeni Pertti Viitanen     97 p

1. (4)  vänrikki Ari Järveläinen     92 p
2. (8)  yliluutnantti Esa Kakko     91 p
2. (8)  sotilasmestari Ari Aikio     91 p

Henkilökohtainen kilpailu (sijoitus PMpa:n kilpailussa suluissa)

Rynnäkkökivääriammunta 10 ls

Rynnäkkökivääriammunta 6+6+6 ls

Sotilaspistooliammunta 10 ls

Sotilaspistooliammunta 10 ls kääntyvät taulut

Teknikkokapteeni
Pertti Viitanen

Luutnantti
Mikael Honkala

Sotilamestari
Jorma Kantelinen
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Pohjoisen Maanpuolustusalueen varusmiesten
rynnäkkökivääriampuja-malja-kilpailun tulokset:
vuonna 2001    vuonna 2002
Joukko-osastojen välinen kilpailu

I/2002 saapumiserä

1. Lapin Ilmatorjuntarykmentti 130,29
2. Jääkäriprikaati 129,50
3. Kainuun Prikaati 123,61

II/2002 saapumiserä

1. Jääkäriprikaati 134,90
2. Lapin Ilmatorjuntarykmentti 133,76
3. Kainuun Prikaati 126,09

II/2002 saapumiserä

1. Jääkäri Matti Sakari Impola, 3.JK 170
2. Jääkäri K T Ruokala 167

I/2001 saapumiserä

1. Jääkäriprikaati 132,31
2. Kainuun Prikaati 129,22
3. Lapin Ilmatorjuntarykmentti 125,05

II/2001 saapumiserä

1. Kainuun Prikaati 133,71
2. Lapin Ilmatorjuntarykmentti 132,88
3. Jääkäriprikaati 131,78

I/2001 saapumiserä

4. Jääkäri Aki Tapio Lehto, 2.JK 167

Henkilökohtainen kilpailu
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Jääkäriprikaatin mestarit
mestari vuonna 2001  kilpailulaji      mestari vuonna 2002

Maastohiihto

yleinen sarja
   sarja yli 35 v

sarja yli 40 v
sarja yli 45 v
sarja naiset
varusmiehet

Ampumahiihto

yleinen sarja
   sarja yli 35 v

sarja yli 40 v
sarja yli 45 v

Ilmakivääriammunta 20 ls

yleinen sarja
naiset

varusmiehet
perusyksiköt joukkuekilpailu
työpisteet joukkuekilpailu

Ilmapistooliammunta 20 ls

yleinen sarja
naiset

varusmiehet
perusyksiköt joukkuekilpailu
työpisteet joukkuekilpailu

Sotilas 5-ottelu

yleinen sarja
varusmiehet

joukkuekilpailu

Suunnistus

A-sarja
kuntosarja

varusmiehet
joukkuekilpailu

+ naiset 2002:
Riitta-Liisa Särkelä

ylikersantti Jaakko Honkaniemi
yliluutnantti Kari Mähönen
yliluutnantti Juha Junttila
ylikersantti Juha Aikio
alikersantti Jaana Bask
kersantti Joni Seppä

ylikersantti Jaakko Honkaniemi
yliluutnantti Jouni Puljujärvi
yliluutnantti Juha Junttila
yliluutnantti Veijo Pesonen

yliluutnantti Markku Pulju
alikersantti Jaana Bask
alikersantti Tuomo T Jurmu
Sissikomppania
Sissikomppania

puuseppä Matti Lehtinen
atk-teknikko Birgitta Junttila
alikersantti Antti K Ojalehto
Sissikomppania
Sissikomppania

yliluutnantti Tapio Hoppula
alikersantti Juha Vuolteenaho
3. Jääkärikomppania:
yliluutnantti Asko Hirvisalo,
oppilas Kaarle Korkala,
ylikersantti Janne Lepsu

yliluutnantti Juha Junttila
yliluutnantti Pekka Kustula
alokas Hannu-Pekka Pukema
2. Jääkärikomppania:
yliluutnantti Kari Mähönen,
alokas Hannu-Pekka Pukema,
alokas Heikki Suoraniemi

ylikersantti Janne Vasenius
yliluutnantti Jouni Puljujärvi
yliluutnantti Juha Junttila
yliluutnantti Veijo Pesonen

kersantti Reima Idström

alikersantti Pekka Hietala
yliluutnantti Jouni Puljujärvi
yliluutnantti Juha Junttila
yliluutnantti Veijo Pesonen

yliluutnantti Markku Pulju
atk-teknikko Birgitta Junttila
alokas Marko Ollikainen
Sissikomppania
Sissikomppania

sotilaspastori Ari Riuttaskorpi
toimistosihteeri Riitta Rautio
alokas Jarno Salonen
Jääkäriprikaatin Esikunta
Sissikomppania

yliluutnantti Tapio Hoppula
alikersantti Pekka Suorsa
Sissikomppania:
yliluutnantti Tapio Hoppula,
jääkäri Marko Takkinen,
jääkäri Mika Kilpelä

yliluutnantti Kari Mähönen
yliluutnantti Juha Junttila
alokas Janne Raitio
2. Jääkärikomppania:
yliluutnantti Kari Mähönen,
alokas Janne Raitio,
alokas Tuomas Virtala
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Partiosuunnistus

A-sarja

B-sarja

C-sarja

Pimeäsuunnistus

yleinen sarja
   sarja yli 35 v

sarja yli 40 v
sarja yli 45 v
kuntosarja

Ammunta

rk-ammunta 6+6+6 ls, yleinen
rk-ammunta 6+6+6 ls, vm
rk-ammunta 3 x 5 ls, vm

rk-ammunta,joukkuekilpailu
vakiokivääri 3 x 20 ls

kivääri pika-ammunta 3x20 ls
vakiokivääri 20 ls, vm
pienoiskivääri 3 x 20 ls

pistooli pika-ammunta 60 ls
vapaapistooli 60 ls

isopistooli 60 ls

mestari vuonna 2001  kilpailulaji        mestari vuonna 2002

3. Jääkärikomppania
ylikersantti Janne Vasenius, op-
pilaat Reima Idström, Heikki Suo-
raniemi, Jari Pimperi

3. Jääkärikomppania
upseerikokelas Pauli Pätsi, oppi-
laat Antti Viita, Tommi Lehto,
Janne Partala

Kranaatinheitinkomppania
yliluutnantti Markku Hautaniemi,
yliluutnantti Tapio Hoppula,
luutnantti Riku Illikainen,
vänrikki Olli Hirvonen

luutnantti Riku Illikainen
yliluutnantti Kari Mähönen
yliluutnantti Juha Junttila
ylikersantti Juha Aikio
kapteeni Kari Rapo

yliluutnantti Markku Pulju
alikersantti Tuomas Hartikainen
alikersantti Jani Kustula
3. Jääkärikomppania
yliluutnantti Markku Pulju
yliluutnantti Markku Pulju
alikersantti Jani Kustula
yliluutnantti Markku Pulju
sotilaspastori Ari Riuttaskorpi
luutnantti Mikael Honkala
sotilaspastori Ari Riuttaskorpi

3. Jääkärikomppania
yliluutnantti Tapio Hoppula, ali-
kersantti Jari Karppinen, oppi-
laat Eetu Matkaselkä, Ville-
Veikko Kinnunen
3. Jääkärikomppania
upseerikokelas Ilkka Ylikoski,
alikersantti Teemu Pohto, oppi-
laat Ville Kuusisto, Markus
Sääskilahti
Kranaatinheitinkomppania
yliluutnantti Markku Hautaniemi,
luutnantti Toni Sulasalmi, luut-
nantti Riku Illikainen, vänrikki
Olli Hirvonen

yliluutnantti Mikko Rasimus
yliluutnantti Kari Mähönen
yliluutnantti Juha Junttila

yliluutnantti Ali Vaarala

 yliluutnantti Asko Hirvisalo
 alikersantti Antti Veijo
 jääkäri Jonne Ollila
 1. Jääkärikomppania
 yliluutnantti Markku Pulju
 yliluutnantti Markku Pulju
 alikersantti Tapio Puoskari
 yliluutnantti Markku Pulju
 puuseppä Matti Lehtinen
 puuseppä Matti Lehtinen
 puuseppä Matti Lehtinen

Puuseppä
Matti Lehtinen

Yliluutnantti
Markku Pulju
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Jeesiön lenkki — perinteitä vaaliva
varusmiesten pyöräilykilpailu
Perinteinen Jeesiön lenkki pyöräiltiin tasa-

puolisissa olosuhteissa alkusyyskuisen
ruskan ollessa parhaimmillaan. 60 kilometrin
mittaisessa kilpailussa kamppailtiin yksiköiden
välisestä paremmuudesta sekä henkilökohtai-
sesta sijoituksesta.

Palkintona tästä uurastuksesta on nopeim-
malle polkijalle Jääkäriprikaatin Killan lahjoit-
tama arvokas maastopolkupyörä.

Yksiköiden välinen kilpailu

Henkilökohtainen kilpailu Jeesiön lenkillä — 60 km
vuoden 2001 kilpailu         aika

1. Jääkäri Reima Idström, 2.JK   1.53.18 RE
2. Jääkäri Jaakko Soivio,  2.JK         2.00.42
3. Jääkäri Juho Suoraniemi, 2.JK    2.03.35

vuoden 2001 kilpailu         aika

1. 3. Jääkärikomppania         2.29.10
2. Sissikomppania         2.34.39
3. Kranaatinheitinkomppania         2.36.56
4. 1. Jääkärikomppania         2.39.37

vuoden 2002 kilpailu        aika

1. Jääkäri Janne Raitio, 2.JK        2.03.15
2. Jääkäri Esa Holappa, 2.JK        2.03.16
3. Jääkäri Teemu Kuru, 2.JK        2.04.25

vuoden 2002 kilpailu        aika

1. 2. Jääkärikomppania        2.35.05
2. Kranaatinheitinkomppania        2.53.38

Selite: RE = uusi reittiennätys.

Vuonna 2001 pyörän sai omakseen jääkäri
Reima Idström, joka samalla paranteli vuoden
vanhaa ennätystä reilusti useilla minuuteilla
ajallaan 01.53.18.

Yksiköiden välisen kilpailun voitti vuonna
2001 3. Jääkärikomppania ja vuotta myöhem-
min  2. Jääkärikomppania.
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Sosiaalikuraattori
Pirkko Mutenia

Valtion kiinteistö-
strategiaa

Valtioneuvoston talouspoliit-
tinen ministerivaliokunta

hyväksyi 31.03.1998 valtion
kiinteistöstrategian, jonka mu-
kaan eri hallinnonalojen kiin-
teistöjen omistus ja ylläpito ir-
rotetaan näiden primaaritehtä-
västä ja keskitetään omiksi toi-
minnoikseen, erillisiksi kiinteis-
töyhtiöiksi.

Puolustusministeriö teki
10.12.1999 päätöksen, jonka
mukaan puolustushallinnon
omistajahallinnassa olevat
kiinteistöt siirretään asteittain
pois hallinnonalalta.

Vuoden 2000 syksyllä alle-
kirjoitettiin sitten puolustushal-
lintoa koskeva aiesopimus, jol-
la valtionvarainministeriö, puo-
lustusministeriö ja maa- ja met-
sätalousministeriö sopivat sii-
tä, että puolustusministeriön
omistajahallinnassa olevat
kiinteistöt siirretään Valtion
kiinteistölaitokselle (Senaatti-
kiinteistöt), metsähallitukselle,
Kapiteeli Oy:lle ja Kruunuasun-
not Oy:lle.

Pääsääntöisesti asuinkiin-
teistöt siirretään Kruunuasun-
not Oy:lle, toimitilat  Senaatti-
kiinteistölle ja maaomaisuus
Metsähallitukselle.

Valtion tavoitteena on tilaa-
ja-tuottaja-mallia soveltaen
saada kiinteistöjen hallintaan
selkeämpi organisaatioraken-
ne ja kiinteistöomaisuudelle pa-

Puolustusvoimien  asunnot
Kruunuasunnot  Oy:lle

rempi tuottavuus sekä luopua
tarpeettomista kiinteistöistä ja
asunnoista. Tilaaja-tuottaja-
mallin soveltaminen merkitsi
sitä, että puolustusvoimat tulee
vuokraamaan tarvitsemansa
alueet, toimitilat ja asunnot.

Suunnitelman mukaan puo-
lustusvoimat vuokraa pääosin
Kruunuasunnoilta sen asunto-
kannan, jota puolustusvoimat
katsoo tarvitsevansa työsuh-
deasumisen järjestämiseen.

Vuonna 2001 puolustusvoi-
missa oli yhteensä 5300 työ-
suhdeasuntoa. Puolustusvoi-
mien asuntotarvetta selvittänyt
työryhmä esitti v. 2000, että
vuodelle 2002 työsuhdeasun-
tojen määrää vähennetään
4000:een asuntoon ja että ta-
voitteena on työsuhdeasunto-
jen määrän vähentäminen

3200:aan vuoteen 2006 men-
nessä.

Kruunuasunnot Oy So-
dankylän varuskunnan
asuntojen haltijaksi
Kruunuasunnot Oy perustettiin
huhtikuussa 1999. Se on Kapi-

Sosiaalikuraattori
Pirkko Mutenia
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teeli Oy:n sataprosenttisesti
omistama tytäryhtiö, joka kes-
kittyy asuntojen omistamiseen
ja vuokraamiseen. Kapiteeli
Oy on valtion kokonaan omis-
tama kiinteistösijoitusyhtiö,
jonka tehtävänä on valtiolle tar-
peettomien kiinteistöjen omis-
taminen, kehittäminen ja myy-
minen.

Puolustushallinnon asunto-
kanta Sodankylässä siirtyi
Kruunuasunnot Oy:n hallintaan
01.01.2002. Kruunuasunnot
Oy:n tärkein tehtävä on huo-
lehtia puolustusvoimien asun-
nontarpeesta  valtakunnallises-
ti.

Kruunuasunnot Oy toimii lii-
ketaloudellisin perustein. Tä-
mä merkitsee sitä, että yhtiö ei
voi subventoida puolustushal-
linnon henkilöstön vuokria. Mi-
käli puolustushallinto henkilös-
töpoliittisista syistä katsoo
vuokratuen tarpeelliseksi, tuki
suoritetaan puolustushallin-
non määrärahoista.

Työsuhdeasuntojen
määrä väheni rajusti
Jääkäriprikaatissa
Usean vuoden ajan, vuoteen
2002 saakka kaikilla Sodan-
kylän Varuskunnassa työsken-
televillä, niin sotilailla kuin sivii-
lityöntekijöilläkin, on ollut mah-
dollisuus saada työsuhdeasun-
to varuskunnasta.

Vuonna 2001 Jääkäriprikaa-
tissa työskentelevistä 134 asui
perheineen työsuhdeasun-
nossa Jääkärinkankaalla.

Asuntoalueella oli tarpeelli-
nen määrä työsuhdeasuntoja
myös Vaatetuskorjaamon ja
Rakennustoimiston henkilös-
tölle.

Varuskunta-alueen 1960-luvun
kerrostalomallina rakennus 2.
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Työsuhdeasuntojen vuokra
on ollut vuosia tasolla, josta
verotettavaa asuntoetua ei ole
syntynyt.

Kesäkuussa 2001 Jääkäri-
prikaatille ilmoitettiin, että vuo-
delle 2002 pääesikunta ryh-
mävuokraa Kruunuasunnoilta
60 asuntoa Jääkäriprikaatille
työsuhdeasuntokäyttöön.
Muut kuin työsuhdeasuntoihin
oikeutetut voivat halutessaan
vuokrata asunnon Kruunu-
asunnot Oy:ltä.

Valtion kiinteistöstrategia
tarkoitti siis Jääkäriprikaatin
kohdalla työsuhdeasuntojen
määrän rajua vähenemistä.
Varuskunnassa asuvista yli
puolet jäisi ilman työsuhde-
asuntoa. Ohjeistuksen mu-
kaan joukko-osastot voivat jär-
jestää työsuhdeasuntoja val-
miudellisten ja henkilöstöpo-
liittisten kriteerien mukaisesti
henkilöstölleen niin, että työ-
suhdeasuntojen määrä on
enimmillään 24% henkilöstön
määrästä.

 Jääkäriprikaatin näkökul-
masta työsuhdeasuntojen
määrä oli aivan liian pieni. Jää-
käriprikaati teki esityksiä koko
varuskunnassa asuvan hen-
kilöstön saamiseksi työsuhde-
asumisen piiriin. Ohjeiden mu-
kaiset valmiudelliset ja henki-
löstöpoliittiset perusteet eivät
antaneet riittävää valaistusta
asukasvalintoihin muuttuvas-
sa asuntotilanteessa. Kaikkien
Jääkäriprikaatissa työskente-
levien työpanos on tärkeä, 60
asunnon jakamiselle ei löyty-
nyt loogista ja tasa-arvoista
jakoperustetta. Työsuhde-
asuntoja tarvittin lisää.

Kiintiöön saatiin 14 asunnon
lisäys, työsuhdeasuntokiin-
tiöksi vahvistettiin 74 vuodelle
2002.

1980-luvulla rakennetut kerrostalot
75 ja 76
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Kruunuasunnot Oy
vuokraisännäksi
Marraskuun 2001 puolivälin jäl-
keen Kruunuasunnot lähetti
varuskunnassa asuville, muille
kuin työsuhdeasuntoon tehtä-
vänimikkeen mukaan oikeu-
tetuille, uudet vuokrasopimus-
tarjoukset. Sopimustarjousten
mukaan  vuokrasuhde alkaisi
01.01.2002  ja vuokran määrä
säilyisi ennallaan 30.06.2002
saakka. 01.07.2002 alkaen as-
tuisivat voimaan uudet, koro-
tetut vuokrat. Vuokranantaja
tulisi tuolloin perimään myös
yhden kuukauden takuuvuok-
ran.

Vuokrankorotukset yllättivät
kaikki. Vuokrat tulisivat nouse-
maan 50 – 80%, ilman että
asumistaso paranisi.

Kiireisellä aikataululla, noin
viikon sisällä asukkaan tuli
ilmoittaa Kruunuasunnoille, jat-
kaako asumistaan entisessä
asunnossa.

Ellei uutta vuokrasopimusta
syntyisi, uusi vuokraisäntä irti-
sanoisi vuokrasopimuksen 6
kk:n irtisanomisajalla.

Pääesikunta allekirjoitti
vuokrasopimuksen 04.12.
2001 Kruunuasunnot Oy:n
kanssa asuntojen vuokraami-
sesta puolustusvoimille 01.01.
2002 alkaen. Pääesikunta
vuokraa työsuhdeasumiseen
tarvittavat asunnot Kruunu-
asunnot Oy:ltä ja jälleenvuok-
raa ne edelleen puolustusvoi-
mien henkilöstölle työsuhde-
asunnoksi kiintiölaskelmien pe-
rusteella. Puolustusvoimat
subventoi työsuhdeasuntojen
vuokria vuosittain budjettiraa-
min mukaisesti.

Monia kysymyksiä
avoinna

Poismuuttoa varuskunnan
asuntoalueelta on tapahtunut
runsaasti. Epävarmuus asumi-
sesta ja asumiskustannuksista
suhteessa asuntojen varus-
tetasoon on pannut miettimään
muita asumisvaihtoehtoja. Yhä
useampi asunto on jäänyt tyh-
jäksi.

Avoinna on kysymys, miten
työsuhdeasuntojen määrän
suunniteltu väheneminen  koh-
dentuu Jääkäriprikaatiin ja mil-
laiseen asuntokantaan budjet-
tiraami antaa jatkossa mahdol-
lisuuden.

Asunto 2000 -työryhmän lin-
jausten mukaan  valtakunnal-
lisesti työsuhdeasuntojen mää-
rän tulisi vähentyä vielä 800:lla
asunnolla vuoteen 2006 men-
nessä.

Muut kuin työsuhdeasunnot
Kruunuasunnot on vuokrannut
vuokra-asuntoa etsiville asiak-
kailleen. Varuskunnassa työs-

kenteleminen ei enää ole pe-
ruste varuskunnassa asumi-
selle. Miten asuntoalue muut-
tuu, tullaan näkemään muu-
taman vuoden sisällä.

Työsuhdeasunnot  keskite-
tään rakennus/aluekohtaisiksi
kokonaisuuksiksi Jääkärin-
kankaalla.

Nähtäväksi jää, riittääkö kai-
kille rakennuksille käyttöä.
Vuoden 2002 lopulla Kruunu-
asunnot ilmoitti, että neljä ker-
rostaloa, yhteensä 60 asuntoa
otetaan pois asumiskäytöstä
lepäämään. Kruunuasunnot
omistajana päättää kiinteis-
töjen käytöstä, kunnossapidos-
ta ja perusparannuksista.

Ensimmäisen vuokralais-
vuoden jälkeen Kruunuasun-
tojen kunnossapito- ja perus-
parannussuunnittelmat So-
dankylän varuskunnan asun-
toalueella ovat ainakin asuk-
kaille kysymysmerkein varus-
tettuja.

Rivitalo 16 kuvattuna vuonna 1979. SA-kuva.
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• LEHTI KIITTÄÄ ILMOITTAJIAAN
JA  SUOSITTELEE HEIDÄN
PALVELUJAAN LUKIJOILLEEN !

ETUPYÖRÄ
2001 – 2002

•

POSIONPOSIONPOSIONPOSIONPOSION

KESKI-LAPIN AUTOPALVELU Ky

HALLITIE 1, SODANKYLÄ PALVELEMME

• autokorjaamo
• Ford alkuperäisosat

• Opel alkuperäisosat
• Motorcraft tarvikkeet

SODANKYLÄN
LIIKENNEKOULU Ky
Jäämerentie 17, puh. (016) 615 345

Kukka-Market
Jäämerentie 18, 99600 SODANKYLÄ

Puh. (016) 611 558

Kone ja Metalli
J Koivuharju Ky

Ivalontie, puh. (016) 611 826, 0400 514 941

Jaakko Törmänen, Raimo Mikkola, puh. (016)  613 242   ma – pe 8 – 17

PUH. 633 236

SEITA-BAARI
Jäämerentie 20, 99600  SODANKYLÄ

virvokkeita, ruokaa, kahvia,
keskiolutoikeudet

Tervetuloa!
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Kilta-asioita
vuosilta 2001 – 2002
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Jääkäriprikaatin Kilta ry:n 39.
toimintavuosi sujui vuosi-

kymmenen ajan jatkuneen va-
kiintuneen toimintarungon mu-
kaisesti. Tapahtumia jäsenis-
tölle tarjottiin matkoista perin-
teisiin retkiin Sodankylään.
Paikallisosastot osallistuivat
mm. kiltapiirien tapahtumiin
alueillaan omien kokoontumis-
tensa  lisäksi.

Toimintavuoden 2001 aika-
na juhlittiin vanhimman joukko-
yksikön Lapin Jääkäripataljoo-
nan 80. perinnejuhlavuotta.

Näissä merkeissä kokoon-
nuttiin kesäpäiville Lappeen-
rantaan 03. – 05.08.2001 ja
mm. sen kunniaksi toteutettiin
kolmas mittava juhlaperinne-
pyörämarssi — nyt Lappeen-
rannasta Sodankylään —
1022 km.

Lappeenrannassa paljas-
tettiin Linnakasarmin seinään
Jääkäripataljoona 1:n perinne-
laatta joukon Lappeenrannas-
sa olon muistoksi ajalta 10.04.
1940 – 01.07.1941.

Onnistuneet kesäpäivät
johti Lappeenrannan osasto
Timo Vitikaisen johdolla Juho
Pyykösen avustamana.  Kiitos
muistorikkaiden kesäpäivien
hienoista järjestelyistä heille.
Paikalla oli seitsemän sen ajan
Jääkäripataljoona 1:n veteraa-
nia.

Lappeenrannasta 05.08.
alkaneella juhlaperinnepyörä-
marssilla juhlistettiin myös
valmistunutta Sodankylän
veteraanimatrikkelia — Puo-
lesta maan — ja sen sanka-
reiden urhoollisuutta mm. Kuh-
mon ja Suomussalmen talvi-
sodan taistelukentillä.  Kemi-
järvellä kohdattiin tämän päi-
vän Lapin jääkärit valatilaisuu-
dessaan 09.08.2001.

Marssi juhlisti jo ennakolta
myös 13.02.2002 neljäkym-
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mentä vuotta täyttävää Kil-
taamme.  Kiitos juhlaperinne-
pyörämarssin polkijoille: Aarre
Asiala, Martti ja Pekka Hau-
tala, Heikki Jänkälä, Kari
Kangas, Matti ja Tommi Ni-
kula, Kauko Salmela ja Niilo
Tasala — olitte kunniaksi Kil-
lallemme mallikkaalla marssi-
suorituksellanne.

Marssin aikana suoritettiin
seppelekunnianosoitukset Ilo-
mantsissa, Kuhmon, Suomus-
salmen ja Sodankylän sanka-
rihaudoilla.

Toimintavuoden ajan jat-
kettiin yhdessä Jääkäriprikaa-
tin kanssa Sodankylässä   mo-
lempien saapumiserien johta-
ja-ainekseen kohdistunutta
kiltaesittelyä.  Tällä tavalla 105
kotiutunutta varusmiestä, eri
puolilta Suomea, liittyi vapaa-
vuosijäseninä Killan jäsenik-
si.  Odotamme heistä aktiivisia
tulevia uusia jäseniä Kiltaan.

Killan  39. toimintavuoden
muut päätapahtumat olivat:

• kolme kiltamatkaa: Lutto-
joelle (28), Vermanjoelle (6.D,
45)  ja Solovetskiin (31). Kiitos
järjestäjälle Keijo Haapala ja
sotahistorioitsijalle Seppo Ha-
kala,

• toukokuun alkupuolella
(10.05.) hyväksyttiin 6.Divi-
sioonan perinnetoimikunta yh-
distysjäsenenyhdistyksenä
Kiltaan ja järjestö luovutti lip-
punsa ja arkistonsa Killalle
28.09.2001

• marraskuulla Jääkäripri-
kaatin komentaja teki lopulli-
sen päätöksen prikaatin uuden
perinnetilan sijoittamisesta en-
tiseen Sotilaskoti 2:n tiloihin ja
tilojen käyttöä päästiin suun-
nittelemaan ja toteuttamaan ta-
voitteena avaaminen 01.10.
2003.
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•  Vaasan osasto järjesti
02.09. Vaasassa "Jääkärin
marssin" — 30 km. Tähän
marssiin osallistui alueella nel-
jä partiota, joista kolme Kil-
tamme väreissä ja nimissä

• juhlapuheen vuoden pää-
tapahtumissa, Lapin Jääkäri-
pataljoonan 80-vuotisjuhlas-
sa, piti kunniajäsen, kenraali-
majuri Hannu Särkiö ja kesä-
päivillä Lappeenrannassa vas-
taavasti kunniajäsen, kenraa-
liluutnantti  Tuomo Tuominen.

Kiitokset
Jääkäriprikaatin Kilta r.y:n hal-
litus esittää kunnioittavat kii-
tokset Jääkäriprikaatin  ko-
mentajille, eversti Vesa Ter-
volle ja eversti Hannu Aikiolle
toimintamme tukemisesta toi-
mintavuoden aikana.

Kiitokset Sodankylän Kor-
jaamolle, Sodankylän Vaate-
tuskorjaamolle, molemmille
Jääkäriprikaatin joukkoyksi-
köille ja Sodankylän Sotilas-
kotiyhdistykselle sekä varus-
kunnan kerhoille hyvästä yh-
teistyöstä koko toimintavuo-
den ajan.

Erityinen kiitos Sodankylän
veteraanijärjestöjen puheen-
johtajille ja johdoille hyvästä
yhteistyöstä vuosikymmenien
aikana.  Kiitokset samoin 6.D:n
perinnetoimikunnalle ja sen pu-
heenjohtajalle Pentti Kaska-
malle hyvästä yhteistyöstä pe-
rinnetoimikunnan hakeuduttua
hänen johdollaan yhteistoimin-
taan Kiltamme kanssa.

Erityinen kiitos koko jäsen-
kunnalle osallistumisesta ta-
pahtumiin, paikallisosastojen
johtohenkilöille apulaisineen
toiminnan aktivoimisesta paik-
kakunnillaan, valtuuskunnan

jäsenille ja myyntiasiamiehel-
lemme Pekka Valviolle.

Samoin kiitos kaikille jäse-
nille, jotka ovat antaneet va-
paaehtoistukea työllään  ja ra-
hallisessa muodossa vuoden
aikana.

Erityisen sydämellinen kii-
tos niille hyväsydämisille ih-
misille, jotka mielellään ovat
osallistuneet talkoisiin kolmen
jäsenkirjeen ja Etupyörä-leh-
den postituksessa jäsenistölle.
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Toimintavuoden 2001 aika-
na on palkittu jäsenistöä

luovuttamalla yksi (1) pienois-
lippu,  yksi (1) pöytäviiri, kah-
deksan (8) kultaista jäsen-
merkkiä, neljä (4) Killan nu-
meropuukkoa ja yksi (1) Kilta-
mitali sekä kaksi (2) Kilta-
puukkoa 3.JK/PohJP/JPr:n
valmistuneelle ryhmänjohta-
jalle kurssin päätöstilaisuu-
dessa.

Toimintavuoden 2002 aika-
na on vastaavasti palkittu jä-
senistöä luovuttamalla kolme
(3) uusittua pöytäviiriä, neljä
(4) kultaista jäsenmerkkiä,
kahdeksan (8) Killan numero-
puukkoa ja kahdeksan (8) Kil-
tamitalia sekä kaksi (2) Kilta-
puukkoa 3.JK/PohJP/JPr:n
ryhmänjohtajalle.

Saajat on lueteltu ryhmittäin
alla. Varusmiehiä on kotiutet-
taessa vuonna 2001 palkittu
Killan Kiltamitalilla yhteensä 5
ja seuraavana vuonna 12. Kil-
tamitalilla ja Puolesta maan -
veteraanimatrikkelilla palkitut
varusmiehet on lueteltu sivulla
127.

Killan pienoislippu

N:o 28 luovutettiin 04.08.2001
Lappeenrannan kaupungil-
le.

Luovutuksen perusteena on
Lappeenrannan kaupungin
antama tuki Killan kesäpäivä-
tapahtumiin ja juhlaperinne-
pyörämarsseihin mm. vuonna
1997 ja kesällä 2001.

Killan pienoislippuja ei toi-
mintavuoden 2002 aikana luo-
vutettu yhtään kappaletta.
Toimintavuoden aikana uusit-
tiin pienoislipun jalusta puu-
jalustaksi. Työn teki sotiem-
me veteraani Kaarlo Sukuvaa-

Kiltapalkitsemiset kahden toimintavuoden aikana

ra korvauksetta. Hänelle Kilta
esittää kunnioittavat kiitok-
sensa arvokkaasta ja hienosta
käsityöstä; yhteensä 50 kpl
pienoislipun jalustoja ja tankoja.
Paikalliselta kultasepältä Sep-
po Penttiseltä tilattiin lippu-
tangon nupit ja hankittiin 20 kpl
uusia pienoislippuja odotta-
maan tulevaa jakoa.

Killan pöytäviiri

Vuonna 2001 luovutettiin pöy-
täviiri n:o 112 entiselle puheen-
johtajalle Leo Wanamolle, Tu-
rusta.

Toimintavuoden 2001 aika-
na Killan hallitus teki päätök-
sen uusia pöytäviiri vastaa-
maan Killan uusittua heraldiik-
kaa. Uuden pöytäviirin han-
kinta on käynnistetty. Jatkossa
tullaan jakamaan vain uusittua
pöytäviiriä. Niiden juokseva
numerointi aloitetaan nume-
rosta 1.

Vuoden 2002 aikana myön-
nettiin seuraavat uudet pöy-
täviirit: n:o 1 Jääkäriprikaatin
perinnetilaan Sodankylässä,
n:o 2 Keski-Pohjanmaan osas-
ton puheenjohtajalle Raimo
Petäjälle Kannuksesta ja n:o
3 entiselle puheenjohtajalle ja
sihteerille Erkki I Hautalalle
Kauhajoelta.

Killan kultainen
jäsenmerkki

Kultainen jäsenmerkki on toi-
mintavuoden 2001 aikana luo-
vutettu seuraaville kiltyössä
ansioituneille jäsenille: Risto
Lehtonen, Pori, Jarmo Järvi-
lehto, Vaasa, Harald Johans-
son, Helsinki, Reino Lähteen-
suo, Ulvila, Herman Aherto,
Sodankylä, Teuvo Launiai-
nen, Turku, Kauko K Kuis-

manen, Oulu, Tuomo Tuomi-
nen, Kausala.

Vuoden 2002 aikana myön-
nettiin kultaiset jäsenmerkit
seuraaville kiltalaisille: ainais-
jäsen Irja Mäki Naantalista,
kunniajäsen, entinen puheen-
johtaja Pentti H Tikkanen,
Pellosta (Turku), kunniajäsen
Kaarlo Jaakkola Forssasta,
ainaisjäsen Eeva AhertoSo-
dankylästä.

Killan numeropuukko

Seuraavat neljä numeropuuk-
koa on jaettu toimintavuoden
2001 aikana: n:o 95 Timo Pöy-
rylle, Ähtäristä, n:o 96 Antti
Ervalahdelle  Vaasasta, n:o
97 Vesa Tervolle, Sodanky-
lästä (Helsinki) ja n:o 98 Timo
Vitikaiselle Lappeenrannas-
ta.

Vuonna 2002 numeropuu-
kot jaettiin seuraaville jäsenille:
n:o 99 Esko E M Tourulle
Sodankylästä, n:o 100 Martti
Hautalalle Kälviältä, n:o 101
Olavi Kaltiokummulle, n:o
102 Jouni Pöntiölle, n:o 103
Martti Maikkuselle, n:o 104
Jukka Viermalle, n:o 105 Kei-
jo Haapalalle, kaikki Sodan-
kylästä ja n:o 106 Urho Ket-
tuselle Laukaalta.

Kiltamitali

Killan puualustalle kiinnitetty
Kiltamitali on toimintavuoden
2001 aikana myönnetty Väinö
Kaltevolle Lappajärveltä.

Vuonna 2002 myönnettiin
Kiltamitaleja seuraaville jäse-
nille: Uuno Kovanen Lieksas-
ta, Vesa Tervo, Hyvinkäältä,
Leo Toppala, Naantalista,
Paavo Kuronen Helsingistä,
Vesa Rahkola Sodankylästä,
Esko Leinonen Oulusta, Eero



ETUPYÖRÄ 2001– 2002124

Huotari, Keravalta ja Jorma
Ahlholm Helsingistä.

Kiltapuukko

Killan nimitekstillä kahvaan
polttokaiverrettu puukko on
vuoden aikana luovutettu tun-
nustuksena vuonna 2001 seu-
raaville Jääkäriprikaatin aliker-
santeille: Joona Haapala, AuK
(3.JK) ja Eero J Rask, AuK
(3.JK) Rovaniemeltä.

Vuonna 2002 vastaavanlai-
nen tunnustus myönnettiin ali-
kersanteille: Teemu Veikko
Olavi Pohto ja Erkki Tapio
Uusitalo, molemmat 3.JK:sta
(AuK).

MPKL:n Kilta-ansiomitali ja
hopeinen kiltaristi

Eversti Jyrki Jolmalle, Hel-
singistä 04.06.2000 myönnet-
ty Kilta-ansiomitali luovutettiin
saajalleen Lappeenrannassa
04.08.2001.  Samassa yhtey-
dessä luovutettiin Lauri Kor-
hoselle hänelle jo vuonna
1999 myönnetty Maanpuolus-
tuskiltojen Liiton hopeinen kil-
taristi.

Vuonna 2002 Maanpuolus-
tuskiltojen Liiton hopeinen kil-
taristi luovutettiin Uuno Her-
nesniemelle Kannuksesta ja
Esko Mäntylälle Toholam-
melta.

Muut palkitsemiset
Tasavallan Presidentti myönsi
04.06.2002 Vapaudenristin Ri-
tarikunnan 3 lk vapaudenristin
miekkojen kera (VR3 mk) Kil-
lan sihteerille  everstiluutnantti
Pekka J Heikkilälle.
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KUIVILA
E & T  Ky

Kasarmintie 39
99600  SODANKYLÄ

Puh. (016) 611 167,
0400 393 665, 0400 301 504

POHJOISEN PUHTAAT VÄRIT
• Painotyöt visiittikortista vuosikertomukseen
• MAC ja PC- pohjainen tietojenkäsittely
• Monipuoliset painokoneet ja jälkikäsittelylaitteet
• Matta ja kylmäväripainatus
• Vankka vientikokemus mm. Venäjälle

Norvatie 4, 96910 ROVANIEMI
Puh. * (016) 331 1400, fax 331 1444

www.sevenprint.fi

Teeritie 2 – 4, 97700  RANUA

Auto-
tarvikkeet

ja
varaosat

Poikelan teollisuusalue,
99600  SODANKYLÄ, puh. (016) 611 119

*Saha- ja höylätavara
* Rakennuskonevuokraus

RADIOLIIKE EINO KORPI
Ojennustie 8, 99600  SODANKYLÄ

Puh. (016) 611 079, fax (016) 613 779, 0400 396 620

Oulun Autoliike OyOulun Autoliike OyOulun Autoliike OyOulun Autoliike OyOulun Autoliike Oy
90400 OULU, KEMPELEENTIE 9, puh. (08) 888 5511

www.autohallinto.fi

LAPMET  OyLAPMET  OyLAPMET  OyLAPMET  OyLAPMET  Oy
Kisällinkatu 8, 95420  TORNIO
Puh.  * (016) 211 0300
Fax (016) 466 932
www.lapmet.fi

•  tilauskonepaja
•  projektitoimitukset teollisuudelle
•  koneistukset
•  kunnossapitopalvelut

KANDELININ SEURAAJAKANDELININ SEURAAJAKANDELININ SEURAAJAKANDELININ SEURAAJAKANDELININ SEURAAJAT OT OT OT OT OYYYYY
Laivanselvitys, huolinta- ja kuljetusliike
Jääkärinkatu 4,  95400  TORNIO
puh. (016) 211 0211, fax (016) 211 0222
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Varusmiehille vuonna 2001 ja 2002 myönnetyt Kiltamitalit
Vuoden 2001 aikana
200 saapumiserä

• upseerikokelas Talvensaari, Juho Topias,
3.JK, kotipaikka Oulu
• upseerikokelas Pääkkö Aki Paavo,
KrhK, kotipaikka Kempele
• jääkäri Ylönen, Matti Antero,
H- ja KuljK, kotipaikka Oulu
• jääkäri Ahola, Juha Tapani,
2.JK, kotipaikka Raahe
• jääkäri Suopanki, Atso Mikael,
1.JK, kotipaikka Kuusamo
• jääkäri Keskimaunu, Mikko Tapani,
H- ja KuljK, kotipaikka Keminmaa

101 saapumiserä

• jääkäri Ellilä, Kimmo Mikael,
H- ja KuljK, kotipaikka Haukipudas
• upseerikokelas Huhtala, Osmo Jouko,
3.JK, kotipaikka Sodankylä
• jääkäri Sinisalo, Harri Tapio,
H- ja KuljK, kotipaikka Kemi

201 saapumiserä

• jääkäri Aska, Heikki Johannes,
1.JK, kotipaikka Pello
• jääkäri Korva, Tuomas Petteri,
2.JK, kotipaikka Oulu
• korpraali Laine, Mikko Matias,
SissiK, kotipaikka Kemijärvi
• korpraali Kangas, Heikki Juhani,
KrhK, kotipaikka Tornio

101 saapumiserä

• alikersantti Kaukonen, Janne Johannes,
1.JK
• korpraali Saraniemi, Jarno Antero Ossian
H- ja KuljK
                      • • • • • • • • • • •

Vuoden 2002 aikana
201 saapumiserä

• korpraali Pisano, Paolo Andrea,
H- ja KuljK, kotipaikka Keminmaa
• upseerikokelas Moilanen, Kalevi Otto,
SissiK, kotipaikka Tornio
• upseerikokelas Paakki, Harri Kalevi,
3.JK, kotipaikka Oulu
• kersantti Pekuri, Aki Antero,
1.JK, kotipaikka Kemi
• alikersantti Kelloniemi, Ilkka Johannes,
2.JK, kotipaikka Rovaniemi
• jääkäri Pohjoisaho, Ossi Hermanni,
H- ja KuljK, kotipaikka Kempele

102 saapumiserä

• korpraali Riepula, Juho Artturi,
H- ja KuljK, kotipaikka Pudasjärvi
• upseerikokelas Kasurinen, Joni Mikael,
SissiK, kotipaikka Sodankylä
• upseerikokelas Kynsilehto, Anne Susan-
na, 3.JK, kotipaikka Oulu

202 saapumiserä

• jääkäri Mikkonen, Matti Aleksi,
2.JK, kotipaikka Kemi
• korpraali Labba, Oula Antti Tuoma,
KrhK, kotipaikka Enontekiö
• korpraali Sassali, Tomi Kalervo,
H- ja KuljK, kotipaikka Sodankylä
                • • • • • • • • • • •

201 saapumiserä

• kersantti Idström, Reima Antero, 2.JK

102 saapumiserä

• alikersantti Ollila, Ismo Timo Sakari, 3.JK
• jääkäri Pääkkö, Jouni Pietari, 2.JK

202 saapumiserä

• jääkäri Jokiniemi, Timo Pekka, 2.JK

Jääkäriprikaatin killan luovuttama “Puolesta maan”- veteraanimatrikkeli
parhaalle sodankyläläiselle 362 vrk ja 180 vrk palvelleelle

Kilta onnittelee kaikkia palkittuja ja toi-
vottaa hyvää onnea ja menestystä re-
servissä ja siviilitehtävissä!
Tervetuloa jäseneksi Kiltaan!
P.S. Asian hoitaminen käy täyttämällä
jäsenlomake sivulla 159 ja lähettämällä
se Killan sihteerille vastauslähetyksenä
ilman postimerkkiä tunnuksella 5007975.
Malli viereisellä palstalla – >

Jääkäriprikaatin Kilta r.y.
VASTAUSLÄHETYS
Tunnus 5007975
99603  SODANKYLÄ
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HAMMASLABORAHAMMASLABORAHAMMASLABORAHAMMASLABORAHAMMASLABORATORIOTORIOTORIOTORIOTORIO
ERKKI MELAMIESERKKI MELAMIESERKKI MELAMIESERKKI MELAMIESERKKI MELAMIES

Jäämerentie 14, Osuuspankin talo
Aikavaraukset: puh. (016) 612 280

Lompolontie 2
Puh. (016) 451 5265, 0400 234 727

Huolto-SakkHuolto-SakkHuolto-SakkHuolto-SakkHuolto-Sakke Oye Oye Oye Oye Oy
www.nissan.fi

KODINKONEHUOLTO

J. SÄRKELÄJ. SÄRKELÄJ. SÄRKELÄJ. SÄRKELÄJ. SÄRKELÄ
Opintie 1, 99600  SODANKYLÄ

Puh. (016) 615 466, auto 0400 314 251

IIN  ENERGIA OIIN  ENERGIA OIIN  ENERGIA OIIN  ENERGIA OIIN  ENERGIA OYYYYY
Asemantie 13 • Puhelin (08) 818 0220

91100  II91100  II91100  II91100  II91100  II

Rakennuskonevuokraamo
L.K. Peltonen Ky
Hallitie 5, 99600  SODANKYLÄ
Puh. (016) 615 085, fax (016) 615 234

Jäämerentie 19, Sodankylä puh. (016) 615 616, 615 617, 615 618hikeä. ei kyyneleitä.

www.elmo-sport.fi

KASARMINTIE 10, SODANKYLÄ, PUH. (016) 614 616

KIRJANPIDOT
Eija Pernu
KLT-kirjanpitäjä
040 522 3002

ISÄNNÖINTI
Maire Lehtikangas
ITS-isännöitsijä
040 522 3003

TILI JA KIINTEISTÖ Oy

auktorisoitu  tilitoimisto – isännöinti
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Herra kenraali, arvoi-
sat sotiemme veteraa-
nit, hyvät naiset
ja herrat,

Jääkäriprikaatin Kilta on
maanpuolustusjärjestö,

joka vaalii useiden sodanai-
kaisten joukkojen perinteitä.
Näitä ovat mm. Lapissa perus-
tettu kuudes divisioona ja jo
aikaisemmin siihen kuulunut
Jalkaväkirykmentti 12, n.s. jän-
käjääkärit, ja tämän vuoden
alusta myös siihen kuuluneet
muut rykmentit, talvisodanai-
kainen Jalkaväkirykmentti 27,
joka myös oli Lapissa perus-
tettu joukko, jossa pääosa so-
dankyläläisiä palveli talvisodan
aikana. Erillisosasto Sau, joka
oli vastasissitoimintaan tarkoi-
tettu joukko jatkosodan aikana
ja näiden lisäksi Jääkäripri-
kaatin joukkoyksiköt: lakkau-
tettu Pohjanmaan Tykistöryk-
mentti, nyt siellä oleva Pohjan
Jääkäripataljoona ja sitten
tämän Killan varsinainen sielu
Lapin Jääkäripataljoona, enti-
seltä nimeltään Pohjanmaan
Jääkäripataljoona, Jääkäripa-
taljoona 1, Polkupyöräpataljoo-
na 1. Se on lähtöisin Karjalan
kannakselta Terijoelta.

Itse asiassa tuon joukon pe-
rustamisajankohdaksi voitai-
siin katsoa jo elokuu 1918.  Sil-
loin nimittäin perustettiin Teri-
joen Rajavartiopataljoona. Rei-
lu vuosi myöhemmin perustet-
tiin Käkisalmen Läänin Ryk-
mentti, jossa oli kaksi pataljoo-
na ja toinen näistä pataljoonis-

Puheenjohtaja Seppo Hakalan tervehdyspuhe
Lappeenrannan kesäpäivillä
Kesäpäivät Lappeenrannassa 2001



ETUPYÖRÄ 2001– 2002130

ta oli samainen Terijoen Raja-
vartiopataljoona ja etelä-Suo-
mesta ja kaakkois-Suomen
muista varuskunnista koottiin
komppanioita, niin saatiin ko-
koon kaksi pataljoonaa. Mutta
kokonaisena siihen liitettiin
mainittu Terijoen Rajavartiopa-
taljoona.

Tästä samaisesta joukosta,
kun Käkisalmen Läänin Ryk-
mentti lakkautettiin 1922 tuli
sitten Polkupyöräpataljoona 1,
joka Terijoella, Karjalan kan-
naksella, oli talvisodan sytty-
miseen asti ja sieltä lähti ras-
kaalle, mutta kunniakkaalle so-
taretkelle talvisotaan.

Talvisodan jälkeen tuo jouk-
ko majoitettiin tänne Lappeen-
rannan kaupunkiin. Aika ei ol-
lut kovin pitkä, mutta sitäkin
merkittävämpi. Täällä Lap-
peenrannan kaupungissa lin-
noituksen alueella tässä lähi-
maastossa on luotu se Jääkä-
ripataljoona ykkönen, joka jat-
kosodassa taisteli todella kun-
niakkaasti ja merkittävästi.

Meillä on nyt tänä päivänä
ilo tutustua näihin paikkoihin,
missä tämä Jääkäripataljoona
1 silloin 1940 – 1941 oli asutet-
tuna ja sitä koulutettiin ja toi-
vottavasti kuulemme täällä
palvelleitten Jääkäripataljoona
1:n miesten kertomuksia mil-
laista täällä silloin oli.

Toivotan Teidät kaikki terve-
tulleiksi näille Jääkäriprikaatin
Killan kesäpäiville. Täällä on
erinomaiset puitteet ja sääkin
on tilattu parhaasta päästä niin,
että viihdymme — tervetuloa!
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Kunnioitetut veteraa-
nit, hyvät kuulijat,

Kokoontuessamme Jääkä-
riprikaatin Kiltaväen vuo-

tuiseen kesätapahtumaan me
olemme toteuttamassa merkit-
tävää maanpuolustusvalmiu-
den ylläpitoon liittyvää tehtä-
vää.  Me olemme vaalimassa
ja vahvistamassa tulevaisuu-
den rakentamisaineksina vält-
tämättömiä perinteitä. Niitä pe-
rinteitä, joiden juuret ovat men-
neiden sukupolvien työssä.

 Minä olen vuosien mittaan
todennut tässä meidän joukos-
samme, miten meillä on yhtei-
nen ja vahva käsitys siitä, mitä
perinteillä ja niiden vaalimisel-
la tarkoitetaan. Meille perinteet
eivät ole vain tiettyjen menojen
ja muotojen noudattamista,
vaan tiedämme niillä olevan
monin verroin syvemmän
sisällön.

Me ajattelemme niin, että
arvokkaimillaan perinteet ovat
arvomaailmaamme rakenta-
vaa ja jokapäiväistä työtämme
ohjaamaan perittyä tietoa siitä
uupumattomasta työstä ja uh-
rautuvasta taistelusta, jolla mo-
net sukupolvet ovat tätä maata
rakentaneet ja sen vapautta
puolustaneet.

Tämän meidän Kiltamme
puitteissa me olemme huoleh-
timassa ja vastuussa siitä, että
kaikissa Jääkäriprikaatille vah-
van perustan rakentaneissa
joukoissa rauhan ja sotien
aikana palvelleiden ihmisten
työ saa sille kuuluvan arvonsa.
Samalla siirrämme tietoisuu-
den työn tuloksellisuudesta
henkiseksi kasvualustaksi
niille, jotka nyt ja tulevaisuu-

Kenraaliluutnantti Tuomo Tuomisen juhlapuhe
Killan kesäpäivillä Lappeenrannassa 04.08.2001

dessa ovat vastuussa aikai-
sempien sukupolvien työn jat-
kamisesta.

Merkittävää on nähdä, että
perinteet eivät pysähdytä mei-
tä menneeseen — se on voi-
mavara —  johon tukeutuen
me rakennamme tulevaisuut-
ta. Kun, runsaat kaksikymmen-
tä vuotta sitten tulin mukaan
tähän joukkoon, sain kokea
perinteiden todellisen merki-
tyksen arkipäivän työssä.

Jääkäriprikaatin perustami-
sen onnistumisessa ja sen
tuloksellisen työn  käynnisty-
misessä  oli oleellinen merki-
tyksensä sen kokoonpanoon
siirtyneiden joukkojen henkilös-
tön perinteillä tavoitteelliseen
työhön pohjaavaan ajatteluun.
Arvokkain perintö, minkä me
olemme meitä edeltäneiltä su-
kupolvilta saaneet on  itsenäi-
syys.

Me tiedämme millaisin pon-
nisteluin itsenäisyytemme on

hankittu ja turvattu ja miten sitä
on tästä eteenpäinkin vaa-
littava.

Jääkäriprikaatin Killan ar-
vokkaassa työssä tämän pe-
rinnön vaalimisessa tarvittavan
hengen rakentamisessa ovat
olleet keskeisessä roolissa Kil-
tamme veteraanit. He, joiden
taistelujen tuloksena itsenäi-
syytemme säilytettiin. Vete-
raanit ovat elävällä tavalla ra-
kentaneet sitä perustaa, jolta
voimavarat sodanjälkeisiin
suorituksiimme ovat kasva-
neet. Perinteet ovat aina olleet
aineksina arvojemme muodos-
tumisessa.

Nyt, kun me elämme maail-
massa, jossa muutokset elin-
ympäristössämme ovat nopei-
ta ja tunnemme elävämme jat-
kuvassa murroksessa arvo-
keskusteluun,jota käymme si-
sältyy suuri kysymys — onko
moniarvoistuvassa maailmas-
sa tapahtumassa jotakin sel-

Kenraaliluutnantti Tuomo Tuominen pitämässä juhlapuhetta Lappeen-
rannan Sotilaskodissa Killan kesäpäivien päiväjuhlassa.
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laista, mikä  on vaaraksi yhteis-
kuntaamme ylläpitäville ihan-
teille ja ovatko arvot ja perin-
teet, joille arvomme ovat pe-
rustuneet haalistumassa ja
maallistumassa uskomatto-
malla tavalla?

Eräs peruskysymyksiä on,
miten maailman kutistuminen
ihmisiä, kansallisuuksia ja  kult-
tuureja yhdenmukaistavaksi
kehikoksi vaikuttaa arvomaail-
mamme rakentumiseen. Meillä
käytävässä arvokeskustelussa
näytetään olevan erityisen
huolestuneita siitä, että ihmisen
katsotaan yhä useammin toi-
mivan itsekkäästi ja yhteisöl-
lisyyttä ylläpitävien arvot unoh-
taen.

Meidän vaalimamme vete-
raanisukupolven henkiseen
perintöön kuuluu keskeisenä
sisältönä valmius panna itsen-
sä alttiiksi yhteiseksi hyväksi
asetettujen tavoitteiden saavut-
tamiseksi. Tämän perinnön
vaalimisen tulee olla ydinsisäl-
tönä myös Kiltamme toimin-
nassa.

Perusedellytys yhteiskun-
nan tasapainoiselle ja tasapuo-
lisille kehittämiselle on yhteisiin
perusarvoihin perustuva yksi-
mielisyys tavoitteiden asetta-
misessa ja keinojen valinnassa
niiden saavuttamiseksi. Mitä
voimakkaammin ylikansalliset
järjestelmät vaikuttavat ratkai-
suihimme, sitä  tärkeämpää on
oivaltaa ja hyväksyä yhteisen
edun kansallisen tavoitteiden
asettamiseksi. Silloin me kyke-
nemme ohjaamaan maailmaa
mullistavat muutosprosessin
hallituksi kehitykseksi, joka
kohdistuu kaikkiin kansalaisiin
todellisuutena heidän arkipäi-
väänsä.

Puolustusvalmiuden ylläpi-
tämisessä suomalaiset ovat
osoittaneet aina laajaa yksi-

mielisyyttä. Meillä elää ajan
saatossa osoitettu tahto torjua
ulkoiseen turvallisuuteemme
kohdistuvat uhkat. Sen mukai-
sesti meillä ollaan valmiina yl-
läpitämään uskottavaa puolus-
tuskykyä.

Uskottavaa puolustuskykyä
käytännön päätöksin rakennet-
taessa käydään kuitenkin hyvin
monisisältöistä keskustelua
turvallisuusympäristömme ti-
lasta, mahdollisten uhkien luon-
teesta ja siitä, mitä uskottaval-
la puolustuksella loppujen lo-
puksi todella tarkoitetaan. Hy-
vinkin dramaattisia piirteitä ja
hämmästyttäviä kannanottoja
sisältävä keskustelu voidaan
jälleen kerran pelkistää hyvin
perinteiseen lopputulokseen.
Yleinen asevelvollisuus tulee
olemaan edelleenkin puolus-
tuksemme perustana. Hyvin
koulutettu reservi muodostaa
puolustuksemme uskottavuut-
ta ajatellen ainutlaatuisen voi-
mavaran, josta meillä ei ole
mahdollisuutta  tinkiä.

 Alueellinen puolustusjärjes-
telmä, jota olemme rakenta-
neet kolmekymmentä vuotta ja
jota kehitetään tarpeen mu-
kaisesti tulee säilymään valta-
kunnan puolustuksen runko-
na.  Ja moninaisesta keskus-
telusta huolimatta on uskotta-
va, että myöskin n.s. valmius-
joukkojen varustaminen tulee
päätymään järkevään ratkai-
suun yhtenä osana alueellisen
puolustusjärjestelmämme ke-
hittämistä. Ennen kaikkea on
varmaa se, että kaikista rau-
han ajan joukoissa jatkuu ta-
voitteellinen työ osaavien ja hy-
vähenkisten sotilaiden koulut-
tamiseksi. Siinä työssä, niin
kuin tähänkin asti Kiltamme
tulee olla — se varmaan ha-
luaa olla mukana omalla pa-
noksellaan. Minä toivotan teille

kaikille voimia olla mukana täs-
sä työssä ja myöskin henkilö-
kohtaisesti teille kaikille antoi-
sia päiviä ja vuosia kaikissa
toimissanne tästä eteenpäin!

Haluan vielä päättää tämän
puheeni kovinkin henkilökoh-
taiseen  osuuteen. Kun edelli-
sen kerran tapasin tämän kilta-
joukon jäseniä, se tapahtui
Muolaan pitäjässä tuolla me-
netetyllä Karjalan kannaksella.
Olin isäni kaatumispaikalla. Tä-
mä pyörämarssia tekevä pe-
rinnejoukko osui kohdalleni.
Tapahtuma jäi syvästi mielee-
ni. Toivotan huomenna alka-
valle pyörämarssille – Matille
ja marssijoille parhainta me-
nestystä marssille!

 • • • • • • • • • • • •

Kuvatekstejä Killan
kuvasivuille:

Sivun 134 kuvan alaosassa ovat ke-
säpäivillä 2001 mukana olleet Jää-
käripataljoona 1:n Lappeenrannas-
sa palvelleet sotien veteraanit. Va-
semmalta Teuvo Launiainen Turus-
ta, Reino Lähteensuo Ulvilasta, Ha-
rald Johansson (takana) Helsingis-
tä, Ilmo Haario Varkaudesta, Kaino
Huhtanen Urjalasta, Erkki J Ruoko-
ja (takana) Kälviältä, Matti Härkälä
Loimaalta ja Erkki Heinonen Heino-
lasta takanaan entisen kasarmin
seinään kiinnitetty muistolaatta.

Sivun 137 kuvan keskiosassa mars-
sitauolla Imatralla samassa partios-
sa alussa polkeneet Matti Nikula,
Kauko Salmela ja Aarre Asiala, joka
myös esittelee pyöräilyturvaliiviä.
Sama partio on sivun 138 kuvan
alaosassa Killan lippuvartiona So-
dankylässä 09.08.2001 kello 19.00
matkalla sankarihaudan seppeleen-
laskuun.

Sivun 137 kuvan alaoikealla partio-
ta  Kuusamosta  kohti Kemijärveä
vetää Kari Kangas mukanaan Aarre
Asiala ja Martti Hautala.
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Ossian HaukkaOssian HaukkaOssian HaukkaOssian HaukkaOssian Haukka HUITTINENHUITTINENHUITTINENHUITTINENHUITTINEN 04.10.191204.10.191204.10.191204.10.191204.10.1912 09.01.200209.01.200209.01.200209.01.200209.01.2002
Pentti PirttijärviPentti PirttijärviPentti PirttijärviPentti PirttijärviPentti Pirttijärvi SODANKYLÄSODANKYLÄSODANKYLÄSODANKYLÄSODANKYLÄ 11.02.193611.02.193611.02.193611.02.193611.02.1936 29.01.200229.01.200229.01.200229.01.200229.01.2002
Sulo OllilaSulo OllilaSulo OllilaSulo OllilaSulo Ollila SODANKYLÄSODANKYLÄSODANKYLÄSODANKYLÄSODANKYLÄ 07.03.193007.03.193007.03.193007.03.193007.03.1930 21.02.200221.02.200221.02.200221.02.200221.02.2002
Arvo KuusistoArvo KuusistoArvo KuusistoArvo KuusistoArvo Kuusisto RAUMARAUMARAUMARAUMARAUMA 03.05.191103.05.191103.05.191103.05.191103.05.1911 23.02.200223.02.200223.02.200223.02.200223.02.2002
Väinö KuiriVäinö KuiriVäinö KuiriVäinö KuiriVäinö Kuiri KEMIKEMIKEMIKEMIKEMI 10.11.192910.11.192910.11.192910.11.192910.11.1929 15.03.200215.03.200215.03.200215.03.200215.03.2002
Voitto SuopajärviVoitto SuopajärviVoitto SuopajärviVoitto SuopajärviVoitto Suopajärvi SODANKYLÄSODANKYLÄSODANKYLÄSODANKYLÄSODANKYLÄ 22.06.194622.06.194622.06.194622.06.194622.06.1946 12.04.200212.04.200212.04.200212.04.200212.04.2002
Hannu AaltoHannu AaltoHannu AaltoHannu AaltoHannu Aalto TAMPERETAMPERETAMPERETAMPERETAMPERE 13.05.192113.05.192113.05.192113.05.192113.05.1921 29.04.200229.04.200229.04.200229.04.200229.04.2002
Lauri V HirvensaloLauri V HirvensaloLauri V HirvensaloLauri V HirvensaloLauri V Hirvensalo OULUOULUOULUOULUOULU 21.11.192421.11.192421.11.192421.11.192421.11.1924 09.05.200209.05.200209.05.200209.05.200209.05.2002
Timo VaaralaTimo VaaralaTimo VaaralaTimo VaaralaTimo Vaarala SATTASVAARASATTASVAARASATTASVAARASATTASVAARASATTASVAARA 20.02.198120.02.198120.02.198120.02.198120.02.1981 21.07.200221.07.200221.07.200221.07.200221.07.2002
Juho SusinevaJuho SusinevaJuho SusinevaJuho SusinevaJuho Susineva KUUSAMOKUUSAMOKUUSAMOKUUSAMOKUUSAMO 03.07.191303.07.191303.07.191303.07.191303.07.1913 28.07.200228.07.200228.07.200228.07.200228.07.2002
Antti HuikuriAntti HuikuriAntti HuikuriAntti HuikuriAntti Huikuri ÄHTÄRIÄHTÄRIÄHTÄRIÄHTÄRIÄHTÄRI 11.04.193511.04.193511.04.193511.04.193511.04.1935 29.07.200229.07.200229.07.200229.07.200229.07.2002
Matti M KarkiainenMatti M KarkiainenMatti M KarkiainenMatti M KarkiainenMatti M Karkiainen HARJAVALTAHARJAVALTAHARJAVALTAHARJAVALTAHARJAVALTA 12.08.191812.08.191812.08.191812.08.191812.08.1918 20.08.200220.08.200220.08.200220.08.200220.08.2002
Esa TurunenEsa TurunenEsa TurunenEsa TurunenEsa Turunen IISALMIIISALMIIISALMIIISALMIIISALMI 10.07.194410.07.194410.07.194410.07.194410.07.1944 14.10.200214.10.200214.10.200214.10.200214.10.2002
Aarno LanttoAarno LanttoAarno LanttoAarno LanttoAarno Lantto VEIKKOLAVEIKKOLAVEIKKOLAVEIKKOLAVEIKKOLA 26.01.192926.01.192926.01.192926.01.192926.01.1929 01.11.200201.11.200201.11.200201.11.200201.11.2002
Pertti NikkanenPertti NikkanenPertti NikkanenPertti NikkanenPertti Nikkanen HALIKKOHALIKKOHALIKKOHALIKKOHALIKKO 10.04.191210.04.191210.04.191210.04.191210.04.1912 04.11.200204.11.200204.11.200204.11.200204.11.2002
Tuure AntikainenTuure AntikainenTuure AntikainenTuure AntikainenTuure Antikainen OULUOULUOULUOULUOULU 24.12.191824.12.191824.12.191824.12.191824.12.1918 18.12.200218.12.200218.12.200218.12.200218.12.2002
Kalevi RömpöttiKalevi RömpöttiKalevi RömpöttiKalevi RömpöttiKalevi Römpötti ESPOOESPOOESPOOESPOOESPOO 30.04.191730.04.191730.04.191730.04.191730.04.1917 01.01.200301.01.200301.01.200301.01.200301.01.2003
Eino MarttilaEino MarttilaEino MarttilaEino MarttilaEino Marttila TIISTENJOKITIISTENJOKITIISTENJOKITIISTENJOKITIISTENJOKI 06.08.191806.08.191806.08.191806.08.191806.08.1918 24.01.200324.01.200324.01.200324.01.200324.01.2003
Irja MäkiIrja MäkiIrja MäkiIrja MäkiIrja Mäki NAANTALINAANTALINAANTALINAANTALINAANTALI 06.01.192206.01.192206.01.192206.01.192206.01.1922 17.02.200317.02.200317.02.200317.02.200317.02.2003
Seppo HakalaSeppo HakalaSeppo HakalaSeppo HakalaSeppo Hakala SODANKYLÄSODANKYLÄSODANKYLÄSODANKYLÄSODANKYLÄ 10.03.194310.03.194310.03.194310.03.194310.03.1943 28.02.200328.02.200328.02.200328.02.200328.02.2003
Yrjö RaaterovaYrjö RaaterovaYrjö RaaterovaYrjö RaaterovaYrjö Raaterova SODANKYLÄSODANKYLÄSODANKYLÄSODANKYLÄSODANKYLÄ 11.04.196311.04.196311.04.196311.04.196311.04.1963  24.03.2003 24.03.2003 24.03.2003 24.03.2003 24.03.2003
Helmer LaukomaHelmer LaukomaHelmer LaukomaHelmer LaukomaHelmer Laukoma TURKUTURKUTURKUTURKUTURKU 24.02.191724.02.191724.02.191724.02.191724.02.1917  03.04.2003 03.04.2003 03.04.2003 03.04.2003 03.04.2003
Leo ToppalaLeo ToppalaLeo ToppalaLeo ToppalaLeo Toppala NAANTALINAANTALINAANTALINAANTALINAANTALI 27.06.192227.06.192227.06.192227.06.192227.06.1922 13.05.200313.05.200313.05.200313.05.200313.05.2003
Aimo PuutioAimo PuutioAimo PuutioAimo PuutioAimo Puutio OULUOULUOULUOULUOULU 31.05.192031.05.192031.05.192031.05.192031.05.1920 07.06.200307.06.200307.06.200307.06.200307.06.2003
Tuomo TuominenTuomo TuominenTuomo TuominenTuomo TuominenTuomo Tuominen KAUSALAKAUSALAKAUSALAKAUSALAKAUSALA 21.12.193121.12.193121.12.193121.12.193121.12.1931 10.06.200310.06.200310.06.200310.06.200310.06.2003
Annikki SalomaaAnnikki SalomaaAnnikki SalomaaAnnikki SalomaaAnnikki Salomaa RAUMARAUMARAUMARAUMARAUMA 24.05.192624.05.192624.05.192624.05.192624.05.1926 18.07.200318.07.200318.07.200318.07.200318.07.2003
Olavi S AikioOlavi S AikioOlavi S AikioOlavi S AikioOlavi S Aikio SODANKYLÄSODANKYLÄSODANKYLÄSODANKYLÄSODANKYLÄ 09.01.193109.01.193109.01.193109.01.193109.01.1931 **.08.2003**.08.2003**.08.2003**.08.2003**.08.2003
Kalervo AiranneKalervo AiranneKalervo AiranneKalervo AiranneKalervo Airanne VAASAVAASAVAASAVAASAVAASA 25.02.192025.02.192025.02.192025.02.192025.02.1920 13.08.200313.08.200313.08.200313.08.200313.08.2003
Valde AlaluusuaValde AlaluusuaValde AlaluusuaValde AlaluusuaValde Alaluusua LUUSUALUUSUALUUSUALUUSUALUUSUA 03.11.192003.11.192003.11.192003.11.192003.11.1920 31.08.200331.08.200331.08.200331.08.200331.08.2003
Mikko LehtinenMikko LehtinenMikko LehtinenMikko LehtinenMikko Lehtinen SODANKYLÄSODANKYLÄSODANKYLÄSODANKYLÄSODANKYLÄ 19.03.192219.03.192219.03.192219.03.192219.03.1922 18.09.200318.09.200318.09.200318.09.200318.09.2003
Urho TasalaUrho TasalaUrho TasalaUrho TasalaUrho Tasala HUITTINENHUITTINENHUITTINENHUITTINENHUITTINEN 06.10.200306.10.200306.10.200306.10.200306.10.2003
Ukko HynninenUkko HynninenUkko HynninenUkko HynninenUkko Hynninen OULUOULUOULUOULUOULU 14.10.191914.10.191914.10.191914.10.191914.10.1919 10.10.200310.10.200310.10.200310.10.200310.10.2003
Kaarlo J. LahtinenKaarlo J. LahtinenKaarlo J. LahtinenKaarlo J. LahtinenKaarlo J. Lahtinen HELSINKIHELSINKIHELSINKIHELSINKIHELSINKI 21.05.192121.05.192121.05.192121.05.192121.05.1921 23.10.200323.10.200323.10.200323.10.200323.10.2003
Väinö HeineVäinö HeineVäinö HeineVäinö HeineVäinö Heine PORIPORIPORIPORIPORI 01.02.191201.02.191201.02.191201.02.191201.02.1912 09.12.200309.12.200309.12.200309.12.200309.12.2003
Yrjö EnsioYrjö EnsioYrjö EnsioYrjö EnsioYrjö Ensio OULUOULUOULUOULUOULU 05.12.191405.12.191405.12.191405.12.191405.12.1914 16.01.200416.01.200416.01.200416.01.200416.01.2004
Ensio Keto-TokoiEnsio Keto-TokoiEnsio Keto-TokoiEnsio Keto-TokoiEnsio Keto-Tokoi PELKOSENNIEMIPELKOSENNIEMIPELKOSENNIEMIPELKOSENNIEMIPELKOSENNIEMI 11.09.192411.09.192411.09.192411.09.192411.09.1924 23.01.200423.01.200423.01.200423.01.200423.01.2004
Arvo HalonenArvo HalonenArvo HalonenArvo HalonenArvo Halonen TORNIOTORNIOTORNIOTORNIOTORNIO 03.07.196303.07.196303.07.196303.07.196303.07.1963 09.02.200409.02.200409.02.200409.02.200409.02.2004
Paavo NurminenPaavo NurminenPaavo NurminenPaavo NurminenPaavo Nurminen TAMPERETAMPERETAMPERETAMPERETAMPERE 24.02.191624.02.191624.02.191624.02.191624.02.1916  09.02.2004 09.02.2004 09.02.2004 09.02.2004 09.02.2004
Aimo VeranenAimo VeranenAimo VeranenAimo VeranenAimo Veranen ESPOOESPOOESPOOESPOOESPOO 08.11.192008.11.192008.11.192008.11.192008.11.1920 26.02.200426.02.200426.02.200426.02.200426.02.2004
Jaakko PeräläJaakko PeräläJaakko PeräläJaakko PeräläJaakko Perälä KUUSAMOKUUSAMOKUUSAMOKUUSAMOKUUSAMO 23.07.192523.07.192523.07.192523.07.192523.07.1925 **.**.2004**.**.2004**.**.2004**.**.2004**.**.2004
Vesa RahkolaVesa RahkolaVesa RahkolaVesa RahkolaVesa Rahkola SODANKYLÄSODANKYLÄSODANKYLÄSODANKYLÄSODANKYLÄ 13.08.194213.08.194213.08.194213.08.194213.08.1942 04.03.200404.03.200404.03.200404.03.200404.03.2004
Aarre RautaojaAarre RautaojaAarre RautaojaAarre RautaojaAarre Rautaoja KOKKOKYLÄKOKKOKYLÄKOKKOKYLÄKOKKOKYLÄKOKKOKYLÄ 21.08.194421.08.194421.08.194421.08.194421.08.1944 26.03.200426.03.200426.03.200426.03.200426.03.2004
Jussi LinnamoJussi LinnamoJussi LinnamoJussi LinnamoJussi Linnamo ESPOOESPOOESPOOESPOOESPOO 13.10.192413.10.192413.10.192413.10.192413.10.1924 18.05.200418.05.200418.05.200418.05.200418.05.2004
Kaarlo JaakkolaKaarlo JaakkolaKaarlo JaakkolaKaarlo JaakkolaKaarlo Jaakkola FORSSAFORSSAFORSSAFORSSAFORSSA 29.05.191729.05.191729.05.191729.05.191729.05.1917 21.05.200421.05.200421.05.200421.05.200421.05.2004
Paavo SippolaPaavo SippolaPaavo SippolaPaavo SippolaPaavo Sippola FORSSAFORSSAFORSSAFORSSAFORSSA 28.02.193528.02.193528.02.193528.02.193528.02.1935 21.05.200421.05.200421.05.200421.05.200421.05.2004
Leo AaltoLeo AaltoLeo AaltoLeo AaltoLeo Aalto PORIPORIPORIPORIPORI 06.04.192106.04.192106.04.192106.04.192106.04.1921 23.06.200423.06.200423.06.200423.06.200423.06.2004
Paavo ErkkiläPaavo ErkkiläPaavo ErkkiläPaavo ErkkiläPaavo Erkkilä TERVAJOKITERVAJOKITERVAJOKITERVAJOKITERVAJOKI 13.12.192013.12.192013.12.192013.12.192013.12.1920  11.07.2004 11.07.2004 11.07.2004 11.07.2004 11.07.2004
Ilpo SirkkaIlpo SirkkaIlpo SirkkaIlpo SirkkaIlpo Sirkka SODANKYLÄSODANKYLÄSODANKYLÄSODANKYLÄSODANKYLÄ 26.11.191426.11.191426.11.191426.11.191426.11.1914 08.08.200408.08.200408.08.200408.08.200408.08.2004
Sami RasmusSami RasmusSami RasmusSami RasmusSami Rasmus KARIGASNIEMIKARIGASNIEMIKARIGASNIEMIKARIGASNIEMIKARIGASNIEMI 17.12.197917.12.197917.12.197917.12.197917.12.1979 18.08.200418.08.200418.08.200418.08.200418.08.2004
Olavi UkonahoOlavi UkonahoOlavi UkonahoOlavi UkonahoOlavi Ukonaho PULKKILAPULKKILAPULKKILAPULKKILAPULKKILA 10.03.192410.03.192410.03.192410.03.192410.03.1924  **.**.2004 **.**.2004 **.**.2004 **.**.2004 **.**.2004
Jarmo JärvilehtoJarmo JärvilehtoJarmo JärvilehtoJarmo JärvilehtoJarmo Järvilehto VAASAVAASAVAASAVAASAVAASA 17.04.192117.04.192117.04.192117.04.192117.04.1921 30.09.200430.09.200430.09.200430.09.200430.09.2004
Martti KiippaMartti KiippaMartti KiippaMartti KiippaMartti Kiippa VALKEAKOSKIVALKEAKOSKIVALKEAKOSKIVALKEAKOSKIVALKEAKOSKI 20.11.191520.11.191520.11.191520.11.191520.11.1915 25.10.200425.10.200425.10.200425.10.200425.10.2004
Heikki JussilaHeikki JussilaHeikki JussilaHeikki JussilaHeikki Jussila EURAEURAEURAEURAEURA 19.01.192119.01.192119.01.192119.01.192119.01.1921 08.12.200408.12.200408.12.200408.12.200408.12.2004

       Ajasta iäisyyteen vuosien 2002 – 2004
                  aikana siirtyneitä kiltalaisia:

“““““”Käsin voimakkain, ri”Käsin voimakkain, ri”Käsin voimakkain, ri”Käsin voimakkain, ri”Käsin voimakkain, rivivivivivit rinnakkain,t rinnakkain,t rinnakkain,t rinnakkain,t rinnakkain,
aina vaina vaina vaina vaina valmis olkoon valmis olkoon valmis olkoon valmis olkoon valmis olkoon vararararartija maan!”tija maan!”tija maan!”tija maan!”tija maan!” Arvo Ylitalo
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Kunnioitettavat kilta-
laiset, hyvät kiltaveljet
ja –sisaret,

Olemme kokoontuneet tän-
ne Lappeenrantaan muis-

telemaan Jääkäripataljoona
1:n vaiheita, erikoisesti täällä
Lappeenrannassa. Sodan lo-
puttua 13.03.1940 Nietjärvellä,
kulki pataljoonan tie Savon-
linnan ja Myllykosken kautta
marssien sekä juna- ja auto-
kuljetuksin Lappeenrantaan.

Loppukevät sekä kesä 1940
majailtiin varsinaisella kasar-
mialueella, vielä puutteellisis-
sa oloissa mm. ilman vuode-
vaatteita, mantteli peittona,
pakki tyynynä. Täitä tapettiin
yksin ja yhdessä täisaunassa.

Syksyllä 1940 asettui Jää-
käripataljoona 1 tänne Linnan-
mäelle ja pääsi jo tyydyttäviin
kasarmiolohin.  Muistaakseni
kiväärikomppaniat olivat ma-
joittuneet noihin kolmeen, nyt
keltaiseen, kasarmirakennuk-
seen komppaniajärjestykses-
sä, tieltä päin ykkönen, kak-
konen ja kolmonen. Koneki-
väärikomppania kai oli tuossa
punaisessa puutalossa, esi-
kunta, viesti- ja loput olivat var-
sinaisissa vankilarakennuk-
sissa.

Talvisodassa Nietjärvellä
olin oppinut erikoisesti kunnioit-
tamaan vanhemman ikäluokan
ryhmänjohtajien ja jääkärien
kaikinpuolista sotilaskuntoa.

Täällä Lappeenrannassa
aloitettiin heti kenttätyöt omalla
kaistalla Hytin suunnassa sekä
samalla erittäin tehokas kenttä-
koulutus. Talvisodan kokeneet

Everstiluutnantti  Ilmo Haarion  Jääkäripataljoona
1:n muistolaatan paljastuspuhe Lappeenrannassa
04.08.2001
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kouluttajat tiesivät käytännön-
läheisesti, miten ja mitä pitää
kouluttaa. Koulutuksen tarkoi-
tuksenmukaisuutta kuvaa se,
että myöhemmin monen jatko-
sodan taistelun jälkeen tuntui
siltä, että se oli sellaisenaan jo
Lappeenrannassa harjoiteltu.

Keväältä 1941 jäi mieleeni
erikoisesti ikäluokalleni pidetyt
vahvennetun komppanian
maastoharjoitukset. Niitä saat-
toi olla kolme – neljä viikossa ja
ne kestivät koko päivän. Kyllä
osasi pyörillä etenevä kärki-
komppania lähes ajovauhtia
jalkautua, järjestää pyöränsä
maastoon ja siirtyä taisteluryh-
mitykseen.

Jääkäripataljoona oli hyvin
asettunut Lappeenrantaan —
vanhaan varuskuntakaupun-
kiin. Tuntui, että kaupunki tunsi
omakseen myös jääkärit. Tä-
mä sävy jäi erikoisesti mieleen,
kun pataljoona sitten sodan
enteissä kesäkuussa 1941 jätti
linnoituksen kasarmit ja marssi
puolustuskaistalleen Hyttiin.

Tuon portin läpi me ajoimme
ja sitten läpi kaupungin. Kau-
punkilaiset olivat sankoin jou-
koin täyttäneet katuvieret. Hy-
vin koulutettu pataljoona ajoi
pyörillä äänettömästi — yhtä
äänettöminä ja totisina seura-
sivat katselijat ajoamme. Tuo
huolestunut hiiskumaton hiljai-
suus oli vaikuttava. Lappeen-
rannan kaupunki oli kokenut
talvisodan — kaupunkilaiset
tiesivät, mitä sota on. Ja so-
taanhan me läksimme. Sotaan,
joka kesti monta pitkää vuotta.

Ystävät,
Jääkäripataljoona 1 lähti so-
taan kuusikymmentä vuotta sit-
ten hallitusti ja tietoisena teh-
tävästään.

Tehkäämme kunniaa tälle uljaista uljaimmalle
Jääkäripataljoona 1:lle!
Asento, poistetaan muistolaatan suojavaate!

Jääkäripataljoona 1:n veteraani Juhani Nuotto
lausui runon “Hyvästi Kirvesmäki”

Hyvät ystävät, tänne siis kokoonnuimme. Minä jouduin
tänne tulemaan sotasairaalasta melkein heti, kun Jääkäri-

pataljoona 1:n pojat olivat tänne saapuneet. Talvisota oli päättynyt.
Yrjö Jylhällä on runo, jonka nimi on “Hyvästi Kirvesmäki”, ehkä
se sopii tähän kohtaan!
Jotkut ovat kysyneet, miksei Yrjö Jylhä ei ole yhtään runoa
omistanut naisille? Siihen on sellainen selitys, että hän joutui
koko talvisodan taistelemaan etulinjassa, jonne naiset eivät
voineet tulla, mutta hänellä on yksi runo, jossa hän hyvin kauniisti
kertoo äidistään. Se on, kun nuori sotilas rintamalta palaa kotiin.
Sen voi tulkita jopa kahdella tavalla. Voi olla, että vain hänen
sielunsa sinne tulee ja myös voi tulkita niin, että hän todella tulee
kotiin. Se runo ei ole aivan niin pitkä kuin tuo äskeinen. Sen nimi
on “Kirkastus”.

• • • • • • • • • • •
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Aarre Asiala, majuri res.

Näin kajahti sotilaalliseen
tapaan Lappeenrannassa

Jääkäriprikaatin Killan kesäpäi-
vien yhteydessä Adolf Ehrn-
roothin aukiolla, Joutselän tais-
telun muistomerkillä, elokuun
05. päivänä 2001 kello 10.15
seppeleenlaskun jälkeen. Käs-
kyllä alkoi 1005 kilometrin taival
armeijan nykypyörillä Lappeen-
rannasta  Sodankylään.

Ennen irtaantumista Joutse-
län taistelun muistomerkiltä
pyörämarssiosasto osallistui
Jääkäripataljoona 1 muistolaa-
tan paljastustilaisuuteen Lap-
peenrannan linnoituksen alu-
eella, missä Jääkäripataljoona
1 oli sijoitettuna 10.04.1940 –
01.07.1941.

Kuten juhlapyörämarssin
“päämoottori”, Jääkäriprikaatin
Killan supersihteeri everstiluut-
nantti Pekka J Heikkilä ker-
tausharjoitussuunnitelmassa
joukolleen ilmoitti, JUHLA-
PERINNEPYÖRÄMARSSI
suoritettiin Jääkäriprikaatin Kil-
lan vanhimman perinnejoukko-
yksikön Lapin Jääkäripataljoo-
nan — aikaisemmin Jääkäri-
pataljoona 1 — 80-vuotisjuhlan,
Sodankylän sotien veteraanien
kunnioittamiseksi, ja heidän
veteraanimatrikkelin “PUO-
LESTA MAAN” julkaisun juh-
listamiseksi. (Julkistaminen
tapahtui 14.08.2001 Sodanky-
lässä.)

Pyörämarssiosasto suunta-
si matkansa Lappeenrannasta
Imatran kautta Ilomantsiin,
mistä Jääkäripataljoona 1 aloitti

Perinnepyorämarssiosastomme
Lappeenranta – Sodankylä 2001:
AUTONKULJETTAJAT: jääkärit Hannu Aikio, Kelontekemä
ja Heikki Lepistö, Oulu, Jääkäriprikaatin varusmiesautonkul-
jettajat.
OSASTON JOHTAJA: everstiluutnantti Pekka J Heikkilä,
Sodankylä. Suunnittelu ja toteutus mestarillista.
PYÖRÄILIJÄT:
1. kapteeni Niilo Tasala, Sodankylä. Vauhdikas huoltopääl-
likkö. “Nickburger” = sämpylä ja pari banaania välissä.
2. kapteeni Matti (isä) Nikula, Isokyrö. Osuuksien jakelija,
pahin osuus itselle — vahingossa.
3. kapteeni Pekka (poika) Hautala, Hyvinkää. Sanoi asiaa, kun
suunsa aukaisi. Mies kuin rautaa.
4. yliluutnantti Heikki Jänkälä, Sodankylä. Sitkeä, kestävä,
jäyhä sotilas palveluksessa — sopiva rallikuskiksikin.
5. yliluutnantti Kari Kangas, Porvoo. Harkitseva aamuvoimis-
telija — ei tehnyt ajo tiukkaakaan.
6. luutnantti Kauko Salmela, Sodankylä. Kuntokone, sotilas-
asiat hallinnassa — kuin palveluksessa.
7. sotilasmestari Martti (isä) Hautala, Kälviä. Peräänantamaton
polkija, isähahmo — “sadepilvien tunnustelija”.
8. kersantti Tommi (poika) Nikula, Sodankylä. Vauhtihirmu
pyörällä ja puheessa, mittaristomies ajossa.
9. majuri Aarre Asiala, Kurikka. Mukavasti kuntoillut reserviläi-
nen — optio uusintamarssiin v. 2004.

Jääkäripataljoona 1:n  perinnepyörä-
marssiosasto – pyörille nouse!

Lähtö Lappeenrannasta 05.08.2001 aamulla. Kirittäjänä
Lappeenrannan halki lähinnä patsasta Juho Pyykkönen.
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jatkosotataipaleensa taistellen
18.07. –  23.08.1941, ja päätti
jatkosotatiensä taistellen jäl-
leen Ilomantsiin 27.07. –
04.09.1944  — jatkaen sitten
Lapin sotaan.

Pyörämarssilla tuli tutuksi
sodankyläläisten talvisodan
Jalkaväkirykmentti 27 veteraa-
nien useat kunnian kentät Kuh-
mossa, Raatteen tiellä ja Suo-
mussalmella.

Sarriojärvellä armeijan leiri-
alueella vietetyn yön jälkeen
osallistuimme kunniavieraina
Jääkäriprikaatin kesän 2001
alokkaiden juhlavaan valante-
kotilaisuuteen 09.08. Kemijär-
ven Kuumaniemen torilla.

 Taakse jäivät Pelkosennie-
men talvisodan taistelupaikat
matkalla Sodankylään, missä
sankarihaudalla ja Jääkäripri-
kaatin perinneaukiolla, Jout-
selän patsaalla, vietettyjen ti-
laisuuksien jälkeen pyörämars-
siosasto ansaitsi 5 vrk:n, ja
1005 km polkemisen kunniak-
si makoisat löylyt Jääkäripri-
kaatin rantasaunalla.

Pyörämarssiosasto suoritti
P J Heikkilän johdolla  KUN-
NIANOSOITUKSIA eri taiste-
lupaikoilla ja sankarihaudoilla.
Varustuksenamme vain armei-
jan polkupyörä ja kesävarustus
sai meidät monesti kunnioituk-
sella ajattelemaan sotiemme
joukkoja täysissä varustuksis-
sa, pyörineen, taistellessaan
vapaan isänmaan silloisilla teil-
lä ja metsissä.

Kunnioitimme kaatuneita so-
tilaita ja elossaolevia vete-
raaneja Taistelijan talolla Ilo-
mantsin Hattuvaarassa, Kuh-
mon, Suomussalmen ja Sodan-
kylän sankarihaudoilla, sekä
Joutselän patsailla Lappeen-
rannassa ja Sodankylässä.
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Tilaisuuksissa oli lehdistöä,
paikallinen kuntien johdon
edustus, veteraaneja ja erityi-
sen iloisena yllätyksenä Suo-
mussalmen kirkkomaalla myös
Kainuun Rajavartioston Killan
Suomussalmen osaston vank-
ka edustus kesäisestä sa-
desäästä huolimatta.

ERIKOISIN — mielessä säi-
lyvä — mutta ei silti raskain
“kertausharjoitus”, sillä mars-
siviikko oli mitä kauneinta ke-
säämme, sopivaa myötäistä vi-
rettä, ja vain parin etapin ver-
ran sadetta. KULJETUS ja
huolto toimi varusmieskuljet-
tajien jääkärien Hannu Aikio,
Kelontekemästä ja Heikki Le-
pistön, Oulusta ammattitai-
dolla Jääkäriprikaatin ajoneu-
voilla. RUOKAHUOLTO huol-
topäällikkömme, kapteeni Niilo
“Nickburger” Tasalan, loihti-
mana makkara-, puuro- /muro,
urheilujuoma- ja erityisesti ba-
naanivarastoin takasi yltäkyl-
läisen kalorimäärän, joskin vä-
lillä turvauduimme ruokala-an-
noksiinkin.

MAJOITUSTEN ylellisyy-
destä vastasi marssimme pääl-
likkö ja sielu everstiluutnantti
Pekka J Heikkilä. Hän tutus-
tutti meidät Ilomantsin rajavar-
tioasemaan, Kuhmon kunnan
leirikeskukseen, Metsähalli-
tuksen vuokrakämppään Kuo-
ringissa (Kuusamon ja Posion
puolivälissä), Sarriojärven lei-
rialueeseen ja tietenkin Jääkä-
riprikaatin tiloihin Sodanky-
lässä.

Jokaisessa paikassa sai
vihta / vasta kyytiä ja kiukaat
kimahtelivat. Lihashuolto toi-
mi.

Jääkäriprikaatin rantasau-
nalla yliluutnantti Ilkka Väli-
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maan loihtiman kenttäpäiväl-
lisen yhteydessä Jääkäripri-
kaatin komentajan eversti Han-
nu Aikion johdolla, evers-
tiluutnantti Seppo Hakalan to-
distamana, päätimme suorit-
taa PERINNEPYÖRÄMARS-
SIN VUONNA 2004 VAA-
SASTA SODANKYLÄÄN —
tuleehan silloin 40 vuotta Poh-
janmaan Jääkäripataljoonan
(Jääkäripataljoona 1 jatkeen)
siirtymisestä Vaasasta Sodan-
kylään ja 25 vuotta Jääkäripri-
kaatin perustamisesta. Eversti
Aikio itsekin lupautui “pyörä-
ohjukseksi”.

KIITÄMME yhdessä ja erik-
seen Etupyörän välityksellä
Jääkäriprikaatia, Jääkäripri-
kaatin Kiltaa ja Sodankylän
kuntaa saamistamme muisto-
esineistä ja lahjoista sekä on-
nistuneen pyörämarssimme
tukemisesta.

KIITÄMME erityisesti evers-
tiluutnantti P J Heikkilää hie-
nosta, suorittamastamme “pyö-
räilykesälomaviikosta” itsenäi-
sen isänmaamme taanneitten
kunniaksi.

Olkoot Jääkäriprikaatin tuol-
loisen sotilaspastorin Ari Riut-
taskorven valapuheen sanat
kannustamassa meitä “konka-
reita”, mutta etenkin nuoria yh-
teisen isänmaamme puolus-
tamiseen:

“Te nuoret alokkaat, jotka
tänään vannotte sotilasvalan
ja ylennetään jääkäreiksi, te
lupaudutte tällaiseen lähimmäi-
sen, kodin, perheen, ystävien,
palvelustoverien ja isänmaan
edun etusijalle asettavaan
ajatus- ja elämänmalliin. Te
lupaatte nyt varusmiespal-
velusta suorittaessanne, aika-
nanne reservissä — ja jos niin

käy, niin myös kriisitilanteessa
puolustaa tätä kalliisti kerran
vapaaksi taisteltua ja rakasta
isänmaatamme, sen rakenta-
jia ja kansaa. Se on rohkea
lupaus.”

Tapaamisiin pyörä-
marssin merkeissä
jälleen kesällä
2004!
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Sodankylän veteraanimatrik-
keli “Puolesta maan” sai hy-
vän vastaanoton. Vajaan kol-
men kuukauden aikana il-
mestymisestään teosta oli
myyty yli 1500 kappaletta.
Kunta lahjoitti teoksen kai-
kille Sodankylässä asuville
rintamalisän saajille ja vete-
raanitunnuksen omaavalle.

Veteraanit tyytyväisiä

Kirjasta on pidetty ja siitä on
saatu paljon palautetta, jo-

ka on ollut valtaosin myönteistä
jopa ylistävää. Kielteistäkin pa-
lautetta on saatu 10 – 15 hen-
kilöltä ja se on koskenut mat-
rikkeliosan henkilöiden perhe-
suhteista olevia puutteita ja va-
javaisuuksia. Puutteet ovat in-
timiteettisuojalain seurausta.
Julkaisutoimikunta ei ole ha-
lunnut vaarantaa kenenkään
yksityisyyden suojaa ja siksi
on julkaistu vain asianomaisten
itsensä toimikunnalle ilmoitta-
mat tai aikaisemmin ilmesty-
neistä matrikkeleista löydetyt
tiedot henkilöiden perhesuh-
teista.

Näiden tietojen tarkastami-
nen olisi arvion mukaan viiväs-
tyttänyt teoksen valmistumista
parilla vuodella.

Henkilöiden sotilasuraa kos-
kevat tiedot ovat peräisin so-
tilaspasseista tai sotilaskanta-
korteista ja ne ovat oikeita.
Kirjaa on myymättä noin pari-
sataa kappaletta. Sitä myyvät
Antti Ylitalo kunnanvirastolla
ja lisäksi Martti Maikkunen,
Kalle Sukuvaara ja Matti Ala-
järvi sekä Jääkäriprikaatin Kil-
lan sihteeri.

Teoksesta on tarkoitus jul-
kaista lisäosa vuoden 2005 ai-
kana.  Matrikkelitoimikunnalla
on sellainen käsitys, että So-
dankylässä on noin sata sellais-
ta miestä, jotka ovat olleet so-
dassa, mutta eivät ole matrik-
kelissa. He ovat pääosin
muualla syntyneitä, mutta so-
danjälkeisen elämäntyönsä
Sodankylässä tehneitä. Heidät
lisätään mieluusti matrikkeliin,
jos he antavat tietonsa. Lisäksi

on havaittu, että muutama So-
dankylässä syntynytkin puut-
tuu kirjasta. Heistä ei ole löyty-
nyt sotilaskantakorttia sota-ar-
kistosta. Asiaa tutkitaan ja hei-
dät otetaan lisäpainokseen jos
heidän sotilasuransa saadaan
selville. Matrikkelitoimikunta
pyytää ilmoittamaan havaituis-
ta puutteista tai virheistä  kirjal-
lisesti Matti Alajärvelle os.
Uittomiehentie 19 A 3, 99600
Sodankylä.

Puolesta
maan

Matrikkelityö alkoi vuoden 1998 aikana toden teolla. Toimikunnan pu-
heenjohtaja Matti Alajärvi luovutti teoksen 04.07.2001 Arvo Ylitalolle.
Julkistamistilaisuudessa 14.08. veteraanit saivat teoksen kunnan lahjana.
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Arvo YlitaloArvo YlitaloArvo YlitaloArvo YlitaloArvo Ylitalo

Hannu Honkakoski

Sunnuntai 02.09.2001 oli
kaunis ja lämmin päivä

Vaasassa, jossa järjestettiin
ensimmäinen Jääkärimarssi.
Jääkäripataljoona 27:n perin-
neyhdistys toimi marssin järjes-
täjänä. Liikkeelle oli lähdetty
hieman “matalalla profiililla”,
eikä osanottajia ollut kuin pa-
risenkymmentä.

Tarkoituksena oli, että eri
maanpuolustusjärjestöt muo-
dostavat nelihenkisiä partioita

Jääkärimarssi Vaasassa 02.09.2001
n.s. kilpailusarjaan. Partioita il-
mestyi lähtöpaikalle vain neljä;
kolme Jääkäriprikaatin Killan
partiota, yksi Vaasan sotilas-
poliisikillan partio sekä muut-
amia yksittäisiä marssijoita.

Vaasan Sotilasläänin ko-
mentaja eversti Kaarlo Ruutu
lähetti partiot matkaan. Ensim-
mäiset pari kilometriä marssit-
tiin peräti tahtimarssia, mutta
sitten siirryttiin vapaaseen
tahtiin ja eroja alkoi vähitellen
muodostua partioiden välille.

Välillä kengät hiersivät ja jou-
duttiin oikomaan sukkia, mutta
viiden ja puolen tunnin kuluttua
maali Vaasan keskustassa si-
jaitseva Jääkäripatsas alkoi nä-
kyä ja eversti Ruutu oli vas-
taanottamassa marssijoita.

Oli kierretty Sundominlahti
ja taitettu matkaa tasan 31 km
ja tultu Vaskiluodon kautta kau-
punkiin samaa reittiä, jota
Jääkärit aikanaan palasivat so-
tilaskoulutuksesta Saksasta.

Jääkäriprikaatin Killan 2.
partion kolme marssijaa tulivat
ensimmäisinä maaliin, mutta
Sotilaspoliisikillan partio julis-
tettiin voittajaksi, koska partion
yksi edustaja oli hieman jäänyt
joukosta.

Illalla eversti Ruutu ojensi
jokaiselle osallistujalle kunnia-
kirjan marssin suorittamisesta.
Hän korosti puheessaan, että
marssista tehdään jokavuo-
tinen perinne, jota laajennetaan
tämänkertaisesta, mutta ei
tehdä siitä varsinaista massa-
tapahtumaa.

Jääkäriprikaatin Killan
1. partiossa kilpailivat:
vänrikit Antti Kaijankangas,
Olli-Pekka Saxell, kersantti
Jukka Ruusila, alikersantti
Mikko Pieskä.
2. partiossa kilpailivat:
luutnantit Toni Latva-Teikari,
Juha Kaustinen, vänrikki
Hannu Kupari, alikersantti
Markus Leppikorpi.
3. partiossa kilpailivat:
ylikersantit Hannu Honkakos-
ki, Teemu Seppälä, korpraali
Petri Nousu, jääkäri Risto Pi-
rinen.
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Kapteeni Jari Haavisto
Saamme lukea ja kuunnella
uutisista lähes päivittäin
Lähi-idän kireästä tilantees-
ta. Palestiinalaisten ja israe-
lilaisten välit tuntuvat kärjis-
tyvän koko ajan yhä pahem-
maksi. Pyhällä maalla on täl-
lä hetkellä pahin kriisi vuo-
siin ja ulospääsyä ongelmis-
ta ei tunnu löytyvän. Ratkai-
su, onpa se mikä tahansa, ei
tule olemaan helppo, se vaa-
tii paljon kompromisseja ja
anteeksi antamista molem-
milta osapuolilta. Lähi-idän
tilanne on hyvin lähellä aja-
tuksiani, koska olen juuri
palannut alueelta rauhantur-
vatehtävistä.

Vuosi etelä-Libanonissa
meni nopeasti ja antoi

paljon uusia kokemuksia ja
ajateltavaa. Tilanne Libanonis-
sa oli Israelin tilanteeseen ver-
rattuna hyvin rauhallinen. Vä-
lillä tuntui olevan vaikeaa rau-
hoitella kotijoukkoja ja kertoa
siitä, että meillä on täällä tosi
rauhallista, kun tilanne vain
noin 50 kilometrin päässä rajan
toisella puolella oli lähes sodan
partaalla. Israelin joukot vetäy-
tyivät etelä-Libanonista  24.05.
2000 oltuaan siellä yhtäjaksoi-
sesti lähes 22 vuotta.

Tilanne etelä-Libanonissa
rauhoittui täysin Israelin vetäy-
tymisen jälkeen ja oma rau-
hanturvavuoteni oli tilanteiden
osalta hyvin rauhallinen.

Koko vuoden aikana olim-
me vain kerran kovassa tilan-
teessa sheltterissä eli pommi-
suojassa ja silloinkaan ei am-
muttu pataljoonamme alueelle.

Finbattin asema 9-15, taustalla Hermonvuori.

Keväällä 2000 rauhanturvaajat
saattoivat olla shelttereissä
jopa yli 10 kertaa päivässä.
Missään vaiheessa rauhatur-
vavuoteni aikana en tuntenut
henkeäni uhatuksi, yhtään tiuk-
kaa paikkaa ei tullut eteeni.

Olin haaveillut rauhantur-
vatehtäviin lähdöstä jo siitä asti,
kun lähdin varusmiespalveluk-
seen. Haaveesta kului lähes
17 vuotta ennen kuin se toteu-
tui.

Lähetin hakupaperit joulun
välipäivinä 1999 ja soitin Pää-
esikuntaan kysyäkseni henki-
lökunnalle vapaana olevista
tehtävistä. Minulle annettiin 2 –
3 vaihtoehtoa ja valittavaksi
joko palvelus Libanonissa tai
Kosovossa. Valitsin Libanonin
vaikka tiesin, että sitä operaa-
tiota ollaan lopettamassa. Vies-

titoimiston päällikön eli patal-
joonan viestipäällikön paikka
oli avoinna ja minut sijoitettiin
siihen. Hyvin pian olin jo läh-
tevien rauhanturvaajien listoil-
la.

Valmistautuminen
tehtävään
Koulutus Niinisalossa alkoi hei-
näkuussa 2000, ensin pääl-
lystön koulutus ja sitten viikon
tutustumismatka Libanoniin.
Ensikosketus tulevaan toimi-
alueeseen oli hyvin positiivi-
nen. Libanoniin oli helppo men-
nä koska suomalaiset olivat
toimineet alueella jo lähes 18
vuotta. Suomalaisilla rauhan-
turvaajilla on maailmalla hyvä
maine ja tämä näkyi jo heti
tutustumismatkalla. Rauhan-
turvavuoden yksi vaikeimmista

Jäseniämme töissä maailmalla:

Rauhanturvavuosi Libanonissa
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vaiheista oli rotaatiokoulutus
syyskuussa 2000 Niinisalossa.

Tämä lähes kuukauden kou-
lutuspätkä ilman yhtään lomaa
tuntui siltä, ettei se pääty
koskaan. Toisaalta tunsi ole-
vansa valmis tehtävään mutta
siitä huolimatta piti olla koulu-
tuksessa ja kouluttamassa
oman rotaation rauhanturvaa-
jia. Koulutusjakson positiivisin
asia oli se, että oppi tuntemaan
hyvin oman rotaation miehis-
tön ja päällystön.

Tehtävät  kohteessa
Oma rauhanturvavuoteni alkoi
04.10.2000. Minä lähdin kaksi
viikkoa ennen omaa rotaa-
tiotani perehtymään tulevaan
tehtävääni viestipäällikkönä.
Helsinki-Vantaan lentokentällä
liityin rauhanturvaajien jouk-
koon ja huoltolennolla lensim-
me suoraan Helsingistä Bei-
rutiin. Beirutista matka jatkui
linja-autolla pataljoonamme
komentopaikalle, Jabal Maru-
niin. Vastaanotto pataljoonan
komentopaikalla oli hoidettu

hyvin, majoituin suoraan huo-
neeseeni, jossa tulisin olemaan
koko seuraavan vuoden. Läm-
pöä oli jo tuloiltanakin lähes 30
astetta, ilta oli pimeä mutta
taivaalla loistivat tuhannet täh-
det kirkkaina, heinäsirkat piti-
vät omaa soittoaan, lähikylien
valot loistivat horisontissa, kau-
kaa kuului koiran haukuntaa.
Mielen täytti odotus tulevasta
vuodesta ja tulevista työteh-
tävistä.

Kahden viikon perehtymisen
jälkeen edeltäjäni poistui ro-
taatiolennon mukana ja pääsin
todelliseen vastuuseen viesti-
toimiston asioista. Pataljoo-
namme oli juuri ryhmittymässä
uudelle alueelle aivan Israelin
ja Libanonin rajan tuntumaan.

Rakensimme uusia asemia,
suurensimme muutamia jäljelle
jääviä asemia ja purimme van-
han vastuualueemme asemia,
jotka sitten luovutimme pai-
kallisille maanomistajille. Töitä
riitti kaikille pataljoonan henki-

löille. Oma tehtäväni viestipääl-
likkönä oli hankkia materiaalia
ja resursseja viestiyhteyksien
rakentamista varten. Tämä tiesi
runsaasti neuvottelumatkoja
Unifilin (YK:n rauhanturvajouk-
ko etelä-Libanonissa) esikun-
taan Naqouraan sekä Unifilin
huoltolaitoksiin. Hyvät henkilö-
suhteet ovat kaiken toiminnan
perusta ja onneksi meillä suo-
malaisilla henkilösuhteet ylem-
pään esikuntaan olivat kunnos-
sa. Unifilin esikunta tuki koh-
tuullisen hyvin toimintaamme.

Aluksi jännitin hieman, että
miten pärjään englannin kielen
kanssa varsinkin, kun joudun
käyttämään kohtuullisesti vies-
tin erikoissanastoa. Aluksi en-
glanti takkuili hieman, mutta jo
muutaman viikon kuluttua se-
kin alkoi sujua hyvin. Vaikeim-
pia keskustelukumppaneita
olivat intialaiset, nepalilaiset ja
ghanalaiset, heidän aksenttin-
sa englannissa oli joskus hyvin
vaikeaselkoinen.

Tulokasmarssilla. Kuvassa rauhanturvaajia Lapista, kapteeni Jari Haa-
visto, pataljoonan komentaja eversti Timo Ekdahl ja Kemijärven nimis-
mies, pataljoonan oikeusupseeri majuri Juha Vuorela.
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Rauhanturvaajan
arkea
Mikä oli sitten rauhanturvaajan
normaali päivärytmi. Herätys
kaikui aamulla klo 06.30 kes-
kusradion kautta ja samalla
saimme tietää millainen on päi-
vän sää ja kenellä on nimipäi-
vä. Herätyksen jälkeen aamu-
palalle ja klo 07.30 oli tilanne-
katsaus. Tiedustelutoimisto oli
koostanut lähi-idän ja oman lä-
hialueen uutiset viimeiseltä
vuorokaudelta edellisen illan
aikana ja täydentänyt sitä yön
ja aamun tapahtumilla.

Tilannekatsauksien kautta
pääsi hyvin perille lähi-idän ti-
lanteeseen ja tällä hetkellä alu-
een asiat ymmärtää hieman
syvällisemmin kuin ennen rau-
hanturvavuotta.

Tilannekatsauksen jälkeen
oli päällikköpuhuttelu, missä
keskusteltiin päälliköiden kans-
sa tulevan päivän tapahtumat.
Noin klo 08.00 pääsi sitten
varsinaisiin töihin. Lounas oli
klo 11 – 12 välillä. Sen jälkeen
töitä klo 12 – 15.30. Klo 16.00
alkoi lähes jokapäiväinen
urheiluhetki ja se piti sisällään
ainakin omalla osallani yleensä
7,5 – 12 km pitkän kävelylenkin,
tennistä, sählyä tai jumppaa
punttisalilla.

Urheilun jälkeen olikin vuo-
rossa sauna ja pieni lepohetki.
Päivällinen oli tarjolla klo 17 –
18 välisenä aikana. Sitä, kuten
myös iltapalaakin, pääsi sitten
nauttimaan missä vaiheessa
iltaa tahansa. Useimpina iltoina
jatkoin työskentelyä vielä klo
19 jälkeen ja joskus työsken-
nellessä meni vielä koko ilta.
Töitä oli todella runsaasti.
Nukkumaan menin yleensä klo
23 – 24 välillä.

Minulla oli olettamus, että
YK-vuodestani tulee töiden
osalta eräällä tapaa hieman
löysempi “sapattivuosi”. Tämä
käsitys karisi mielestäni hyvin
nopeasti. Töitä riitti, mutta niis-
tä ei aiheutunut kuitenkaan sel-
laista “stressiä” kuin Suomes-
sa.

Oli aikaa tehdä töitä pidem-
mällä aikavälillä. Olimme töis-
sä periaatteessa 24 tuntia vuo-
rokaudessa ja seitsemän päi-
vää viikossa.

Lisäksi olin vapaa miettimäs-
tä arkisia kotiasioita — sitä,
mitä tänä iltana tehdään ruo-
aksi, kuka kuljettaa lapsia har-
rastuksiin, ovatko lasten läksyt
tehty ja onko kotityöt tehty. Tot-
takai sitä oli huolissaan myös
näistä tärkeistä asioista kotona
ja kotijoukkojen jaksamisesta

ilman isää, mutta tuolta 5000
kilometrin päästä niihin oli
vaikeaa konkreettisesti vaikut-
taa.

Erityisesti vaimoni Anna
joutui rauhanturvavuoden aika-
na tekemään yksin ison työn
kodin ja perheen eteen. Oma
työ, kodin työt, lasten koulun-
käynti ja läksyjen huolehtimi-
nen sekä harrastuksiin liittyvät
asiat olivat Annan ja perheen
arkea – isästä ei ollut avus-
tajaksi. Kun kotoa kuitenkin tuli
viestejä, että siellä menee hyvin
ja kaikki asiat ovat kunnossa,
niin sain keskittyä rauhassa
vain ja ainoastaan omien
työtehtävien suorittamiseen.
Olen todella kiitollinen siitä, että
sain vaimoltani ja lapsiltani
mahdollisuuden ja täyden tuen
käydä rauhanturvatehtävissä.

Pataljoonaretkellä laskettelemassa Farayan vuoristossa.  Taustalla siintää
Välimeri.
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Uusien valvonta-asemien
rakentaminen ja viestiyhtey-
ksien rakentaminen asemille
oli mielenkiintoista työtä. Vies-
tipäällikön “työrukkasena” ra-
kentamisasioissa oli pataljoo-
nan viestijoukkue. Viestijouk-
kueessa oli parhaimmillaan
noin 25 rauhanturvaajaa, joista
puolustusvoimien virassa oli
vain kaksi henkilöä — kaikki
loput olivat reserviläisiä. Työs-
kentely viestijoukkueen kanssa
oli antoisaa. Työntekijät olivat
eri alojen ehdottomia ammat-
tilaisia, eikä heidän kanssaan
tullut ikävä vaikeimmissakaan
asioissa. Kunhan vain sain han-
kittua heille toimivat välineet,
niin kyllä he sitten rakensivat
viestiyhteydet asemille. Oma
henkilökohtainen haaste oli
internet-yhteyden hankkiminen
pataljoonalle.

Vaikka pataljoona oli ollut
alueella jo yli 18 vuotta, siellä ei
ollut kunnollista internet-yh-
teyttä. Ongelma oli, että alu-
eella ei ollut kiinteää puhelin-
verkkoa. Tein internetin hank-

Beduiinikahvilaan tutustumassa Kuolleenmeren rannalla.

kimisesta tarjouspyynnöt kol-
meen Libanonin suurimpaan
internet-yhtiöön yhteyden saa-
misesta. Sitten suoritin monta
neuvottelumatkaa Beirutiin ja
yksi yhtiöistä osoittautui poten-
tiaaliseksi ehdokkaaksi. Tä-
män yhtiön kanssa hioimme
sopimuksen kuntoon ja he ra-
kensivat meille internet-yhtey-
den mikroaaltolinkkejä hyväksi
käyttäen. Saimme vidoinkin ko-
mentopaikalle toimivan, koh-
tuullisen nopean — 64 kt, jat-
kuvasti avoinna olevan yhtey-
den.

Internetin saaminen paransi
huomattavasti tiedustelutiedon
saamista ja tämä näkyi heti
aamuisissa tilannekatsauk-
sissa. Niihin saatiin runsaasti
uutta sisältöä.

Yritin etsiä pataljoonan hen-
kilöstöstä kotisivujen tekijää,
mutta laajoista etsinnöistä
huolimatta sellaista ei löytynyt.
Ei auttanut kuin istua muutama
ilta vähän pidempään töissä ja
tehdä kotisivut itse. Nämä en-
simmäiset tekemäni kotisivut

eli Finbattin kotisivut löytyvät
tällä hetkellä osoitteesta www.
sinibarettiliitto.fi/yksl. Sivuista
tuli ihan toimivat, mutta kyllä
niistä paljastuu, että tekijä on
“aloittelija”. No tulipahan ope-
teltua tämäkin asia vuoden
aikana.

Arkirutiinia ja
nähtävyyksiä
Rauhanturvaajan viikko on
hyvin samanlainen arkisin ja
lauantaisin. Sunnuntaisin oli
sitten lepopäivä, jolloin herätys
oli klo 08 ja tilannekatsaus klo
09. Sunnuntaisin järjestettiin
myös pataljoonan retkiä ja pa-
pinretkiä, joihin osallistuin run-
saasti ensimmäisen puolen
vuoden aikana.

Kävin katsomassa Libano-
nin nähtävyyksiä kuten muun
muassa Baalbeckin roomalais-
ajan raunioita, Jeitan tippu-
kiviluolia, päiväretki Beirutiin,
retket Tripoliin ja Byblokseen,
laskettelemaan Farayan vuo-
rille ja niin edelleen. Pataljoona-
retket piristivät ja toivat vaih-
telua muuten niin arkisiin ku-
vioihin. Erityisesti mieleeni jäi
laskettelumatka Farayalle
27.01.2001.

Matkasimme ensin Beirutiin,
jossa pysähdyimme kahvilla.
Lämpöä oli + 17 astetta, tuntui
uskomattomalta, että olemme
menossa laskettelemaan, kun
samana päivänä olisi voinut
mennä Välimereen uimaan.
Lähdimme kiikkumaan ylös
vuorille. Noin 1200 metrin kor-
keudessa vuokrasimme suk-
set, vieläkään ei ollut maassa
lunta, mutta lämpötila oli jo nol-
lassa. Suksien vuokrauksen
jälkeen matkasimme hieman
yli 2000 metrin korkeudessa
olevaan laskettelukeskukseen.
Lumiraja oli tullut vastaan jo
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aikaisemmin. Laskettelukes-
kuksessa oli lunta noin 50 cm
ja ostimme sieltä liput, sitten ei
kun mäkeen. Istumahissillä
nousimme noin 2500 metrin
korkuisille vuorille. Sää oli
kaunis, aurinko paistoi pilvet-
tömältä taivaalta, ihanaa val-
koista lunta, pakkasta noin 5
astetta, ei tuulta, alla näet mah-
tavat rinteet, lumirajan, Beirutin
pohjoispuolen esikaupungit ja
Välimeren.

Tunne oli sanoinkuvaama-
ton, kun rinnettä lähti laske-
maan alas. Rinne oli niin pitkä,
ettei sitä jaksanut laskea alas
asti yhdellä laskulla, välillä oli
pysähdyttävä tauolle. Lasket-
telumatka jäi lähtemättömästi
mieleen. Uskon, ettei mene
monta vuotta, kun Libanonin
turismi saadaan palautettua jäl-
leen ennalleen. Silloin saattaa
olla myynnissä matkoja, joiden
aikana voit lasketella aamu-
päivän vuorilla ja ottaa aurinkoa
sekä uida Välimeressä iltapäi-
vällä. Sen aika näyttää!

Islamilainen kulttuuri ja us-
konto löivät leiman jokapäiväi-
seen elämään. Finbattin vas-
tuualueen ihmisistä yli 95 % oli
shiamuslimeja. Heidän kans-
saan olimme sitten hyvin paljon
tekemisissä. Meidän piti suh-
tautua heidän tapoihinsa kun-
nioittavasti, sillä olimmehan te-
kemässä työtä heidän maas-
saan. Ensimmäisinä aamuina
heräsin jo viiden aikaan, kun
lähikylien minareeteista alkoi
kuulua rukouksia. Näitä ru-
kouksia kuului 4 – 5 kertaa
vuorokaudessa, aamulla aurin-
gonnousun aikaan, päivällä
pariin otteeseen ja illalla aurin-
gon laskun aikana. Kun ko-
mentopaikaltamme katsoi
lähikyliä, jokaisesta erottui mi-
nareetti silhuettina taivasta

Annumaria, Tuukka ja Erkka kokeilemassa kuinka Genesaretin vesi
kantaa. Kävelihän Jeesus joskus järven pinnalla.

vasten. Rukouksien aikana
näistä torneista soitettiin kaiut-
timien kautta islamilaisia ru-
kouksia ja joskus välineitä käy-
tettiin tiedottamisen välineenä.

Kun esimerkiksi islamilais-
ten pyhä kuukausi, Ramadan
alkoi, tieto sen alkamisesta vä-
litettiin myös minareettien kaut-
ta. Ramadan on yksi islami-
laisten peruspilareista, on
paastottava noin kuukauden
ajan eli päivisin ei saa syödä,
juoda eikä harrastaa muitakaan
nautintoja. Pimeän tultua sitten
voi syödä, juoda ja nautiskella.
Meillä Ramadan näkyi esimer-
kiksi lenkkeilyn aikana siten,
että oli käytettävä pitkälahkei-
sia housuja.

Islamilaisuus on hyvin per-
hekeskeinen uskonto. Me
näemme islamilaisuudessa
usein vain ääriliikkeiden aiheut-
tamia kielteisiä piirteitä. Illalla
saattoi nähdä kuinka perheet
kokoontuivat yhteen, söivät ul-
kona yhdessä, istuivat ja jutte-
livat. Lapset olivat mukana ja
perhekeskeisyys näkyi hyvin.
Naisilla oli päässään hunnut,
mutta pukeutuminen ei ollut niin

tiukkaa kuin se on esimerkiksi
Iranissa ja Saudi-Arabiassa.
Perheet pitävät yhtä ja keskus-
televat keskenään, ihmisillä oli
näennäisesti hyvä olla.

Minulla oli ilo päästä muuta-
man kerran vierailuille paikal-
lisiin perheisiin, jossa sitten
keskustelimme ajankohtaisis-
ta asioista, joimme teetä, kah-
via tai ruokailimme. Pääsin
myös tutustumaan alueemme
tärkeimpään uskonnolliseen
johtajaan, imaami Saied Ali EI
Aminiin. Kyseinen imaami oli
hyvin tiiviissä yhteistyössä
suomalaisen pataljoonan kans-
sa ja sitä kautta hän oli vieraillut
muun muassa Suomessa. Mat-
kansa aikana hän oli tavannut
suomalaisia eri uskontojen joh-
tohenkilöitä. Muistan hyvin, kun
istuimme hänen luonaan isojen
puiden varjossa keskustellen
asioista tulkin välityksellä.
Mieleeni jäi myös imaamin isän
hautajaiset sekä muistotilai-
suus, johon osallistuin yhtenä
pataljoonamme edustajana.
Muistotilaisuus oli valtavan iso
tapahtuma. Tilaisuuteen osal-
listui muun muassa parlamen-
tin puhemies Nabih Berri, noin
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10 ministeriä ja 50 parlamentin
jäsentä sekä koko shiialaisten
uskonnollinen johto. Minulle jäi
islamilaisuudesta uskontona
positiivinen kuva.

Perheen kanssa
Israelissa
Vuoden aikana Libanonissa toi-
mivilla rauhanturvaajilla on nel-
jä kahden viikon mittaista Suo-
mi-lomaa ja tämän lisäksi 20
päivää lomaa toimialueella.
Minä kävin Suomessa kolme
kertaa vuoden aikana ja yhden
kahden viikon jakson sekä pää-
osan toimialuevapaista käytin
sitten perheen kanssa, kun he
olivat Israelissa kesä – heinä-
kuussa 2001 viisi viikkoa.

Ensimmäisen toimialueva-
paan aikana lomailin Kyprok-
sella vapun aikoihin ja silloin
kävin yhtenä päivänä tutustu-
massa Kyproksen YK- jouk-
koihin. Esittelijänä Kyproksella
toimi Veli-Pekka Raunio.
Sodankyläläisiä henkilöitä on
lähes jatkuvasti ympäri maail-
maa rauhaa turvaamassa.
Kyproksella myös vaimoni An-
na sai konkreettisen ensikos-
ketuksen YK:n rauhanturva-
tehtäviin.

Lomia odotettiin varsinkin
niiden lähestyessä hartaasti —
noin 10 viikon yhtäjaksoinen
putki töissä ennen lomaa oli
pitkä aika. Loma perheen kans-
sa Israelissa oli rauhantur-
vavuoden huippuhetki. Asuim-
me Nahariyan kaupungissa
lähellä Israelin pohjoisrajaa.
Siitä teimme sitten retkiä ympäri
maata ajaen autollamme tuon
viiden viikon aikana lähes 5000
kilometriä.

Kun maa sinänsä on pohjoi-
sesta etelään vain hieman yli
600 km pitkä niin voi sanoa,
että Israel tuli hyvin tutuksi.

Tutustumassa Holocaust-museoon eli juutalaisvainoista kertovaan
museoon lähellä Nahariyan kaupunkia.

Meidän onnemme oli, että kesä
– heinäkuu 2001 oli kaikista
rauhallisinta aikaa viimeisten
vuosien aikana. Rauhallisuu-
desta huolimatta jäi kuitenkin
sellainen paikka kuin Beet-
lehem käymättä — sinne ei
ollut lupa mennä.

Paikat kuten Jerusalem,
Eilat ja Kuollutmeri tulivat tu-
tuiksi. Eniten kuitenkin matkus-
timme Galilean alueella ja
Genesaretin järven ympäris-
tössä. Hienoja kokemuksia tuli
paljon. Erityisesti jäivät mieleen
kuitenkin upeat kalat kun snork-
lasimme Eilatissa sekä uiminen
(kelluminen) Kuolleessa me-
ressä. Näin jälkeenpäinkin
perheen vierailu Israelissa tu-
lee esille lähes päivittäin, kun
seuraamme television kautta
Lähi-itään liittyviä uutisia ja eri
ajankohtaisohjelmia.

Rauhanturvaajien pitkissä
paikallaoloputkissa on omat
hyvätkin puolensa. Yhteishen-
ki muodostuu hyväksi ja joukko
hitsautuu hyvin yhteen. Vuo-

den varrelta jäi paljon ystäviä
ympäri Suomea, toivottavasti
näitä henkilöitä tapaa vielä
monta kertaa. Suomalaisten
maine rauhanturvatehtävissä
on hyvä. Suomalaiset ovat
suoraselkäisiä, rehellisiä,
ottavat paikalliset huomioon ja
toimivat kaikkien osapuolten
kannalta tasapuolisesti. Tätä
arvostetaan paljon. Rauhantur-
vaajamme tekivät paljon par-
tioita lähialueen kyliin, he
jalkautuivat kyliin, juttelivat
ihmisten kanssa ja menivät
monta kertaa kutsuttuina ih-
misten koteihin juomaan teetä
ja juttelemaan. Jutellessa ih-
miset pääsivät purkamaan
omia asioitaan, kertomaan
iloistaan, huolistaan ja murheis-
taan. Keskustelun aikana
rauhanturvaajamme loivat hy-
viä ystävyyssuhteita ja saivat
luottamusta — samalla oma
pataljoonamme sai paljon
arvokasta tiedustelutietoa.

Paikalliset henkilöt olivat hy-
vin murheissaan, kun suoma-
laiset lähtivät pois etelä-Li-
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banonista. Pääosa henkilöistä
oli aidosti suruissaan, osa heis-
tä oli lähinnä huolissaan
omasta kohtalostaan, sekä
taloudellisesta että turvalli-
suuteen liittyvästä kohtalos-
taan. Paikalliset kauppiaat
olivat toki huolissaan, kun suo-
malaiset lähtivät — käyttihän
moni rauhanturvaaja varsin
merkittävän osan palkkatulois-
taan ostoksiin paikallisista kau-
poista. Ostettiin muun muassa
kultaa, vaatteita ja musiikkia.
Oma huolensa oli myös tervey-
denhuollon suhteen. Suoma-
laisten ylläpitämällä humani-
täärivastaanotolla kävi hoidos-
sa keskimäärin 700 – 1000 po-
tilasta kuukaudessa. Lääkäri
ja lääkintähenkilöstö auttoi hei-
tä vaivoissaan, tarkasti, hoiti ja
antoi lääkkeitä. Yhdeltäkään
paikalliselta ei kuultu komment-
tia, että kyllä te suomalaiset jo
joudattekin täältä pois.

Positiivinen
kokemus
Rauhanturvavuosi oli kokonai-
suutena hyvin positiivinen ko-
kemus. Työskentely kansain-
välisessä ympäristössä toi
paljon ystäviä ympäri maail-
maa Australiasta aina Intiaan
ja Chileen asti. Osoitteita vaih-
dettiin ja esimerkiksi sähkö-
postin välityksellä yhteydenpito
kaukaisiin ystäviin on helppoa.
Kielitaito parantui merkittävästi,
uusia kokemusta karttui, ta-
loudellista tilannetta tuli hieman
parannettua ja uusi auto han-
kittua.

Oman ammattitaidon ja
kokemuksen kannalta olin my-
ös tyytyväinen. Toimin ensim-
mäiset 9 kuukautta pataljoo-
nan viestipäällikkönä ja koin
nämä tehtävät hyvin haas-

teellisina. Saimme rakennet-
tua toimivat viestiyhteydet
uusille asemille, onnistuimme
saamaan internetin ja kotisivut
sekä pystyimme neuvottele-
maan Israelista entistä halvem-
mat puhelinyhteydet kotiin
soittamista varten. Viimeiset 3
kuukautta toimin pataljoonan
operaatiopäällikkönä. Tämä oli
puolestaan haastava tehtävä,
kun tehtävänä oli turvalli-
suuteen liittyvien asioiden
käytännön johtaminen. Ope-
raatiopäällikön tehtävissä joutui
käyttämään kielitaitoa entistä
enemmän ja tehtävät olivat
haasteelliset. Olin tyytyväinen,
kun pääsin toimimaan näissä
kahdessa erilaisessa tehtäväs-
sä.

Vuoden aikana pääsi vertai-
lemaan myös eri maita. Liba-
non ja Israel tulivat tutuiksi ja
myös Syyriassa tuli käytyä.
Jälleen on todettava, että
saamme olla onnellisia siitä,

kuinka hyvin meillä on asiat
Suomessa ja kuinka turvallista
meillä täällä on. Vuoden ulko-
mailla olon jälkeen osaa koti-
maata arvostaa aivan uudella
tavalla.

Sodankylästä on rauhantur-
vatehtävissä ollut runsaasti
henkilöitä. Palvelus kansain-
välisissä tehtävissä, aivan eri-
laisessa kulttuurissa ja olosuh-
teissa antaa uusia elämänko-
kemuksia. On tietenkin selvää,
ettei kaikilla ole mandollisuutta
lähteä 6 kuukaudeksi tai vuo-
deksi ulkomaan tehtäviin.

Mikäli joku kuitenkin on kiin-
nostunut mahdollisista ulko-
maantehtävistä ja siitä miten
sinne voi hakeutua, viimei-
simmän informaation pääsy-
vaatimuksista, tehtävistä, pal-
koista sekä myös hakulomak-
keen voi hakea internetistä
osoitteesta www.fincent.fi.

Pohjolan KANTA-ASIAKKAANA
saat merkkitäviä etuja!
Soita tai tule käymään!

Puhelinpalvelu (ma – pe 8 – 20)  03 03 03 03
 • vakuutukset, korvaukset, sijoituspalvelut
Pohjolan valtakunnallinen vaihde
arkisin 8 – 17 *010 55 911
Hätäpalvelut 24 h
Auto- ja kotivahingot 010 55 88 112
Matkavahingot 010 55 88 111
Yritys- ja kiinteistövahingot 010 55 88 88

www.pohjola.fi
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Killan juuri valittu johtokunta ryhmäkuvassa Vaasan Upseerikerholla. Eturivissä istumassa vasemmalta
majuri Jarmo Järvilehto, everstiluutnantti Otto E Ylirisku (puheenjohtaja), kapteeni Antero Siltala (sihteeri),
kapteeni evp Toivo Kannus (varapuheenjohtaja). Seisomassa vasemmalta varajäsenet alikersantti A Matti
E Tuoriniemi, oppilas Lauri L Kauranen ja vääpeli Erkki Uitti, jäsenet  vääpeli Esko I Hakala, maanviljelijä Eino
H Torsti, ylivääpeli evp Antti Haapalinna,  ylivääpeli Tauno Määttänen, vääpeli Vilho Moilanen (rahastonhoitaja).

Killan 40. toimintavuosi
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Killan 40-vuotisjuhlavuoden
päätapahtumaksi muo-

dostui Killan upean sanoituk-
sen saaneen kunniamarssin
kantaesitys Sodankylässä Jää-
käriprikaatin jääkärikuoron esit-
tämänä 08.03.2002 pääjuhlas-
sa Lapin Sotilassoittokunnan
säestämänä.

Rauno Haahtin säveltä-
mään kunniamarssiin “Vapau-
temme turvaajat” sanoituksen
teki Jääkäriprikaatin kunnia-
jääkäriksi samassa juhlatilai-
suudessa nimitetty sodankylä-
läinen sotiemme veteraani,
sotainvalidi, kotiseutuneuvos ja
opettaja Arvo Ylitalo.

Kilta esittää kunnioittavat kii-
tokset hienosta sanoituksesta
musiikin monitoimimiehelle Ar-
vo Ylitalolle, joka piti myös
mieliin jääneen juhlapuheen
Killan 40-vuotisjuhlan pääjuh-
lassa. Samalla kiitos kiltaveli
Rauno Haahtille jo 01.10.
1993 lahjaksi saadusta kunnia-
marssin sävellyksestä ja sen
sovittamisesta puhallinorkes-
terille.

 Kokonaisuutena päättynyt
40-vuotisjuhlavuosi tapahtumi-
neen oli Killalle hyvä vuosi.

Aivan toimintakauden vii-
meisinä päivinä — juuri toimin-
takertomusta koottaessa —
Kiltaa kohtasi odottamaton ja
vakava menetys, kun tietoon
tuli suru-uutinen monivuotisen
ansioituneen puheenjohtajam-
me Seppo Hakalan kuole-
masta 28.02.2003 kotonaan
Sodankylässä. Jääkäriprikaa-
tin johto yhdessä Killan ja vete-
raanijärjestöjen edustajien
kanssa kävivät esittämässä
surunvalittelut Sepon perheel-
le 07.03. 2003. Hänet on saa-
tettu maan poveen omaisten
toivomuksesta perhepiirissä
Tampereen Kalevankankaan
hautausmaalla 04.06.2003.
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Arvo Ylitalo, opettaja,
sotainvalidi, sotien vete-
raani, kotiseutuneuvos,
Jääkäriprikaatin kunnia-
jääkäri 08.03. 2002 alka-
en

Ymmärrän, että olen tänään
edessänne sotiemme ve-

teraanin äänenä. Olen eräs
heistä, eräs viimeisistä.

Kansansa eteen asetettuna
sodan veteraani ei edusta itse-
ään; hän on ankaran aikansa
kuva. Hän on osa kansakun-
nan pitkää muistia, ja hän pu-
huu kokemuksen kielellä. Tu-
houtuneen makustajalentoko-
neen musta laatikko, usein
asiassaan ainoa, on tiedon läh-
teenä arvokas; sodan veteraa-
ni, myös asiassaan ainoa, on
sodan tapahtumisen musta laa-
tikko, sen elävä sisältö.

Rauha on
vapautta:
Pian kuusi vuosikymmentä
suomalaiset ovat saaneet elää
ja rakentaa maataan rauhan
vallitessa, mutta ehkä vain me
sotiemme veteraanit, sodan
äärimmäisen ankaruuden
omakohtaisesti kokeneina, oi-
keasti tiedämme, miten suurta
siunausta se merkitsee.

Rauha ja vapaus ovat aina
ylistetyt kansakuntien kalleu-
det, meille suomalaisille koko
kansan raskain kokemuksin ja
kärsimyksin ansaitut. Yhdessä
nuo kaksi ovat syvällinen, mo-
niulotteinen ihmisen unelma,

Syvällä sodan jälki
Juhlapuhe Jääkäriprikaatin Killan 40-vuotisjuhlassa

samalla kertaa sekä uskon-
nollisen että maallisen kaipauk-
sen kohde. Pyrkimys rauhaan
on aina hallinnut ihmiskunnan
parasta etsivien mieltä, ja rau-
han lupaus on kaikkien suur-
ten uskontojen odotettu ilosa-
noma.

“Rauhan minä jätän teille,
minun rauhani; sen minä teille
annan.”

Rauha on vapautta ja va-
paus on rauhaa. Jo käsitteinä
ne herättävät meissä voimak-
kaita tunteita; olemme tekemi-
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sissä ihmiskunnan vanhimpien
perusmyyttien kanssa.

Sotaa sanotaan säännel-
lyksi väkivallaksi, mutta sitten-
kin se on kaikkia muita tuhon
tuottajia pahempi, pelätympi ja
yleisempikin. Kun me kristityt
kirkoissamme rukoilemme rau-
haa elinajaksemme, saattaisi
helposti ajatella, ettei se ole
paljon pyydetty. Kuitenkin on
kysymyksessä asia, joka vain
harvojen osalta saa toteutua.
Kaiken kaikkiaan näyttäisi, että
alati läsnä olevana sota on ih-
miskunnan ikiaikainen kirous.

Toisaalta ihminen, jonka fyy-
sinen turvallisuus ei milloinkaan
ole ollut uhattuna tai joka ei ole
tarvinnut ulkopuolisen suojelua
sattumanvaraistakaan väkival-
taa vastaan, helposti aliarvioi
turvallisuutensa merkityksen
itse asian sisintä olemusta ol-
lenkaan ymmärtämättä. Koti-
rauhamme, vapautemme alku-
tila, ei suinkaan perustu siihen,
että luotamme poliisiin, vaan
siihen, että luotamme lähim-
mäisiimme.

Rauha on onnellisten rik-
kaus, oikeudenmukainen ole-
massaolon järjestys elämäm-
me ja unelmiemme yllä. Sen
kelpo naapurit ja ymmärtäväi-
set ihmiset keskuudessaan ai-
kaansaavat, ja yhteiseksi on-
nekseen he sitä ylläpitävät.

Tulimme tuntemat-
tomuudesta:
Vartuin nuorukaiseksi suoma-
laisen maatalousyhteisön
eläessä väkevää uudistumisen
aikaa. Koko maassa elähyttä-
vään alkuunsa päässyt yhtei-
sen hyvän kasvu kuitenkin äk-
kiä ja rajusti katkesi, sillä kaik-
kia nuoriaan kansakunta

muualla tarvitsi; toinen maail-
mansota oli alkanut.

Minun kotiseudullani viljelys-
maa, lakeus, hallitsi olemas-
saoloa. Se ulottui etäälle, suun-
nassaan aina siniseen hori-
sonttiin asti. Talonpoika, tuke-
vasti pellollaan seisten, oli oma
maailmansa. Ollakseen mer-
kityksellinen aikansa ajattelun
maisemassa hän ei tarvinnut
julkisuutta; hän oli sellaisenaan
suomalaisen olemassaolon
itseään ylläpitävä alkusolu, sen
eräs elinvoima. Ehkä me nuoret
enimmäkseen vain aavistelim-
me kuuluvamme kuvioon, kun-
nes äkkiä, ulkoisen uhkan
edessä, jokin näkymätön meis-
sä tiukensi otettaan; ymmär-
simme, että Eurooppa ongel-
mineen ulottui meihin asti, ym-
märsimme, että se aika huusi
huomisemme hintaa!

Silloin meidän pieni maail-
mamme, eräs alkuidylli, kuin
kohtalon mahtikäskyllä mitä-
töitiin. Sen yläpuolelle asettui
suuri yhteinen tehtävä, kansa-
kunnan olemassaolon säilyttä-
minen.

Tulimme tuntemattomuu-
desta, kodeistamme, kouluis-
ta, työpaikoiltamme pelloilla,
tehtaissa ja metsissä. Me olim-
me Suomen armeija. Yhteisen
tahdon mukaan valintamme
tehden tartuimme aseisiin
osamme ymmärtäen. Mieles-
tämme suomalaisella oli oikeus
itse valita ja ylläpitää oma tien-
sä.

Kuten tiedämme, se kansal-
linen koettelemus kesti kauan.

Pitkän, loppumattomalta
tuntuneen sodan keskellä, oma
henki ja kansakunnan olemas-
saolo alati uhanalaisena, tuli
monesti mieleen, että meitä so-
tilaita koskien oli meneillään
viimeinen olotila, että sen jäl-
keen ei olisi enää mitään muu-

ta. Milloinkaan emme kuiten-
kaan ihan kokonaan luopuneet
toivostamme. Kestimme pai-
koillamme siitäkin huolimatta,
että päämäärä, mihin pyrimme,
ei meistä katsoen ollut näky-
vissä.

Sotilas edustaa
kansaansa:
Niinä aikoina suomalainen se-
kä kasvoi että menetti. Mutta
kovimpansakin keskellä, omas-
taan luopuessaan, ihminen vii-
meisenä luopuu toivostaan.
Toivon kipinä silmissämme, vä-
häisenäkin väsynyttä vahvis-
taen, odotimme sitä päivää, jol-
loin sota sittenkin loppuisi. Sillä
myös sodan keskellä nuorella
on unelmansa. Vaikka koko
maailma oli tulessa ja vaikka
väkivalta oli korotettu kunniaan,
kuka olisi ollut valmis kuole-
maan uskomatta oikeudenmu-
kaisuuden olemassaoloon, ih-
misyyden ihanteeseen, huomi-
sen olemassaoloon.

Halki ajan ja paikan ulottu-
vuuksien asiaansa uskova aa-
vistaa ympärillään lannistumat-
toman yhteenkuuluvuuden; so-
tilas edustaa kansaansa! Var-
tiomies sodassa ei ole vastuus-
sa vain vartiopaikastaan; koko
kansan kohtalo on hänen kä-
dessään. Vastuun painon, val-
vomisen, uupumuksen ja epä-
toivon rajalla oleellinen erottuu
toisarvoisesta. Syvästi koettu
ihmissuhde, koti, omaiset, ys-
tävät ja kotiseutu ovat silloin
voimavara; miten kaukana kai-
pauksesi kohde lieneekin, ihan
lähelläsi on lämmin kosketus.

Ehkä juuri tässä tilanteessa
ihminen, itseään korkeamman
kuvaksi luotu, löytää perimmäi-
sille juurilleen. Väsymyksensä
unohtaen ja pelkonsa voittaen
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uupunut soturi ymmärtää edes-
sään olevan tehtävän merki-
tyksen, ja on valmis kantamaan
vastuunsa. Ehkä se, mitä silloin
sisimmässään tuntee, ei ole
ihmisestä itsestään, ehkä se
— kuten “Tuntemattoman so-
tilaan” Mäkilä sanoo, on “kor-
keammas käres”. Ehkä kaik-
kien raskautettujen korkea esi-
kuva, tuhatvuotinen, tuli taiste-
luhautoihin osoittaakseen, että
on hetkiä, jolloin ainoana edes-
sämme on ristinkantajan tie.

Kesän 1944 läpimurtotais-
telut Kannaksella olivat alka-
neet. Vihollistykistön ja lento-
koneiden ankaran tuli-iskun al-
la Ehrnroothin väessä JR 7:n
Vaskisavotan lohkolla, eteen
työnnetyn tukikohdan jo luhis-
tuvien kenttälinnoitteiden rau-
nioissa kuului ääni:

“Jos joku meistä elävänä
selviää, hän kertokoon!”

Siitä pienestä joukosta vain
minä jäin.

Sotasairaalassa, noin viikko
tapahtumisen jälkeen, kirjoitin
jäähyväiskirjettä kotiini. Ote sil-
loin kirjoitetusta:

“Suurikaliperisten jyrinä yh-
täjaksoisena pauhuna yhä vain
jatkui ja raskas kranaatti osui
ihan lähelleni. Räjähdyksen
huumaava paine heitti minut
rajusti jotakin kovaa vasten,
mutta mitään kipua en tuntenut.
Sen sijaan tunsin, miten maa
allani vapisi.

Se maa, Karjalan kannas,
soturien vuosisatainen yhteis-
hauta, kauttaaltaan ihmisveren
väkevöittämä maa, oli jälleen
saava osansa. Se maa vapisi
taistelunsa loppuun suorit-
taneiden soturien kuolintuskaa.
Se itki.”

Ja toinen katkelma:

“Koko avoimen kentän le-
veydeltä lähestyi vihollinen. Ve-
ristävän auringon suunnasta ja
savun seasta he tulivat. Juok-
sivat yli räjähdysten repimän
miinakentän, läpi hajalle am-
mutun piikkilankaesteen; lä-
himmät minun kuoppaani kohti
suunnaten.

Vihollisia! He olivat viholli-
sia, ja avoimet suut huusivat
sotahuutoa! Sitä hetkeä, noita
kasvoja ei unohda! He huusi-
vat ulos oman pelkonsa, sillä
muuhun ihmisääni ei sodassa
yllä.”

Kirjeen päätöskatkelmassa
kohdataan umpikujaan ahdis-
tettu ylivoimaisen edessä:

“Eräin hetkin ihmisajatus ei
mittaa aikaa; olet, etkä ole. Tie-
sin kyllä, että tukikohdasta yhä
taisteltiin, mutta savun ja seka-
sorron keskeltä erottui enää
vain oma tilanteeni, kunnes ko-
nepistoolini kiireellinen naku-
tus hukkui kaikkinielevään, tu-
lenkarvaiseen räjähdykseen.

Maan ikäänkuin auetessa
tunsin, miten painovoiman vai-
kutus lakkasi. Kuinka helppoa
se olikaan! Koko olemukseni
läpi häilähti syvä onnellisuu-
den tunne; oli hiljaista, oli hil-
jaista!”

Lapsuuden
jalanjäljet:
Me, jotka sodasta palasimme,
saimme jälleen nähdä aurin-
gon. Valkoisten poutapilvien
takaa kirkastuen se säteili sy-
vältä koskettavaa kotiintulon
juhlaa. Se hetki nostatti esiin
jälkijättöisen nuoruutemme pa-
kahduttavan odotuksen. Miten
suurta olikaan silmissämme
kotiseudun maisema, syyspäi-
vän kultaa säteilevä viheriöivä

maa! Tuntui, että yksin se riit-
täisi meille. Kovan kokeneina
ymmärsimme, ettei isänmaalle
siinä tilanteessa tule esittää
muita vaatimuksia, ei kenties
kohtuullisiakaan toiveitaan; nyt
oli seistävä omilla jaloillaan.
Ymmärsimme, ajattelimme,
että meissä palaavissa oli kan-
sakunnan kaikki vielä jäljellä
oleva elävä voima.

Sanotaan, että palatessaan
synnyinsijoilleen löytää lapsuu-
tensa jalanjäljet. Ehkä palaaja,
ikäänkuin uudelleen eloon
herännyttä maisemaa lukien,
aavistaa olemassaolonsa al-
kuyhteyden. Muistan yhä, että
paluuni hetkellä kotiseutu oli
silmissäni myös muuta, ei vain
maisema; se oli kauas men-
neeseen ulottuva tila tunnetta.
Ne pellot elivät, ne olivat su-
kupolvien satavuotisen raadan-
nan runoutta, ne olivat aske-
liinsa uskovan ihmisen ikiai-
kainen vaelluslaulu, ja itse olin
osa sitä laulua.

Olin palannut kotiin.

Mielensisäinen
muistoristi:
Ketään heistä, lähimmistä so-
taveikoistani, en sen jälkeen
ole tavannut. Kenties ketään
juuri heistä ei enää ole, mutta
mielikuvissani olemme edel-
leen yhtä. Aamua odottaen sei-
somme rintamassa suomalai-
sen olenmassaolon uhanalai-
sella rajalla.

Onko se yhteys, mikä meis-
sä sodan veteraaneissa yhä
sitkeänä elää, vain itseään tois-
tava sotamuisto? Onko se
muille suomalaisille vain men-
neisyyden viipyvä varjo, iltaan-
sa odottavien vanhusten myö-
tä unohtuva?

Olen ajatellut sitä.
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Sotaansa ja aseveljiään
muisteleva veteraani useimmi-
ten tuskin itsekään tietää, mikä
on hänen tarinansa varsinainen
sanoma ja mikä itse tarinoinnin
pursuava elinvoima; se vain
on. Se on itseään ylläpitävä
mielikuvien patoutuma, joka et-
sii purkautumistietään. Syväs-
ti koettu entisyys elää meissä
omaa elämäänsä, tahdomme
sitä tai emme. Mielemme si-
sällä on avoin ikkuna aikaan,
joka jätti syvän jälkensä paitsi
meihin, samalla myös koko
Suomen kansaan. Se jälki ei
ole vain arpi, se on stigma,
itseaktiivinen muutos kansalli-
sella iholla, se on mielensisäi-
nen muistoristi, sodan kunnia-
merkeistä kantajalleen kallein.

Menneessä on tulevaisen
juuret, historia on kansallinen
genius, kansallisen olemassa-
olon idea niin kauan kuin siitä
suuntaa ottaen katsotaan kohti
huomista. Omaansa uskomi-
sen äärirajoilla kohtaamme
kansallisen sankaruuden; kuu-
si vuosikymmentä sitten Suo-
mi seisoi ylivoimaisen edessä.
Rintama, olemassaolon etu-
linja, oli kokonainen kansa. Us-
koen asiaansa ja omaan voi-
maansa suomalainen kesti.

Arvoisa juhlaväki!
Ihmisen kulttuurin historia
osoittaa, että niin sodassa kuin
rauhassakin ihminen on itsen-
sä mitta. Koti, kotiseutu, koti-

maa, ihmisen maailma, päivien
lento, elämä: mitä muuta ja
enemmän kukaan voisi antaa
paitsi itsensä! Viimeiseensä
asti valmiina suomalainen on
seissyt lujana konnullaan. Ja
niin uskokaamme; yltäen su-
kupolvesta toiseen, tässä
maassa edelleen elää ja vai-
kuttaa suomalaisen olemassa-
olon pyhitetty yhteys.

Toivoamme ja itsetuntoam-
me ylläpitäen, rauhan ja kan-
sallisen vapautemme hintana
meillä on huomionarvoinen his-
toria. Sitä me emme sepit-
täneet; olemme eläneet sen!

Onnitelijoina mm. Lapin
Jääkäripataljoonan ko-
mentaja alaisineen, Killan
paikallisosastot, joista oi-
kealla Keski-Pohjanmaan
edustajat: Viljo Ranta-Pit-
känen, Raimo Petäjä ja
Seppo Yli-Norppa.
Vasemmalla jo kahvipöy-
dässä prikaatin komentaja,
eversti Hannu Aikio seu-
rassaan  Yrjö Qvarnberg,
Jari Ristola sekä  Esko Laa-
jala ja Kalle Sukuvaara.
Taustalla Ilkka Välimaa.
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