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Päätoimittaja, everstiluutnantti Jari Osmonen

Vakauttamaan toimintaa 

Vuosi 2015 on kääntynyt, 
saapumiserä 116 on astunut 
palvelukseen ja kevättä koh-

ti mennään vääjäämättä. Saapu-
miserällä Jääkäriprikaati toteuttaa 
palvelusaikajaksottelukokeilun La-
pin jääkäripataljoonassa. Kokeilus-
sa noudatetaan 10 + 4 jaksottelua, 
jossa varusmies on keskimäärin 10 
vuorokautta palveluksessa ja 4 
vuorokautta lomalla. Palvelusaika-
jaksottelu tehostaa varusmieskou-
lutusta vähentämällä vajaita kou-
lutuspäiviä ja mahdollistaa Sodan-
kylässä palveleville varusmiehil-
le pidemmän lepo- ja vapaa-ajan. 
Saapumiserän tavoitevahvuuden 
pienentyminen Sodankylässä 116 
saapumiserästä alkaen aiheutti La-
pin jääkäripataljoonan organisaa-
tion tarkentamisen. Kaksi perusyk-
sikköä yhdistettiin ja Lapin jääkäri-
pataljoona jatkaa toimintaansa vii-
dellä perusyksiköllä. Rovaniemen 
ilmatorjuntapatteriston organisaa-
tioon ei tarkennuksia tehty, se jat-
kaa kolmella perusyksiköllä.

Maavoimat suorittivat Jääkäri-
prikaatissa toiminnan tarkastuksen 
Maavoimien komentajan johtama-
na kaksipäiväisenä tapahtumana 
marraskuussa. Tarkastus toteutet-
tiin avoimena keskustelevana ta-
pahtumana sekä Rovaniemellä et-
tä Sodankylässä. Tarkastuskerto-
mus julkaistiin juuri joulun alla ja 
kertomuksessa annetut kehittä-
misvelvoitteet toteutetaan vuon-
na 2016. 

Lapin puolustajat!

Jääkäriprikaati on ottanut vas-
tuun koko Lapin maakunnan 
puolustamisesta vuoden 2015 

aikana. Prikaatin pääprosesseik-
si on muotoutunut valmiuden ra-
kentaminen, ylläpito ja käyttö se-
kä koulutus. Jääkäriprikaatista ra-
kennetaan korkeassa valmiudes-
sa olevaa joukko-osastoa, jolla 
on kyky vastata Maavoimien ko-
mentajan asettamiin valmiusvaa-
timuksiin.  Maavoimien komenta-
jan syksyllä johtamassa tarkastuk-
sessa todettiin Jääkäriprikaati val-
miudellisesti eteenpäin meneväksi, 
kehityshakuiseksi  ja monialaiseksi 
joukko-osastoksi. Olemme oikeal-
la tiellä!

Jääkäriprikaati on onnistunut 
hyvin puolustusvoimauudistuksen 
jalkauttamisessa.  Voimme olla tyy-
tyväisiä mittavasta työstämme, jon-
ka myötä prikaatimme uudelleen 
organisointi sujui suunnitellusti ja 
onnistui asetettujen tavoitteiden 
mukaisesti. Uudistuksella varmis-
tettiin koulutuksen korkea laatu 
ja nostettiin kouluttajahenkilöstön 
lukumäärä 2,5 kouluttajaan perus-
koulutuskauden joukkuetta koh-
den. Yhtenä kokonaisuutena käy-
tössä olevat henkilöstö ja joukot 
sekä alueet ja tilat mahdollistavat 
aiempaa joustavammat ja tehok-
kaammat toiminta- ja koulutus-
järjestelyt. Muutoksessa vahvistu-
neet erityispiirteemme ovat valta-
kunnallinen kärkiosaaminen ilma-

torjuntakoulutuksessa ja arktises-
sa talvisodankäynnissä.

Uudistuneen Jääkäriprikaatin en-
simmäisenä toimintavuonna olem-
me varmistaneet prikaatin tehtävien 
onnistumisen ja vakiinnuttaneet toi-
mintakykymme kahdella paikkakun-
nalla, Sodankylässä ja Rovaniemellä. 

Päätehtävämme on valmiuden 
rakentaminen ja ylläpito. Jääkäri-
prikaati vastaa puolustusvalmiste-
luista ja virka-avusta sekä viran-
omaisyhteistoiminnasta ja maan-
puolustustyöstä Lapin maakunnan 
alueella. Jääkäriprikaatilla on kyky 
ja edellytykset vastata täysimää-
räisesti edellä mainituista sotilaalli-
sen maanpuolustuksen tehtävistä. 
Lisäksi tehtävämme on huolehtia, 
että sotilaallisen maanpuolustuk-
sen tehtävät yhteensovitetaan vi-
ranomaisten ja muiden toimijoi-
den laajaan kokonaisturvallisuu-
den kenttään. 

Asevelvollisten koulutus on toi-
nen päätehtävämme. Kuluvana 
vuonna Jääkäriprikaatin asevelvol-
listen koulutusvolyymi on nostet-
tu joukkojen koulutuksellisen suo-
rituskyvyn edellyttämälle tasolle. 
Varusmieskoulutuksessa tämä tar-
koittaa 35 maastovuorokauden 
harjoitusjärjestelmää, joka huipen-
tui joulukuussa jalkaväen ja ilma-
torjunnan kovapanosammuntoi-
hin sekä maavoimien joukko-osas-
tojen yhteisiin taisteluharjoituksiin 
molemmilla saapumiserillä. Vas-

Jääkäriprikaatin komentajan tervehdys taavasti olemme harjoittaneet yli 1 
500 reserviläistä sodan ajan tehtä-
viinsä. Reservin koulutuksella tuo-
tetaan ja ylläpidetään sotakelpoi-
set alueelliset joukot ja erilliset yk-
siköt. Olen varma, että innostava 
ja valmentava koulutusilmapiirim-
me on tarttunut lujasti asevelvol-
lisiin ja mahdollistaa paitsi koulu-
tustavoitteittemme saavuttamisen 
niin vaativan palveluksen täyden 
suorittamisen. 

Vuosi 2016 on mielenkiintoisen 
haastava kaikille meille. Lapin jää-
käripataljoonassa on pilottikokei-
lu palvelusaikajaksottelusta, jossa 
varusmies on noin 10 vuorokautta 
palveluksessa ja 4 päivää lomalla. 
Kokeilulla haetaan lisää motivaa-
tiota palvelukseen, kun lomamat-
koilla linja-autossa istumisen aika 
vähenee ja loma-aika pitenee. Ko-
keilulla haetaan myös lisää tehok-
kuutta koulutukseen ja ehkä myös 
kustannussäästöjä. 

Taisteluosaston kertausharjoi-
tus on tämän vuoden elokuussa. 
Harjoitus on maavoimien suurimpia 
harjoituksia. Yhdessä Kainuun pri-
kaatin ja muiden joukkojen kans-
sa teemme siitä loistavan harjoituk-
sen. Harjoitus on Jääkäriprikaatin 
vuoden 2016 pääkoulutustapahtu-
ma. 

Työilmapiirikyselyn  mukai-
sesti vahvuusalue prikaatissa oli 
ME-henki. Olemme yksi joukko, 
arvostamme ja tuemme toisiamme. 
Teemme päämäärätietoista työtä! 

Tien suunnassa eteenpäin!

Jääkäriprikaatin komentaja 
Eversti Antti Lehtisalo

Alueellinen taisteluharjoitus 
NAARMA15 järjestettiin 30.11. 
- 4.12.2015 Rovajärven alueella. 
Harjoituksen johti Jääkäriprikaa-
tin komentaja eversti Antti Lehti-
salo. Harjoituksen teemana oli no-
pea puolustukseen ryhmittymi-
nen, vastahyökkäys ja aktiivinen 
puolustustaistelu. Harjoitukseen 
osallistui noin 3500 sotilasta Jää-
käriprikaatista, Kainuun prikaatis-
ta, Porin prikaatista sekä Lapin ra-
javartiostosta. Kansainvälistä väriä 
toi harjoitukseen osallistunut me-
kanisoitu jalkaväkijoukkue Nor-
bottenin rykmentistä Bodenista 
Ruotsista. Ruotsalaisten osasto kä-
sitti noin 60 ammatisotilasta ja 5 
CV9040 rynnäkköpanssarivaunua. 
Harjoitus toteutettiin onnistunees-
ti ja Maavoimien esikuntapäällikkö 
kenraalimajuri Jorma Ala-Sankila 
tarkasti harjoituksen.

Kansainvälinen toiminta vuon-
na 2016 tulee jatkumaan laajen-
neena. Osaamisen tulee Jääkärin-
kankaalla olla kunnossa. Koulutim-
me tammikuussa  Yhdysvaltalaisia 
sotilaita talvisodankäynnin perus-
kurssilla. Palaute kurssista oli jäl-

leen positiivinen. Kahdenvälinen 
yhteistyö Ruotsin kanssa aloitet-
tiin viime vuonna siten, että me-
kanisoitu jalkaväkijoukkue Ruot-
sista osallistui Suomessa kahteen 
harjoitukseen ja meiltä varusmies-
joukkotuotannossa oleva panssa-
rintorjuntaohjusjoukkue yhteen 
harjoitukseen Ruotsissa. 

Arvoisat lukijat, kädessänne 
olevaan lehteen on koottu kirjoi-
tuksia ja kuvia Jääkäriprikaatin ja 
yhteistoimintakumppaneiden toi-
minnasta. Tässä Etupyörän nume-
rossa saamme lukea muun muas-
sa Lapin jääkäripataljoonan jouk-
kueammunnoista sekä Rovanie-
men ilmatorjuntapatteriston kuu-
lumisia. Vieraskynässä Lapin po-
liisilaitoksen poliisipäällikkö Martti 
Kallio kertoo poliisin kuulumisia. 
Lisäksi saamme lukea kiltojen kuu-
lumisia.

Toivotan Jääkäriprikaatille, sen kil-
loille ja henkilöstölle antoisia luku-
hetkiä joukko-osasto- ja kiltaleh-
temme ETUPYÖRÄ 1/2016 paris-
sa.

Everstiluutnantti Jari Osmonen
Esikuntapäällikkö
Päätoimittaja
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Apulaiskomentaja eversti Timo Mäki-Rautila

Jääkäriprikaatin ensimmäinen toi-
mintavuosi uudistetussa kokoon-
panossa on menestyksekkäästi 

takanapäin. Eräänä keskeisenä ta-
voitteena viime vuoteen lähdettä-
essä oli ottaa haltuun sotilasläänil-
tä prikaatille kohdentuneet alueel-
lisen toimijan tehtävät. Tästä nä-
kökulmasta yksi merkittävä koko-
naisuus on ollut viranomaisyhteis-
työn alueellisen yhteistoiminnan 
järjestäminen. Perusteet yhteistoi-
minnalle on saatu hyvälle mallil-
le ja alkaneena vuonna toimintaa 
viedään vielä painokkaammin käy-
tännön tasolle mm. harjoitustoi-
mintaa tiivistämällä. Tavoitteena 
on kytkeä keskeisiä viranomaista-
hoja säännöllisesti mukaan Jääkä-
riprikaatin harjoituksiin. 

Yhteisiä harjoituksia tänä 
vuonna tulevat olemaan mm. Jää-
käriprikaatin toimeenpanemat Pai-
kallispuolustusharjoitukset helmi- 
maaliskuun vaihteessa ja toisen 
kerran alkusyksystä. Vuoden en-
simmäiseen PAPU-harjoitukseen 
osallistuu puolustusvoimien lisäksi 
poliisin ja rajavartiolaitoksen henki-
löstöä, jotka ovat olleet aktiivisesti 
mukana jo harjoituksen suunnitte-
lussa. Jääkäriprikaatilla on vastaa-
vasti valmius osallistua muiden jär-
jestämiin viranomaisharjoituksiin 
silloin kun harjoituksen puitteissa 
ja toimeenpanijan puolelta näin 
nähdään tarpeelliseksi.

Apulaiskomentajan terveiset, valosta viisautta!

Viranomaisyhteistyötä Tor-
niossa

Konkreettinen esimerkki viran-
omaisyhteistyöstä saatiin Torni-
on järjestelykeskuksen toiminnas-
ta viime syksyltä. Jääkäriprikaati 
oli avustamassa poliisia järjestely-
keskuksen toiminnan käynnistämi-
sestä alkaen syyskuulta aina 215 
saapumiserän miehistön kotiu-
tumiseen 17.12.2015 saakka, jol-
loin virka-apu yhteisellä päätöksel-
lä keskeytettiin toistaiseksi. Palka-
tusta henkilökunnasta ja pääosin 
varusmiehistä muodostetun vir-
ka-apuosaston tehtävinä Tornios-
sa oli avustaa poliisia turvapaikan-
hakijoiden turvatarkastuksissa se-
kä turvapaikanhakijoiden opastus 
ja ohjaus keskuksen alueella. Tu-
kitehtävä on ollut varsin poikkeuk-
sellinen, kuten on koko tilanne tur-
vapaikanhakijoiden maahantulon 
kohdalla. Turvapaikan hakijoiden 
määrä ja suuntautuminen Tornion 
kautta taisi yllättää yhtälailla viran-
omaiset kuin ”suuren yleisönkin.” 
Pikaisella aikataululla toimeenpan-
tu järjestelykeskus edellytti mo-
nien toimijoiden nopeaa reagoin-
tia. 

Mukana toiminnassa tai sitä tu-
kemassa olivat alusta alkaen joh-
tavana tahona poliisi ja sen eri yk-
siköt, rajavartiolaitos, tulli ja puo-
lustusvoimat sekä aivan keskei-

senä toimijana, joskaan ei viran-
omaisena, Suomen Punainen Risti. 
Yhteistyö eri tahojen kanssa toimi 
alusta alkaen ainakin Jääkäripri-
kaatin näkökulmasta erinomaises-
ti. Sotilashenkilöstölle tehtävä an-
toi arvokasta kokemusta normaali-
ajan poikkeustilanteen moniviran-
omaisyhteistyöstä. Erityisesti ase-
velvollisille tehtävä on avartanut 
näkemystä millä tavoin puolustus-
voimat voi rauhan aikana osallis-
tua yhteiskunnan kannalta tärkei-
siin tukitehtäviin. Kaikkiaan syksyn 
aikana Torniossa ehti osan palve-
luksestaan suorittaa n. 500 Jääkä-
riprikaatin varusmiestä sekä huo-
mattava määrä prikaatin henkilö-
kuntaa. Kiitos Kainuun prikaatil-
le, joka tuki Jääkäriprikaatia kan-
tamalla osa-aikaisesti vastuun vir-
ka-avun toteutuksesta. Tätä kir-
joittaessani, vuoden 2015 viimei-
senä päivänä, jää nähtäväksi onko 
puolustusvoimien vastaavanlaisel-
le virka-avulle tarvetta vielä tulevi-
na aikoina. Kevätauringon valossa 
tiedämme varmasti enemmän. 

Intti tutuksi

Maavoimien maanpuolustustyön 
erityisteemana käynnistyy alka-
neena vuonna yläasteille ja lukioil-
le suunnattava monivuotinen yh-
teistyöprojekti. Teemaan liittyen 
Lapin alueen kouluille kaavaillaan 

mahdollisuuksia vierailla tutustu-
miskäynneillä Jääkäriprikaatissa, 
Sodankylässä sekä Rovaniemel-
lä. Suunnitelmissa on myös vas-
taavasti toteuttaa vierailuja Lapin 
alueen oppilaitoksissa esitellen 
puolustusvoimien ja Jääkäriprikaa-
tin toimintaa. Tempaus on suun-
nattu erityisesti lukioikäisille se-
kä peruskoulun 8.-9. luokkalaisil-
le. Suunnittelu on jo käynnissä ja 
yhteydenotot koulujen suuntaan 
ovat meneillään. 

Muilta osin maanpuolustus-
työn saralla tullaan jatkamaan 
pääpiirtein perinteisin, mutta hy-
väksikoetuin toimintatavoin, pai-
nopisteen ollessa veteraanien ja 
maanpuolustusjärjestöjen tukemi-
sessa. Samalla valmistaudutaan jo 
itsenäisyytemme 100 vuotta juhla-
vuoden 2017 tapahtumiin.

Uusi palvelusaikajaksottelu

Vuodesta 2016 on tulossa prikaa-
tille työntäyteinen mutta varsin 
mielenkiintoinen. Erityisellä mie-

lenkiinnolla odotamme kokemuk-
sia varusmiesten palvelusaikajak-
sottelun kokeilusta, joka toteute-
taan Lapin jääkäripataljoonassa 
116 saapumiserästä alkaen. Kuten 
Jääkäriprikaatin komentaja kirjoi-
tuksessaan toteaa, tavoitteena on 
koulutuksen tehostaminen ja va-
paa-ajan optimointi, rytmittämällä 
palvelusta ja vapaa-aikaa totutusta 
poiketen 10 vrk:n palvelusjaksoi-
hin ja sitä seuraavaan 4 vrk:n va-
paaseen. Kevään kunnolla koitta-
essa olemme varmasti kokeilunkin 
suhteen viisaampia. 

Kertausharjoitukset ja 
MPK:n kurssit

Jääkäriprikaatin kertausharjoituksis-
sa koulutettavien määrä on vuonna 
2016 yhä nousevalla käyrällä, koko-
naismäärän noustessa noin 2600:n 
reserviläiseen. Vuoden merkittävin 

reservin harjoitus Jääkäriprikaatille 
on elokuun loppupuolella Rovajär-
ven harjoitusalueella toimeenpan-
tava taisteluosaston kertaushar-
joitus, johon käskyn saapua saa 
yli 2000 reserviläistä. Niitä reser-
viläisiä ja aktiivisia maanpuolusta-
jia, jotka eivät tänä vuonna tule 
saamaan kirjettä puolustusvoimil-
ta kannustan jälleen oma-aloittei-
sesti hakeutumaan vapaaehtoisen 
maanpuolustuskoulutuksen pa-
riin. Hyvä Etupyörän lukija; MPK:n 
kurssitarjonnasta löytyy varmasti 
sinullekin sopivaa koulutusta.

Hyvää kohta koittavaa kevättä 
kaikille, valoa kohti!

Eversti Timo Mäki-Rautila
Apulaiskomentaja
Jääkäriprikaati
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Lapin poliisilaitoksen poliisipäällikkö Martti Kallio

Poliisi ja puolustusvoimat - veljekset kuin ilvekset

Puolustusvoimien lakisäätei-
nen perustehtävä on Suo-
men sotilaallinen puolusta-

minen.  Toinen tehtävä on mui-
den viranomaisten tukeminen, jo-
hon kuuluu mm. virka-apu yleisen 
järjestyksen ja turvallisuuden yllä-
pitämiseksi, terrorismirikosten es-
tämiseksi ja keskeyttämiseksi se-
kä muuksi yhteiskunnan turvaami-
seksi. Tässä tullaan lähelle poliisin 
lakisääteistä perustehtävää eli voi-
massa olevan oikeus- ja yhteiskun-

tajärjestyksen turvaamista, yleisen 
järjestyksen ja turvallisuuden yllä-
pitämistä ja rikostorjuntaa. Nor-
maalioloissakin poliisilla on oikeus 
käyttää tehtävässään myös aseel-
lisia voimakeinoja muiden keino-
jen osoittauduttua riittämättömik-
si, kunhan perusteet voimankäyt-
töön ovat laissa säädettyjä.

Vuonna 1981 tuli voimaan laki 
puolustusvoimain virka-avusta po-
liisille. Tällä lailla kumottiin yli sata 
vuotta vanha Keisarillinen Julistus 

samasta asiasta. Uusittu laki vel-
voittaa puolustusvoimat antamaan 
poliisin pyynnöstä virka-apua hen-
kilön etsimiseksi tai kiinni otta-
miseksi, paikan tai alueen eris-
tämiseksi tai tutkimiseksi, liiken-
teen ohjaamiseksi, henkilöiden tai 
omaisuuden tilapäiseksi suojaami-
seksi, räjähteiden raivaamiseksi ja 
muuhun sellaiseen tehtävään, jon-
ka suorittamiseksi tarvitaan puo-
lustusvoimien erityishenkilöstöä 
tai -välineistöä. Virka-apua anne-
taan vain, milloin poliisin voima-
varat ovat riittämättömät tehtä-
vän suorittamiseen tai milloin sii-
hen tarvitaan poliisilta puuttuvaa 
erityishenkilöstöä tai  -välineistöä. 
Tätä lakia täydentää puolustusvoi-
main ja poliisin kesken tehty so-
pimus edellä luetellun virka-avun 
käytännön toteuttamisesta. 

Poliisi on pyytänyt puolustus-
voimien virka-apua eniten soti-
lasräjähteiden raivaamiseen ja ka-
donneen henkilön etsintään. Soti-
lasräjähteiden raivaaminen on eri-
tyistä ammattitaitoa vaativaa toi-
mintaa, joten sen suorittaa palkat-
tu sotilashenkilöstö. Jälkimmäises-
sä tehtävässä käytetään apuna va-
rusmiehiä, koska tehtävään ei liity 
etsijän kannalta vaarallisia piirtei-
tä. Varusmiesten käyttö on muu-
tenkin rajattu vain aseettomiin ja 
vaarattomiin tehtäviin.

Järein virka-avun muoto on 
aseellinen virka-apu terrorismiri-
kostilanteissa, joissa tarvitaan ns. 
henkilökohtaista aseistusta jä-
reämpää sotilaskalustoa. Näitä ti-
lanteita varten tarvitaan niin puo-
lustusvoimilta kuin poliisiltakin eri-
tyiskoulutettua henkilöstöä.

Poliisi antaa virka-apua puolus-
tusvoimille asevelvollisuusasioissa 
tarkistamalla kutsunnanalaisten ja 
tarvittaessa muidenkin asevelvol-
listen taustan omista tiedostois-
taan. Tietojen massa-ajo poliisin 
rekistereistä puolustusvoimille on 
lain mukaan mahdollista. Poliisi 
toimittaa puolustusvoimain etsin-

täkuuluttamat kutsuntojen vältte-
lijät ja sotilaskarkurit aluetoimis-
toon tai joukko-osastoonsa. Polii-
si suorittaa pyynnöstä myös varus-
miehiin kohdistettavia huume-et-
sintöjä.

Lievissä sotilasrikoksissa tutkin-
ta suoritetaan useimmiten jouk-
ko-osastoissa ja niiden seuraukse-
na määrätään usein kurinpitoran-
gaistus. Vakavat rikokset ja onnet-
tomuudet tutkii poliisi ja syyttäjä-
viranomaiset päättävät syytteen 
nostamisesta.

Jos valtakunta tai sen osa jou-
dutaan julistamaan poikkeustilaan 
mistä tahansa syystä, joudutaan 
yhteiskunnan kaikki voimavarat 
kokoamaan tilanteen selvittelyyn. 
Tällöin korostuu poliisin ja puolus-
tusvoimien yhteistyö voimakkaasti. 
Käytännössä kentällä tämä näkyy 
sotilaspoliisin ja siviilipoliisin yhtei-
sinä operaatioina ja valvontatilan-
teina.  Sotilaspoliisitehtäviin kou-
lutettavien reserviläisten määrän 
kasvu on ollut oikean suuntainen 

linjaus tulevaisuuden uusia uhka-
kuvia vasten. Onneksi tätäkin yh-
teistoimintaa harjoitellaan Lapissa 
vuosittain poliisilaitoksen ja maa-
kunnan joukko-osastojen kesken.

Uusin virka-avun muoto toteu-
tuu turvapaikanhakijoiden järjeste-

lykeskuksessa Torniossa, missä va-
rusmiesosastot kantahenkilökun-
nan ohjauksessa ovat menestyksel-
lä auttaneet poliisia turvapaikkatut-
kintaa avustavien tehtävien hoita-
misessa.

Poliisipäällikkö Martti Kallio
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Everstiluutnantti evp Pekka J Heikkilä

Joukko-osastolehti Etupyörä juhlistaa 90-vuottaan 
jatkamalla joukko-osastoperinteiden vaalimista

Oman joukko-osastolehden 
aikaansaamisesta, nyt 95 
vuotta täyttävässä Polku-

pyöräpataljoona 1:ssä (nykyisin La-
pin jääkäripataljoona), oli puhet-
ta syksyllä 1925. Tuolloin upsee-
rioppilas Antero Rautavaara (1905 
– 1986), myöhem min opetusneu-
vos ja majuri evp, kirjoitti Reser-
viupseerikoulusta asiasta syksyllä 
1925 pa taljoonan sotilaspapille Ju-
ho Karhulle Terijoelle. 

Ajatuksen lähtökohtana oli 
samalla RUK:n kurssilla palvel-
leen pioneerioppilaan Eero-Ee-
tu Saarisen (1904 – 1986), myö-

hemmin eversti, kehuskelu ko-
rialaisten “Hakku”-lehdellä. Näil-
tä taustoilta sisuuntuneena, esit-
ti oppilas Antero Rautavaara 
oman joukko-osastonsa, Polku-
pyöräpataljoona 1:n, lehdelle ni-
meksi ETUPYÖRÄ. 

Etupyörä-lehden näytenu-
mero

Etupyörä-lehden näytenumero jul-
kaistiin Terijoella 21.12.1925 neli-
sivuisena nykyisessä tabloidkoos-
sa. Tuon lehden toimitussihteerinä 
ja kokoajana oli pataljoonan silloi-

nen sotilaspappi, pastori Juho Kar-
hu. Pastori Karhun erottua puo-
lustuslaitoksen palveluksesta, hoi-
ti lehteä reserviupseerikokelasvää-
peli Antero Rautavaara. Vuodesta 
1927 lähtien lehden toimitussih-
teerinä oli Kadettikoulun kurssin 
n:o 1 suorittanut, joukko-osas-
toon uudelleen palannut, kaptee-
ni  Kaarlo Breitholtz (1899 – 1951). 
Todettakoon, että Polkupyöräpa-
taljoona 1:ssä vuonna 1927 käyt-
töön otettu Rajasissiksi kastamisen 
perinteen idea – Rajakaste – on 
kahden edellä mainitun henkilön 
esityksen pohjalta käynnistynyt 

perinnäistapa niin kuin tuohon ai-
kaan sanottiin. Perinne jatkui tal-
visodan syttymiseen saakka saa-
pumiserittäin Rajajoella Veriojan 
suussa.

Etupyörä 1926-1939

Etupyörä-lehti ilmestyi Terijoella 
säännöllisesti vuoden 1926 alus-
ta alkaen kahtenatoista numero-
na vuodessa, joista yksi tai kaksi 
lehden numeroa vuodessa saat-
toi olla ns. kaksoisnumero, aina 
talvisodan alkamiseen, numeroon 
9 / 1939 syyskuussa 1939 saak-
ka. Lehden sivukoko oli koko tä-
män ilmestymisvaiheen ajan ny-
kyisen iltapäivälehden kokoinen. 
Nämä lehdet kirjaksi sidotuttanee-
na (puuttuu v. 1938), lahjoitti pe-
rinnejoukko-osastolle everstiluut-
nantti Kaarlo Breitholtz keväällä 
vuonna 1951 Vaasassa. Kirja on si-
nänsä perinneaineistona arvokas 
ja nykyisin Jääkäriprikaatin perin-
netiloissa Sodankylässä. 

Tässä yhteydessä esitämme 
lehden lukijakunnalle toiveen, 
mikäli jonkun suvun jäämis-
töstä löytyisi tuon puuttu-
van vuoden 1938 numerot, 
olisimme kiitollisina valmiita 
ottamaan vastaan ko. numerot 
lehden toimitukseen täydentä-
mään perinnetilan perinneai-
neistoa.

Etupyörä 1961-

Etupyörä-lehden julkaiseminen 
aloitettiin uudelleen sotien jälkeen 
Vaasassa vuonna 1961 everstiluut-
nantti Otto E Yliriskun aloitteesta. 
Tuosta alkaen lehden sivukoko oli 
A 4. Tämän kokoisena lehti ilmes-
tyi aina vuoteen 1971 saakka, jol-
loin sen sivukooksi muutettiin B 5 
(176 x 250 mm). Vuodesta 2009 
alkaen lehden sivukoko palasi jäl-
leen kokoon A 4 (210 x 297 mm).

Nykyisin lehti ilmestyy Sodan-
kylässä kahtena vuosinumerona. 
Lehden painos on 4 000 kpl. Leh-
den päätoimittajana on Jääkäripri-
kaatin esikuntapäällikkö ja toimi-
tussihteerinä Jääkäriprikaatin esi-
kunnan tiedotussihteeri. Alkuai-
koina lehden päätoimittajana oli 
pitkään joukko-osaston komen-
taja ja toimitussihteerinä erikseen 
nimetty esikunnan upseeri, kuten 
taulukko osoittaa. 

Jääkäriprikaatin perustamisen 
yhteydessä vuonna 1979 käytiin 
keskustelu ja järjestettiin kilpailu-

kin mahdollisesta lehden nimen 
muuttamisesta, mutta parempaa 
nimeä ei keksitty, vaan Antero 
Rautavaaran joulukuussa 1925 
keksimä nimi ETUPYÖ RÄ jäi edel-
leen lehden nimeksi. 

Nyt lehden täyttäessä 90-vuot-
ta, sen toiminta on vakiintunut ja 
lehti saanut hyvän ja  arvoisen-
sa vastaanoton lukijakunnaltaan. 
Lehden lukijat, jääkäriprikaatilai-
set, varusmiehet, heidän omaisen-
sa, kiltalaiset, lehden entiset teki-
jät  ja Jääkäriprikaatin yhteistyö-
kumppanit toivottavat Etupyörälle 
hyvää juhlavuotta ja menestykse-
kästä tulevaisuutta hyvänä tiedon-
välittäjänä joukko-osaston arkipäi-
västä ja tulevaisuudesta.  Etupyörä 
on paikkansa ansainnut! 

Todettakoon että nykyiset ja 
hiukan vanhemmat sekä otteita 
kaikkein vanhimmista Etupyörän 
numeroista on luettavissa digitaa-
lisessa muodossa mm. Jääkäripri-
kaatin joukko-osastokillan  Jääkä-
riprikaatin Kilta ry:n kotisivuilla jpr-
kilta.fi.

Etupyörä 90 vuotta
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Kivennavan lenkki

Polkupyöräpataljoona 1:ssä aloitettiin vuonna 1931 vuosittainen varusmiesten noin 60 km mittainen polkupyöräkilpailu sotilaspolkupyö-
rin Kivennavan lenkillä reitillä: Terijoki – Lintula – Kivennapa – Raivola – Vammelsuu –Terijoki.  Etupyörä- lehdistä vuosilta 1931 – 1939 – 
löytyvät voittajiksi kirjattuina alla luetellut varusmiehet.
Vuoden 1934 tiedot puuttuvat. Joukko-osaston mestaruuskilpailuun osallistui kustakin perusyksiköstä 10 parasta kilpailijaa. Valitettavas-
ti ajan tavan mukaisesti henkilöitä ei voittajiksi ole kirjattu muuta kuin sukunimellä tai mahdollisesti lisäksi vain etunimen etukirjaimella. 
Jääkäriperinteiden vaalinnan ohessa sotamies nimitys muuttui jääkäriksi toukokuussa vuonna 1936.

Kivennavan lenkin voittajia

Vuosi  voittaja   sotilasarvo  yksikkö  voittoaika  kilpailu pvm
1931  Lempinen  sotamies   4.K  2.09.00 RE
1932  Luode P  sotamies   4.K  2.20,09   11.06.1932
1933  Forsten   alikersantti  2.K  1.59,00 RE
1935  Rostedt   sotamies   3.K  1.59,46   13.09.1935
1936  Palander   jääkäri   3.K  1.56,41 RE  23.09.1936
1937  Mäkinen T  korpraali   2.K  1.48,51 RE  12.06.1937
1937  Suominen  jääkäri   1.K  1.56,50  11.09.1937
1938  Määttänen N F  oppilas   VK  1.57,02
1939  Pirinen Jorma  korpraali   1.K  1.53,25   19.08.1939

Jeesiön lenkki polkupyöräkilpailu

Tunturipyörä Oy:n (nykyisin Tunturi Oy Ltd) Jääkäriprikaatin Kilta ry:lle lahjoittaman ja Killan edelleen Jääkäriprikaatille luovuttaman pal-
kintopyörän ovat voittaneet omakseen yllä luetellut Jeesiön lenkin (60 km) sotilaspolkupyöräkilpailun voittaneet varusmiehet. Kilpailu 
käynnistettiin Sodankylässä aikanaan Karjalan kannaksella pyöräillyn Kivennavan lenkin perinteen jatkamiseksi joukon nykyisellä sijoitus-
paikkakunnalla. Kunkin vuoden kilpailun voittajan sotilasarvo on merkitty kilpailuajankohdan mukaisesti. Palkinnonjaon käynnistäjänä 
ja palkintopolkupyörän hankkijana toimi vuodesta 1979 alkaen nyt edesmennyt kiltaveli Olavi Heino Turusta. Useana vuotena hän kä-
vi myös itse luovuttamassa palkintopolkupyörän sen voittajalle ja lahjoitti myös kiertopalkinnon yksikköjen väliseen joukkuekilpailuun.
Vuoden 2004 kilpailun palkintopyörän lahjoitti kiltaveli, yrittäjä Mauno Alatalo Sodankylästä varuskunnan 40-vuotisen Sodankylässä 
olon paraatijuhlassa 02.08. urheilukentällä. Vuoden 2009 kilpailun palkintopyörän lahjoitti samoin kiltaveli, yrittäjä Mauno Alatalo. Vuo-
den 2010 kilpailun palkintopyörän lahjoittivat Killan Varsinais-Suomen osaston johtohenkilöt
puheenjohtaja Marko Peippo ja sihteeri Risto J Lahtinen. Vuodesta 2011alkaen palkintopyörän ovat lahjoittaneet pyörän maahantuoja 
yhdessä sodankyläläisten liikeyritysten Simonen Oy:n, Lapin Toimistotieto Oy:n sekä Jääkäriprikaatin Kilta ry:n kanssa.

Jeesiön lenkin voittajia
Vuosi  voittaja    sotilasarvo  voittoaika yksikkö
1967  Kantola E    alikersantti  2.33,43 RE
1979  Tervaskanto Eero   jääkäri     SissiK
1980  Heinonen, Pekka   alokas     SissiK
1981  Ylisaukko-oja Taisto   alokas   2.22,24 RE  SissiK
1981  Juopperi Mika   alokas   2.22,24   SissiK
1982  Kangasrääsiö Juha   jääkäri   2.09,30 RE  2. JK
1983  Nivala Raimo   alikersantti  2.10,24   2. JK
1984  Alaperä Juha   alokas   2.16,05   1. JK
1985  Puljujärvi Jouni   jääkäri   2.04,12 RE  1. JK
1986  Harjula Vesa   jääkäri   2.04,23   1. JK
1987  Alm Juha    jääkäri   2.03,12 RE  1. JK
1988  Stoor Antti   jääkäri   2.04,34   1. JK
1989  Marttila Juha   jääkäri   2.06,15   1. JK
1990  Lukkarila Teijo  jääkäri   2.11,24   SissiK
1991  Posio Tero   jääkäri   1.59,27 RE  1. JK
1992  Haarahiltunen Mika   jääkäri   2.09,20   1. JK
1993  Lehtola Niko   jääkäri   2.00,46
1994  Maukonen Sami   upseerikokelas  2.16,24
1995  Manner-Raappana Sami  alikersantti  2.04,38
1996  Palosaari Juhani Ilmari  jääkäri   2.07,00   2. JK 
1997  Kolehmainen Juhani   jääkäri   2.10,45   2. JK
1998  Viitala Juhani   jääkäri   2.04,53   PstK
1999  Kurttila Jussi   oppilas   2.05,53   3.JK
2000  Seppä Joni   oppilas   1.58,23 RE  3.JK
2001  Idström Reima   jääkäri   1.53,18 RE 1)
2002  Raitio Janne   jääkäri   2.03,15
2003  Heikkala Arno   jääkäri   2.08.05   SissiK
2004  Alila Keijo Johannes   jääkäri   1.59,00   2.JK
2005  Märsy Juha Matti   oppilas   2.07,35   SissiK
2006  Isokoski M J   oppilas  1.56,12   3.JK
2007  Hiltunen Juho   oppilas   2.04,50   3.JK
2008  Kulmala Antti  jääkäri (oppilas)  2.03,36   3.JK
2009  Petäsnoro Rami   oppilas   2.08,16   3.JK
2010  Luiro Tuomas Henrikki  oppilas   2.18,20   3.JK
2011  Niinikoski Hannes Viljami  oppilas   2.07,00   3.JK
2012  Alatalo Petri   oppilas   2.08,16   3.JK 
2013  Eskuri Miika Tapio   jääkäri   2.09,00   3.JK
2014  Hänninen Jere   alikersantti  2.17,00  3.JK
2015 Tuomas Karsikas  jääkäri  2.13,00  TIEDK

Joukko-osaston ollessa sijoitettuna Vaasaan 1945 – 1964 kilpailtiin ns. ”Helsingyn”-lenkillä tai Tuovilan lenkillä, matkaa 27 – 30 km. Näis-
tä voittajina on aikakirjoihin jäänyt mm. seuraavat tiedot:

Vuosi  voittaja   sotilasarvo  yksikkö   voittoaika  kilpailu pvm
1951  Koskela Pauli  alikersantti  1.JK   48,58   22.08.1951
1952  Mäläskä Eino  jääkäri   1.JK   47,57   13.08.1952
1954  Tamminen A  jääkäri   EK   49,07  09.08.1954 

1) = RE on reittiennätys kirjaushetkeen mennessä

Etupyörä-lehden vastuuhenkilöt vuosien varrella

Vuosikerta  Lehden päätoimittaja  Lehden toimitussihteeri  Lehden painopaikka  lehtiä/ vuosi 
1925  näytenumero 21.12.1925  Juho Karhu ja   Kouvola    1
1 / 1926  Tauno Ilmoniemi  Antero Rautavaara   Kouvola / Viipuri  11
2 / 1927   Tauno Ilmoniemi  Kaarlo Breitholtz   Viipuri   11
3 / 1928  Tauno Ilmoniemi  Kaarlo Breitholtz   Viipuri / Terijoki  9
4 / 1929  Hjalmar Strömberg  Kaarlo Breitholtz   Terijoki   9
5 / 1930  Hjalmar Strömberg  Kaarlo Breitholtz ja   Terijoki   12
     Hjalmar Strömberg
6 / 1931  Hjalmar Strömberg  Hjalmar Strömberg    Terijoki   12
7 / 1932  Hjalmar Strömberg  Hjalmar Strömberg 1)  Terijoki   11
8 / 1933  Hjalmar Strömberg ja  Evald Backman    n:o 06 –>Terijoki  12
  Kaarlo A Heiskanen
9 / 1934  Kaarlo A Heiskanen  Evald Backman   Terijoki   12
10 / 1935  Kaarlo A Heiskanen  Evald Backman   Terijoki   12
11 / 1936  Kaarlo A Heiskanen  Evald Backman   Terijoki   11
12 / 1937  Kaarlo A Heiskanen  Evald Backman   Terijoki   11
13 / 1938  Kaarlo A Heiskanen;   Evald Backman   Terijoki   11
  Ilmari Karhu 07–>
14 / 1939  Ilmari Karhu  Evald Backman –> n:o 09    Terijoki   8
 
Lehti ei ilmestynyt vuosien 1940 – 1960 välisenä aikana.

15 / 1961  Otto E Ylirisku  Antero Siltala   Vaasa   1
16 / 1962  Otto E Ylirisku  Antero Siltala   Vaasa   1 
17 / 1963  Otto E Ylirisku  Antero Siltala   Vaasa   1
18 / 1964  Paavo Junttila  Keijo Talvisto   Vaasa   1
19 / 1965  Paavo Junttila  Kalle Parkkari   Rovaniemi   1
20 / 1966  Erkki Koivisto  Pentti H Tikkanen   Rovaniemi   1
21 / 1967  Erkki Koivisto  Pentti H Tikkanen   Rovaniemi   1
22 / 1968  Kauko K Kuismanen  Pentti H Tikkanen   Rovaniemi   1 + 2
23 / 1969  Kauko K Kuismanen  Pentti H Tikkanen   Rovaniemi   1 + 2 
24 / 1970  Kauko K Kuismanen  Pentti H Tikkanen   Rovaniemi   1 + 2
25 / 1971  Ilkka Halonen  Pentti H Tikkanen   Oulu   3
26 / 1972  Lauri Kymäläinen  Pentti H Tikkanen   Oulu   3
1973  lehti ei ilmestynyt
27 / 1974  Lauri Kymäläinen  Lauri Kymäläinen   Oulu   1
28 / 1975  Martti Alatalo  Reijo Kukkohovi   Oulu   1
29 / 1976  Olli Heiskanen  Osmo Kiiskinen   Kemi   1
30 / 1977  Jorma Vilenius  Hannu Kontiainen   Kemi   1
31 / 1978  Ilkka Ilmola  Pekka J Heikkilä   Kemi   1
32 / 1979  Ilkka Ilmola  Sakari Kulmakko   Kemi   1
33 / 1980  Martti Vuori  Pekka J Heikkilä   Kemi   1
34 / 1981  Pekka J Heikkilä  Pekka J Heikkilä   Kemi   1
35 / 1982  Risto Roiha  Pekka J Heikkilä   Ylivieska   1
36 / 1983  Risto Roiha  Pekka J Heikkilä   Ylivieska   1
37 / 1984  Pekka J Heikkilä  Pekka J Heikkilä   Kemi   1
38 / 1985  Pekka J Heikkilä  Pekka J Heikkilä   Kemi    1
39 / 1986  Reijo Sallinen  Pekka J Heikkilä   Kemi   1
40 / 1987   Pekka Ekdahl  Pekka J Heikkilä   Kemi   1
41 / 1988  Pekka Ekdahl  Pekka J Heikkilä   Kemi   1
42 / 1989  Jorma Ahlholm  Pekka J Heikkilä   Kemi   1
43 / 1990  Raimo Lappi  Pekka J Heikkilä   Kemi   1
44 / 1991  Raimo Lappi  Pekka J Heikkilä    Kemi   1
45 / 1992  Raimo Lappi  Irja Ruonaniemi   Kemi   1
46 / 1993  Seppo Alahonko  Ritva-Liisa Hyytinen   Kemi   1
47 / 1994  Seppo Alahonko  Pekka J Heikkilä   Kemi   1
48 / 1995  Seppo Alahonko  Pekka J Heikkilä   Kemi   1
49 / 1996  Timo Ekdahl  Pekka J Heikkilä   Kemi   1
50 / 1997  Timo Ekdahl  Pekka J Heikkilä   Kemi   1
51 / 1998  Timo Ekdahl  Pekka J Heikkilä   Kemi   1
52 / 1999  Timo Ekdahl  Pekka J Heikkilä   Kemi   1
53 / 2000  Markku Tomperi  Pekka J Heikkilä   Kemi   1
54 / 2001  Raimo Sevón  Pekka J Heikkilä   Kemi   1
55 / 2002  Raimo Sevón  Pekka J Heikkilä   Kemi   1 
56-61  
2003-2008 Jyrki Kaiponen  Pekka J Heikkilä   Helsinki   1   
62 / 2009  Jyrki Kaiponen  Taina Pirinen   Helsinki   2 
63 / 2010  Hans Adolf Ehrnrooth Taina Pirinen   Tornio   2
64 / 2011  Hans Adolf Ehrnrooth Taina Pirinen   Tornio   2
65 / 2012  Esko Pukari  Taina Pirinen   Tornio   2
66 / 2013  Esko Pukari  Taina Pirinen   Tornio   1
66 / 2013  Jari Osmonen  Taina Pirinen   Espoo   1
67 / 2014  Jari Osmonen  Taina Pirinen   Espoo   2
68 / 2015  Jari Osmonen  Taina Pirinen   Espoo   2
69 / 2016  Jari Osmonen  Taina Pirinen   Espoo   2
70 / 2017    

1) henkilö muutti nimensä vuonna 1936 Hjalmar Siilasvuoksi; KAH = Kaarlo A Heiskanen.

Etupyörä 90 vuotta
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Lapin jääkäripataljoonan his-
toria alkaa Terijoelle vapaus-
sodan jälkeen 19.9.1918 pe-

rustetusta Rajavartiopataljoonas-
ta. Terijoen Rajavartiopataljoona 
liitettiin tammikuussa 1920 Kä-
kisalmen läänin rykmentin I pa-
taljoonaksi. Rykmentti hajotet-
tiin vain vuoden olemassaolon jäl-
keen ja sen I pataljoonasta muo-
dostettiin Polkupyöräpataljoona 1 
(PPP1) 20.4.1921. Tuosta ajankoh-
dasta on vuosikymmeniä laskettu 
Lapin jääkäripataljoonan elinvuo-
sia. Puolustusvoimain komentaja 

hyväksyi Jääkäriprikaatin perinteet 
29.4.2015 ja niissä todetaan, että 
historia alkaa jo Terijoen Rajavarti-
opataljoonasta. Näin ollen vietäm-
me keväällä pataljoonan 95 tai 98 
vuotispäivää laskutavasta riippuen. 

Samanaikaisesti PPP1:n kanssa 
perustettiin myös sisarpataljoona 
PPP2, eli myöhempi JP2, joka kan-
taa nykyisin nimeä Uudenmaan 
jääkäripataljoona. Sen historiaan 
sisältyy lakkautus lähes kahdek-
si vuodeksi sotien jälkeen. Myös 
16.12.1920 perustetun PPP3:n, 
myöhemmän JP3: n, eli nykyisen 
Kymen jääkäripataljoonan, histo-
riasta löytyy lakkautus ja perintei-
den siirto toiselle joukolle olympi-
avuonna 1952. Nuorin jääkäripa-
taljoonista on 1.1.1934 perustet-
tu PPP4, myöhempi JP4 ja HÄM-
JP, nykyinen Hämeen panssaripa-
taljoona. Kun vuonna 1918 perus-
tetut Uudenmaan ja Hämeen Ra-

kuunapataljoonat on lakkautettu, 
on Lapin jääkäripataljoona nykyi-
sin Puolustusvoimien vanhin yhtä-
jaksoisen elinkaaren omaava jouk-
koyksikkö. 

Tasavallan presidentti määräsi 
vuonna 1928 polkupyöräpataljoo-
nien vuosipäiväksi 11.3. Joutselän 
taistelun vuosipäivän mukaisesti ja 
siitä johtuen vietämme 95- vuo-
tispäivää maaliskuussa, emmekä 
huhtikuussa. Kaikkien polkupyö-
räpataljoonien nimi vaihdettiin 
16.5.1936 jääkäripataljooniksi ja 
samalla ne saivat vaalittavikseen 
Kuninkaallisen Preussin Jääkäripa-
taljoona 27:n perinteet, sekä kun-
niamarssikseen Jääkärimarssin. 
Lempinimellä ”Rytinä” tunnettu 
Jääkäripataljoona 1 (JP1) oli iskuky-
kyinen valiojoukko ansioituen tal-
vi- ja jatkosodan taisteluissa. Talvi-
sodan ansioidensa tunnustuksena 
pataljoona sai kenttäarmeijan ai-
noana joukkona kymmenen Man-
nerheimin lahjoittamaa Suomi- 
konepistoolia, eli ns. Marskin ko-
nepistoolit, joita käytämme edel-
leen lippuvartiomme aseistuksena 
ja vuoden parhaan perusyksikön 
kiertopalkintona. Lukuisien mui-
den tunnustusten ja kunniamerk-
kien ohella sai jatkosodan aikana 
kaksi JP1:n soturia tunnustuksena 
erinomaisesta urheudestaan Man-
nerheim-ristin. Alikersantti Toivo 
Ovaskan, ritari nro 89, ja luutnant-
ti Eino Laihialan, ritari nro 172, so-
tilaalliset ansiot ovat esimerkkejä 
nykyisille ja tuleville jääkäreille. 

Lapin sodan loppuvaihees-
sa pataljoona oli hetken Tornios-
sa mutta sodan päättyessä Suo-
men osalta 27.4.1945 pataljoona 
sijoitettiin Vaasaan. Vuoden 1957 
alussa pataljoonan nimi vaihdettiin 
toisen kerran sen saadessa maa-
kunnallisen nimen muiden jääkäri-
pataljoonien tapaan. Pohjanmaan 
Jääkäripataljoona (POHMJP) kou-
lutti reippaita jääkäreitä Pohjan-
maalla kesään 1964 saakka. Elo-
kuun alussa (2.8.1964) se pyöräili 
uuteen kotivaruskuntaansa Sodan-
kylään.  Pari vuotta myöhemmin, 
1.7.1966, joukon nimi vaihdettiin 
uuteen kotipaikkaan sopivammak-
si. Tällöin otettiin käyttöön patal-

joonan neljäs ja nykyinen nimi, La-
pin jääkäripataljoona (LAPJP). 

Koko olemassaolonsa ajan La-
pin jääkäripataljoonan koulutus on 
painottunut kevyen jalkaväen no-
peiden ja iskuvoimaisten joukko-
jen koulutukseen. Keveys on näky-
nyt ja näkyy yhä liikkumisvälineis-
sä. Polkupyörä ja sukset tulivat jää-
käreille tutuiksi Karjalan Kannak-
sella jo ennen sotia mutta ne ovat 
yhtälailla tuttuja liikkumisvälinei-
tä nykypäivän jääkäreille. Kesäiset 
polkupyörä- ja talviset hiihtovala-
marssit ovat osa kohta satavuotis-
ta perinnettä. Modernimpaa liik-
kumiskykyä edustavat Lapin jää-
käreiden nykyiset kuormajuhdat, 
telakuorma-autot, moottorikelkat 
ja mönkijät. Jääkäreiden ikiaikaiset 
vaateet, hyvä henkinen ja fyysinen 
vireys ja kunto, hyvä ampuma- ja 
suunnistustaito sekä kyky selviy-
tyä vaativissa luonnon olosuhteis-
sa ovat pataljoonassa edelleen 
kunniassaan. Näiden tavoitteiden 
saavuttaminen lyhyen koulutus-
ajan puitteissa asettaa päälliköille 
ja kouluttajille suuret vaatimukset. 
Voimme olla ylpeitä joukostamme, 
sen historiasta, saavutuksista, kou-
lutustuloksista ja ainutlaatuisesta 
osaamisesta Lapin ankarissa olo-
suhteissa.

Vain muutos on ikuista

Vuoden 2015 alussa toimeenpan-
nun puolustusvoimauudistuksen 
jälkeen joukko-osastojen piti saa-
da rauhoittua työhönsä. Lapin jää-
käripataljoonalle rauhaa ei tullut, 
eikä ole tulossakaan. Vuodenvaih-
teessa 2015- 2016 tapahtui uusi 
näkyvä organisaatiouudistus kun 
pataljoonan komppanioiden mää-
rä putosi kuudesta viiteen ja lähes 

puolet henkilökunnasta siirtyi yksi-
köstä toiseen tai vaihtoi tehtävää 
yksikön sisällä. Samalla aloitimme 
kokeilun uudella palvelusaikajak-
sottelulla, jossa varusmiehet ovat 
pidempiä aikoja palveluksessa ja 
vastapainona pidempiä jaksoja lo-
malla. Aika näyttää, saavutetaan-
ko sillä haettuja etuja. 

Lapin jääkäripataljoonaan kuu-
lui Sodankylän alkuaikoina 1960- 
lopulla ja 1970- luvun alussa 
seit-semän perusyksikköä: Esikun-
takomppania (viesti-, huolto- ja 
autojoukkue), 1. Jääkärikomppa-
nia (jääkärijoukkueita), 2. Jääkäri-
komppania (jääkärijoukkueita), 3. 
Jääkärikomppania (sissijoukkuei-
ta), Kranaatinheitinkomppania 
(kranaatinheitin- ja ilmatorjunta-
joukkue), Panssarintorjuntakomp-
pania (panssarintorjunta- ja pio-
neerijoukkue) ja Reservialiupseeri-
koulu (RAuK, Kivääri-, Sissi-, KRH- 
ja PST-linja). 

Myöhemmin pataljoonan ko-
koonpanoa on muutettu mo-
net kerrat ja pienimmillään vah-
vuuteen on kuulunut vain kolme 
komppaniaa. Puolustusvoimauu-

distuksessa Lapin jääkäripataljoo-
nan vahvuus kasvoi kuuteen pe-
rusyksikköön Pohjan jääkäripatal-
joonan tullessa lakkautetuksi ja 
sen komppanioiden liittyessä ta-
kaisin Lapin jääkäripataljoonaan. 
Samassa yhteydessä muutettiin 
Sissikomppania Tiedustelukomp-
paniaksi ja Tukikomppania takai-
sin Kranaatinheitinkomppaniak-
si panssarintorjujien siirtyessä uu-
destaan perustettuun Esikunta-
komppaniaan.

Lapin jääkäripataljoona 
1.1.2016

Lapin jääkäripataljoonan tuore ko-
koonpano on esitetty oheisessa 
kuvassa. Pataljoonaan kuuluu vuo-
den 2016 alusta komentaja, esi-
kunta, Esikunta- ja Viestikomppa-
nia, 1. Jääkärikomppania, 3. Jää-
kärikomppania, Kranaatinheitin-
komppania ja Huoltokomppania 
vahvuuden ollessa kokelaiden tu-
lon jälkeen noin 950 varusmiestä. 
Perinteikäs Tiedustelukomppania, 
eli entinen Sissikomppania, lak-
kautettiin 31.12.2015. Sen toistai-

Lapin jääkäripataljoona 95 vuotta 11.3.2016 
Uljaat perinteet

seksi viimeinen päällikkö, kapteeni 
Juha- Mikael Aikio, sai siirron pri-
kaatin esikunnan koulutusosastol-
le ja tiedustelukoulutus siirrettiin 
Esikuntakomppaniaan. Samalla 
Esikuntakomppanian nimi vaihdet-
tiin Esikunta- ja Viestikomppaniak-
si taustalla toive saada viestikou-
lutus Jääkäriprikaatiin. Yksiköiden 
yhdistämisen perusteena oli Jää-
käriprikaatin varusmiesvahvuuden 
pieneneminen.

Lapin jääkäripataljoonan 
esikunta (LAPJPE)

Pataljoonan täystyöllistetyssä esi-
kunnassa vastuu lepää pataljoo-
naupseeri, majuri Stenka Schro-
deruksen, leveillä harteilla. Hä-
nen apunaan ovat kapteenit Jaak-
ko Härö, Riku Illikainen sekä HK:n 
päällikön tehtävästä vuodenvaih-
teessa siirtynyt Nuutti Tarvainen.

PPP1:n, JP1:n ja POHMJP:n tunnus 
vuosina 1921- 1967

LAPJP:n tunnus vuosina 1967- 1983

Everstiluutnantti Ari Mure
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Esikunta- ja viestikomppa-
nia (EVK)

Esikunta- ja Viestikomppaniassa 
annetaan sotilaspoliisi-, panssa-
rintorjuntaohjus- ja tiedustelukou-
lutusta. Komppanian päällikkönä 
jatkaa kapteeni Risto Makkonen 
apunaan entisen Tiedustelukomp-
panian varapäällikkö, yliluutnant-
ti Henry Rautio, ja vääpeli, vääpe-
li Mika Auer. Yksikön kouluttaji-
na jatkavat luutnantit Taneli Kerä-
nen, Joonas Suominen ja Tuomas 
Hongisto, ylivääpeli Jari Nasi, se-
kä ylikersantit Kalle Sirviö ja Kalle 
Riittinen. Tiedustelukomppanias-
ta siirtyivät vuodenvaihteessa yli-
luutnantti Ari Keski-Säntti EVK:n 
mentoriksi, sekä luutnantit Santtu 
Kauppinen ja Joonas Taskinen, yli-
kersantit Jussi Saikkonen ja Henri 
Miettinen, kersantti Teemu Nikula 
(peruskurssilla) sekä sopimussoti-
las, kersantti Jesper Leppiaho.

1. Jääkärikomppania (1JK)

Iskuportaan jääkärijoukkojen kou-
lutus eri koulutushaaroineen anne-
taan 1. Jääkärikomppaniassa, jon-
ka päällikkö vaihtui kapteeni Tapa-
ni Lampisen siirtyessä Koulutus-
osastolle ja kapteeni Jarkko Kum-
pulaisen ottaessa päällikön tehtä-
vät vastaan. Uutena varapäällikkö-
nä aloitti EK:sta siirtynyt kapteeni 
Arto Harjuniemi ja vääpelinä jat-
kaa ylikersantti Asta Alioravainen. 
1JK sai mentorin yliluutnantti Ka-
ri Mähönen siirtyessä tehtävään 
EK:sta. Kouluttajakunta on sekoi-
tus kokemusta ja nuoruuden in-
toa. Luutnantit Jarkko Aaltonen ja 
Juho Harjunen, ylikersantit Kai Lei-
nonen, Ilkka Näsi ja Vertti Vaarala 
(virkavapaalla), sekä kersantit Sal-
la Kortelainen (äitiyslomalla), Art-
tu Salonen (peruskurssilla) ja Timo 
Mikkola (peruskurssilla) jatkavat 
1JK:ssa. Kokemusta toivat muka-
naan EK:sta siirtynyt vääpeli Mark-
ku Aho ja TIEDK:sta siirtynyt vää-
peli Timo Kallio. Sopimussotilaana 
komppaniassa aloitti vuoden vaih-
teessa prikaatin esikunnasta siirty-
nyt kersantti Toni Taipola.

3. Jääkärikomppania (3JK)

Jääkäriprikaatin jalkaväen aliup-
seerikoulutus annetaan 3. Jääkä-

rikomppaniassa. Lisäksi komppa-
niassa koulutetaan peruskoulu-
tuskaudella alokkaita. Komppa-
nian päällikkönä jatkaa kapteeni 
Sakari Hietanen, varapäällikkönä 
kapteeni Otto Saarinen ja vääpe-
linä vääpeli Saku Aikio. Yliluutnan-
tit Henrik Rundgren, Hannu-Pekka 
Uutela, Jarkko Vienola, Eero Näsi 
ja Jarmo Neitola, sekä vääpeli Ju-
ha-Matti Lehti ovat pataljoonan 
kokeneimpia kouluttajia. Nuoruu-
den voimaa edustavat luutnantit 
Aku Saarelainen, Pasi Anttila (siirto 
1JK:sta), Aleksanteri Markkanen 
(siirto EK:sta) ja Jarno Tuominen 
(siirto 1JK:sta), ylikersantit Tuomas 
Poikela, Mika-Matti Aho ja Riikka 
Nyström sekä kersantti Juho Palat-
si. Komppanian kirjoilla on myös 
virkavapaalla oleva yliluutnantti 
Markus Särkelä.

Kranaatinheitinkomppania 
(KRHK)

Kranaatinheitinkomppania kou-
luttaa nimensä mukaisesti heitin-
miehiä ja se selvisi tuoreimman 
muutoksen pyörteistä pienimmil-
lä henkilöstömuutoksilla. Päällik-
könä jatkaa kapteeni Tapio Kan-
gasvuo, varapäällikkönä kapteeni 
Jaakko Kuivila ja vääpelinä vääpe-
li Meri Pyhäniemi. Komp-
panian mentorina jatkaa 
yliluutnantti Toni Sulasal-
mi ja kouluttajina luut-
nantit Otso Könönen, Ot-
to Känsälä ja Sami Säi-
lynkangas, vääpelit Juha 
Rutonen ja Joonas Huh-
tala, ylikersantit Jarkko 
Luiro, Lassi-Pekka Ollikai-
nen (KV-tehtävässä) ja Ni-
ko Turpeinen. Ainoa vuo-
denvaihteen muutos oli 
vääpeli Petteri Ylianttilan 
siirto 3JK:sta KRHK:aan.

Huoltokomppania 
(HK)

Huoltokomppaniassa 
koulutetaan taisteluosas-
ton huoltojoukkoja ja an-
netaan sotilaskuljetta-
koulutusta. Komppanian 
päällikkö vaihtui vuoden-
vaihteessa kapteeni Jar-
mo Sverloffin (siirto EK:s-
ta) ottaessa tehtävät kap-
teeni Nuutti Tarvaiselta. 
Samalla kapteeni Heik-

LAPJP:n lippuvartio kotiuttamisjuhlassa 
17.12.2015: luutnantti Aleksanteri Mark-
kanen, ylikersantti Jussi Saikkonen ja luut-
nantti Jarkko Aaltonen. Lippu-upseereiden 
aseistuksena olivat tuttuun tapaan Marskin 
konepistoolit.

Kenttäpiispa Pekka Särkiö tarkasti Jääkäriprikaatin kirkollisen työn 
Rovaniemen ja Sodankylän varuskunnissa 28. – 29.10.2015.

Tarkastukseen osallistuvat kenttätärovasti Vesa Aurén ja kenttärovasti Penna Par-
viainen. 
Tarkastuksen tavoitteena oli luoda yleiskuva Jääkäriprikaatin kirkollisen työn tilan-
teesta ja asemasta tapaamalla molempien varuskuntien henkilöstöä, yhteistyötaho-
ja sekä varusmiehiä. Lisäksi tarkastukseen liittyy tavoite ohjata ja tukea sotilaspas-
torien työn toteutusta. Erityistä huomiota kiinnitetään puolustusvoimauudistuksen 
toteutumiseen Jääkäriprikaatissa, koska prikaati toimii nyt kahdella paikkakunnalla. 
Tarkastuksen yhteydessä pidettiin Jääkäriprikaatin kirkkojuhla Rovaniemen pääkir-
kossa. Kirkkojuhlassa vihittiin Jääkäriprikaatin sotilaspastori Camilla Huuhtanen vir-
kaansa.

Rovasti Terhomatti Hämeenkorpi piti terveh-
dyspuheen kirkkojuhlassa.
”Kunnioitetut sotiemme veteraanit, her-
ra kenttäpiispa, herra eversti, hyvät naiset ja 
herrat. Olen suorittanut asevelvollisuuteni So-
dankylässä, PohmJP:ssa Tukikomppanian KRH 
-joukkueessa 14.11.1965 -12.6.1966. Tämä 
on siis 50 -vuotisjuhlani, jota olen jo kauan 
odottanut! Voisin vapaasti siteerata Luukkaan 
evankeliumin kohtaa 17:17:
 ”Eivätkö kaikki kymmenet muutkin suoritta-
neet? Missä ne yhdeksän muuta ovat? Tämä-
kö on heistä ainoa, joka palasi kiittämään?”
Kiitän herra kenttäpiispa kutsusta tähän kirk-
koiltaan, joka aloittaa varusmiesmuistojeni 
5-kymppiset näin upealla juhlalla.”

ki Luusua nousi varapäällikök-si. 
Vääpelinä jatkaa ylikersantti Tanja 
Timonen ja mentorina luutnant-
ti Janne Juusola. Kouluttajina toi-
mivat yliluutnantti Jukka Martikai-
nen, luutnantit Juho Hartikainen, 
TIEDK:sta siirtynyt Sampo Suihko-
nen ja Aleksi Sallinen, ylikersantit 
Antti Ruotanen, Kristian Nieminen 
ja Toni Kiviniemi sekä kersantti Tiia 
Torsti (peruskurssilla). Ulkomaan 
tehtävässä on kapteeni Ari-Pekka 
Tuominen.

Vaikka en tiedä tulevaisuutta, us-
kallan varmuudella todeta, ettei 
Lapin Jääkäripataljoonan nykyinen 
kokoonpano tule olemaan ikui-
nen. Varusmiesvahvuus voi kään-
tyä nousuun ja ehkä jo ennen pa-
taljoonan 100-vuotispäiviä joku 
vuosikymmenten varrelta tutuista, 
mutta nyt vahvuudesta puuttuvis-
ta yksiköistä kuten Sissikomppa-
nia/ Tiedustelukomppania, Panssa-
rintorjuntakomppania, Tukikomp-
pania tai 2. Jääkärikomppania on 
palannut pataljoonan vahvuuteen. 

Ari Mure
Lapin Jääkäripataljoonan 
komentaja
PSTK/ LAPJP, saapumiserä II/90 

(lähde: Suomen Puolustusvoimien jouk-
ko-osastoperinteet. MPKK 2013. Osa 2, 
entiset joukko-osastot 1945- 2005, sivut 
58- 87)
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kestävällä ajolupakurssilla, jolla he 
saivat ohjusjärjestelmän kuljetta-
miseen vaadittavat ajajan- ja joh-
tajan ajo-oikeudet. Seuraava kurs-
si on tyypillisesti kolmepäiväinen 
käyttäjätason huoltokurssi, joka 
pyritään järjestämään maksimis-
saan kolme vuotta asejärjestel-
mäkurssin suorittamisen jälkeen. 
Henkilökunnan koulutus ja osaa-
misen kehittäminen ei ole pelkäs-
tään kursseille osallistumista, vaan 
heitä arvioidaan osaamisen mit-
tauksella tietyn kierron mukaisesti 
toistuvasti. Osaamisen mittaus on 
opetustapahtuma, joka pakottaa 
jokaisen siihen osallistuvan ker-
taamaan asejärjestelmään liittyvää 
opetusmateriaalia. Edellä mainitun 
lisäksi ITO90M-järjestelmillä osal-
listutaan henkilökunnasta koostu-
villa osastoilla vuosittain esimer-
kiksi Lohtajan ilmatorjuntaharjoi-
tukseen, ilmavoimien HÄJY-har-
joitukseen sekä mahdollisesti ilma-
voimien LIVEX-harjoitukseen. 

Vuosi 2015 päättyi useam-
man viikon harjoitusputkeen, jois-
sa joukkotuotantovelvoitteiden 
mukaiset joukot, aliupseerikurssin 
oppilaat ja palkattu henkilökun-
ta kartuttivat osaamistaan. Patte-
ristoni hybridimäinen koostumus 
haastaa allekirjoittaneen komen-
tajana. Tässä muutamia esimerk-
kejä harjoitustyypeistä: ilmator-
junnan ja jalkaväen taisteluhar-
joitukset, joukkokoulutuskauden 
ampumaharjoitukset sekä päätös-
harjoitukset maa- ja ilmavoimissa, 
paikallispuolustusharjoitus, alueel-
linen yhtymäharjoitus ja valtakun-
nallinen, kolmen puolustushaaran 
ilmapuolustusharjoitus.

Everstiluutnantti Joakim Salonen

Rovaniemen ilmatorjuntapatteriston kuulumisia

Artikkelin kirjoittaja evers-
tiluutnantti Joakim Salonen 
aloitti Jääkäriprikaatissa Rova-
niemen ilmatorjuntapatteris-
ton komentajana 1.10.2015.

Komentajan vaihdos Rova-
niemellä

Otin Rovaniemen ilmatorjuntapat-
teriston komentajan tehtävät vas-
taan 1.10.2015 everstiluutnantti 
Tero Ylitalolta, joka siirtyi kansain-
väliseen tehtävään Puolaan. Vaik-
ka olenkin taustaltani ilmatorjun-
takoulutettu, hetki on vierähtä-
nyt edellisestä aselajin tehtävästä. 
Edeltäjäni toteuttaman erinomai-
sen perehdytyksen ja patteristo-
ni sekä Jääkäriprikaatin esikunnan 
tuella siirto ja uuden tehtävän vas-
taanotto ovat sujuneet hyvin.

Palvelusurani on sisältänyt vaih-
televasti erilaisia kotimaan sekä ul-
komaan tehtäviä. Ensimmäiset vuo-

det 79.kadettikurssilta valmistumi-
sen jälkeen palvelin Haminassa Ky-
men ilmatorjuntarykmentissä kou-
luttaja- ja esimiestehtävissä. Vuo-
den sotilastarkkailijatehtävän jäl-
keen UNTSO:ssa siirryin kadettien 
ilmatorjuntataktiikan opettajaksi 
Maanpuolustuskorkeakoululle, jol-
ta ajalta moni Jääkäriprikaatissakin 
palveleva nuorempi upseeri on tut-
tu. Esiupseeri- ja yleisesikuntaup-
seerikurssien välivuotena palvelin 
toisen kerran Lähi-idässä UNIFIL:s-
sä yhteysupseeriryhmän johtajana. 
Ye-kurssilta valmistuttuani aloitin 
kurssinjohtajana Ilmasotakoulus-
sa Tikkakoskella ja myöhemmin 
toimin korkeakouluosaston johta-
jana samassa paikassa. Syksystä 
2011 aina Jääkäriprikaatiin siirtoon 
saakka palvelin sotilastiedustelun 
eri tehtävissä. Kyseiseen ajanjak-
soon mahtui myös toinen kerta 
UNIFIL:ssä samaan aikaan Jääkä-
riprikaatin nykyisen apulaiskomen-
tajan kanssa.

Patteriston komentajan tehtä-
vä on kehityskeskusteluissa esittä-
mäni toiveen mukainen ja olen yl-
peä tehtävänmääräyksestä. Lienee 
inhimillistä, että pääkaupunkiseu-
tulaisena ei Rovaniemi välttämät-
tä ollut ykkösvaihtoehto elämän-
hallinnallisista syistä. Artikkelin kir-
joitushetkellä marraskuun lopul-
la voin kuitenkin todeta, että niin 
ammatillisesta kuin henkilökohtai-
sesta näkökulmasta olen erittäin 
tyytyväinen vallitsevaan tilantee-
seen. Kokemukset ovat olleet po-
sitiivisia ja johtamani joukko huip-
puluokkaa.

Puolustusvoimauudistuksen 
jälkeen

Lapin ilmatorjuntarykmentin lak-
kauttaminen osana puolustusvoi-
mauudistusta on takana. On sel-
vää, että organisaatiouudistukset 
ja Jääkäriprikaatin sijainti kahdella 
paikkakunnalla aiheuttavat haas-
teita. Uudistus kaikessa vaikeu-
dessaan antaa aina myös mahdol-
lisuuden. Vaikuttaa siltä, että hil-
jalleen molemmilla paikkakunnilla 
on opittu toisen pään toiminnasta 
ja jonkinasteiset kulttuurierot ovat 

tasoittumassa. Syksyn 2015 aikana 
toteutetun toisen toiminnan ja re-
surssien suunnittelukierroksen pe-
rusteella tilanne näyttää hyvältä 
ja voimme suunnata energiamme 
ydintehtävien suorittamiseen. 
Rovaniemen ilmatorjuntapatteris-
ton komentajana voin todeta vuo-
den 2015 sujuneen kaikesta muu-
toksesta huolimatta erinomaisesti 
ja meille asetettujen tehtävien tul-
leen hoidetuksi. Kannan erityistä 
huolta henkilöstöresurssien riittä-
vyydestä ja henkilöstöni jaksami-
sesta. Patteristoni perusyksiköistä 
kahdessa (Tukikohtakomppania ja 
2.JK) henkilöstötilanne on vaatinut 
ja vaatii edelleen toimenpiteitä, 
jotta tehtävät pystytään vuoden 
2016 osalta hoitamaan. Kolmas 
perusyksikköni, ilmatorjuntapat-
teri, on henkilöstömäärältään lä-
hempänä joukkoyksikköä. Ihanne-
tilanteessa patteri jaettaisiin kah-
deksi perusyksiköksi mahdollisim-
man pikaisesti, jolloin myös ilma-
torjuntakoulutetulle henkilöstölle 
löytyisi prikaatissa mielekkäitä ura-
polkuja. Toinen huolta aiheuttava 
kokonaisuus liittyy ilmatorjunnan 
johtokeskusosaamiseen. Henki-
löstövaihdokset ja eläköityminen 
pakottavat meidät tekemään toi-
menpiteitä, jotta osaamisen taso 
säilyy jatkossakin.

Koulutuskuulumisia

Rovaniemen ilmatorjuntapatte-
ristolla on ilmatorjuntaohjusjär-
jestelmän (90M) valtakunnallinen 
pääkoulutuspaikan velvoite. Ilma-
torjuntaohjuspattereihin (90M) si-
joitettua henkilökuntaa koulute-
taan aktiivisesti ja monipuolisesti. 
Koulunpenkiltä valmistuneet am-
mattisotilaat ovat opiskelleet syk-
syllä 2015 viisi viikkoa kestäväl-
lä ITO90M asejärjestelmäkurssilla, 
joka päättyi kaksipäiväiseen eri-
koiskouluttajatutkintoon. Asejär-
jestelmäkurssin hyväksytyn suorit-
tamisen jälkeen henkilöt omaavat 
perusteet asejärjestelmällä ope-
rointiin ja ohjusjaoksen koulutta-
miseen. 

Asejärjestelmäkurssin jälkeen 
opiskelijat jatkoivat kolme viikkoa 

Rovaniemen ilmatorjunta-
patteriston perinnepäivää 
ja ilmatorjunta 90 vuotta 
juhlapäivää juhlistettiin 
Rovaniemellä 27.11.2015. 

Vuoden 2016 aikana seuraam-
me tiiviisti Lapin jääkäripataljoo-
nan pilotointia varusmieskoulutuk-
sen uudesta jaksotuksesta. Odo-
tamme mielenkiinnolla pataljoo-
nan kokemuksia, koska kyseinen 
kokonaisuus on suunnitelman mu-
kaisesti otettava meillä käyttöön 
saapumiserästä 1/17. Lisäksi ta-
voitteena on kokoontua patteris-
ton ja pataljoonan johdon kans-
sa kuulemaan toistemme hyvistä 
käytänteistä kevään aikana.

ITO90M-asejärjestelmäkurssilla 
ansiokkaasti kouluttajana toiminut ja 
joulukuussa 2015 Ilmasotakouluun 
siirtynyt kapteeni Matias Suni 
palkittiin kurssin päätteeksi.

Vuoden 2015 kouluttajana palkit-
tiin yliluutnantti Kari Rautava.

Ilmatorjuntasäätiön stipendillä an-
siokkaasta palveluksesta ilmator-
junta-aselajissa palkittiin majuri 
Juhani Lehtinen ja kapteeni Jaak-
ko Jokela.

Ilmatorjunnan ansioristillä palkit-
tiin kapteeni Markku Kauppi, yli-
luutnantti Antti Manninen, majuri 
evp Eero Pajula ja tiedotussihteeri 
evp Jaana Vienola.

Antti Manninen

Kari Rautava

Juhani Lehtinen

Jaana Vienola

Joakim Salonen
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Henkilöstössä tapahtuu

Palkkasihteeri Tanja Moilanen

6.12.2015 myönnetyt ansiomitalit 
Päällystöliiton ansiomitali
Kapteeni Tarmo Toivanen
Kapteeni Ari Järveläinen

1.9.2015 ylennykset
Kapteeniksi yliluutnantti Arto Harjuniemi
Kapteeniksi yliluutnantti Sampo Keränen
Kapteeniksi yliluutnantti Jaakko Kuivila
Kapteeniksi yliluutnantti Jarkko Kumpulainen
Kapteeniksi yliluutnantti Joni Liimatainen
Kapteeniksi yliluutnantti Heikki Luusua
Kapteeniksi yliluutnantti Jukka Pajula
Kapteeniksi yliluutnantti Otto Saarinen
Yliluutnantiksi luutnantti Arto Korkalo
Yliluutnantiksi luutnantti Valtteri Saad
Yliluutnantiksi luutnantti Marko Siirtola

29.10.2015 ylennykset 
Majuriksi kapteeni Ari Helenius
Majuriksi kapteeni Tommi Laari
Majuriksi kapteeni Mika Metsi
Majuriksi kapteeni Oskari Paavola

6.12.2015 ylennykset 
Kapteeniksi yliluutnantti Tapani Lampinen
Kapteeniksi yliluutnantti Jarmo Sverloff
Yliluutnantiksi luutnantti Jarkko Vienola
Teknikkoyliluutnantiksi teknikkoluutnantti Matti 
Hakkarainen

6.12.2015 ylennykset reservin 
sotilasarvossa
Yliluutnantiksi luutnantti Antti Vihriälä
Luutnantiksi vänrikki Joonas Mourujärvi
Luutnantiksi vänrikki Riikka Nyström
Sotilasmestariksi ylivääpeli Jouko Kaihua

6.12.2015 annetut palvelusarvot
Sotilasmestariksi ylivääpeli Jouko Kaihua
Vääpeliksi ylikersantti  Juha-Matti Lehti

Virkaan nimitykset
27.8.2015 upseerin virkaan
Yliluutnantti Arto Harjuniemi
Yliluutnantti Sampo Keränen
Yliluutnantti Jaakko Kuivila
Yliluutnantti Jarkko Kumpulainen
Yliluutnantti Joni Liimatainen
Yliluutnantti Heikki Luusua
Yliluutnantti Jukka Pajula
Yliluutnantti Otto Saarinen

Määräaikaisen nuoremman upseerin virkaan 
määräajaksi
27.8.2015-26.8.2025
Luutnantti Jarkko Aaltonen
Luutnantti Harri Elomaa
Luutnantti Juho Harjunen
Luutnantti Tuomas Hongisto
Luutnantti Aarni Rautila
Luutnantti Aleksi Sallinen
Luutnantti Sami Säilynkangas
Luutnantti Joonas Taskinen
Luutnantti Tuomas Tynkkynen
Luutnantti Tuomas Väänänen
Luutnantti Matti Yrjölä 

Edelleen määräaikaisen nuoremman upseerin 
virkaan määräajaksi 
1.1.2016-26.1.2020 Yliluutnantti Henrik Rundgren
2.2.2016-1.2.2021 Luutnantti Jarkko Vienola

Aliupseerin virkaan 
1.7.2015 Ylikersantti Janne Laikola
1.7.2015 Ylikersantti Juho Autio

Edelleen määräaikaisen aliupseerin virkaan
1.7.2015-30.6.2017 Kersantti Mikko Karjalainen

Edelleen määräaikaiseen virkasuhteeseen 
sopimussotilaaksi
12.7.-31.12.2015 Vänrikki Vili Vaaranmaa kouluttajaksi
12.7.-31.12.2015 Kersantti Miikka Nieminen kouluttajaksi
1.8.-31.8.2015 Vänrikki Ville Ihalainen kouluttajaksi
23.8.-31.12.2015 Kersantti Jaakko Moilanen kouluttajaksi

Sopimussotilaaksi määräaikaiseen 
virkasuhteeseen
31.8.-31.12.2015
Kersantti Jesper Leppiaho kouluttajaksi
Kersantti Toni Taipola kohdekouluttajaksi
Kersantti Anu Kinnunen kouluttajaksi

Erikoisupseerin virkaan
1.7.2015  Sotilaspastori Camilla Huuhtanen
1.10.2015 Osastoinsinööri Pasi Ahola
1.11.2015 Osastoteknikko (materiaalipäällikkö) Jaana Kasurinen

SIV-arviointijärjestelmän virkaan
1.1.2016 Osastosihteeri Hannele Lanko 
Lapin Aluetoimistoon asevelvollisuussektorille

Siirrot Jääkäriprikaatiin

1.10.2015  Everstiluutnantti Joakim Salonen Rovanie-
men Ilmatorjuntapatteriston komentajaksi
1.4.2016 Everstiluutnantti Mikko Mäntynen Lapin 
Aluetoimiston päälliköksi

Jääkäriprikaatin sisäiset siirrot 

1.1.2016 Toimistosihteeri Marja-Leena Savukoski osas-
tosihteeriksi operatiiviselle osastolle suunnittelusekto-
rille Sodankylään 
1.1.2016 Osastosihteeri Soile Paasilinna toimistosihtee-
riksi Lapin aluetoimiston asevelvollisuussektorille Rova-
niemelle

Siirrot Jääkäriprikaatista

11.9.2015 Luutnantti Juho Pellinen Maasotakouluun
1.10.2015 Everstiluunantti Tero Ylitalo Pääesikunnan 
kansliaan erityistehtävään
1.12.2015 
Kapteeni Matias Suni Ilmasotakouluun
Yliluutnantti Tomi Kauppila Panssariprikaatiin
1.1.2016
Everstiluutnantti Jarmo Mattila Maavoimien Esikun-
taan operatiivisen osaston liikekannallepanosektorin 
sektorijohtajaksi
Yliluutnantti Kari Valkama Lapin Lennostoon
Luutnantti Olli Ahtiainen Panssariprikaatiin
Ylikersantti  Tatu Leppänen Rannikkoprikaatiin
Ylikersantti Joonas Hytti Maasotakouluun
Toimistosihteeri Kaisa Loukkola Kaartin Jääkäriryk-
menttiin Uudenmaan aluetoimistoon
1.2.2016 Majuri Jari Ahlroth Ilmavoimien Esikuntaan

Reserviin ja eläkkeelle

1.12.2015 Luutnantti Ismo Aho
1.1.2016
Majuri Jukka Soini
Kapteeni Juha Kämä
Luutnantti Manu Uotila
1.2.2016 Hankkija Eila Kallankari
1.3.2016 Teknikkokapteeni Arto Franssi

Jääkäriprikaatin aloitetoimikunnan 
myöntämät  aloitepalkinnot

27.8.2015
Ylikersantti Jaakko Karvolle aloitepalkinto ja kunniakir-
ja aloitteesta ”MOSTKA87M iso penkki”

Ylikersantti Joonas Mourujärvelle 100 euron aloitepal-
kinto ja Jääkäriprikaatin kunniakirja hänen tekemäs-
tään aloitteesta ”23ITK95 ammunnan seuranta ja kou-
lutusnäyttö aseenvalvojalle/kouluttajalle”

Yliluutnantti Jukka Pajulalle Jääkäriprikaatin kunniakir-
ja hänen tekemästään aloitteesta ”Opetusvideoiden 
käyttö teknisten järjestelmien opetuksessa”

Yliluutnantti Jukka Pajulalle Jääkäriprikaatin kun-
niakirja hänen tekemästään aloitteesta ”Koulutus-
valintojen esittelyjen täydentäminen videohaastat-
telujen avulla”

Luutnantti Jukka Kaikkoselle Jääkäriprikaatin kun-
niakirja hänen tekemästään aloitteesta ”Johtamis- 
ja vuorovaikutuskäyttäytymisen kysymyssarjat säh-
köiseksi”

Upseerikokelas Tuomas Porkalle Jääkäriprikaatin 
kunniakirja hänen tekemästään aloitteesta ”Sota-
valo ja -kytkin johtamiskontin sivutelttaan”.

Jalkaväen tarkastaja on valinnut vuoden 
2015 jalkaväkikouluttajat upreereista, 
opistoupseereista ja aliupseereista. 
• Upseerit: Kapteeni Antti Parviainen (SAT-

JP-PORPR). 
• Opistoupseerit: Yliluutnantti Jari Pylkkänen 

(KAIJP-KAIPR). 
• Aliupseerit: Vääpeli Timo Kallio (LAPJP-JPR). 

Vääpeli Timo Kallio

Palkitsemisesityksessä todetaan muun muassa, että 
”Vääpeli Timo Kallio on kouluttajana itsensä likoon 
laittava persoona, jonka varusmiehet muistavat 
pitkään. Samalla hän on luotettava työkaveri, joka 
oman alansa syvällisen tuntemuksen kautta toimii 
hyvänä esikuvana nuoremmille kouluttajille. Hän ei 
ole töissä, vaan palveluksessa. Palvelustehtävät Kal-
lio on hoitanut suurella antaumuksella sekä ripauk-
sella ehdottomuutta. Erityisesti Kallio on painotta-
nut sodan ajan tehtävien asettamia vaatimuksia ja 
varusteita.”
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Palkittuja varusmiehiä

Myönnetyt Lapin Jääkäriristit 

16.12.2015
Lapin jääkäripataljoona

Esikuntakomppania:
Upseerikokelas Anssi Mikael Verneri Saari

4.12.2015
Lapin jääkäripataljoona

1.Jääkärikomppaniassa:
Kersantti Järvitalo Samu Aleksi
Kersantti Huttunen Vera Hilmatilda 
Alikersantti Tammela Vili Perttu Aleksander 
Jääkäri Aikio Jouni Oskari   

3.Jääkärikomppaniassa:
Upseerikokelas Heinikoski Iiro Samuli   
Kersantti Tolvanen Ville Sakari  

Huoltokomppaniassa:
Upseerikokelas Kakko Katja Tuulia   
Upseerikokelas Toivanen Taru Juulia   
Jääkäri Hietanen Jyri Aleksi   

Kranaatinheitinkomppaniassa:
Upseerikokelas Niemikorpi Tommi Henrikki 
Korpraali Hatula Jaakko Oskari  

Tiedustelukomppaniassa:
Upseerikokelas Manninen Ville Valtteri  

Rovaniemen ilmatorjuntapatteristo

Ilmatorjuntapatterissa:
Upseerikokelas Porkka Tuomas Olavi  
Alikersantti Ruuskanen Mikko Tuomas 
Tykkimies Myllylä Konsta Eemeli Pekanpoika  

2. Jääkärikomppaniassa
Upseerikokelas Vappula Markus Juhana  
Kersantti Vesa Henri Aleksi Kustaa  

Tukikohtakomppaniassa
Upseerikokelas Lempinen Akseli Olavi  
Kersantti Nuorala Joni Ville Jaakko 

17.6.2015
Lapin Jääkäripataljoonan

1.Jääkärikomppaniassa:
Upseerikokelas  Lotvonen Jaakko Aleksi
Upseerikokelas Martimo Matti Kalevi
Korpraali Seppänen Olli Matti Antero

3.Jääkärikomppaniassa:
Upseerikokelas Hokkanen Ville Artturi
Upseerikokelas Lukkarila Sampo Aleksi

Esikuntakomppaniassa:
Upseerikokelas Virsunen Herman Verneri
Jääkäri Similä Henri Kristian

Huoltokomppaniassa:
Kersantti Rautio Laura Emilia
Jääkäri Moisanen Antti Elias

Kranaatinheitinkomppaniassa:
Upseerikokelas Laurila Erik Mikael
Upseerikokelas Saukonoja Tuomas Matias
Alikersantti Alasuvanto Jussi Santeri
Jääkäri Sorvari Saku Valtteri Johannes

Tiedustelukomppaniassa:
Upseerikokelas Runtti Esa Antero

Rovaniemen ilmatorjuntapatteriston

Ilmatorjuntapatterissa
Alikersantti Okkonen Pekka Tapani 
Tykkimies Turunen Teemu Juhani
Tykkimies Lehto Lari Paulus
Tykkimies Jakku Tino Matias
Tykkimies Huovinen Niko Pekka

2. Jääkärikomppaniassa
Upseerikokelas Mutanen Eemeli Johannes
Alikersantti Kiuru Samuli Kristian
Alikersantti Korvala Jyri Einari
Jääkäri Viitala Ville Matti Patrik

Tukikohtakomppaniassa
Upseerikokelas Muotka Kristian Samuli
Upseerikokelas Prittinen Samuli Ville-veikko
Upseerikokelas Rantala Roope Matias 
Kersantti Auno Jarkko Ami Johannes
Jääkäri Hakso Anderas Samuel

Kotiuttamisjuhlissa Sodankylässä ja 
Rovaniemellä 15.9.2015 palkittiin 
seuraavat ansioituneet varusmiehet:

Jääkäriprikaatin puukko, kunniakirja ja jalkaväen vuosikirja 
erittäin ansiokkaasta palveluksesta Jääkäriprikaatissa:
Jääkäri Valtteri Eemil Merilehto EK/LAPJP  
Jääkäri Taneli Kristian Hyttinen TKKK/ROVITPSTO

Jääkäriprikaatin puukko ja kunniakirja erittäin hyvästä 
palveluksesta sotilaspoliisina Jääkäriprikaatissa:
Korpraali Tuomas Reino Arvi Mankinen TKKK/ROVITPSTO
Jääkäri Juho Viljami Tuovinen EK/LAPJP    

Jääkäriprikaatin puukko ja kunniakirja erittäin hyvästä 
palveluksesta lääkintämiehenä Jääkäriprikaatissa:
Korpraali Jussi Aleksi Toljamo TKKK/ROVITPSTO
Jääkäri Antti-Pekka Johannes Rönkkö HK/LAPJP

Kiltamitali hyvähenkiselle varusmiehelle:
Korpraali Arttu Niko Kullervo Leinonen 3JK/LAPJP
Jääkäri Kuisma Samu Santeri Lappalainen EK/LAPJP
Jääkäri Risto Johannes Sydänmetsä HK/LAPJP
 
Lapin lennoston killan palkinto:
Korpraali Teemu Olavi Tohola TKKK/ROVITPSTO

Rovaniemen Reserviläiset ry:n palkinto: Lapin reservi-
läispiirienpronssinen mitali miehistöön kuuluvalle:
Jääkäri Ville Santeri Kulmala TKKK/ROVITPSTO

Sodankylän Reserviläiset ry:n palkinto: Lapin reserviläis-
piirienpronssinen mitali miehistöön kuuluvalle:
Korpraali Juho Kullervo Kaikkonen HK/LAPJP

Oulun Sotilaskotiyhdistyksen stipendi Oulun seudul-
ta olevalle rehdille, reippaalle ja joukkoon sopeutuvalle 
varusmiehelle:
Korpraali Patrick Antero Järvelin HK/LAPJP
Jääkäri Reetta Katariina Niemelä HK/LAPJP
Jääkäri Juho-Aleksi Henrik Hänninen EK/LAPJP
Jääkäri Eemeli Juhani Nevanperä EK/LAPJP
Jääkäri Juha Henrik Niemimäki EK/LAPJP
Jääkäri Miiro Räihä TKKK/ROVITPSTO
Jääkäri Zaya Sargon Afram Afram TKKK/ROVITPSTO
Jääkäri Tommi Antero Törmänen TKKK/ROVITPSTO

Rovaniemen Sotilaskotiyhdistyksen palkinto:
Tykkimies Arttu Samuli Meriläinen TKKK/ROVITPSTO
Jääkäri Salomo Johannes Hietamäki TKKK/ROVITPSTO

Sodankylän Sotilaskotiyhdistyksen palkinto:
Jääkäri Joeli Samuel Yifrach EK/LAPJP
Jääkäri Janne Akseli Sainmaa HK/LAPJP

Kotiuttamisjuhlissa Sodankylässä 
ja Rovaniemellä 16.12.2015 palkit-
tiin seuraavat ansioituneet varus-
miehet:

Jalkaväen mitali, kunniakirja ja jalkaväen vuosikirja sekä 
nimet kunniatauluun erittäin ansiokkaasta 
palveluksesta Jääkäriprikaatissa:
Upseerikokelas Kalle Tapio Kiuttu 1JK/LAPJP
Kersantti Teemu Sakari Julkunen TIEDK/LAPJP

Jääkäriprikaatin kunniakirja ja puukko taitavasta ja ko-
larittomasta moottoriajoneuvon kuljettamisesta varus-
miesaikana:
Jääkäri Paulus Mikael Piilonen EK/LAPJP
Korpraali Alex Henry Johannes Söderström TKKK/RO-
VITPSTO 

Jääkäriprikaatin kunniakirja ja puukko hyvästä 
palveluksesta erikoisajoneuvon kuljettajana 
Jääkäriprikaatissa:
Jääkäri Janne Matti Arviiti Niemelä HK/LAPJP 
Korpraali Joel Anton Oskari Haverinen ITPTRI/ROVITPSTO

Jääkäriprikaatin kunniakirja ja puukko ansiokkaasta 
palveluksesta joukkoyksiköissä Jääkäriprikaatissa: 
Jääkäri Mauri Frans Emil Nivala KRHK/LAPJP
Jääkäri Henry Kalevi Basilius Hekkala 2.JK/ROVITPSTO

Reserviupseerien mitali ja kunniakirja
ansiokkaasta palveluksesta Jääkäriprikaatissa:
Upseerikokelas Saku Aleksi Moilanen TIEDK/LAPJP

Sodankylän Reserviläiset ry:n palkinto Lapin Reserviläis-
piirien mitali ja kunniakirja; 
Lapin reserviläispiirien hopeinen mitali ansiokkaasta 
palveluksesta Jääkäriprikaatissa:
Kersantti Antti Herman Holopainen1JK/LAPJP
Lapin reserviläispiirien pronssinen mitali 
ansiokkaasta palveluksesta Jääkäriprikaatissa:
Jääkäri Joni Petteri Laava HK/LAPJP

Rovaniemen Reserviupseerikerho ry:n palkinto, 
reserviupseerien mitali ja kunniakirja ansiokkaasta 
palveluksesta Jääkäriprikaatissa:
Upseerikokelas Markus Juhana Vappula 2JK/ROVITPSTO

Rovaniemen Reserviläiset ry:n palkinto;
Lapin reserviläispiirien hopeinen mitali 
ansiokkaasta palveluksesta Jääkäriprikaatissa:
Alikersantti Frans Kasperi Ojanperä TKKK/ROVITPSTO
Lapin reserviläispiirien pronssinen mitali 
ansiokkaasta palveluksesta Jääkäriprikaatissa:
Tykkimies Janne Tapio Kuismin ITPTRI/ROVITPSTO

Lapin Ilmatorjuntakillan palkinto Marttiinin Ilves -puukko 
erittäin hyvästä palveluksesta Jääkäriprikaatissa:
Upseerikokelas Henri Sebastian Mehtälä ITPTRI/ROVITPSTO
Alikersantti Teemu Jalmari Risto ITPTRI/ROVITPSTO
Jääkäri Vladimir Pozdnyakov ITPTRI/ROVITPSTO
Tykkimies Eetu Nuutti Viljami Nykänen ITPTRI/ROVITPSTO

Lapin Lennoston kilta ry:n palkinnot, 
Kiltalautanen 347 vrk palvelleelle johtajalle:
Upseerikokelas Andreas Jere Julius Kivi TKKK/ROVITPSTO
Killan kirja 165 vrk palvelleelle:
Lentosotamies Markus Kalevi Taskinen TKKK/ROVITPSTO

Jääkäriprikaatin Killan Kiltamitali hyvähenkiselle 
varusmiehelle. Varusmiehet valitsevat keskuudestaan:
Kersantti Tommi Juhani Aukusti Åman 3.JK/LAPJP
Jääkäri Tuomas Olavi Vänttilä 1.JK/LAPJP
Jääkäri Juho Antero Sadinmaa KRHK/LAPJP
Jääkäri Joonas Petteri Ranta EK/LAPJP
Alikersantti Elmeri Heino Matias Hannula TIEDK/LAPJP
Alikersantti Ville Heikki Johannes Voutilainen HK/LAPJP
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Jääkäriprikaatin Killan ”Puolesta maan”- veteraanimat-
rikkeli parhaalle sodankyläläiselle 347 vrk ja 165 vrk pal-
velleelle: 
Upseerikokelas Samuli Petteri Koskelo EK/LAPJP
Jääkäri Joonas Hannu Sakari Raasakka 3.JK/LAPJP
 
JP27:n perinneyhdistyksen rahalahjoitus, Jääkärihenkisin 
varusmies:
Upseerikokelas Tommi Henrikki Niemikorpi KRHK/LAPJP

Pohjan Prikaatin Killan stipendi erittäin ansiokkaasta 
palveluksesta 3. Jääkärikomppaniassa:
Upseerikokelas Saara Maria Kössö 3.JK/LAPJP

Maanpuolustuksen kannatussäätiön stipendi erittäin 
ansiokkaasta palveluksesta Jääkäriprikaatissa:
Korpraali Risto Juhani Siipola TIEDK/LAPJP
Alikersantti Ismo Aatu Petteri Hynynen ITPTRI/ROVITPSTO
Korpraali Topias Jussi Olavi Ruokolainen 2JK/ROVITPSTO
Kersantti Henri Valtteri Forssten TKKK/ROVITPSTO
Korpraali Mikko Henrik Ahola TKKK/ROVITPSTO

Maanpuolustuksen kannatussäätiön stipendi kiitettä-
västä laivuepalveluksesta Jääkäriprikaatissa:
Korpraali Kosti Aatos Mikael Emaus TKKK/ROVITPSTO
Lentosotamies Toni Ilmari Block TKKK/ROVITPSTO

Ilmavoimien paras kuljettaja- palkinto  
Korpraali Saku Albin Hjulfors TKKK/ROVITPSTO

Ilmatorjuntasäätiön pronssinen levyke ja kirjallisuutta 
erittäin ansiokkaasta palveluksesta Jääkäriprikaatissa:
Upseerikokelas Joel Pekka Oskari Rinne ITPTRI/ROVITPSTO
Alikersantti Aleksi Simeon Alajääskö ITPTRI/ROVITPSTO
Tykkimies Toni Olavi Pikkarainen ITPTRI/ROVITPSTO

Sodankylän Sotilaskotiyhdistyksen stipendit hyvää soti-
laskuntoa osoittaneelle 165 vuorokautta palvelleelle:
Korpraali Matti Henrik Tahkola KRHK/LAPJP
Jääkäri Sauli Toivo Taneli Kaikkonen 2JK/ROVITPSTO

Sodankylän Sotilaskotiyhdistyksen muistamiset:
hyvästä yhteistyöstä sotilaskodin kanssa,
Jääkäritoimikunnan puheenjohtaja alikersantti Antti 
Karhumaa HK/LAPJP
Jääkäritoimikunnan sihteeri alikersantti Jarkko Länsman 
HK/LAPJP
Jääkäri Mauri Kauppila HK/LAPJP

Oulun Sotilaskotiyhdistyksen stipendi Oulun seudulta ole-
valle rehdille, reippaalle ja joukkoon sopeutuvalle varusmie-
helle. Kouluttajat valitsevat:
Alikersantti Juho-Kusti Aleksi Niinimaa JK/LAPJP
Upseerikokelas Joonas Rikhard Heiskanen 1JK/LAPJP
Jääkäri Tuomas Ilmari Vihelä KRHK/LAPJP
Jääkäri Niko Patrik Petteri Suominen EK/LAPJP
Upseerikokelas Atte Santeri Lassila TIEDK/LAPJP
Kersantti Sami Kristian Palosaari HK/LAPJP
Upseerikokelas Erik Elis Johnson ITPTRI/ROVITPSTO
Kersantti Joonas Petteri Korpi 2JK/ROVITPSTO
Alikersantti Henri Olavi Tihinen TKKK/ROVITPSTO

Rovaniemen Sotilaskotiyhdistyksen palkinnot eniten 
kuntoindeksiään kohottaneille varusmiehille (sykemittari):
Jääkäri Joona Samuel Pekkala ITPTRI/ROVITPSTO
Tykkimies Riku Oskari Anttila ITPTRI/ROVITPSTO
Tykkimies Valtteri Miika Matias Hinkula ITPTRI/ROVITPSTO
Kersantti Petteri Henrikki Tyni TKKK/ROVITPSTO
Korpraali Jarno Joel Samuli Kivioja TKKK/ROVITPSTO
Alikersantti Henri Juhani Porkka TKKK/ROVITPSTO
Alikersantti Jere Johannes Suoraniemi 2JK/ROVITPSTO
Jääkäri Eetu Antero Viinikka 2JK/ROVITPSTO
Jääkäri Juho Antero Tuohimaa 2JK/ROVITPSTO

Rovaniemen Sotilaskotiyhdistyksen palkinto reilulle palvelus-
toverille, jonka varusmiehet äänestävät keskuudestaan:
Tykkimies Hannes Eilola ITPTRI/ROVITPSTO
Jääkäri Juho Sieppi Juho 2.JK/ROVITPSTO
Korpraali Tatu Määttä TKKK/ROVITPSTO

Leijona Cateringin stipendi parhaalle sotilaskeittäjälle:
Jääkäri Jani Petri Johannes Åman 1JK/LAPJP
Jääkäri Iiro Olavi Vanha 2JK/ROVITPSTO

Jääkäriprikaatin kunniakirja aloitteesta ”Sotavalo- ja 
kytkin johtamiskontin sivutelttaan”:
Upseerikokelas Tuomas Porkka ITPTRI/ROVITPSTO

Autoliiton Rovaniemen osaston palkinto, Standaari:
Jääkäri Jani Tapio Vähäsaari TKKK/ROVITPSTO

VEHO hyötyajoneuvo palkinto:
Korpraali Ville-Veikko Juhani Keränen ITPTRI/ROVITPSTO
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”Suomi on hyvä maa. 
Tämä maa on paras paikka 
meille suomalaisille. Suomi 
on puolustamisen arvoinen 
maa, jonka paras puolustaja 
on Suomen oma kansa!”

Jalkaväenkenraali Adolf Ehrnrooth Itsenäisyysjuhla Veljeskodilla Rovaniemellä.

Sodankylän veteraanien kahvitilaisuus järjesestettiin palvelutalo Hannuksenkartanossa.

Lapin Lottaperinneyhdistyksen syyskokous pidettiin Rovaniemellä.

Saara Kyyhkynen ja Helka Urponen luovuttivat 
eversti Antti Lehtisalolle Lapin lotat rauhan ja 
sodan töissä -kirjan.

”Itsenäisyydestämme on maksettu kalliit lunnaat. Vapaussodan, Talvisodan ja 
Jatkosodan kokeneista osa antoi kalleimpansa, oman henkensä, itsenäisyyden ai-
kaansaamiseksi ja sen säilyttämiseksi. Monille jäi pysyvä, lähtemätön muisto siitä, 
kun monet vuodet tuli vietettyä poteron pohjalla tai rajuissa hyökkäyksissä oman ja 
kansan tulevaisuuden ollessa aika ajoin hyvinkin epävarma.”

”Me suomalaiset tunnemmekin suurta kiitollisuutta so-
tiemme Veteraaneja, Lottia ja koko veteraanisukupolvea koh-
taan. Me ymmärrämme ketjun, koka ulottuu nykypäivästä vii-
me sotiin saakka. Siihen mahtuu isänmaamme pelastaminen, 
taloudellisen vaurauden rakentaminen ja hyvinvointiyhteiskun-
nan luominen. Tämä on arvokas perintö, joka meidän on huo-
lehdittava eteenpäin tuleville sukupolville. Veteraanisukupol-
vien edustajien tahto, tulevaisuuden usko, epäitsekkyys, roh-
keus ja toimeenpanokyky olkoon esimerkkinä myös meille, jot-
ka luotsaamme isänmaatamme tämän päivän haasteissa.”

Jääkäriprikaatin komentajalla eversti Antti Lehtisalolla oli kunnia ja 
ilo viedä puolustusvoimien tervehdys Veteraanien ja Lottien juhlati-
laisuuksiin 4.12.2015 Sodankylässä ja Rovaniemellä.

Sodankylässä Itsenäisyyspäivää juhlistet-
tiin Jääkäriprikaatin, Sodankylän kunnan 
ja Sodankylän seurakunnan järjestämissä 
tilaisuuksissa 6.12.2015

Itsenäisyyspäivää
juhlittiin 

Sodankylässä ja 
Rovaniemellä
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Puolustusministeriön hallintopoliittinen osasto teki puolustusvoimauudistuksen toimeenpanoon liittyvän 
seurantakäynnin Jääkäriprikaatiin 8.-9.12.2015.

Puolustusvoimain komentaja kenraali Jarmo Lindberg tarkasti Jääkäriprikaatin 22.9.2015. Jääkäriprikaati järjesti kenraalien ja evp everstien vapaaehtoisen harjoituksen Rovaniemellä 3.9.2015. 
Harjoituksen johti Jääkäriprikaatin komentaja Eversti Antti Lehtisalo. Harjoituksen tavoitteena oli perehdyttää 
Pohjois-Suomen alueella palvelleet kenraalit (evp) ja alueella asuvat everstit (evp) Puolustusvoimien ja Jääkäri-
prikaatin ajankohtaisiin asioihin.

Sodankylän lukion abiturientit vierailivat Jääkäriprikaatissa 19.10.2015.
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Vuoden Jääkäriprikaatilainen 2015
Kapteeni Jouni Puljujärvi

Kapteeni Puljujärvi on toiminut Jääkäriprikaatin liikuntakasvatusup-
seerina jo vuosien ajan. Hän on jaksanut vuodesta toiseen kantaa 
huolta varusmiesten ja henkilökunnan fyysisen kunnon kehittämises-
tä ja ylläpidosta. Hän osaa oman alansa tehtävät erittäin hyvin ja pys-
tyy tekemään esimiehilleen konkreettisia esityksiä toiminnan kehittä-
misestä liikunta-alalla.

Kapteeni Puljujärvi on sosiaalinen, avoin ja luotettava. Hän on esi-
merkillisen suoraselkäinen toimissaan ja kantaa vastuunsa joka tilan-
teessa. Hänen panoksensa vuoden 2014 Sotilaiden hiihdon maail-
manmestaruuskilpailujen järjestelyissä Sodankylässä oli merkittävä. 
Tämä huomioitiin muun muassa siten, että hänet kutsuttiin erityis-
asiantuntijaksi vuonna 2015 Ruotsissa pidettyihin Sotilaiden hiihdon 
maailmanmestaruuskilpailuihin.

Myös Jääkäriprikaatin ja Lapin ilmatorjuntarykmentin yhdistymi-
sessä hänen ammattitaidollaan saatiin aikaan molempien varuskun-
tien osalta hyvät ja toimivat ratkaisut.

Kapteeni Puljujärvi pystyy näyttämään omaa esimerkkiä kaikissa 
liikunta-alan moninaisissa tehtävissä ollen tällä hetkellä yksi kovakun-
toisimmista jääkäriprikaatilaisista.

Jääkäriprikaatin kunniajääkäriksi on nimitetty 3.10.2014 
opetusneuvos Kauno Jalmari Pellervo Laine.

Jääkäriprikaatin komentaja eversti Antti Lehtisalo luovutti Kauno Lai-
neelle nimittämiskirjan Jääkäriprikaatin vuosipäivän päiväjuhlassa. 

Jääkäriprikaatin 
vuosipäivä
Jääkäriprikaatin 36. vuosi-
päivää juhlistettiin 2.10.2015 
Sodankylässä. 

Paraatikatselmus urheilukentällä, 
ohimarssi Jäämerentiellä ja kalus-
toesittely Sodankylän liikuntahallin 
piha-alueella kiinnostivat erityises-
ti sodankyläläisiä koululaisia. 

Jääkäriprikaatin komentaja evers-
ti Antti Lehtisalo totesi paraatipu-
heessaan, että Puolustusvoimauu-
distuksen myötä Jääkäriprikaatin 
asema Lapin alueella on entises-
tään vahventumassa ja korosti ve-
teraanisukupolven ja nuorison yh-
teyttä.

”Maanpuolustus on kaikkien 
kansalaisten yhteinen asia. Ha-
luan korostaa veteraanisukupol-
ven, asevelvollisten ja nuorison yh-
teyttä tässä vuosipäivän paraatis-
sa. Kanssani on vastaanottamas-
sa ohimarssia veteraanien edusta-
ja Kaarlo Sukuvaara ja Aleksanteri 
Kenan koulun oppilas Heikki On-
nela.”
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Liikunta ja urheilu

Liikuntakasvatusupseeri, kapteeni Jouni Puljujärvi

Ammunnan sotilaiden SM-kilpailut

Jääkäriprikaatin ampujat menestyivät erinomaisesti ammunnan sotilaiden SM-kilpailuissa Panssariprikaatissa. 
Jääkäriprikaatin kilpailijat saavuttivat 9 henkilökohtaista mitalisijaa. Jääkäriprikaatin varusmiehet voittivat RK-la-
jien joukkuekilpailut sekä olivat toisia Parolan Kilpi -kilpailussa. Lisäksi Jääkäriprikaati saavutti neljä muuta jouk-
kuemitalia. Jääkäriprikaati sijoittui yleismestaruuspisteissä toiseksi häviten yhdellä pisteellä Kainuun prikaatille. 

Henkilökohtaisissa lajeissa mestaruuden voittivat oppilas Oula Mattila varusmiesten vakiokiväärin 20 ls ma-
kuu kilpailussa sekä ylikersantti Juho Autio yleisen sarjan 300 m kiväärin pika-ammunnassa. Muita henkilökoh-
taisten lajien mitalisteja olivat vääpeli Juha Rutonen, alikersantti Tuomas Vierelä ja majuri Antti Jokinen. Kilpai-
lujen parhaana kivääriampujana palkittiin ylikersantti Juho Autio.

JPR:n syyskauden kilpailut ja tulokset

Jääkäriprikaatissa kilpailtiin vuoden 2015 jälkimmäisel-
lä puoliskolla henkilökohtaisista sekä yksikkökohtaisis-
ta paremmuuksista ammunnoissa, suunnistuksessa, 
esteratakilpailussa sekä Jeesiön pyöräkilpailussa.

Ampumamestaruuskilpailut

RK 4+4+4 ls   
Varusmiehet   
1. Jääkäri Joel Turpeinen 111 
2. Alikersantti Teemu Risto 109 
3. Alikersantti Kalle Seppä 104 

RK 3 x 5 ls
Varusmiehet
1. Tykkimies Oula Mattila 122
2. Alikersantti Matias Rautio 120
3. Alikersantti Tuomas Vierelä 118 

RK 4+4+4 ls   
Henkilökunta    
1. Ylikersantti  Tommi Keränen 108  
2. Yliluutnantti Jarmo Salmi 108 
3. Yliluutnantti Toni Sulasalmi 105

RK 4+4+4 ls   
Naiset   
1. Kersantti Tiia Torsti 93  
2. Kokelas Linda-Maria Palosaari 48 

RK 10 ls
Naiset
1. Kersantti Tiia Torsti 71    

RK 10 ls   
Henkilökunta     
1. Ylikersantti Tuomas Poikela 94   
2. Kapteeni Kalle Tuominen 92  
3. Majuri Kari Rapo 92
 
Palvelusammunta 3 (pistooli 10 ls koulu)
Henkilökunta
1. Yliluutnantti Henry Rautio 97
2. Luutnantti Otto Känsälä 96
3. Yliluutnantti Toni Sulasalmi 91

Palvelusammunta 4 (Pistooli 10 ls kuvio) 
Henkilökunta     
1. Kapteeni Kalle Tuominen 78  
2. Teknikkokapteeni Pasi Mikkola 76  
3. Yliluutnantti Jarmo Salmi 73   

Ammunnan joukkuekilpailu
1. Tiedustelukomppania 747 pistettä
2. 3.Jääkärikomppania 739 pistettä
3. Kranaatinheitinkomppania 706 pistettä

Partiosuunnistus 

A-sarja
1. 1.Jääkärikompania 1 (Kersantti Arttu Salonen, jääkä-
ri Tony Smed, alikersantti Vili Tammela ja alikersantti Jukka 
Palosaari)
2. 3.Jääkärikomppania 1 (Ylikersantti Tuomas Poikela, ali-
kersantti Ville Hettula, alikersantti Janne Härmä ja aliker-
santti Toni Tähtinen)
3. Tiedustelukomppania 1 (Kersantti Jesper Leppiaho, ali-
kersantti Elmeri Hannula, jääkäri Ville Autioniemi ja jääkäri 
Heikki Vuopio)

B-sarja
1. 2.Jääkärikomppania 2 (Kokelas Joel Ekdahl, jääkäri Pyry 
Seppälä, jääkäri Pauli Kajava ja jääkäri Perttu Männistö)
2. Tiedustelukomppania (Alikersantti Janne Liusvaara, jää-
käri Lauri Aunio, jääkäri Lasse Kärki ja jääkäri Jesse Rontti))
3. 3. Jääkärikomppania 2 /TJ-linja (Oppilas Aku Huhtala, 
oppilas Riku Höyhtyä, oppilas Kimmo Kanervo ja oppilas 
Juho Kariniemi)

C-sarja   
1. JPRE/Hkesk 1 (Teknikkokapteeni Pasi Mikkola, yliluut-
nantti Janne Mäenpää, teknikkoluutnantti Matti Hakkarai-
nen ja varastonhoitaja Yrjö Piekkari)
2. JPRE/OPOS (Everstiluutnantti Arto Vaarala, kapteeni Ali 
Vaarala, kapteeni Antti Pipinen ja sotilasmestari Mika Oja-
la)
3. JPRE/KOULOS/HOS (Everstiluutnantti Reima Vanhanen, 
kapteeni Juha Massinen, yliluutnantti Jarmo Salmi ja yli-
luutnantti Tarmo Toivanen)

Suunnistus   

Henkilökunta 4,9 km  
1. Kersantti Juho Friman  0:44:04  
2. Yliluutnantti Janne Mäenpää 0:47:32 
3. Ylikersantti Tuomas Poikela 0:47.54

Naiset 3,0 km
1. Linda Palosaari  0:47:04
2. Katja Kakko 0:49:06
3. Virpi Korpi 0:57:27 

Varusmiehet 3,0 km  
1. Jääkäri Heikki Vuopio 0:29:55  
2. Kokelas Joel Ekdahl 0:38:32  
3. Jääkäri Riku Höyhtyä 0:40:02

Suunnistuksen joukkuekilpailu
1 Tiedustelukomppania 2:52:10
2. Esikuntakomppania 3:26:57
3. 3.Jääkärikomppania 3:49:12

Yli 40v   
1. Everstiluutnantti Arto Vaarala 0:50.21 
2. Everstiluutnantti Reima Vanhanen 0:50:55 
3. Yliluutnantti Kari Mähönen 0:52:17

Kuntosarja
1. Majuri Kari Rapo
2. Ylikersantti Antti Oikarinen
3. Luutnantti Otto Känsälä   

Jeesiön lenkki   

Henkilökohtainen  
1. Jääkäri Tuomas Karsikas 2:13:00  
2. Jääkäri Erno Karjula 2:13:01  
3. Jääkäri Matti Tahkola 2:13:13

Joukkuekilpailu
1. Kranaatinheitinkomppania 3:02:09
Muilla yksiköillä ei tulosta 

Esteratakilpailu    

Varusmiehet   
1. Jääkäri Sauli Kaikkonen 0:2:38,80  
2. Tykkimies Mikko Huhta 0:2:42,9  
3. Jääkäri Valtteri Niemelä 0:2:56,4  

Joukkuekilpailu
1. 2. Jääkärikomppania 0:08:55,7
2. Ilmatorjuntapatteristo 0:09:05,1
3. Tukikohtakomppania 0:09:17,2

Muut palkitut

Vuoden päätöspuhuttelussa palkittiin vuotuinen kierto-
palkinto kovakuntoisimmasta työpisteestä. Eniten kun-
toa kehittäneestä työpisteestä ei jaettu palkintoa orga-
nisaatiomuutosten vuoksi. Myöskään aktiivisinta työ-
pistettä ei palkittu vähäisen osallistujamäärän vuoksi.  
Aktiivisimmin työpisteen kriteerinä olisi ollut kuntotes-
teihin osallistuminen ennen 1.6. Kovakuntoisimpana ja 
kenttäkelpoisimman työpisteen kriteerissä laskettiin so-
tilaiden kuntoindeksin ja kenttäkelpoisuusindeksin kes-
kiarvo.

Kovakuntoisin ja kenttäkelpoisin työpiste oli huol-
to-osasto, jonka indeksien keskiarvo oli 4,19. Tiukan 
vastuksen antoi Lapin aluetoimiston väki keskiarvollaan 
4,18.

Lisäksi muistettiin Jääkäriprikaatin kovakuntoisimpia 
siviilityöntekijöitä ja kenttäkelpoisimpia sotilaita. Siviili-
työntekijät, joiden kuntoindeksi oli 5 eli maksimi olivat: 
Virpi Korpi, Riitta Mikkola, Nina Hallin ja Erkki Välitalo. 
Sotilaat, joiden kenttäkelpoisuusindeksi oli maksimi eli 
5, olivat: Tapio Lintula, Tapio Hoppula, Jouni Puljujärvi, 
Mika Ojala ja Timo Heiskanen.

Uutena palkintona luovutettiin vuoden liikuntateko-
palkinto yliluutnantti Pasi Sarajärvelle. Hän toimi Jääkä-
riprikaatin varusmiesten ampumajoukkueen valmenta-
jana.

Yliluutnantti Pasi Sarajärvi
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Yliluutnantti Ari Keski-Säntti

Arktisen koulutuksen niksipalsta
Arktisen koulutuksen niksipalstan tarkoituksena ei ole niinkään minkään uuden ja mullistavan asian 
esilletuonti, vaan ajatuksena on herätellä henkiin vanhoja hyväksi todettuja käytäntöjä.

Tilapäissaha

Vietettäessä useita vuoro-
kausia maasto-olosuhteis-
sa, joutuu rinkan tai vastaa-

van kantolaitteen kantaja mietti-
mään varusteluettelonsa kokoon-
panoa.

Kannettavaa kuormaa tarkas-
tellaan ensinnäkin varusteiden tar-
peellisuuden kannalta eli mukaan 
otetaan vain se, mitä ehdottomas-
ti arvellaan tarvittavan. Toisek-
si kuormaa tarkastellaan massan 
eli kilojen kannalta. Tutkimuksien 
mukaan n. 30% omasta painos-
ta on kuorma, mitä normaali ihmi-
nen kykenee kantamaan pidem-
piä matkoja kuljettaessa ilman 
kohtuutonta rasitusta. Kolmante-
na kannettavaa kuormaa on tar-
kasteltava varusteiden koon, muo-
don ja kantoergonomian kannal-
ta. Vaikkakin joku tarpeelliseksi 
ajateltu väline olisi kevyt, saattaa 
se olla muodoltaan sellainen että 
sen kantamuksessa kuljettaminen 
on vaivalloista.

Leiriytyessään tarvitsee maas-
tossa liikkuja puukon ja kirveen 
lisäksi sahaa. Kaupoista on saa-
tavana retkisahoja, joissa terän 
saa suojaan kahvan sisään tai 
joka kehikkoineen taittuu 
kasaan.  

Tällainen saha on kä-
tevä, jos sahattavat 
puut ovat mak-
simissaan ran-
teen paksui-
sia. Jos kui-
tenkin arve-
lee tarvitse-

joka soturilla. Historiatiedon mu-
kaan tällainen saha vaihtoehto oli 
myös sodanajan kaukopartiomie-
hillä ja myöhemmin rajamiehillä. 

Välineiden ei välttämättä tar-
vitse olla parasta mitä rahalla saa, 
vaan kunhan se täyttää tarkoituk-
sensa. Ja onhan tässä vähän sellai-
nen ”Eräjorma” - meininki!

vansa sahaa isompien puiden sa-
haamiseen - rakotulia ja tilapäis-
majoitteen kehikkoja ei tehdä ri-
suista - tarvitaan oikea kaarisaha. 
Oikea saha ei kylläkään paljoa pai-
na, mutta muodoltaan sen kiinnit-
täminen kantolaitteeseen voi olla 
haasteellista.

Vaihtoehtona on ottaa oikean 
sahan terä ja kiinnittää siihen esi-
merkiksi metallilenkit kahvan ja 
kaaren kiinnittämistä varten. Kaa-
ren materiaali tähän löytyykin sit-
ten luonnosta. Kaaren taivuttami-
nen kannattaa tehdä hitaasti hi-
vuttamalla. Sopivin kaaripuu on 
kuusi. Normaalisti ryhmän kokoi-
sen osaston varustukseen kuuluu 
yksi kaarisaha. Näitä pelkkiä sa-
hanteriä voi olla joka partiossa tai 

Everstiluutnantti Jari Osmonen

Alueellinen taisteluharjoitus NAARMA15

Alueellinen taisteluharjoi-
tus NAARMA15 järjestet-
tiin 30.11. - 4.12.2015 Ro-

vajärven alueella. Harjoituksen 
johti Jääkäriprikaatin komentaja 
eversti Antti Lehtisalo. Harjoituk-
sen teemana oli nopea puolustuk-
seen ryhmittyminen, vastahyök-
käys ja aktiivinen puolustustais-
telu. Harjoitukseen osallistui noin 
3500 sotilasta Jääkäriprikaatista, 
Kainuun prikaatista ja Lapin raja-
vartiostosta. Lisäksi harjoitukseen 
osallistui mekanisoitu jalkaväki-
joukkue Norrbottenin rykmentis-
tä Ruotsista. Maavoimien esikun-
tapäällikkö kenraalimajuri Jorma 
Ala-Sankila tarkasti harjoituksen 
1.-2.12.20515.

Harjoitus jakautui kolmeen 
vaiheeseen. 

Ensimmäisessä vaiheessa jou-
kot keskitettiin toiminta-alueelle 
30.11.2015 aikana. Johtoportaat 
ottivat joukot johtoonsa joukon 
ryhmittyessä ensimmäiseen teh-
tävään. Eri joukko-osastoista tule-
vien joukkojen alistaminen eri joh-
toportaille tapahtui ensimmäisellä 
ryhmitysalueella tai toimivien ko-

mentajien erikseen käskemässä 
paikassa. 

Toisessa vaiheessa 1.-4.12.2015 
joukot valmistelivat ja harjoittelivat 
taistelutoiminnan ryhmitysalueil-
laan ja aloittivat tiedustelun. Kel-
taisen hyökkäys alkoi 1.12.2015 
klo 12.00 koko syvyydessä. Tä-
män jälkeen taisteluja käytiin ko-
ko alueella 4.12.2015 aamuun asti. 
Taistelurytmi toteutettiin siten, et-
tä sama operaatio voitiin toteuttaa 
kaksi kertaa. Vaihe sisälsi päivittäin 
8 tunnin taistelutauon.

Kolmannessa vaiheessa 
4.12.2015 torjuttiin keltaisen vas-
tahyökkäykset. Operatiiviset joh-
tosuhteet purettiin sekä toteutet-
tiin paluumarssit kotivaruskuntiin.

Harjoitus toteutettiin suunni-
telman mukaisesti palvelusturvalli-
sesti. Harjoituksen tavoitteet saa-
vutettiin pääosin huolimatta haas-
teellisista olosuhteista. Ruotsalai-
sen joukon osallistuminen harjoi-
tukseen palveli harjoitusta hyvin.
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Maavoimien esikuntapäällikkö kenraalimajuri Jorma Ala-San-
kila kertoi harjoituksessa järjestetyssä mediatilaisuudessa, että 
Maavoimissa pohjoismaista yhteistoimintaa on syvennetty viime 
vuosina erityisesti pohjoismaiden kanssa. Merivoimissa ja Ilma-
voimissa pohjoismaista yhteistyötä on tehty jo vuosien ajan. Poh-
joismaiden puitteissa yhteistyö ei ole operatiivista, eikä tähtää 
yhteisen sodankäyntikyvyn luomiseen eikä yhteiseen puolustuk-
seen.
– Ruotsin kanssa yhteistoimintaa on tänä vuonna syvennetty toi-
minnallisemmalle tasolle ja toiminta tulee vielä jonkin verran laa-
jenemaan. Harjoittelemme yhä enemmän Ruotsalaisten kanssa ja 
luomme yhteistä toimintakykyä. Kokemukset yhteistoiminnasta 
ovat erittäin positiivisia.

Kapteeni Marcus Dyrvold Norrbottenin rykmentistä kertoi 
harjoituksen sujuneen todella hyvin. Rovajärven ampuma- ja har-
joitusaluetta hän pitää erittäin hyvänä alueena harjoitella, vaikka 
soinen ja runsasvesistöinen maasto on heille vaikeakulkuista.
– On mielenkiintoista harjoitella suomalaisten sotilaiden ja eri-
tyyppisten yksiköiden kanssa ja nähdä jalkaväen ja muiden jouk-
kojenne liikettä. Yhteistyö on meille hyvin tärkeää.

Sotilasmestari Ted Strömbäck Norrbottenin rykmentistä oli sa-
maa mieltä. Hän totesi, että on hyvä harjoitella yhdessä ja nähdä 
asioita, joista voi toisiltaan oppia.
– Siitä on pitkä aika, kun olemme voineet harjoitella jalkaväki- ja 
panssaritorjuntajoukkoja vastaan, koska meillä ei ole ollut niitä 
Ruotsin pohjoisosassa muutamaan vuoteen.
– Monet joukot eivät näe sellaisia vihollisia, joita heidän pitäisi 
nähdä. Esimerkiksi ruotsalaiset jääkärit eivät ole nähneet oikeita 
tankkeja ja taisteluajoneuvoja. Tässä harjoituksessa jääkärit voi-
vat taistella niitä vastaan, eikä vain korvaavia laitteita vastaan. 
Erittäin hyvä on myös, että olemme saaneet taistella jalkaväkeä 
ja panssaritorjuntaa vastaan, sitä emme ole saaneet tehdä muu-
tamaan vuoteen.

NAARMA15 harjoituksessa Jääkäriprikaatin ja Norrbottenin 
rykmentin joukot harjoittelevat yhdessä kolmannen kerran. 
Yhteisharjoitukset ovat osa maavoimien pohjoismaista yhteis-
työtä (NORDEFCO) ja Over Border -harjoitustoimintaa. 

Aikaisemmin Jääkäriprikaatin ja Norrbottenin rykmentin jou-
kot ovat harjoitelleet yhdessä Rovajärvellä toukokuussa 2015 
ja Bodenissa marraskuussa 2015. Harjoitukset ovat olleet Jää-
käriprikaatin henkilökunnalle ja varusmiehille erittäin arvok-
kaita ja kehittäviä kokemuksia kansainvälisestä yhteistoimin-
nasta.
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Lapin jääkäripataljoonan joukkueammunnat

Majuri Stenka Schroderus

Saapumiserän 215 taistelut 
huipentuivat Lapin jääkäripa-
taljoonan osalta joukkueam-

muntoihin Sarriojärvellä ja Heinu-
vaarassa 7.-12.12.2015. Harjoituk-
sen johti Lapin jääkäripataljoo-
nan komentaja everstiluutnantti 
Ari Mure, joka edellisellä viikolla 
oli johtanut taisteluosastonsa kii-
vaissa taisteluissa voittoon samas-
sa kairassa. Harjoitusjoukot keski-
tettiin harjoitukseen osittain por-

rastetusti, pääosien aloittaen am-
muntojen valmistelut maanantaina 
7.12.2105, NAARMA 15 jälkeisen 
viikonlopun kestäneen huollon jäl-
keen. Joukot olivat kokeneet osit-
tain mittaviakin tappioita ja jääkä-
rit lähtivät toteuttamaan tehtävää 
varsin vajaalla vahvuudella. Varus-
kuntaan jääneet jäivät paitsi kun-
niasta ja toveruudesta, joka ohja-

si taistelevien joukkojen toimintaa 
päivittäin - pimeästä pimeään.

 Jääkäreiden osalta pääpaino 
ammunnoissa oli joukkueen puo-
lustuksen, väijynnän ja hyökkäyk-
sen toteuttaminen, osittain kevy-
en heittimistön tukemana. 2. Jää-
kärikomppanian Rovaniemen ilma-
torjuntapatteriston  veljet taisteli-
vat  jälleen rinnallamme, kuten niin 
monesti aiemminkin. Panssarintor-
jujat tuhosivat vaunuja 83 ja 2000 

ohjuksin, joita tällä kertaa oli käy-
tössä miehekkäästi. Tiedustelijat ja 
”huollon Jöyssit” taistelivat ryh-
mäkokoonpanoissa, joka mitta-
si heidän osaamistaan parhaiten. 
Kranaatinheitinkomppania marssi 
tukemaan jääkärijoukkojen taiste-
luita keskiviikkona 9.12, täsmällise-
nä kuten aina. 

Pitkästä aikaa koko Rovajärven 
ampumakenttäalue oli tehokkaas-
sa käytössä kunniakkaan joukko-
yksikön ammuntoihin. Vahvuus 
koko joukolla oli:

- 100 henkilökuntaan kuuluvaa
- 480 varusmiestä
- 150 erilaista ajoneuvoa

Teräsmyrsky yltyi täyteen mit-
taansa luutnantti Pasi Anttilan 
päälliköimän jääkärikomppanian 
hyökkäyksessä Parvalammille. 
Kapteeni Jarkko Kumpulainen oli 
suunnitellut ja johti monivaihei-
sen ja todenmukaisen komppa-
nian hyökkäysammunnan, joka sai 
myös harjoituksen johtajan tyyty-
väiseksi.

Tottuneesti kaikki ammunnat 
suunniteltiin ja toteutettiin maa-
voimien 2013 uusitun ampumaoh-
jelmiston mukaisesti ja käytettä-
vissä olevien a-tarvikkeiden nuusa 
ohitettiin reippaalla selkeitä käsky-
jä sisältävällä toiminnalla.Kehitet-
tävää ammuntoihin toki jäi mm. 
suksien käytön ja maalitoiminnan 
osalta. Ammuntojen tärkeyttä ko-
konaisuudelle osoitti sekin, että 
Prikaatin koulutuspäällikkö tarkas-
ti harjoituksen ja pappi tuki henki-
sellä puolella. Tälle vuodelle Rova-
järven monivaiheiset ja raskaitakin 
vaiheita sisältäneet taistelut saatiin 
päätökseen lauantaina 12.12.2015 
ja joukot keskitettiin reserviin le-
poon, ollakseen valmiina uuteen 
Rytinään seuraavan vuoden puo-
lella. 

Luutnantti Säilynkankaan 
T6AB työryhmä ansaitulla tauolla.

Koulutuspäällikkö ja pappi ” siellä jossain”.
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Kapteeni Risto Makkonen

Perusyksikköesittely: Esikuntakomppania

Lapin jääkäripataljoonan Esi-
kuntakomppania perustettiin 
1.1.2015 tehtävänään tuottaa 

panssarintorjunta- sekä sotilaspolii-
sijoukkoja Lapin alueelle. Yksikköön 
keskitettiin lakkautetun Pohjan 
jääkäripataljonan Sissikomppania 
Lapin jääkäripataljoonasta lakkau-
tetun Tukikomppanian panssarin-
torjuntakoulutus. Uusi komppania 
sai tilat kasarmviidestä, joka Sis-
sikomppanian jäljiltä jakautui Tie-
dustelukomppanian ja Esikunta-
komppanian käyttöön. Komppa-
nia ei perinyt tehtäviä eikä tilojaan 
yhdeltäkään toiselta yksiköltä, jo-
ten komppanian toiminta aloitet-
tiin tyhjältä pöydältä. Palvelusajat 
jakautuvat varusmiehillä johtajat 
12 kk, sotilaspoliisimiehistö 9 kk ja 
panssarintorjuntamiehistö 6 kk.

Esikuntakomppaniassa palve-
luksensa aloitti tammikuussa 80 
alokasta, joista ryhdyttiin valitse-
maan sotilaspoliisi- ja panssarin-
torjuntakoulutukseen soveltuvia 
henkilöitä. Yksikön vahvuudessa 
oli jo ennen alokkaitten tuloa n. 
45 sotilaspoliisia, joiden palvelus-
aika on 9 kk ja he siirtyivät lakkau-
tetusta Sissikomppaniasta. Kevät-
kaudella yksikkö osoitti toimintan-
sa tehokkuuden sijoittumalla pe-
ruskoulutuskauden tarkastuksessa 
sijalle kaksi, jääkärikilpailussa sijoil-
le 4 ja 7. Urheilu ja sotilastaitoki-
soissa yksikkö ylsi JPR:n partiohiih-

tokisassa 2. sijalle sekä suunnistuk-
sen joukkuekilpailussa 2. sijalle. 

Molempien aselajien erikois-
koulutuskaudella järjestetään kou-
lutushaaratutkinto, joka on varus-
miehille niin henkinen kuin fyysi-
nenkin koitos. Syksyllä Esikunta-
komppanian koulutushaaratutkin-
to toteutettiin Kaarestunturi – Pit-
tiövaara välisellä alueella ja oli va-
rusmiehille ikimuistoinen koitos.

Panssarintorjuntakoulutus koos-
tuu kasarmialueella tapahtuvasta 
kalusto- ja simulaattorikoulutuk-
sesta, että myös Sodankylän lähi-
alueilla tapahtuvasta taistelukou-
lutuksesta. Varsinaisissa taistelu-
harjoituksissa panssarintorjunta-
joukkojen todellinen toiminta saa-
daan simuloitua niin aseen kuin 
kohteen päästä nykyaikaisilla si-
mulaattorijärjestelmillä. Pääkalus-
tona toimivat panssarintorjunta-
ohjusjärjestelmät PSTOHJ 83M se-
kä PSTOHJ 2000M. 

Panssarintorjuntajoukkueen 
tärkeimpinä harjoituksina toimivat 
115 saapumiserällä keväällä järjes-
tetty Maavoimien vaikuttamishar-
joitus Rovajärvellä ja 215 saapu-
miserällä kansainvälinen yhteistoi-
mintaharjoitus Norrbottenin ryk-
mentin kanssa Ruotsin Bodenis-
sa. Panssarintorjuntaohjusammun-
nat suoritetaan keväällä ja syksyl-
lä Rovajärven ampuma-alueella, 
jossa ansioituneet panssarintuho-

ajat pääsevät ampumaan todellisia 
vaunumaaleja oikeilla ohjuksilla.

Sotilaspoliisien koulutus alkaa 
yksikössä viiden viikon mittaisel-

la miehistökurssilla, jonka jälkeen 
suoritetaan vartiovastuunvaihto 
uudemman ja vanhemman saa-
pumiserän kesken. Sotilaspoliisien 
koulutus pitää sisällään monen-
laista kasarmialueilla tapahtuvaa 

erityiskoulutuksesta kuten vaaralli-
sen henkilön kiinniottoa sekä am-
puradoilla toteutettavista erikoi-
sammunnoista.  Muu aika täyttyy 
useista vartio- ja järjestelytehtä-
vistä kuten esimerkkinä Englannin 
kruunuperillisten vierailu Jääkäri-
prikaatissa. Sotilaspoliisien (van-
hempi saapumiserä) palvelus hui-
pentui maaliskuussa järjestettyyn 
Paikallispuolustus (PAPU) – harjoi-
tukseen. Kyseisessä harjoituksessa 
mitattiin Jääkäriprikaatin Sodanky-
län ja Rovaniemen sekä Kainuun 
prikaatin sotilaspoliisien koulutuk-
sen tasoa. Harjoituksen jälkeen 
Sodankylän sotilaspoliisit kotiutet-
tiin sotakelpoisena joukkona re-
serviin.  Joukon hyvää henkeä ku-
vaa se, että kotiutuvia jouduttiin 
lähes toimittaan pois kasarmista.  

Saapumiserän 115 pääsotahar-
joituksena toimi valtakunnallinen 
WIHURI15-harjoitus, joka toteu-
tettiin pääosin Nurmeksen alueel-
la. Sotilaspoliisit harjaantuivat Ro-
vaniemen sotilaspoliisien ja Maa-
sotakoulun Rakuunaeskadroonan 
kanssa sotilaspoliisikomppanian 

perustamisessa ja siihen liittyvis-
sä toimissa. Panssarintorjuntaoh-
jusjoukkue toimi nimensä mukai-
sesti panssarintuhoamistehtävissä. 
Tammikuun saapumiserän hyvä 
henki ja asenne varusmiespalve-
luksessa mahdollistivat varusmies-
poistuman jäämisen hyvin alhaisel-
le tasolle.

Heinäkuun saapumiserässä yk-
sikköön astui palvelukseen 88 alo-
kasta. Saapumiserän koulutus al-
koi vaivatta, tosin jo alkuvaiheessa 
tuli esille, että poistuma tulee tästä 
erästä olemaan suuri.

Esikuntakomppanian harjoi-
tustapahtumat koostuvat samoin 
kuin muillakin yksiköillä perukou-
lutuskauden taistelu-, ja ampu-
maharjoituksesta, erikoiskoulutus-
kauden ja joukkokoulutuskauden 
vastaavista harjoituksista. Sotilas-
poliiseilla oli syksyllä myös omat 
lisämausteensa harjoitusrupea-
maan, kuten osallistuminen Lapin 
Lennoston Baana- harjoitukseen, 
PAPU215 -harjoitus ja osallistui-
pa henkilöstöä myös Tornion vir-
ka-aputehtäviin.

Esikuntakomppanian toiminta 
nykyisellään päättyy vuoden 2015 
lopussa ja vuoden 2016 alusta yk-
sikkö saa uuden nimen Esikunta- 
ja Viestikomppania. Muutoksen 
myötä yksikössä käynnistyy tiedus-
telujoukkojen koulutus.
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Veteraanien viihteellinen Rosvopaistitpahtuma 
Rovaniemellä

Finnairin lentävä henkilökunta 
sekä Lapin aluetoimisto Jää-
käriprikaatista järjestivät yh-

teistoiminnassa Lapin veteraaneille 
perinteisen rosvopaistitapahtuman 
Lapin urheiluopiston tiloissa sekä 
lähiympäristössä 30.7.2015. Perin-
teisellä tapahtumalla on yli parin 
vuosikymmenen perinteet. Tapah-
tuma on saanut alkunsa näytteli-
jä Leo Lastumäen ja eläkkeellä ole-
van lentopurseri Kalevi Rönnqvis-
tin yhteisestä ajatuksesta.

Tapahtuman suunnittelu ja val-
mistelut aloitettiin varhain kevääl-
lä. Finnairin järjestelyvastuussa 
olevien henkilöiden kanssa valmis-
teluja tehtäessä ilmeni heti alussa 
heidän pitkäaikainen kokemuk-
sensa kyseisen tapahtuman jär-
jestelyistä, jonka myötä tapahtu-
man toteutukseen oli hyvä ryhtyä. 
Puolustusvoimien tukena tapahtu-
maan tarvittiin työvoimana 50 va-
rusmiehen osastoa, paistopaikan 
valmistamiseen materiaaleja, juh-
latilaan kalusteita sekä muuta rek-
visiittaa kuten naamioverkkoja. 

Tapahtumaan hankittiin pais-
tohautaan tarvittavat kivet Napa-
piirin betonilta, joka luovutti kak-
si lavallista betonisia pihakiviä ve-
loituksetta veteraanityön hyväksi. 
Lämmin kiitos heille siitä! Lisäksi 
tarvittiin noin 10 kuutiota metris-
tä koivuhalkoa, 10 kuutiota kivi-
tuhkaa hiilloksen peittämiseksi ja 
urheiluhallin juhlatilaan kalusteita. 
Puolustushallinnon rakennuslai-
tos osallistui tapahtuman talkoisiin 

asettamalla kaivurin kuljettajineen 
käyttöön valmistelujen ajaksi.  

Lapin urheiluopiston halli val-
misteltiin juhlakuntoon keskiviik-
koillan aikana ja viimeisteltiin tors-
taiaamuna noin 700 vieraalle. Kes-
kiviikkona valmisteltiin myös pais-
tohauta polttotapahtumaa varten. 
Tulistelu alkoi Finnairin paistomes-
tareiden toimesta jo aamuyöllä klo 
04:00. Neljässä tunnissa oli koko 
valtava halkomäärä poltettu. Kai-
vurilla poistettiin hehkuvat hiilet ja 
pohjalle laskettiin yli 200 kg lam-
masta sopiviin paketteihin käärit-
tynä. Hehkuvat hiilet laitettiin liho-
jen päälle ja koko komeus peitet-
tiin kivituhkalla. Kypsentämisaikaa 
varattiin noin kuusi tuntia, ja yh-
dessä toivottiin parasta.  

Veteraaneja alkoi saapua lin-
ja-autoilla ja omilla kyydeillä jo heti 
klo 11:00 jälkeen. Lentoemäntien 
ja varusmiesten saattelemina vete-
raanit ohjattiin katettuihin pöytiin, 
joissa odotti jo Rovaniemen sotilas-
kodin maittavat munkit ja kahvit. 
Lentopurseri Kalevi Rönnqvist ava-
si tilaisuuden ja juonsi tapahtuman 
kokemuksella ja mukavan viihteel-
lisesti. Rovaniemen kaupunki toi 
myös tervehdyksen tilaisuuteen. 

Puolustusvoimien juhlapuheen pi-
ti Jääkäriprikaatin apulaiskomen-
taja eversti Timo Mäki-Rautila. Ti-
laisuuden musiikista vastasi Lapin 
sotilassoittokunta, jonka ohjelmis-
to ei petä koskaan ja laatu on taat-
tu. Lisäksi paikalla oli myös Ivalon 
pelimannit solistinaan Tuija Saura. 
Kuumaa ja täydellisesti kypsynyt-
tä lihaa alkoi virrata paistopaikal-

ta, josta Finnairin talkooväki val-
misti juhlakansalle annoksen. Juh-
laruoka sisälsi marinoitua lammas-
ta, leipäjuustoa, kurkkua, tomaat-
tia, kurkkusalaattia ja leipää, ja se 
tarjoiltiin pöytiin lentoemäntien 
ja varusmiesten toimesta. Ruokai-
lu alkoi ruuan siunaamisella, jonka 
suoritti sotilaspastori Niko Ryynä-
nen Lapin lennostosta. Veteraanit 
nauttivat tarjoiluista ja rosvopais-
tia kehuttiin vuolaasti kuinka hy-
vää ja mureaa se oli. Iltapäivä ku-
lui hyvän ruuan, musiikin, laulun ja 
jopa tanssin merkeissä leppoisasti. 
Veteraanit poistuivat silminnähden 
tyytyväisenä ja kiittivät tilaisuuden 
järjestäjiä hienosta tapahtumasta. 
Purkutoimien jatkuessa pitkälle il-
taan ei varusmiesten hyvä työmo-
tivaatio hiipunut. 

Veteraanien hyväksi tehty työ 
on kunnia-asia ja sen asian eteen 
ei voi koskaan tehdä liikaa.

Kuvat: Marja-Leena Savukoski

Alikersantit, Finnairin lentoemän-
nät ja stuertti valmiina vastaanot-
tamaan vieraat.

Herkulliset aterialautaset täyttyivät 
lentoemäntien, sotilaskotisisarien 
ja Lady Lions’ien hyvällä yhteis-
työllä.

Finnairin lentävä henkilökunta, 94-vuotias Armas Ilvo esittivät Veteraanin 
iltahuudon juhlaväelle.

”Hyvältä maistuu”, tuumasivat apulaiskomentaja ev Timo Mäki-Rautila ja 
Lapin aluetoimiston päällikkö evl Jarmo Mattila.

Kapteeni Mika Elkki
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Miljazz on ilmainen tapahtuma koko perheelle ja tarjoaa laadukasta musiikkia upeil-
la solisteilla. MILjazz -kiertue kesällä 2015 oli 20-vuotisen historiansa laajin. Soti-
lassoittokuntien svengaavat kokoonpanot viihdyttivät yleisöä nyt kuudellatoista 

paikkakunnalla keräten yli 50 000 kuulijaa.  Rovaniemellä tapahtuma järjestettiin nyt ensim-
mäisen kerran. Elokuinen sunnuntai-iltapäivä keräsi kaupunkilaiset ja muutkin hieman kau-
empaa tulleet vieraat iloitsemaan festaritunnelmasta. Valdemarin rantaan oli kokoontunut 
noin 2000 kuulijaa nauttimaan hyvästä musiikista. Puitteet tapahtumalle olivat erinomaiset; 
aurinkoinen, kesäisen lämmin sää sai ihmiset hyvälle tuulelle. Nurmialueilla oli mukava istua 
piknikillä hyvien ystävien kanssa. 

Tilaisuuden aloitti oululainen Kenneth Sjöwall’s Dixie Dudes, jonka letkeä dixie-
land-poljenta aloitti iltapäivän ohjelman mallikkaasti. Toisena esiintyi Lapin sotilassoitto-
kunnan big band, joka soitti J. Karjalaisen tunnettuja hittejä lattariversioina. Solistina toimi 
Antti Annola sekä ”lyömäsoitinguru” Jartsa Karvonen. 

Kaikilla MILjazz-konserttikiertueen paikkakunnilla on aina viimeisenä esiintynyt energi-
nen Puolustusvoimien varusmiessoittokunnan show band hyvien solistien kanssa. Täl-
lä kertaa oli vuorossa suomisoulin kuningas, laulaja Sami Saari, joka houkutteli yleisön 
tanssimaan sankoin joukoin lavan eteen.

MILjazz 2015 - koko Suomen kiertävä festari
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”Hyvin olen viihtynyt...”

Sodankylän Sotilaskotiyhdistys ry, Leena Klemi-Lohiniva

Eila ”Makean toiminnan 
joukoissa” palkallisena jo 
38 vuotta

Silloin tehtiin sotilaskodissa simaa 
joka päivä ja suosituin leivonnai-
nen oli ”pikapala”, sokerivesikuor-
rutuksella päällystetty kakkutaikin-

asta leivottu herkku. Osa nykyistä 
kirjastoa oli tupakoitsijoiden aluet-
ta ja usein sakeana savusta. Vain 
musta verho erotti ”tupakkahuo-
neen” muusta tilasta. Sotilaskodin 
nurkassa oli levari, toimi markan 
kolikoilla ja pajatso, jossa kolisivat 
pennit ja markat. Eila Helistenkan-
kaan pitkän työuran aikana melko 
moni asia on muuttunut, limppa-
ripullot ja karkkipussit ovat tulleet 
isommiksi eikä kaakaota enää se-
koitella itse. 

Eila Helistenkangas, silloin vie-
lä Sokero, valmistui keväällä 1977 
suurtalouskeittäjäksi ja halusi so-
tilaskodin leipomoon kesälomitta-
jaksi, mutta leipomon paikka oli 
jo täytetty. Silloinen kodinhoitaja 
Martta Siira pyysi häntä kuitenkin 
tiskin taakse töihin ja yön yli mie-
tittyään hän hyväksyi työtarjouk-
sen. ”Kun en päässyt silloin lei-
pomoon, niin nyt leivon ystävien 
ja perheen iloksi”, Eila toteaa ja 
heläyttää hyvin eilamaisen naurun.

Työura sotilaskodissa oli aluk-
si sijaisuuksia, mutta kun paikka 

vapautui, Eila pääsi parin vuoden 
kuluttua vakituiseen työhön. Työ-
tavat olivat hyvinkin erilaisia kuin 
tänä päivänä. ”Astiat tiskattiin kä-
sin, tiskikone vain huuhteli ne, ” Ei-
la kertoo. Kaakaokoneesta ei ollut 
vielä tietoakaan, vaan kaakaojau-
he laitettiin valmiiksi kuppeihin ja 
siihen vain vesi päälle, jos joku os-
ti kupillisen. Sima oli suosittu juo-
ma siihen aikaan. ” Henkilökun-
ta teki joka päivä 30 litraa simaa, 
joka myös laitettiin valmiiksi lasei-
hin. Meillä myytiin myös punaista 
mehua, ”Eila kertoo. Limpparia oli 
tuohon aikaan vain pienissä pul-
loissa.

Leivonnaisten tuotevalikoima ei 
ollut ihan myöskään nykyisen ve-
roinen. Pikapalan lisäksi sotilasko-
dissa leivottiin korvapuusteja, pyö-
reitä viinereitä ja tietysti munkke-
ja. Leipomossa tehtiin joka päivä 
10 pyöreää sämpylää, joiden täyt-
teenä oli pelkkä voi. Sämpylät lai-
tettiin pyöreän suojapuvun alle. 
Vasta 1980 –luvulla sämpylöiden 
väliin alettiin laittamaan jotakin 
muuta, ensin makkaraa ja myö-
hemmin kinkkuleikkeleitä. Sen jäl-
keen tulivat lihikset ja hampurilai-
set. ”Makkarat höyrysivät tiskillä 
aamusta iltaan”, kertoo Eila Helis-
tenkangas sotilaskodin toiminnas-
ta 1970 -luvulla. 

Jonoja myös päiväsaikaan

”Siihen aikaan oli kolme saapumi-
serää ja tuntui, että aina oli tulo- 
tai lähtöjuhlia. Nykyään varusmie-
het pääsevät sotilaskotiin vain iltai-
sin, siihen aikaan oli myös päiväl-
lä pitkät jonot kassalle,” Eila muis-
telee. Alokasaika oli hiljaisempaa, 
sillä silloin sotilaskotiin ei päästetty 
moneen viikkoon.

”Tj –juttuja oli enemmän kuin 
nykyisin. Oli kravattia, kypärää ja 
koppalakkia. Sotilaskodissa myy-
tiin myös paljon mm. kunto- ja 
uintimerkkejä, joita sai ostaa lap-
pua vastaan.” Eila muistaa myös 
ne ajat, kun sotilaskodissa oli pu-
helinkopit ja varusmiehet soittivat 
vastapuheluita. ”Me saatiin toimia 
sentraalisantroina ja kysyä, että 
otatteko puhelun vastaan, kun tä-
män niminen henkilö haluaa soit-
taa. ”

Alkuun henkilökunta hoi-
ti kaikki maastokeikat, ajoneuvo-
na oli pikkumunkki. ”Ranualla ol-
tiin valareissulla teltassa yötä, jos-
kus auto jäätyi Orresokkaan,”Eila 
muistelee melko värikkäitä vaihei-
ta. Myöhemmin, kun yhdistys os-
ti oikean myymäläauton, sisaretkin 
alkoivat osallistua liikkuvan sotilas-
kodin toimintaan.

Työmatkat kävellen

Eila on tullut tutuksi sodankyläläiselle reippaana ulkoi-
lijana, joka kävelee työmatkan, n. 6 km joka päivä. Aa-
muvuoroon hän lähtee samaan aikaan, kun ensimmäi-
set lehdet jaetaan tässä kylässä. Hän on työmatkat kä-
vellyt 21 vuotta. ”Siinähän sitä viimeistään herää, kun 
menee ulos”, Eila toteaa ja heläyttää taas naurun. Sen 
verran hän antaa periksi, että mies käy hakemassa au-
tolla töistä pois.

Miltä sitten tuntuu, kun työnantajana on yhdistys? 
”Tähän on kait jo tottunut, ei tämä ole mitenkään eri-
koista. Mukavaa, kun sisaret ovat apuna. Viikonlopuis-
ta ja juhlien järjestämisestä ei tulisikaan mitään ilman 
sisarten apuna”, Eila tunnustaa. Hän on myös itse so-
tilaskotiyhdistyksen jäsen – liittyi pian sen jälkeen, kun 
aloitti työt sotilaskodissa.

”Nuoret pojat ovat kiitollisia, kun on tällainen paik-
ka, missä voi olla tavallaan kuin kotonaan”, Eila tiivistää 
lopuksi onnistuneesti sen sotilaskodin olemassaolon 
perimmäisen ajatuksen.

”Pikkumunkki” oli kätevä myyntiautona  maastossa.

Sotilaskodin joulukahvit kymmeniä 
vuosia sitten, ennen Eilan aikaa.

Kymmenien vuosien työurat samassa paikassa ovat nykyään harvinai-
suuksia. Eila Helistenkangas on omien sanojensa mukaan viihtynyt hyvin 
sotilaskodin töissä.
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Uusi vuosi ja uudet kujeet – 
sekä pari muuttujaa

Rovaniemen Sotilaskotiyhdistys

Ensimmäinen yhteinen toimin-
tavuosi Jääkäriprikaatin rin-
nalla on ollut tapahtumari-

kas ja vauhdikas. Matkan varrella 
on tapahtunut yhtä ja toista sekä 
yhtätoistakin, mutta usko yhteis-
työn voimaan ja mahdollisuuk-
siin on vahva. Sotilaskodin näkö-
vinkkelistä olemme saaneet ilol-
la todeta, että asiakkaiden määrä 

on pysynyt aikalailla ennallaan ja 
alueella käynnissä olevat peruskor-
jaukset yms. ovat tuoneet meille 
mukavasti asiakkaita Sodankylään 
siirtyneen esikunnan tilalle. Soit-
tokunnan tilat laskeutuivat ylämä-
estä tuohon meidän naapuriin ja 
soittokunnan väki on ilahduttanut 
meitä asiakkainakin. Varusmiehet 
ovat samanlaisia veijareita kuin en-

nenkin ja heitä on määrällisesti sa-
massa suhteessa kuin ennenkin. 
Sotilaskodin elämä on siis aikalailla 
ennallaan, mutta jotain on kuiten-
kin muuttunut.

Muutokset ovat sellaisia juttu-
ja, että tarvittaisiin varmasti hiuk-
kasen pätevämpi psykologi selos-
tamaan asioita, jotta niitä voisi jo-
tenkin ymmärtää. Usein muutok-

seen on helppo jäädä vellomaan ja 
murisemaan. Sen piikkiin on mo-
nesti yksinkertaisinta pistää kaik-
ki ikävät jutut. On täysin ymmär-
rettävää, että kaikki asiat eivät ole 
menneet niin kuin on suunniteltu, 
mutta olisiko kaikki mennyt hyvin, 
jos muutosta ei olisi tullut? Myös 
kiertotiekin voi viedä perille. 

Yhteistyö uuden Jääkäripri-
kaatin kanssa on ollut vähintään-
kin mielenkiintoista, mutta ei ai-
nakaan tylsää. Uusia käänteitä on 
tullut sellaisissakin tilanteissa, jois-
sa niitä ei rehellisesti sanottuna oli-
si tarvittu, mutta en usko, että ke-
nenkään aikomukset olisivat olleet 
ilkeyttä. On varmastikin niin, että 
joitain asioita on tehty ihan hyväs-
sä hengessä, mutta varuskunnalli-
set erot ovat jääneet huomioimat-
ta. Vielä ei ole tullut sellaista tilan-
netta, jota ei olisi saatu selvitettyä. 
Joissakin tilanteissa on toki vaa-
dittu nopeitakin korjausliikkeitä, 
mutta maapallo pyörii edelleen ra-
dallaan.

Ja uutta ja hyvääkin on ollut 
uudessa kuosissa. Yksi merkittä-

vä muutos, jonka nostan esille, on 
ollut kotiuttamisiin liittyvät järjes-
telyt. Näkyvin muutos on se, että 
kotiuttamisjuhla on kotiuttamista 
edeltävänä päivänä ja näin varsi-
naiseen Tj-0 aamuun jää varustei-
den luovutus ja passien jako. Näin 
reserviin siirtyvät pääsevät mu-
kavasti lähtemään kohtuullises-
sa ajassa kotiin ja suurin osa ehtii 
kotinurkillekin lähes valoisana ai-
kana. Turvallista ja järkevää – eikä 
meitä haittaa yhtään, että varus-
miehet ehtivät viettämään viimei-
senä palveluspäivänään meilläkin 
aavistuksen enemmän aikaa.  Toi-
nen, hallinnolliseen työhön vaikut-
tava iloinen edistysaskel on, että 
käskyt löytävät mutkattomasti pe-
rille –Kiitokset kirjaamon henkilö-
kunnalle Sodankylään!

On ollut hienoa kohdata uusia 
ihmisiä, oppia erilaisia näkökulmia 
asioihin – myös sotilaskodista kat-
sottuna. Pelko siitä, että toimin-
tamme jotenkin alistettaisiin tie-
tynlaiseen kaavaan, on vaihtunut 
luottamukseen siitä, että kump-
panuuttamme arvostetaan ja mie-

lipiteillämme on väliä. Totesin täs-
sä taannoin ääneen varuskunta-
kokouksessa, että matkan varrel-
la on toki ollut mutkia ja kuoppia-
kin, mutta eihän me nyt samoihin 
kuoppiin enää jatkossa pudota.

Luottavaisin mielin rullaam-
me yhdessä joukko-osastojemme, 
Jääkäriprikaatin ja Lapin lennoston 
rinnalla eteenpäin tätä alkanutta 
vuottakin ja otamme vastaan uu-
sia, jännittäviä haasteita. Muutos 
on kuitenkin myös mahdollisuus, 
joten pidetään siitä ajatuksesta 
kiinni.

Virpi Alapeteri
Sotilaskodinhoitaja
Rovaniemen Sotilaskotiyhdistys
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Jääkäriprikaatin kilta tähtää tulevaisuuteenVeteraaniesittelyssä jatkosodan kone-
kivääriampuja Toivo Kangas Kieringistä

Sodankylän Kieringissä elelee 
Toivo Kangas kohtuullisen 
hyväkuntoisena ja hyväntuu-

lisena omassa kodissaan 91-vuoti-
as jatkosodan 6. Divisioonan Jalka-
väkirykmentti 33:n III pataljoonan 
veteraani. Hänet koulutettiin ko-
nekiväärikomppaniassa panssarin-
torjuntakiväärin johtajaksi, mut-
ta sodassa hän toimi kuitenkin 
pääasiassa konekivääriampujana 
ja ryhmänjohtajana. Hän kertoo 
aloittaneensa jo nuorena neljätois-
tavuotiaana vuonna 1938 työteh-
tävät hevosmiehenä metsätöissä ja 
poronhoidon parissa ja joutuneen-
sa sitten jatkosodan alettua kesäl-
lä 1941, vielä varusmiespalvelusta 
suorittamattomana, aluksi 3 kuu-
kaudeksi siltavartioon Jäämeren-
tielle Peurasuvantoon, josta siirret-
tiin Kelujärvelle ja sitten porotöi-
hin, kun vanhemmat miehet olivat 
rintamalla.

Varusmiesaika Oulussa hänelle 
koitti vuoden 1943 alussa, ja sitten 
tuli siirto rintamalle loppuvuodes-
ta Maaselän kannakselle ja Stalinin 
kanavalle. Sieltä irtauduttaessa, 
vuoden 1944 Juhannuksen tienoil-
la, konekiväärin varsinaista riskinä 
miehenä kantanut Toivo, joutui 
eroon omasta joukostaan ja jou-
tui aseineen ylittämään joen ja pu-
tosi suorapakkoon kastuen täysin, 
mutta jatkoi sinnikkäästi saappaat 
tyhjennettyään yksinään omiensa 
puolelle. Omia tavoittaessaan hän 
oli joutua vangiksi, mutta vältti 
ansan, kun huomasi vääränlaisen 
asepuvun ja sitten vihdoin tavoitti 
kylmettyneenä omat joukot, jossa 
naapurikomppaniassa sai naapurin 
pojalta kuivat vaatteet päälleen ja 
pääsi lepäämään. Kuusi kuukautta 
ilman lomaa sotatoimissa palvellut 
Toivo halusi lomalle, mutta ehtona 
oli sotavangin sieppaaminen ja se-
hän Toivolta onnistui ja loma tuli.

Sotatoimet olivat edenneet jo 
aselepovaiheeseen ja Lapin sota 
oli alkamassa. Olemattomista kul-
kuyhteyksistä johtuen Toivo myö-
hästyi lomalta paluussaan usean 

vuorokauden ja välttääkseen seu-
raamukset ilmoittautui vapaaeh-
toisena koottuun sissijoukkoon 
saksalaisia vastaan. Tässä toimin-
nassa joukko eräällä harjanteella 
saksalaisia vastaan tulen avattuaan 
joutui yllättäen kahden tulen vä-
liin, mutta sankan kuusikon ja pi-
meän suojassa joukko pystyi irtau-
tumaan täysin ilman tappioita. Sit-
ten marraskuussa 1944 joukko ko-
tiutettiin Hirvaalla ja edessä oli kol-
men päivän kävely kotiin.

Sodan jälkeen Toivolla alkoi-
vat metsätyöt hankitun oman he-
vosen kanssa. Töitä riitti ja hevo-
nen tuli maksetuksi nopeasti. Seu-
raavaksi hän osti moottorisahan 
ja jatkoi metsätöitä. Sitten Toivo 

Jääkäriprikaatin Kilta ry. on 
Vaasassa 13.2.1962 toimintan-
sa aloittaneen Jääkäripataljoo-

na 1:n Kilta ry:n toiminnan jatkaja.  
Organisaatiot muuttuvat, nimet 
vaihtuvat ja joukot siirtyvät uusil-
le toiminta-alueilleen. Killat siirty-
vät mukana perinteensä säilyttäen 
ja muuttuvat tarvittaessa. Päivä-
määrällä 26.4.1985 rekisteröitiin 
nykyinen joukko-osastokiltamme 
– Jääkäriprikaatin Kilta ry. Nimen 
ja sääntöjen muutosta edelsi pa-
rin vuoden perusteellinen valmis-
telu niin hyvin killan omassa pii-
rissä kuin killan ja Jääkäriprikaa-
tin välisissä keskusteluissa.  Jää-
käriprikaatin Kilta ry:n lippu nau-
lattiin yhdistyksen 30-vuotisjuh-
lan yhteydessä 10.3.1992, jälleen 
noin kahden vuoden perusteelli-
sen valmistelun tuloksena. Lipun 
on suunnitellut Killan kunniajäsen, 
Jääkäriprikaatin kunniajääkäri, tai-
teilija Lasse Talosela.  Killan lippu-
ja on Suomessa kuudella paikka-
kunnalla Killan paikallisosastojen 
hallussa käytettäväksi  soveltuvis-
sa arvokkaissa tilanteissa.  Killan 
kunniamarssi on musiikkieversti-
luutnantti Rauno Haahtin lahjoit-

tama ja säveltämä ”Vapautemme 
Turvaajat”-marssi.

Tällä hetkellä 54-vuotias Kil-
tamme on yksi maamme vanhois-
ta joukko-osastokilloista.  Täs-
tä ajasta se on toiminut jo yli 30 
vuotta Sodankylässä nimellä Jää-
käriprikaatin Kilta ry. 

Kiltamme jäsenmäärä on noin 
800. Killan jäseneksi pääsevät 
henkilöt, yhtä hyvin miehet kuin 
naiset, jotka esimerkiksi työtehtä-
viensä, varusmiespalveluksen tai 
kertausharjoituksiin osallistumisen 
johdosta ovat olleet tekemises-
sä Jääkäriprikaatin tai jonkin Kil-
lan perinnejoukon kanssa. Killan 
jäsenkelpoisuus ei riipu sotilasar-
vosta. Viime kädessä jäsenyydestä 
päättää Killan hallitus.

Jäsenistössämme on myös vie-
lä pieni kunnioittamamme joukko, 
noin kolmekymmentä heitä, jotka 
ovat perinnejoukoissamme ase kä-
dessä Suomen itsenäisyyden puo-
lesta taistelleet ja siinä onnistu-
neet.  

Uudet jäsenensä kilta saa tällä 
hetkellä pääasiassa Jääkäriprikaa-
tissa varusmiespalveluksensa suo-
rittaneista nuorista sotilaista. Kilta 

hankki traktorin tukinajoon ja li-
säksi sirkkelin ja jatkossa vielä kai-
vinkoneen. Pitkiä, jopa 16 tunnin 
työpäiviä, tehden hankinnat saa-
tiin vuodessa maksetuksi. Myö-
hemmin vaimonsa sairastuttua 
Toivo joutui palaamaan kotiin na-
vettatöihin. Perheeseen syntyi so-
dan jälkeisinä vuosina yhteensä yk-
sitoista lasta, kahdeksan tyttöä ja 
kolme poikaa. Tänä päivänä Toivo 
Kangas elelee leskenä, mutta elä-
määnsä tyytyväisenä omassa ko-
dissaan Sodankylän Kieringissä ol-
tuaan välillä myös naapurikunnan 
Kittilänkin kirjoilla asuinpaikastaan 
johtuen. Toivotamme valoisalle ja 
pirteälle sotien veteraanille kaik-
kea hyvää jaksossakin.

Jääkäriprikaatin Kilta ry,  everstiluutnantti evp Pekka J Heikkilä

Toivo Kangas ja veljensä Reini Kangas veteraa-
nien rosvopaistilla Rovaniemellä 30.7.2015.

Kuva: Pekka J Heikkilä

Jääkäriprikaatin Kilta ry, puheenjohtaja Tauno Turunen

osallistuu jonkin verran esimerkiksi 
varusmiesten palkitsemisen järjes-
telyihin. Killan aatteellinen tehtävä 
on lyhyesti perinteiden ja maan-
puolustushengen vaaliminen. Pe-
rinteiden vaalimisen näkyvin esi-
merkki on Jääkäriprikaatin perin-
netila. Kilta on myös tuottanut pe-
rinteitä säilyttävää dokumenttima-
teriaalia.

Myönteiseen maanpuolustuk-
seen suhtautumiseen voimme vai-
kuttaa käytännössä vain omalla 
esimerkillämme ja toiminnallam-
me sekä kannanotoillamme. 

Maailman tilanne ei ole sellai-
nen, että aseellisen maanpuolus-
tuksen voisi Suomessa unohtaa – 
päivittäiset uutiset kertovat tämän 
selkokielellä. Suomeen ja muualle 
Euroopan Unionin alueelle virtaa 
tällä hetkellä tuhansia ja taas tu-
hansia pakolaisia, jotka ovat lähte-
neet omasta maastaan sodan ta-
kia. Sotatoimet eri puolilla maail-
maa kuuluvat tällä hetkellä valitet-
tavasti jokapäiväisiin uutisaiheisiin. 
Me tarvitsemme edelleenkin hyvin 
varustettuja ja koulutettuja asevoi-
mia. Jääkäriprikaatin Kilta muistut-
taa omalta osaltaan tästä.

Kiltalaisia syysretkellä Kieringissä.

Kuva: Pekka J Heikkilä
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kemus oli aivan absurdi. Joku au-
tossa sanoikin, että eivät nuo pie-
net lapset reppuineen nyt niin ko-
vin vaarallisilta näytä – kun jossain 
mielenosoittajien julisteessa luki, 
että ”veteraanimme taistelivat tur-
haan...”

Turvapaikanhakijoita, perhei-
tä, pieniä lapsia ja nuoria miehiä, 
näkyi kaupungilla. Osa käveli jo-
noissa – suunnistivat kohti Tornion 
rautatieasemaa – tai odotteli os-
toskeskuksessa sekä Ruotsin puo-
lella olevassa matkakeskuksessa 
kuljetusta Suomeen. 

Osa retkeläisiämme kävi myös 
itse ulkomailla, tällä kertaa ja-
lan. Kaikki palasivat myös sovit-
tuun aikaan mennessä takaisin ja 
sen jälkeen suuntasimme linja-au-
ton keulan kohti Rovaniemeä, jon-
ne saavuimme alkuillasta. Matka 
oli erittäin onnistunut ja täytti kii-
tettävästi ainakin allekirjoittaneen 
toiveet ja odotukset.

Kilta järjesti Lapin sodan 
muistovuoden innoittama-
na lauantaina 19.9.2015 

tutustumis- ja opintoretken Tor-
nioon. Välirauhan sopimus allekir-
joitettiin Moskovassa 19.9.1944. 
Sopimuksessa oli ehto, mikä mää-
räsi riisumaan saksalaiset sotajou-
kot aseista. Tämä ehto johti Lapin 
Sotaan. 20 reipasta kiltalaista ko-
koontui aamulla Rovaniemen lin-
ja-autoasemalle ja suuntasi lin-
ja-autolla kohti Torniota. 

Matka sujui rattoisasti kuulumi-
sia kertoen. Puheenjohtajamme oli 
valmistellut Lapin sotaa ja Tornion 
maihinnousua käsittelevän poh-
ja-aineiston ja sen Heikki käsitteli 
matkan aina. Loistavaa valmistau-
tumista, jonka mukana olleet yh-
teen äänen totesivat kiitettäväksi. 
Sodan tapahtumien, syiden ja seu-
rausten laajempi tarkastelu ja siten 
Torniossa nähtävien yksittäisten 
kohteiden istuttaminen kokonais-
kehykseen syvensi huomattavasti 
matkan antia. 

Lisäksi, kun matkalle osallistu-
nut Paavo Rahko vielä kertoi oma-
kohtaisia kokemuksiaan sota-ajal-
ta, oli meidän matkalaisten vireys-
tila tiedon vastaanottamiseksi hui-
pussaan. Kenttäkahvitkin onnis-
tuttiin Tornion eteläpuolella naut-
timaan sateen maustamina. 

Paikallisena asiantuntija ja op-
paana kyytiimme Torniossa nousi 
torniolainen asiantuntija Vesa Val-
lo. Hän on erikoistunut kertomaan 
maihinnousun tapahtumista. Tie-
toa ja taitoa paikkojen ja tapah-
tumien esittelyyn löytyi. Kävimme 

läpi Tornion ja sen pohjoispuolisel-
ta alueelta kaikki maihinnousuun 
ja sen jälkeisiin taisteluihin ja tär-
keimpiin tapahtumiin liittyvät koh-
teet, mukaan lukien Röyttän sa-
tama ja siellä oleva maihinnousu-
muistomerkki. Satama on nykyi-
sin turvallisuusmääräyksistä johtu-
en suljettua aluetta, jonne pääsee 
vain Outokumpu Oyj:n luvalla ja 
valvonnassa. 

Palatessamme Tornion pohjois-
puolelta kaupungin läpi oppaam-
me näytti meille myös Tornion yh-
teislyseon lukion, jonne matkaam-
me seuraavina päivinä avattiin tur-
vapaikanhakijoiden järjestelykes-
kus.  

Aivan laadukas lounas syötiin 
paikallisen huoltoaseman gour-
metravintolassa, jossa samalla hy-
västelimme oppaamme.  

Matkan toinen virallinen osio oli 
tutustuminen Tornionlaakson maa-
kuntamuseoon.  Asiantuntijana ja 
paimenenamme oli museon oma 
opas. Museon perusnäyttely ”Koh-
taamisia rajalla - Möten på Grän-
sen” käsitteli tornionlaaksolaisten 
yhteisiä juuria ja alueen historiaa 
rajan molemmin puolin. Suomen 
ja Ruotsin alueille sijoittuva Tor-
nionlaakso on historiallisesti yhte-
näinen kulttuuri- ja murrealue, tä-
mä näkyi myös museon näyttelys-
sä.  

Museolta siirryimme rajalle ja 
linja-auto pantiin parkkiin ison os-
toskeskuksen viereen, muutama 
metri Suomen puolelle. Jouduim-
me seuraamaan aivan vierestä tur-
vapaikanhakijoiden maahantuloa 
vastustavaa mielenosoitusta. Ko-

Lapin Ilmatorjuntakilta ry, majuri evp Eero Pajula

Syksyinen kiltaretki Tornioon - Lapin sodan 
taistelupaikkoja paikan päällä!

Tornion Röyttän satamassa paljastettiin 
1.10.1994 maihinnoususataman muistomerk-
ki, joka on samanlainen kuin Oulun Toppilan 
satamassa. Kiltaveli Juha vasemmalla...

Lapin sodan tykistön muistomerkki Tornion tais-
teluiden aikana muistomerkin paikalla oli I/KTR 
16:n tuliasema. Muistotykki 876/K02 on ollut 
mukana Tornion taisteluissa. Sillä ammuttiin en-
simmäiset laukaukset 6.10.1944 Heikuransaa-
ren suuntaan. 

Retkeläiset Kivirannan – Vojakkalan taisteluiden 6. – 8.10.1944 muistomerk-
killä. Se on nimetty suomalaisten ja saksalaisten rauhan muistomerkiksi. 
Oikeassa reunassa oppaamme Vesa Vallo.

Lapin Ilmatorjuntakilta ry, eversti evp Rauli Korpela

Ilmatorjuntaohjus 12 (ITO12) 
NASAMS II FIN

NASAMS on maailman en-
simmäinen operatiivisessa 
käytössä oleva verkostokes-

keinen keskipitkän kantaman ilma-
torjuntajärjestelmä. Järjestelmän 
ominaisuuksia ovat mm. mahdol-
lisuus usean ohjuksen samanaikai-
seen laukaisuun omiin maaleihin-
sa sekä kyky tulittaa katveen taka-
na olevaa maalia. Järjestelmä on 
rakennettu modulaariseksi ja sen 
osat on verkotettu yhteen tähän 
tarkoitukseen suunnitellulla reaa-
liaikaisella viestijärjestelmällä. Tä-
mä mahdollistaa taistelujaotuksen 
räätälöimisen pienen yksittäisen 
kohteen suojaamisesta hyvin laa-
jan alueen puolustamiseen. 

Ohjusjärjestelmän nimi NA-
SAMS muodostuu alun perin sa-
noista Norwegian Advanced Sur-
face-to-Air Missile System, mutta 
NASAMS-lyhennettä käytetään 
yleisnimen kaltaisesti kaikissa sen 
eurooppalaisissa käyttäjämais-
sa. Järjestelmän kehityshistoria 
pohjautuu Norjassa vuonna 1988 
käyttöönotettuun NOAH-järjes-
telmään (Norwegian adapted 

HAWK), jolla johdet-
tiin HAWK-ilmatorjun-
taohjus¬yksiköitä. NA-
SAMS-ilmatorjuntaoh-
jus¬järjestelmän ke-
hittäminen alkoi he-
ti NOAH-järjestelmän 
valmistuttua ja sitä on 
alusta alkaen kehitetty 
yhteistyönä norjalaisen 
Kongsberg Defence 
& Aerospace (KDA) ja 
yhdysvaltalaisen Rayt-
heon -yhtiöiden kans-

sa. Norjan ilmavoimat ottivat NA-
SAMS:n käyttöön vuonna 1998. 
Se korvattiin kehittyneemmällä 

NASAMS II –järjestelmällä vuodes-
ta 2007 alkaen. Muita käyttäjä-
maita ovat mm. Espanja ja Yhdys-
vallat (NASAMS) sekä Alankomaat 
(NASAMS II).

Kansalliset vaatimukset ovat 
osaltaan muokanneet järjestelmä-
ratkaisuja. Suomen käyttöönotta-
ma versio NASAMS II FIN on kehi-
tetty edelleen Norjassa ja Alanko-
maissa olevasta NASAMS II – jär-
jestelmästä ja se onkin teknisesti 
modernein ja etenkin viestijärjes-
telmänsä puolesta monipuolisin. 
Suomessa NASAMS II FIN kantaa 
virallisesti nimeä Ilmatorjuntaohjus 
12 (ITO12). Se otettiin koulutus-
käyttöön Panssariprikaatiin kuu-
luvassa Helsingin Ilmatorjuntaryk-
mentissä henkilökunnan koulu-
tuksen osalta vuonna 2011 ja va-
rusmieskoulutuksen osalta syksyllä 
2012. ITO12 korvaa käytöstä pois-
tuvan Ilmatorjuntaohjus 96:n (BUK 
M1). 

ITO12-järjestelmän keskeisimmät 
osajärjestelmät ovat:
• Taistelunjohtokeskus (FDC = 

Fire Distribution Center)
• 3D maalinosoitustutka (MPQ-

64F1, Improved Sentinel)
• Elektro-optinen valvontasen-

sori (MSP-600)
• Ohjuslavetti
• Ohjus (AIM-120 AMRAAM)

ITO12 -ilmatorjuntapatte-
risto ja -patteriryhmä

ITO12-ilmatorjuntaohjusjärjestel-
mästä voidaan sen hyvästä verkot-
tumiskyvystä johtuen muodostaa 
hyvinkin erilaisia kokonaisuuksia. 
Kolme tai neljä taistelunjohtokes-
kusta verkottamalla voidaan muo-
dostaa ilmatorjuntapatteristo, jo-
ka on tehokkain ja taistelunkestä-
vin tapa käyttää järjestelmää. Yksi 
taistelunjohtokeskus toimii johta-
vana keskuksena ja voi enimmil-
lään johtaa kahdeksaa tutkaa, nel-
jää elektro-optista sensoria sekä 
12 ohjuslavettia. Johtava taistelun-
johtokeskus liitetään ilmapuolus-
tuksen valvonta- ja johtamisjärjes-
telmään, josta se saa ilmatilanne-
kuvan sekä tulenkäyttöä koskevat 
ohjeet ja määräykset.

Kahdesta taistelunjohtokes-
kuksesta voidaan muodostaa pat-
teriryhmä, jossa toinen johtokes-
kus voi johtaa kaikkia verkossa ole-
via sensoreita ja ohjuslavetteja.

ITO12 on järjestyksessä kolmas 
Suomen keskipitkän kantaman il-
matorjuntaohjusjärjestelmistä. 
Rakennefilosofialtaan se poik-
keaa merkittävästi edeltäjistään 
ITO79:stä (S-125M Neva (Petsho-
ra)) ja ITO96:sta (BUK M1). 

KUTSU!

Lapin Ilmatorjuntakillan kevätkokous pidetään 24.2.2016
Hotel SantaClausin Kuru -kokoustiloissa kello 17.00.
Kokouksessa käsitellään vuoden 2015 toimintakertomus ja 

tilinpäätös sekä vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille.
Kokousesitelmä.

Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

Ilmapuolustusseminaari pidetään 16.3.2016 
Someroharjulla kello 17.00.
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Muistokirkon toimikunnan puheenjohtaja Juri Rask luovuttaa 
muistoristin evl Jouko Lahdenperälle.

Pohjan Jääkärikilta ry, puheenjohtaja Kari Ahokas

Pohjan Jääkärikillan matka Viron Pärnuun

Matkamme alkoi 24.10.15 
aamun herkkinä hetki-
nä Oulun Taksipalvelun 

bussilla, ”perämiehenä” Reijo Väi-
sänen ja myöhenmmin ohjaamos-
sa matkan kapteeni Kalevi Jurve-
lin. Perillä Pärnun Tervis kylpyläs-
sä olimme lauantai-illan myöhäis 
tunteina - 46 maanpuolustushen-
kistä matkalaista oli valmis asettu-
maan levolle ottamaan vastaan ja 
kokemaan tulevan viikon mieluisia 
mahdollisuuksia. Viikko oli varat-
tu sekä kylpylän voimaannuttavia 
palveluita varten että tutustumaan 
Torin kunnassa sijaitsevaan soti-
laiden muistokirkkoon. Matkoihin 
kuuluvat aina myös soppailut, visii-
tit ja kiertoajelut. 

Matkan asiantuntijana ja tulk-
kina toimi kiltamme edellinen pu-
heenjohtaja evl Jouko Lahdenpe-
rä. Jouko toimi vuosina 1996-2003 
Suomen puolustusvoimien kan-
sainvälisellä osastolla sijoitettuna 
Viron puolustusvoimien ja suoje-
luskuntien pääesikuntaan. Hänen 
tehtävänsä oli henkilöstöjohtami-
sen neuvonantaja. Matkamme sy-
kähdyttävin hetki oli, kun Sotilai-
den muistokirkon toimikunnan pu-
heenjohtaja Juri Kask luovutti kir-
kossa Joukolle 20-vuotis muistoris-
tin siitä, kun venäläiset poistuivat 
Virosta. Pärnun suojeluskunnan 
toimintaan tutustuimme Pärnun 
suojeluskuntatalolla. Osallistujat 
tekivät johtopäätöksen, että Viron 
suojeluskunnat toimivat ja koulut-
tavat kuten suojeluskunnat aika-
naan Suomessa.

Kirkko sodan uhrina

Ensi maininta Torin seurakunnasta 
on jo vuodelta 1544. Torin kihla-
kunnan viimeisimmän kirkon, ny-
kyisen Pyhän Yrjön kirkon, perus-
kivi muurattiin 1852 ja kirkko vi-
hittiin käyttöön 1854. Kirkkoa laa-
jennettiin ja kunnostettiin vuosien 
myötä kunnes se tuhoutui toisessa 
maailmansodassa. Sodan loppu-
vaiheessa syksyllä 1944 Saksan ar-
meija perääntyessään räjäytti Pär-
nujoen yli vievän sillan sekä sytytti 
sen vieressä seisovan kirkon pala-
maan.

Vuosikymmenien ajan paikal-
la oli vain rauniot. Sodan jälkeen 
kirkkoa yritettiin kunnostaa, mutta 
neuvostotasavalta kielsi jälleenra-
kentamisen. Torin tiemestari sai jo-
pa käskyn hajottaa rauniot ja jau-
haa kivet maantiesepeliksi, käsky 
jäi kuitenkin täyttämättä. Kirkon 
raunioita käytettiin sitten ampu-
maratana aina vuoteen 1977. Alt-
tariseinään oli puhkaistu reikä ja 
sakasti toimi näyttösuojana. Kirk-
ko jäi raunioiksi ja sisälle kirkkosa-
liin kasvoi puita ja pensaita.

Vapaampien tuulien alkaessa 
puhaltaa 1980-luvun lopulla pe-
rustettiin Toriin muinaismuistoyh-
distys. Yhdistyksen voimin siivot-
tiin jo hieman rämettynyt hau-
tausmaan ja pystytettiin uudelleen 
vapaussodassa kaatuneitten muis-
tomerkki. Yhdistys ehdotti vuon-
na 1990 yhdessä sotaveteraanien 
kanssa Torin kirkon jälleenrakenta-
mista toisen maailmansodan uhri-
en muistomerkiksi.

Veteraanit uhkana miehit-
täjille

Torissa järjestettiin Viron sotavete-
raanien ensimmäinen sodan jälkei-
nen kokoontuminen heinäkuus-
sa 1990. Tapahtumaan odotettiin 
kaikkia, jotka pitivät pyhänä Viron 
tasavallan puolesta kaatuneitten 
muistoa, mm. Suomen jatkosodas-
sa JR 200:ssa palvelleita. Kirkon ul-
koseinällä oli tarkoitus samalla pal-
jastaa muistolaatta toisen maail-
mansodan uhreille.

Kokoontuminen kuitenkin es-
tyi, sillä Moskova halusi estää 
suunnitellun tapahtuman ja lähet-
ti varmemmaksi vakuudeksi Toriin 
muutamaa päivää ennen kokoon-
tumista suuren määrän laskuvarjo-
jääkäreitä, 13 panssaroitua kulje-
tusajoneuvoa, 28 tankkia, 11 au-
toa ja 8 taisteluhelikopteria. Muis-
tolaatta paljastettiin myöhemmin 
syksyllä vaatimattomammin me-
noin. Veteraanitapaaminen järjes-
tettiin Torissa ensi kerran 1994. 
Tilaisuuteen osallistui silloin myös 
jälleen itsenäistyneen Viron ylin 

Kuvat: Kauko Piiroinen

sotilaallinen johto. Vuodesta 1991 
lähtien kirkkoa on koko ajan ra-
kennettu ennalleen. Vuonna 2001 
Torin kirkko nimettiin virallisesti Vi-
ron sotilaiden ja toisen maailman-
sodan uhrien muistokirkoksi. Vain 
Ranskalla on Euroopassa myös so-
tilaiden muistokirkko.

Tuloksena ainutlaatuinen 
muistokirkko

Torin kirkossa on erikoinen altta-
ri, joka koostuu kolmesta, eri puo-
lilta Viroa tuodusta myllynkivestä. 
Leipäviljaa jauhaneet kivet symbo-
lisoivat virolaisten kohtaloa ja kär-
simyksiä, kulkua historian rattai-
den välistä. Kirkon sisäseinällä on 
18 muistolaattaa, joissa on toises-
sa maailmansodassa kuolleiden ja 
vankileireillä murhattujen Vapau-
denristin ritareiden nimet. Vuonna 
2003 paljastettiin kirkon seinus-
talle Viron ensimmäinen ratsasta-
japatsas ”Pyhän Yrjön kamppailu 
lohikäärmeen kanssa”. Monumen-
taalinen patsas on omistettu va-
paussodan voitolle ja Viron jälleen 
itsenäistymiselle. 

Virossa on muodostunut ta-
vaksi lähettää Torin kirkosta mat-

kaan elävä tuli kaikkialle valtakun-
taan Yrjön päivänä sekä Voitonpy-
hänä. Kirkossa pidetään myös Vi-
ron historian tunnettuihin merkki-
päiviin ja henkilöihin liittyviä juh-

Kiltalaisia menossa tutustumaan sotilaiden muistokirkkoon.
Viron lippu hulmuaa alati.

Kiltalaisia saamassa tietoa Pärnun suojeluskuntatalolla. Edessä vasemmalla killan 
puheenjohtaja Kari Ahokas ja hallituksen jäsen Antero Manninen

Myllykivet kirkon alttarilla.

lallisia jumalanpalveluksia. Kirkon 
edustalla liehuu Viron lippu pysy-
västi kunnioittamassa Viron valti-
ollisen itsenäisyyden palauttami-
sen puolesta kaatuneita.
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Jääkäritoimikunta

Jääkäriprikaatin 
Jääkäritoimikunta  
Sodankylä

Jääkäriprikaatin Jääkäritoimikun-
ta eli JTK on varusmiesten edun-
valvontajärjestö, joka toimii va-
rusmiesten äänenä esikuntatasol-
la. Jääkäritoimikunnan tehtävä on 
edunvalvonnan lisäksi järjestää va-
rusmiehille vapaa-ajan toimintaa, 
parantaa palvelusolosuhteita ja tä-
tä kautta myös motivaatiota suo-
rittaa palvelus kunnialla loppuun. 
Jääkäritoimikunnan tilat sijaitsevat 
sotilaskodin alakerrassa, samat ti-
lat toimivat myös toimihenkilöi-
den työhuoneena. Tilat ovat var-
sin suositut varusmiesten keskuu-
dessa. Toimitiloissa on useita tie-
tokoneita sekä pelikonseleita va-
rusmiesten vapaa-ajan käyttöön. 
Varusmiehille tärkeä vapaa-ajan 
viettotapa on liikunta, siksi varu-
miestoimikunta järjestää liikunta-
kerhoja  joissa varusmiehet viettä-
vät paljon aikaa vapaa-ajalla. Toi-
mikunnassa on kolme toimihenki-
löä, jonka kokoonpano on seuraa-
valle saapumiserälle seuraava. 

Jääkäritoimikunnan 
puheenjohtaja, oppilas Juho 
Vilppola

Olen Vilppolan Juho ja tuleva Jää-
käritoimikunnan puheenjohtaja. 
Olen 19-vuotias ja kotipaikkakun-
tana toimii Ylikiiminki, eli nykyään 
Oulu. Harrastuksia minulla on mo-
nenlaisia mutta tärkein niistä on 
salibandy, jota pelaan Pohjois-Suo-
men 5. divisioonassa. Ammattini 
on nuoriso- ja vapaa-ajanohjaa-
ja johon valmistuin 2015 keväällä. 
Peruskoulutuskauden suoritin Kra-
naatinheitinkomppaniassa josta 
siirryin peruskoulutuskauden jäl-
keen 3. Jääkärikomppaniaan aliup-
seerikurssille tuliasemalinjalle.

Jääkäritoimikunta herätti pie-
noisen mielenkiinnon jo peruskou-
lutuskaudella, mutta todellinen ki-
pinä syttyi vasta AUK:in aikana, ja 
niin päätin hakea toimihenkilöksi.

Olin todella innoissani kuultua-
ni, että  pääsen Jääkäritoimikun-
nan toimihenkilöiksi ja nyt kun 
olen päässyt mukaan toimintaan, 
odotan entistä innokkaamin tule-
vaa toimikautta. Muistakaahan et-
tä JTK:n tiloihin ovat kaikki varus-
miehet tervetulleita!

Jääkäritoimikunnan työ- 
opinto- ja sosiaaliasiamies, 
jääkäri Henri Rantajärvi

Olen Henri Rantajärvi ja toimin So-
dankylän päässä Jääkäritoimikun-
nassa TOS-asiamiehenä eli tutta-
vallisemmin tossina. Kotoisin olen 
Torniosta ja nykyisin asustelen 
Rovaniemellä. Ammatiltani olen 
maanmittausinsinööri. Astuin hei-
näkuussa palvelukseen Huolto-
komppanian vahvuuteen, sieltä 
tie vei hälyytysajoneuvonkuljetta-
jakurssille sekä lääkintämieskoulu-
tukseen.

Nyt olen päätynyt näihin yl-
lämainittuihin tehtäviin ja toimin 
myös some-agenttina. Minun teh-
tävänä on siis opastaa teitä mah-
dollisissa työ-, opinto- sekä sosiaa-
liasioissa  sekä ylläpitää 1/16 ryh-
mää facebookissa. Jos on jotakin 
kysyttävää niin rohkeasti voi tulla 
kyselemään.  Yhteyttä voi ot-
taa vaikka facebookin kautta tai 
tulla JTK:n tiloihin Sotilaskodin ala-
kertaan.  

Jääkäritoimikunnan sihteeri, 
oppilas Jaakko Havela

Olen oppilas Havela, tuleva JTK:n 
sihteeri. Olen  19-vuotias ja kotoi-
sin Pellosta, Tornionjokilaaksosta. 
Pellon lukiosta kirjoitin ylioppilaak-
si keväällä 2015. Varusmiespalve-
luksen jälkeen tieni käy etelään, 
kun lähden opiskelemaan val-
tio-oppia Jyväskylän yliopistoon. 
Harrastuksiini kuuluu lenkkeily, ja 
nyt talvisaikaan hiihto. Reippailun 
vastapainoksi myös pleikkarin oh-
jaimen nappeja tulee kulutettua 
suhteellisen säännöllisesti.  Kiin-
nostukseni JTK-toimihenkilön vir-

kaa kohtaan heräsi aliupseerikou-
lun alkupuoliskolla. Hakuprosessin 
jälkeen sain marraskuun alkupuo-
lella kuulla, että minut on valittu 
uudeksi JTK:n sihteeriksi. Nyt odo-
tankin jo innolla, mitä tuleva toi-
mikausi tuo tullessaan. Toivon ja  
uskon, että JTK on taas keväällä 
mukana tekemässä uusien varus-
miesten palveluksesta mukavam-
paa. Toivotan kaikki lämpimästi 
tervetulleiksi JTK:n tiloihin!

Jääkäriprikaatin 
Jääkäritoimikunta  
Rovaniemi

Rovaniemen Jääkäritoimikuntaa 
johtaa varapuheenjohtaja. Hänen 
apunaan työskentelevät TOS-asia-
mies ja sihteeri. Apua toimikunta-
työhön saa kantahenkilökuntaan 
kuuluvalta VMTK-ohjaajalta.

Jääkäritoimikunta, kuten kaik-
ki muutkin varusmiestoimikun-
nat, vastaa varusmiesten edun-
valvontaan ja hyvinvointiin liitty-
vistä asioista palveluksen aikana. 
Toimikuntatyö näkyy varusmiehen 
arjessa konkreettisesti mm. peli- 
ja soittotiloissa, varusmiesten lii-
kuntakerhoissa, sekä erilaisissa ta-
pahtumissa ja juhlissa. Oleellista 
VMTK-työssä on myös valvoa va-
rusmiesten perusoikeuksia esimer-
kiksi kiusaamis- tai simputusta-
pauksissa, sekä olla läsnä erityises-
ti alokkaiden arjessa, jotta palve-
luksen aloittaminen olisi helpom-
paa.

Jääkäritoimikunnan sih-
teeri, jääkäri Miika Heinilä

Olen 19-vuotias jääkäri Miika Hei-
nilä ja toimin Rovaniemellä Jääkä-
ritoimikunnan sihteerinä. Kirjoi-
tin ylioppilaaksi kotipaikkakunta-
ni Raahen lukiosta keväällä 2015. 
Kevään 2016 yhteishaussa täh-
tään Oulun yliopistoon opiskele-
maan suomen kieltä. Täällä intissä 
sain peruskoulutukseni Tukikohta-
komppaniassa. P-kauden lopulla 
kuulin, että jääkäritoimikunta ha-
kee uutta sihteeriä ja päätin aset-
tua ehdolle. Kävin haastatteluissa 
ja pari viikkoa myöhemmin kuulin 
tulleeni valituksi tehtävään. Pereh-
dytykseni alkoi heti erikoiskoulu-
tuskauden alussa, ja samalla muu-

tin Ilmatorjuntapatterin kirjoille. 
Työ Jääkäritoimikunnassa on ollut 
tähän asti mielekästä ja vaihtele-
vaa; yksikään päivä ei ole saman-
lainen. Odotan innolla joulukuussa 
alkavaa uutta toimikautta ja toivon 
uusilta  alokkailta positiivista asen-
netta ja aktiivista osallistumista JT-
K:n järjestämiin aktiviteetteihin. 

Tule rohkeasti nykimään hihas-
ta tai pistäydy toimistollamme jut-
telemassa. Nähdään varuskunnas-
sa!

Jääkäritoimikunnan vara-
puheenjohtaja, oppilas Jori 
Rautio 

Olen oppilas Jori Rautio, Jääkäri-
toimikunnan tuleva varapuheen-
johtaja. 

Peruskoulutuskauden suoritin 
Tukikohtakomppaniassa, josta siir-
ryin Ilmatorjuntapatteriin aliupsee-
rikouluun ohjuslinjalle. Päätin ha-
kea Jääkäritoimikuntaan kuultua-

ni tehtävien sisällöstä p-kauden 
lopulla, ja haastattelujen jälkeen 
tulin valituksi. Odotan kevään toi-
mikaudelta mielenkiintoisia ja in-
nostavia tehtäviä, sekä vaihtelua 
varusmiesten palvelusarkeen eri-
näisten JTK:n järjestämien tapah-
tumien ja tempausten muodossa. 
Yleisen hyvinvoinnin kannalta on 
tärkeää, että saamme nauttia mu-
kavista vapaa-ajan aktiviteeteistä, 
kuten varusmiesten liikuntaker-
hoista tai pelikonsolien paukutte-
lusta. Vaikka Jääkäritoimikunnas-
sa vaikuttaa vain 6 jäsentä, kuuluu 
se jokaiselle varusmiehelle. Täs-
tä syystä on tärkeää, että kaikki 
ovat aktiivisia meidän suuntaam-
me huomatessaan jotakin korjat-
tavaa tai parannettavaa. Näin ajat-
te paitsi omaanne, myös kaikkien 
muiden etua. 

Toivonkin varusmiesten tulevan 
rohkeasti asioimaan toimistollam-
me, oli mielessä  sitten turhat toi-
veet, huolet tai murheet.

Jääkäritoimikunnan työ- 
opinto- ja sosiaaliasiamies 
oppilas Suominen 

Olen oppilas Suominen 20-vuotias 
ja Oulusta kotoisin. Ammatiltani 
olen sähkö- ja automaatioasentaja 
ja opiskelen OAMK:ssa automaa-
tioinsinööriksi. Harrastuksiini kuu-
luu perhokalastaminen ja kunto-
salilla käynti. Peruskoulutuskauden 
kävin Ilmatorjuntapatterissa Ro-
vaniemellä ja sieltä päädyin aliup-
seerikurssille ohjuslinjalle. Päätin 
hakea Jääkäritoimikuntaan, koska 
minulla on mielenkiintoa järjestö-
toimintaa kohtaan sekä aiempaa 
kokemusta vastaavista tehtävistä. 
Odotan tulevalta saapumiserältä 
aktiivista toimintaa meidän suun-
taan, jotta voimme toimia par-
haimmalla mahdollisella tavalla tei-
dän eduksenne!

Kuvassa vasemmalta jääkäri Heinilä, oppilas Rautio, oppilas Havela, oppilas Vilppola, jääkäri Rantajärvi, 
eversti Lehtisalo, oppilas Suominen, alikersantti Savilampi ja alikersantti Länsman.

Kuva Marja-Leena Savukoski
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Jääkäriprikaatin Jalkaväen Aliup-
seerikurssilla koulutetaan oppi-
laita Jääkäri-, Kranaatinheitin- 

(tulenjohto ja tuliasema), Tiedustelu- 
(tiedustelu ja sissiradisti), Panssarin-
torjunta- ja Moottorilinjoilla ryhmän-
johtajatehtäviin. 

Aliupseerikurssilla koulutetta-
vat tulevat toimimaan 116 saapu-
miserällä johtajina Lapin jääkäri-
pataljoonan sekä Rovaniemen il-
matorjuntapatteriston yksiköissä. 
Lisäksi osa sissiradisteista siirtyy 
kurssin jälkeen Lapin rajavartios-
ton Rajajääkärikomppaniaan, Iva-
loon. 

Huollon ja viestin eri tehtäviin 
valitut aliupseerioppilaat siirtyivät 
peruskoulutuskauden jälkeen Kai-
nuun prikaatin, jossa he saavat 
johtajakoulutuksen. 116 saapumi-
serän Aliupseerikurssi saa uuden 
linjan, kun aiemmin Kainuun pri-
kaatissa koulutetut Viestilinjan op-
pilaat tullaan kouluttamaan Jääkä-
riprikaatissa. Sotilaspoliisialiupsee-
rit sekä ilmatorjunnan aliupseerit 
puolestaan koulutetaan Rovanie-
men ilmatorjuntapatteriston Ilma-
torjuntapatterissa. Reserviupseeri-
koulutukseen valikoituneet oppi-
laat siirtyivät Aliupseerikurssi 1:n 
jälkeen syventymään joukkueen 
johtamisen haasteellisuuteen Re-
serviupseerikouluun Haminaan.

Aliupseerikurssi 1 kestää seit-
semän viikkoa, jonka aikana opi-
taan perusteet omasta koulutus-
haarasta. Tämä sisältää toiminnan 
partion ja ryhmän kokoonpanois-
sa, niiden johtamisen sekä heil-
le kuuluvan aseistuksen ja kalus-
ton käytön. Nämä ovat tärkeitä 
asioita, sillä johtajan on hallittava 

oman aselajin kaluston käyttö se-
kä sen kouluttaminen. Aliupsee-
rikurssi 1:n aikana tätä osaamista 
harjoitellaan yhdessä taisteluhar-
joituksessa, yhdessä ampumahar-
joituksessa ja lukuisien päivittäis-
koulutuksen päivien aikana varus-
kunnan lähialueilla. Lisäksi Aliup-
seerikurssi 1:n aikana opetetaan 
iso osa johtamisen teoriaa, jota 
sovelletaan parhaalla mahdollisella 
tavalla päivittäisissä harjoituksissa.

Perusteiden oppimisen jälkeen 
yhdeksän viikkoa kestävän Aliup-
seerikurssi 2:n aikana oppilaat 
harjaantuvat ryhmän johtamiseen 
joukkueen ja komppanian osana. 
Tämän lisäksi harjaannutaan kou-
luttamaan oman aselajinsa asioita 
tuleville alaisilleen. Nämä harjaan-
tumiset puolestaan tapahtuvat yh-
den ampumaharjoituksen ja vähin-
tään kahden vaativan taisteluhar-
joituksen aikana päivittäiskoulu-
tuksen lisäksi. 

215 saapumiserän Aliupsee-
rikurssilla riitti taisteluharjoituk-
sia, joissa oppilaat laittoivat oman 
osaamisen ja jaksamisen koetuk-
selle. Yksi mieleenpainuvin harjoi-
tus oli varmasti Panssarintorjunta-
linjalla Bodenissa, Ruotsissa. Siel-
lä he pääsivät näyttämään onnis-
tuneesti omaa osaamistaan Nor-
bottenin rykmentin mekanisoituja 
joukkoja vastaan. Iso määrä harjoi-
tuksia näkyy myös oppilaiden kou-
lutuksen tasossa, sillä he hallitse-
vat opetetut asiat. Osassa taistelu-
harjoituksissa Aliupseerikurssi toi-
mi joukkotuotantojoukkoja vas-
taan, mikä varmasti elävöitti myös 
heidän harjoituksiaan. 

Aliupseerikoulun ollessa ky-
seessä, meidän täytyy kuitenkin 
muistaa yksi tärkeä asia tiukan 
harjoitusrupeaman ja kiireen kes-
kellä: tehtävämme on tehdä oppi-
laista seuraavan saapumiserän joh-
tajia, joiden täytyy osata sotilaal-
le tärkeä asia, eli käskyjen antami-
nen. Kaiken muun koulutuksen ja 
velvollisuuksien ohessa tämä on 
ensimmäinen asia, joka saattaa 
unohtua. Aina on aikaa antaa käs-
ky. 

3. Jääkärikomppaniassa on to-
della ammattitaitoinen ja kunnian-
himoinen henkilökunta, joka on 
omistautunut oman aselajin am-
mattitaidon ja innostuksen siirtä-
miseen oppilaille. Ilman tällaista 
henkilökuntaa kurssin oppilaiden 
osaaminen ei olisi tällaisella tasol-
la!

Jalkaväen Aliupseerikurssi 215:n 
oppilaat, apukouluttajat ja henkilö-
kunta, kiitos!

Kurssin priimus, alikersantti Jeremia Similä
Tiedustelulinja priimus, alikersantti Jeremia Similä
Kranaatinheitinlinja priimus, alikersantti Markus Pirttimaa
Jääkärilinjan priimus, alikersantti Aleksi Ronkainen
Panssarintorjuntalinjan priimus, alikersantti Miika Ronkainen
Moottorilinjan priimus, alikersantti Niilas Kivelä

Jalkaväen Aliupseerikurssi 215

Aliupseerikurssin johtaja, kapteeni Sakari Hietanen

AUK 2/15
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Moottorilinja
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”Tahdon olla moottorimies!”

Saapumiserän 2/15 peruskoulutus-
kausi läheni loppuaan 33 onnek-
kaan tuoreen jääkärin ja tykkimie-
hen kohdalla tämä merkitsi sotilas-
kuljettajakurssin alkamista, sekä 
siirtoa Sodankylän varuskuntaan, 
3. Jääkärikomppaniaan, moottori-
linjalle. Aliupseerikurssi oli alkanut. 

Heti kurssin alussa alkoi opet-
telu rekkamiehen hommiin. Päi-
vät koostuivat ammattipätevyys-
tunneista ja tyyppikoulutuksesta. 
Illat käsittelyharjoittelusta. Vastuu 
omasta oppimisesta nousi avain-
asemaan kurssin edetessä, sillä 
ammattipätevyys- sekä ajotunnit 

menivät kaiken edelle. Itseopiske-
lua oli paljon. 

Vastoin yleistä harhaluuloa, 
koulutus ei kuitenkaan ollut ihan 
silkkaa ajamista tai oppitunnilla is-
tumista. Saimme myös aimo an-
noksen taistelukoulutusta ja tie-
toa siitä miten meidän, mitään 
kaihtamattomien tulevien moot-
torialiupseerien tulee toimia, jos 
sota syttyy. Saimme myös johta-
jakoulutusta eriytyvästä koulutus-
ohjelmasta huolimatta, esimerkik-
si kenttäkoulutuksessa pidimme 
tuleville sotilaskuljettajille tyyppi-
koulutuksia. Oman alamme aiheis-
ta. Kuinkas muutenkaan. AUK2:n 
alussa järjestetty kuljettajien kent-
täkoulutus olikin eräs mieleenpai-

nuvimmista harjoituksista kurs-
sin aikana, sillä saimme toimia va-
paasti omassa leipälajissamme. Ja 
olihan se mukavaa paahtaa Masil-
la pitkin metsiä hampaat irvessä 
omia ja kaluston rajoja koetellen. 

Myös NAARMA15-harjoituk-
sessa pääsimme todenteolla sy-
ventämään tietämystämme huol-
tokomppanian mukana, täyden-
nys- ja kunnossapitojoukkueiden 
parissa. Olimme myös mukana 
oman aliupseerikurssimme tais-
telu- ja ampumaleireillä mahdolli-
suuksien mukaan.

Kaiken kaikkiaan kurssi oli mu-
kava ja sopivan haasteellinen. 2/15 
kiittää ja kumartaa ja toivottaa tu-
leville kuninkaallisille moottoria-
liupseerioppilaille antoisia aamuja 
Sodankylän varuskunnassa.

Ylärivi vasemmalta: Vahtola Jussi-Pekka, 
Jokinen Mikko, Sarlin Sami, Taivalkoski 
Jaakko, Mäkinen Tomi, Laitinen Jukka
Keskellä vasemmalta: Törmänen Juho, Te-
reira Fabio, Tasala Tuomas, Korpela Juho, 
Leinonen Aki, Uusitalo Aleksi, Jaakola 
Eero, Kangasoja Matti, Sarajärvi Antti, Jo-
kinen  Joonas
Eturivi vasemmalta: Ronkainen Juho, Si-
moska Juho, Nurro Miika, Niemelä Roope, 
Niemelä Joel, Leipivaara Saku, Karhumaa 
Jeremias, Sarjanoja Jesper, Kivilompolo 
Kalle,
Edessä Makuulla: Kivelä Niilas ja Karsikas 
Teppo

Kuva Janne Arhippainen

Kuvat Janne Arhippainen
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Syksyllä kun alokkaat ensim-
mäisen kerran kuulivat sanan 
”sissiradisti”, se aiheutti pe-

lonsekaista kunnioitusta, vaikkei 
monikaan edes tiennyt, mitä se sa-
na tarkoittaa. Rohkeimmat uskal-
sivat laittaa rastin ruutuun ”kyllä” 
ja merkkasipa osa ruksin jopa ka-
verinkin paperiin. Jäimme jännitty-
neinä odottamaan mitä siitä seu-
raa. Suurimmalle osalle odotus kä-
vi kuitenkin pitkäksi, sillä haastat-
teluun pääsevät karsittiin hermoja 
raastavalla rytmikokeella. 

Lopulta kouluttajamme sai-
vat kokoon kahdenkymmenen 
miehen joukon, joilla ei ollut aa-
vistustakaan mihin soppaan oli-
vat luhansa pistäneet. Kauaa sitä 
ei tarvinnut miettiä, kun koulutus 
pärähti käyntiin jo peruskoulutus-
kauden kuudennella viikolla. Ko-
va opiskelu ja harjoittelu aloitettiin 
heti ja pääsimme tutustumaan tie-
dustelun ja antennien maailmaan.

Päivät kuluivat kasarmiviikkoi-
sin nopeasti. Milloin oltiin vauh-
dikkaissa metsäharjoitteluissa, mil-

loin oli mielenkiintoisia viestitysop-
pitunteja. Päiviä tahdittivat tasai-
sin väliajoin olevat sähkötystunnit, 
joissa opimme ihan uuden kielen, 
emmekä tunnilla muuta ymmär-
täneetkään kuin piipitystä ja titi-
tyy-ääniä. 

Vaikka kasarmiviikoillakin sat-
tui ja tapahtui, tulivat parhaim-
mat muistot ja sloganit taistelu-
harjoituksilta eli ”mettästä”. En-
simmäisellä taisteluharjoituksella 
pääsimme tutustumaan siihen oi-
keaan sissiradistin elämään, johon 
sisältyi mm. siirtymistä vajaa nel-
jänkymmenen kilon radiorinkan 
kanssa, pitkiä tunteja liikenteen-
laskentaa, jännittäviä kohteentie-
dustelureissuja ja nopeasti syötä-
vää, mutta vähintään yhtä nopeas-
ti ulos pyrkivää sissimuonaa. Nämä 
kokemukset tuottivat semmoisia 
lausahduksia kuten ”mee sie, ku 
oot lähempänä” ja ”menkää te, 
minä jään”. Näitä kuulee yhä edel-
leen radistien keskuudessa.

Koko kurssin kohokohta oli eh-
dottomasti SERE B- selviytymishar-

joitus. Eteneminen noutopisteel-
tä toiselle, ruuan hankkiminen ja 
paleltumatta nukkuminen olivat 
haasteita, jotka laittoivat radistit 
koetukselle, mutta onneksi em-
me olleet yksin. Kavereina meillä 
oli serellä mm. väsymys, nälkä ja 
hallusinaatiot, jotka saivat kuralä-
täkön näyttämään sotkun suklaa-
munkin kuorrutteelta. Hengissä-
hän sieltä selvittiin, joskin öinen 
suoseikkailu aiheutti ”pienen” se-
koilun.

Linjamme vaatii paljon kärsi-
vällisyyttä, eikä pikkuasioista pas-
saa valittaa. On kuitenkin todella 
palkitsevaa löytää kokoontumis-
piste monen tunnin lumihanges-
sa irtaantumisen jälkeen tai palata 
koko yön kestäneestä liikenteen-
laskennasta lämpimään telttaan 
ja saada se viesti kulkemaan. Mi-
käli omaa lujan luonteen ja sopi-
van pilkkeen silmäkulmassa, näi-
hin hommiin kannattaa hakeutua. 
Linjavalintaa ei kadu kukaan ja am-
mattitaitoisten kouluttajien ja apu-
kouluttajien ansiosta niistä perus-
koulutuskauden alokkaista saatiin 
koulittua varsin kykenevä joukko 
radisteja niin Ivaloon, kuin tänne 
Sodankyläänkin.

Takarivi vasemmalta: Eskola Aaro, Herranen Heikki, Siltakoski Jami, Salmen Toni, Törmänen Pyry, Isto Manu, 
Reiniharju Aleksi, Similä Jeremia
Eturivi vasemmalta:  Pietarila Markus, Sihvonen Olavi, Maliniemi Aku, Kalliorinne Sakke, Matilainen Esa, Ahonen Aakke

Kuva Janne Arhippainen

Kuva Janne Arhippainen
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Tiedustelulinja
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’’Leirien karaistamia, metsien 
kuninkaita’’

Kaikki alkoi meille kohtuullisen yk-
sinkertaisesti, kuten varmasti mel-
kein kaikilla linjoilla.

Ensimmäiset viikot kuluivat eri-
näisillä oppitunneilla, sekä pieni-
muotoisissa iltapäivän kestoisissa 
harjoituksissa, joissa tulivat tutuk-
si sekä oppitunnin aihe, että jouk-
ko, jonka kanssa oli toiminnassa. 
Voidaan myös sanoa, että alussa 
ei olisi uskonut minkälaisen poru-
kan oli halukkuus samalle linjalle 
koonnut.

Ensimmäinen oikea harjoitus 
oli AUK1:n aikana, jolloin oikeasti 
sai tuntumaa mihin olimme astu-
neet. Yölliset tiedustelut ja päivän 
aikana tapahtuvat huollot loivat 
erilaisen toimintaympäristön, jo-
hon emme olleet P-kaudella tottu-
neet. Itsenäisen toiminnan määrä 
ei ollut heti niin selvä. Ei olisi usko-
nut kuinka paljon voi omalla ajat-
telulla ja suunnittelulla vaikuttaa 
omaan tehtäväänsä jopa partion 
johtajana.

SERE-B oli se harjoitus jonka 
uskoimme tulevan tulikasteeksem-
me, harmaan verhon takana ole-

va harjoitus ja siitä selvinneetkään 
eivät meille mitään paljastaneet, 
pystyimme vain spekuloimaan mi-
tä oli tulossa. Jokainen sana SE-
RE:stä oli samaan aikaan totta se-
kä tornaria. Kaikki mitä pelkäsim-
me, sekä kaikki mitä luulimme, tu-
li toteen yhdessä paketissa, jota ei 
voi muuta kuin kokea. Harjoitus 
oli kuitenkin se joka synnytti lin-
jallemme ryhmähengen, joka säi-
lyi murtumattomana aina loppuun 
asti. 

Lapin jääkäripataljoonan tais-
teluharjoitus oli meille se harjoitus, 
joka osoitti meille mitä pystymme 

tekemään jos vain sää on puolel-
lamme. Kirkas kuutamo sekä kuu-
rainen maa, näkyvyyttä on tar-
peeksi monille, mutta jos vain pys-
tyy pitämään vaistonsa valppaana 
voi välttyä moniltakin kohtaami-
silta odottamattomien vieraiden 
kanssa. Tällä harjoituksella saim-
me myös kosketuksen siihen, mi-
ten voimme toimia pitkäaikaisesti, 
mutta silti säilyttää täysin taistelu-
kykymme. Huomasimme kuinka 
pienet taidot, jotka opettelimme, 
ovat jo tarpeeksi pitämään meidät 
askeleen edellä muita. 

Meille kuitenkin osui yksi pul-
ma, jota ei muille linjoille osunut 
ollenkaan, meillä ei ollut kuskeja, 
saimme liikkua kaikkialle itseksem-
me tai improvisoiduilla toimintata-

voilla. Pahimpina osoittautuivat 
Aselajiharjoituksessa tulleet yllä-
tyssiirtymiset, pääsimme suksike-
lillä kahlaamaan 30 cm hangessa 
rinkat selässä. Tuo harjoitus osoit-
tautui tyyliltään sellaiseksi jota em-
me osanneet odottaa. Huomasim-
me kuinka yksinkertainen asia, ku-
ten sää voi vaikuttaa erittäin te-
hokkaasti toimintakykyymme. Ve-
dimme kuitenkin läpi tehtävämme 
sitkeydellä, sekä tahdolla päästä 
eteenpäin. Kukaan ei luovuttanut 
ja ryhmämme sai painettua toisia 
eteenpäin, jos ei itsellä tahtoa mei-
nannut riittää. 

Syöksyimme eteenpäin pahim-
missakin tuiskuissa emmekä an-
taneet pienien asioiden vaivata. 
Saimme kokemusta siitä, mihin 

oikeasti kannattaa kiinnittää huo-
miota ja asioista joilla on oikeas-
ti metsässä merkitystä. Pystym-
me ylpeinä kutsumaan itseämme 
tiedustelijoiksi ja ilman tätä linjaa 
emme varmasti olisi sitä, miksi lin-
jamme meidät kasvatti.

’’Henki... Hyvä’’
’’Kunto.. Kova’’
’’Sissi. PARAS!!!’’

Takarivi vasemmalta: Marttala Tomi, Tastula Teemu, Päkkilä Sami, 
Junnunkauppi Juho, Marttila Heikki, Ruotsalainen Henri
Eturivi vasemmalta: Karsikas Tuomas, Martikainen Heikki, Kemppainen 
Tuomas, Sillantie Juho, Leskelä Jere-Santeri, Mustaniemi Janne

Kuva: Janne Arhippainen

Kuva: Kusti Niinimaa

Kuva: Janne Arhippainen
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Tuliasemalinja

Peruskoulutuskausi päättyi ja 
tuliasemalinjalle saapui 28 
porsaan alkiota. Aliupseeri-

kurssi alkoi yleisellä johtajakoulu-
tuksella, jolloin kaikkien linjojen 
oppilaat kokoontuivat enemmän 
tai vähemmän kiinnostaville oppi-
tunneille. Kyseiset oppitunnit an-
toivat meille perusteet toimia ja 
kehittyä johtajana.

Linjakohtaisen koulutuksen 
alettua pääsimme viimein käsik-
si raskaaseen heittimeen, jonka 
olimme aiemmin saattaneet näh-
dä vain vilaukselta. Varsin pian ras-
kaan heittimen jykevyys selvisikin 
jokaisella, sillä se sai kevyen heit-
timen näyttämään naurettavalta.

Linjamme kahdeksan oppi-
laskorpraalin reserviupseerikurs-
sille lähdön myötä jäljelle jäi vielä 
19 soturia suorittamaan aliupsee-
rikurssin toista vaihetta. Yhdessä 
koetut onnistumiset sekä vaikeu-

det vahvistivat linjamme yhteis-
henkeä kurssin aikana.

Aliupseerikurssin toinen vaihe 
oli varmasti kaikille haastavampi 
vastuun siirtyessä lähes kokonaan 
oppilaiden harteille. Heittimenjoh-
tajana toimiminen ei ollutkaan niin 
helppoa kuin saattoi olettaa, lisäk-
si vertaisjohtaminen asetti omat 
haasteensa. Useiden maastohar-
joitusten tuottamien kokemusten 
ansioista jokainen on saanut ku-
van siitä, millaista heitinmiehen ar-
ki niin pahimmillaan kuin parhaim-
millaankin voi olla.

Kehitys pienestä tuliasemapor-
saan alkiosta todelliseksi tuliase-
maporsaaksi on kuitenkin jokaisen 
osalta vielä vaiheessa, mutta voi-
nee jo todeta että ennen kotiutu-
mista on jokainen varmasti kyen-
nyt omaksumaan heitinmiehen to-
dellisen luonteen. ”Heitinmies on 
herrasmies.”

Panssarintorjuntalinja

AUK 2/15

Panssarintorjuntalinja sai ke-
hut komppanian päälliköltä 
jo ensimmäisessä taisteluhar-

joituksessa, koska olimme ainoa 
linja, jolla ei ollut vapautuksia. Tä-
mä seikka leimasi koko linjaa alus-
ta lähtien; periksi ei anneta vaik-
ka olisi kuinka paha tilanne. Aluksi 
oppilaat olivat hieman epävarmo-
ja koko linjasta, mutta pikku hil-
jaa asiat oppien, linjanvalinta tun-
tuikin täysin omalta. Ensimmäisen 
taisteluharjoituksen hikinen ase-
maralli vaihtui ampumaharjoituk-
seen, joka huipentui kovan kevyen 
kertasingon ammuntoihin. Tällä 
linjalla on siis mahdollisuus päästä 
tekemisiin hieman isompien asei-
den kanssa kuin tavallisella jää-
kärillä. Koko aliupseerikoulun to-
dellinen huipentuma oli kuitenkin 
panssarintorjuntaohjuksien am-
munnat joulukuussa Rovajärvellä. 
Sekä kouluttajat, että oppilaat oli-
vat yhtä hymyä, kun kovat ohjuk-
set lähtivät säiliöstä taivaisiin ja sii-
tä kohteen päälle.

Linjan ehdottoman positiivisia 
puolia olivat motivoituneet oppi-
laat, pieni koko, tinkimättömät 
kouluttajat, ammattitaitoiset apu-

Takarivi vasemmalta: Karppinen Jarkko, Mäkelä Ilpo, Kemppainen Kalle, Sundell Johannes, Korhonen Santeri, 
Kihlanki Janne, Kivelä Ossi, Korva Jaakko, Pirttimaa Markus
Eturivi vaemmalta: Iisakka Oskari, Mettovaara Samuli, Sunnarborg Patrik, Långstrom Taisto, Pekkala Santtu, 
Vänttilä Joel, Pakisjärvi Eetu, Härkönen Veeti, Mettovaara Severi

Takarivi vasemmalta: Lehtosaari 
Eetu, Leinonen Valtteri, Käräjäoja 
Juha-Pekka, Kylmäaho Mikko-Pet-
teri, Veteläinen Olli, Käsmä Jonne, 
Karhunen Eero, Vanhatalo Joonas, 
Kokkila Niklas,
Eturivi vasemmalta: Impola Jarkko, 
Merilä Iikka, Tyni Joni, Ronkainen 
Miikka, Rantala Taavetti, Simon-
aho Alex, Mäensivu Vili
Edessä: Kurri Antti

Kuva: Janne Arhippainen
Kuva: Janne Arhippainen

Kuva: Santeri Blomstedt

kouluttajat ja vahva yhteishenki. 
Hyvällä omallatunnolla voi maini-
ta, että panssarintorjujilla oli koko 
aliupseerikurssin paras yhteishen-
ki, joka vahvistui aina vaikeuksia 
kohdatessa. Linjaylpeys oli vahva ja 
usein kuuluikin tuttu huuto: ”PST 
MÄÄRÄÄ!”. Panssarintorjujat sai-
vat maineen kovaa työtä tekevinä 
miehinä, jotka eivät turhasta va-
lita. Linjalle ominaista oli se, että 
jopa kuskit osallistuivat ohjusryh-
män toimintaan. Kuinka yleistä on, 
että kuski osaa ampua ohjuksen, 
NLAWin, sekä APILAS-singon? Jo-
pa sellainen lausunto kuultiin, et-
tä tekakuski on parempi sinkomies 
kuin kuski. Raskaat harjoitukset 
tulivat kaikille tutuiksi ja erityisesti 
ohjusmiehen, ”twiximiehen” teh-
tävä ei ollut kovin suosittu. Har-
joituksista kaikista mieleenpainu-
vin oli Ruotsin panssarintorjunta-
harjoitus yhteistyössä Norrbotte-
nin rykmentin panssarijoukkojen 
kanssa. Ohjusryhmämme aiheut-
tivat pelkoa ruotsalaisten puolel-
la, koska heillä ei ollut kokemusta 
panssarintorjunnasta ja sen taktii-
kasta. Samalla näimme oman tak-
tiikkamme toimivuuden ihan oi-

keisiin tankkeihin, joita oli paljon. 
Todella paljon. Samanlaista har-
joitusta ei varsinkaan Sodankylän 
puitteissa ole mahdollisuutta jär-
jestää, joten tuo harjoitus oli täy-
sin ainutlaatuinen. 

Perinteikäs aselaji moderneilla 
asejärjestelmillä on aihe pieneen 
ylpeilyyn. Varsinkin linjamerkin 
saaminen hihaan oli mieltäylentä-
vä tapahtuma. ”Räjähtävä rulla-
luistin” on perinteikäs merkki, jo-
ta kaikki kantavat suurella ylpey-
dellä. Omat vaikeutensakin linjalla 
oli, mutta pääosin aliupseerikurssi 
suoritettiin kunnialla läpi, ja näin 
tehtiin taas uusia, ylpeitä ohjusryh-
mänjohtajia. 
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’’Maastolaskin, tuulenhoitajat, 
larppaamisen mestarit, oravan 
metsästäjät..’’

Niin se oli peruskoulutuskausi ta-
puteltu ja aika opetella Tulenjohto-
linjan temput. Aluksi varmasi mo-
nesta meistä tuntui, että juna me-
ni rytinällä ohi ja asemalle jäätiin. 
Teoriaa tuli nimittäin täyslaidallisia 
ja tämän kanssa alussa tuhrautui 
myös monet iltavapaat. Pikkuhil-
jaa, alkoi kuitenkin tasolta koor-
dinaatteja löytymään ja Nekit + 
Nakit menemään oikeaan järjes-
tykseen. Pian tämän jälkeen tuli-
kin sitten seuraava haaste; uusi ka-
lusto. On karttaa, piirukiikaria, ra-
dioita, maastotietokoneita, tasoja, 

kaavoja, kaavakkeita; kaikkea mi-
tä siihen metsätoimistoon poteron 
reunalle saattoikaan tarvita.

Mutta eihän siinä, tavarat kan-
toon ja treenailee. Ensimmäiset 
käytännön harjoitukset meillä oli 
”apinaradan” hiekkamontulla. 
Meidät jaettiin tulenjohtoryhmiin, 
joista löytyy tulenjohtaja, tulen-
johtoaliupseeri, viestimies ja tulen-
johtomiehiä. Aluksi tehtävät meni 
miten meni, yksi Lemi-akku päätyi 
hukkateille ja radiolaitekin pyörit-
teli taistelijan pitkin hiekkamont-
tua alas. Lopulta kuitenkin alkoi 
tämä tulenjohtaminen selkiyty-
mään ja lähdettiin AUK1:n tst-lei-
rille larppaamaan.

Harjoittelimme puolustusase-
man toimintaa – uudelleen ja uu-
delleen kunnes aikamääreisiin 
päästiin. Pääsimme myös mm. te-
kemään käsisuuntakehämittausta 

yöllä keskellä revontulien loistetta. 
Larppaamisen jälkeen lähdettiin-
kin ampuharjoitusleirille ja päästiin 
oikeasti ohjaamaan sitä epäsuo-
raa tulta. Ottaen huomioon, et-
tä Suomen kesä teki sen taas; oli 
kylmä, vesihanakin oli yläkerrassa 
jäänyt auki ja tulenjohtopaikkakin 
oli umpisuolla – pysyi ryhmän hen-
ki hyvänä. Jokainen tulenjohtoryh-
mä pääsi vuorollaan ns. tositoimiin 
ohjaamaan sitä kranaattia maalei-
hin. Siinä vaiheessa kun kuuli vi-
heltävän yläpuolelta, valkeni jokai-
selle teorian tärkeys ja väkisinkin 
jäi miettimään tuliko tuliasemaan 
laitettua meidän vai maalin koor-
dinaatit.

Leirien jälkeen alkoikin kokei-
den keskellä pähkäily ja osa – eli 
yli puolet jo entuudestaan pienes-
tä porukasta siirtyi Haminan au-
ringon alle RUK:iin. Näin siis alkoi 
myös AUK2, ja aluksi meinasi ol-
la hyvinkin hämmentävää se, mi-
ten vähän meitä enää oli. Kurs-

si polkaistiin varsinaisesti vauh-
tiin ryhmätaitokisalla, jossa koko 
aliupseerikurssin porukka jaettiin 
sekaisin joukkueisiin. Näin saatiin 
linjojen väliset vallihaudat kuriin ja 
aloimme taas tuntemaan toinen 
toisemme. 

Kisan jälkeen olikin aika taas 
lähteä sotimaan, sillä alkoi Lapin 
jääkäripateljoonan taisteluharjoi-
tus.  Tässä uutena tuli se, että em-
me enää toimineet yhtenä linjana 
vaan meistä alistettiin omat tulen-
johtoryhmät eri joukkueille. Timp-
pa – tujut pääsi vihdoinkin timp-
pailemaan, ja loput meistä jaettiin 
jääkäri- sekä pst-linjalle. Kolmen 
päivän leiri meni nopeasti ja pääs-
tiin kunnolla kokemaan se, miten 
epäsuoraatulta käytetään hyökkä-
ystilanteissa.  

Harjoituksen jälkeen vedettiin 
yksi viikko henkeä kasarmilla joh-
tamisrastien parissa. Näiden avulla 
harjoiteltiin sitä mitä se sitten tu-
lee olemaan, kun uudet alokkaat 
saapuvat ja heillekin pitäisi nämä 
temput kouluttaa. Samalla jokai-
nen kävi henkistä valmistautumis-
ta siihen, että seuraava kuukausi 
meneekin sitten metsässä eri har-
joitusten parissa. 

Ei siinä sitten enää muu autta-
nut kuin nakella reppuihin tarvit-
tavat ja suunnata metsään. Ensin 
meillä oli viiden päivän mittainen 
taisteluharjoitus jossa toimimme 
taas eri joukkueille alistettuina tu-
lenjohtoryhminä. Harjoitus meni 
nopeasti ja kunniakkaan larppaa-
misen jälkeen päästiinkin Kyläjär-
velle ampumaharjoitusleirille. Lei-
rillä harjoittelimme jälleen puolus-
tusasemassa toimimista ja pääsim-
me taas näkemään sitä, miten se 
epäsuoratuli oikeasti käyttäytyy. 
Tämän jälkeen siirryimme Rova-
järvelle maavoimien vaikuttamis-
harjoitukseen, ja pääsimme ohjaa-
maan myös tykistön tulta. Siellä si-
tä meinasikin olla hieman jännät 
paikat, sillä majoitusalueemme oli 
aika lähellä varoaluetta ja telttaan 
pystyi selkeästi kuulemaan yläpuo-
lella kiitävät morkulat. 

Kolme viikkoa takana eli enää 
yksi rutistus edessä: välisota. Naar-
ma – harjoitus pidettiin myös Ro-
vajärvellä ja tässäkin toimimme eri 
joukkueille alistettuina. Tällä ker-
taa meillä oli harjoituksessa muka-
na myös mm. Kajaanista viestiase-
mat mitkä helpottivat huomatta-
vasti yhteyksien ylläpitämistä. Mi-

ten sitä oikein tulikomentoja lähe-
tetään, jos et ketään löydä kana-
ville? 

Harjoitukset sekä koko aliup-
seerikurssi menivät päällisin puo-
lin hymy huulilla. Linjan hajottavin 
kokemus varmasti kaikille oli/on 
viestilaitteet sekä -yhteydet. En-
sinnäkin radio + mati on melkoi-
nen viritys pitää mukana ja com 
– kaapelista en halua edes kirjoit-
taa. Jokainen meistä siis varmasti 
hieman riemuitsee siitä tosiasias-
ta, että viestimiehen hommat on 
osaltamme taputeltu. Vaikka vä-
lillä väsyttikin ja tuntui siltä, että 
com – kaapelin ainut tarkoitus täs-
sä maailmassa on tehdä harjoituk-
sesta sietämätöntä, jäivät onnistu-
miset kuitenkin kaiken yläpuolelle. 

Tulenjohtolinja eroaa muis-
ta linjoista, sillä toimimme pienis-
sä ryhmissä emmekä joukkuee-
na. Hyvät puolet tässä on kuiten-
kin se, että pääset tekemisiin eri 
linjojen kanssa ja opit tuntemaan 
muutkin kuin oman linjan oppi-
laat. Olemme siis se pieni mutta 
pippurinen osasto esimerkiksi jää-
käreiden joukkueessa ja joukku-
een johtajan pelottavin ase – ei siis 
huonompi valinta ollenkaan!

Takarivi vasemmalta: Metsola Jaakko, Linnanmäki Voitto, Sandvik Antti, Kämäräinen Kalle-Juhani, Möttönen Joni
Eturi vasemmalta: Rossi Jenni, Pirkola Aila, Jokela Lasse, Niskanen Jonna

Kuva: Janne Arhippainen Kuvat: Janne Arhippainen
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Jääkärilinja

AUK 2/15

Vaikka kyseessä oli AUKin 
alussa määrällisesti suu-
rin linja, oli ryhmähenkem-

me alusta asti todella hyvä. Aivan 
kurssin alussa pääsimme näyttä-
mään mihin meistä on ensimmäi-
sen pikamarssin muodossa. Tulok-
sia oli melko ilo katsella; ne kun 
osoittivat meidän olevan kovakun-
toista porukkaa. Kuntoa onkin pi-
detty läpi kurssin mm. aamureip-
pailuilla sekä vapaaehtoisesti pa-
kollisilla iltajumpilla.

Eriytyvän koulutuksen aluk-
si pääsimme tutustumaan jääkäri-
en tärkeimpään kalustoon kuten 
PKM-konekivääriin, tela- ja pohja-
miinaan ja viuhkapanokseen, joi-
ta siitä lähtien onkin tunnollises-
ti kannettu mukana. Jääkärien ei 
kuulu pelätä pientä ekstrapainoa 
selässään, sillä parhaimmillaan 
taistelija kantaa repussaan paria 
telamiinaa., selässään kessiä ja kä-
sissään PKM:ää. Mutta miltäpä se 
syöksyminen tai asemiin ryntäämi-
nen tuntuisikaan ilman tätä kaik-
kea.

Taisteluharjoitukset ovat sisäl-
täneet väijytyksiä läpi yön, hyök-
käyksiä ja koukkauksia vihollisen 
selustaan ja tiedustelemaankin 
olemme päässeet. Toden tuntua 
taisteluihin on tuonut tasi-liivit, 
jotka antavat tietoa onko saanut 
osumaa ja ennen kaikkea minkä-
laista tuhoa on saanut aikaan vas-
tapuolessa. Lisäksi, koska olemme 
niitä, jotka toimivat taistelun tem-
mellyksessä, eivät harjoitukset käy 
tylsiksi eikä lönnimiselle ole sijaa.

Tulitukiosasto pääsi ampu-
maan kovia PKM:llä sekä harjoitus 
raketin kessillä, iskuosasto suoritti 
aidan raivauksen putkiraivaimella, 
ja mukana oli myös tarkka-ampu-
jia tarkkuuskiväärein varustettuna. 
Hyökkäykseen ottivat osaa myös 
tekakuskimme täydennyksenä, jol-
loin he pääsivät räjäyttämään vi-
hollisen viestiaseman taivaan tuu-
liin 10 kilolla TNT:tä ja pääsivät 
taas hieman enemmän perille sii-

tä, millaista on jääkärien toiminta, 
hyvällä menestyksellä.

Linja on RUKiin lähtijöiden 
myötä kutistunut, mutta olemme 
sitäkin tiiviimpi porukka. Yhtei-
seen taipaleeseen mahtuu enem-
män tai vähemmän hyviä hetkiä, 

joista on kuitenkin selvitty. Siitä 
kertoo mm. se hetki, jolloin kou-
luttajamme kokivat, että olim-
me ansainneet linjamerkkimme 
ja saimme viimein lisätä lomatak-
kiemme hihaan kiväärin logon.

Tekoissa vasemmalta: Ronkainen Aleksi, Heikkinen Tuomas, Palola Aleksi, 
Nyman Valtteri, Alatalo Juho, Määttä Petteri
Takarivi vasemmalta: Suni Jesse, Kokko Inkeri, Karvonen Eemil, Junttila Jarno, 
Kalttopää Usvatähti, Paloniemi Eetu, Kiuttu Miika
Eturivi vasemmalta: Panula Joel, Alatalo Jani, Kiviniemi Kalle, Heinikoski Iiro, 
Moilanen Jani, Pulli Santeri, Sieppi Jere, Olsen Mikko
Edessä makuulla: Kerttula Esko, Laihanen Wilma

Kuva: Janne Arhippainen

Kuva: Janne Arhippainen
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Kuvassa oikealta:
Ohjus-ja tykkilinjan sekä kurssin priimus: Alikersantti Ruotsalainen Wilma
Tulenjohto- ja viestilinjan priimus: Alikersantti Ojala Alf
Sotilaspoliisilinjan priimus: Alikersantti Saarela Daniel
Hyvä johtaja- palkinto: Alikersantti Ylitervo Sami

Kurssin johtajan tervehdys!

Kapteeni Sampo Keränen

AUK 2/15

Tuoreet aliupseerit!
Olette saaneet aliupseeri-
kurssilla hyvät perusteet joh-

tajaksi kasvamiselle. Teidän sit-
keyttä ja luonteenlujuutta on koe-
teltu niin henkisesti kuin fyysisesti. 
Olette osoittaneet teoillanne ole-
van luottamuksen arvoisia. Muis-
takaa kuitenkin, että johtajakoulu-
tus ei päättynyt tähän, vaan se jat-
kuu koko johtajakautenne ajan, sy-
ventäen ja täydentäen aliupseeri-
kurssilla omaksuttuja taitoja. Olet-
te vaativan haasteen edessä. Otat-
te vastuullenne seuraavan saapu-
miserän ja vastaatte esimiehinä 
heidän kouluttamisesta. Työnne 
konkreettiset tulokset näette ko-
tiutuessanne yhdessä koulutta-
mienne taistelijoiden kanssa. 

Ryhmänjohtajana toimiessan-
ne olkaa aktiivisia ja omatoimisia. 
Kohdelkaa alaisianne oikeuden-
mukaisesti ja pyrkikää tartutta-
maan heihin samankaltainen yh-
teishenki, mikä kurssilla vallitsi. 
Muistakaa, että ryhmänjohtajan 
tehtävä linjasta ja koulutushaarat-
ta riippumatta on erittäin vastuulli-
nen ja vaatii suorittajaltaan paljon. 
Pitäkää sen vuoksi huolta omasta 
henkisestä ja fyysisestä kunnos-
tanne. 

Suomen puolustaminen perus-
tuu edelleen reserviläisarmeijaan, 
jossa te nuoret aliupseerit olet-
te osa tätä tärkeää kokonaisuut-
ta. Kouluttakaa, vaatikaa ja ohjat-
kaa alaisianne oma esimerkki edel-
lä, pyrkikää jatkuvasti kehittämään 
ammattitaitoanne ja säilyttäkää it-
sekuri kaikissa tilanteissa. Pitäkää 

kuitenkin sopiva pilke silmäkul-
massa, sillä joskus huumorilla sel-
viää pahoistakin paikoista.

Onnittelen vielä kerran teitä 
aliupseerikurssin suorittamisesta ja 
toivotan teille menestystä haastei-
siin. 

Muistakaa, mitä olette 
luvanneet.

”Jos minut asetetaan esimie-
sasemaan, tahdon olla alaisiani 
kohtaan oikeudenmukainen, pitää 
huolta heidän hyvinvoinnistaan, 
hankkia tietoja heidän toiveistaan, 
olla heidän neuvonantajaan ja oh-
jaajanaan sekä omasta puolesta-
ni pyrkiä olemaan heille hyvänä ja 
kannustava esimerkkinä…” 

Aliupseerikurssin johtaja, kapteeni Sampo Keränen

Kuva: Minna Piirainen
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AUK 2/15

Ohjus- ja tykkilinja

Ilmatorjuntapatterissa Rova-
niemellä koulutetaan aliupsee-
reita ranskalaislähtöisen Crotale 

-ohjusjärjestelmän, tuttavallisem-
min ITO90M:n, parissa. Suomalai-
sen Panssari-Sisun alustalle raken-
nettu järjestelmä kykenee vaikut-
tamaan ilmaviholliseen kymme-
nen kilometrin päähän ja usean ki-
lometrin korkeuteen.

Tulevien ohjusaliupseerien kou-
lutus eronnee muista tehtävis-
tä erityisesti tekniseltä vaativuu-
deltaan. Puikon eli ohjuksen me-
nestyksekäs saattaminen maaliin-
sa vaatii ennen laukausta suuren 
määrän teknisiä järjestelmiä ai-
na ulkona olevasta maalinosoitin-
laitteesta ohjusvaunun ampujan 
hallinnoimaan asejärjestelmään. 
Maastoharjoitusten välissä ai-
ka kuluukin pitkälti viesti-, ase- ja 
maalinosoitusjärjestelmien parissa. 

Koulutuksen suosituinta sisältöä 
lienee kuitenkin simulaattorikou-
lutus, jossa oppilaat pääsevät har-
joittelemaan itse tulitoimintaa var-
sin realistisesti kuvatuissa tietoko-
nesimulaatioissa. Ampumiseen liit-
tyy lukematon määrä judansseja ja 
mausteita, joiden on indusoidutta-
va jokaisen oppilaan selkärankaan.

P-kauden jälkeen ohjusoppilai-
den koulutuspolut eriytyvät, kun 
silloisista alikersanteista aletaan 
muodostamaan lopullista ohjus-
patteria. Osa pääsee jatkamaan 
johtamistaitojensa harjaannutta-
mista maalinosoitin-, ja ohjusryh-
mänjohtajan tehtävissä, kun taas 
toiset saavat keskittyä vaunussa 
työskentelyyn operaattorikoulu-
tuksen muodossa. Vaikka kaikilla 
on omat halukkuutensa, ja kilpailu 
suosituista tehtävistä on kovaa, on 
ohjushonorina tunnettu ammat-

tiylpeys jaosta yhdistävä voima. 
Mäen parhaissa hommissa veljeyt-
tä riittää jaettavaksi kaikille.

Ohjuslinjalla toimii myös tykki-
jaos, jonka tehtävänä on kouluttaa 
suojatykeille ryhmänjohtajia. Jaos 
koostuu kahdesta tykkiryhmästä, 
joiden tehtävänä on suojata oh-
jusvaunua kaikissa tilanteissa. Yk-
si tykkiryhmä on asemaanajossa 
aina ensimmäisenä paikalla ja tuli-
valmiina, jotta ohjus pystyy suorit-
tamaan turvallisesti tulivalmiuden. 
Aliupseerikurssilla tykkijaoksessa 
on harjoiteltu mm. nopeaa tulia-
semanvaihtoa, tuli- ja torjuntaval-
miuden saavuttamista, itse tykillä 
ampumista sekä sen huoltoa ja ka-
luston hallintaa. Tykkiaukkiin kan-
nattaa hakeutua, jos tykkäät käy-
tännön hommista, etkä pelkää vä-
lillä painaa raskastakin duunia. Kä-
detkin saatat joskus joutua likaa-
maan. Lyhyesti sanottuna tykkiop-
pilaat ovat työmiehiä, joiden ei 
tarvitse värkätä koneita toisin kuin 
ohjuspoikien ;)

Ohjuslinja
Ylhäällä vasemmalta: Hintsala, Kärnä, Mattila, Lähdesmäki, Kilpinen, Mensonen, Aho, Suominen ja Rautio
Keskeltä vasemmalta: Ylitervo, Anttila, Kokkonen, Nissi, Rytkönen, Virtanen, Mella ja Grip
Alhaalta Vasemmalta: Ruotsalainen, Honkanen, Kultanen, Karjula, Kiviahde, Ruuska ja Koivukangas

Tykkilinja
Ylhäältä Vasemmalta: Hietala, Pennanen, Kokko, Törmälä, Pietarila
Alhaalta Vasemmalta: Ronkainen, Törnvall, Maunumäki, Ojaniemi ja Riekki

Oppilaat Virtanen ja Riekki
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AUK 2/15

Sotilaspoliisilinja

Syyskuussa sotilaspoliisialiup-
seerikurssille Rovaniemelle 
saapui miehiä ja naisia kol-

mesta eri joukkoyksiköstä; Kajaa-
nista, Rovaniemeltä ja Sodanky-
lästä. Tuskin kukaan vielä siinä vai-
heessa ajatteli, että yhdestä lin-
jasta voisi muodostua niin tiivis ja 
yhtenäinen joukko, jota jokainen 
jäsen on aktiivisesti rakentanut. 
Jälkeenpäin on mukava muistel-
la, miten matkamme tähän pistee-
seen on oikein sujunut.

AUK1 oli pitkälti totuttelua uu-
siin tapoihin ja sen asian sisäis-
tämiseen, että muutaman kuu-
kauden päästä me olisimme nii-
tä, jotka seisovat muodon edessä 
ja toimivat johtajina. Harjoittelim-
me kurssin alussa jalkaväen tais-
telua, uusien aseiden käsittelyä 
sekä esimerkiksi toimimme maa-
limiehinä 1/15-saapumiserän so-
tilaspoliiseille PAPU-harjoitukses-
sa. Yllättävän pian edessä olikin 
pahamaineinen Rämäpää-ryhmä-
taitokilpailu, jota alikersanttimme 
luonnehti osuvasti: ”Rämäpää on 
hirveintä mitä Suomen puolustus-
voimat voivat varusmiehelle tarjo-
ta.” Tottahan se oli, lukuisten ha-
joamisten jälkeen kaikki neljä soti-
laspoliisiryhmää marssivat kuiten-
kin nelosvoittoon ja Rämäpää lu-
keutuu varmasti suurimman osan 
fyysisesti raskaimpiin mutta silti 
uskomattomimpiin kokemuksiin. 
Kurssin ensimmäisen puoliskon lä-
hestyttyä loppuaan 8 sotilaspolii-
sialiupseerioppilasta aloitti valmis-
tautumisen Haminaa varten reser-
viupseerikurssin merkeissä. Ennen 
lähtöään hekin kuitenkin ehtivät 
muun linjan kanssa harjoitella las-
keutumista rakennuksen seinältä 
sekä vapaata hyppyä tasanteelta 
itse solmituissa valjaissa Somero-
harjun laskeutumistornista.

AUK2 alkoi vauhdikkaasti ja 
kauhuissamme katsoimme läpi-
vientiä, jossa ei paljon muuta kuin 
harjoituksia ollut. Viikot ovat olleet 
kuitenkin palkitsevia, sillä pääsim-

me harjoittelemaan linjakohtaisia 
asioita. Koulutuksemme tapahtui 
pitkälti case-tilanteiden muodos-
sa, jossa meille annetaan tilanne ja 
tehtävä, joka toteutetaan opetet-
tuja toimintatapoja hyödyntäen. 
Viimeisillä viikoilla olimme kuu-
si päivää Lohtajan harjoitusalueel-
la, jossa teimme toista kymmentä 
casea, kuten vaarallisen henkilön 
kiinniottoa, henkilön suojausta se-
kä maastoetsintää. Vaikka harjoi-

tuksissa usein palelee ja väsyttää, 
niin niiltä saa myös ehdottomas-
ti parhaat kokemukset sekä niistä 
saa paljon enemmän irti kuin ka-
sarmielämästä. Yhteishenki para-
nee harjoituksissa valtavasti, vaik-
kakin vähän väliä itse kukin me-
nettää hermonsa taistelijatoveriin. 
Kolmanneksi viimeisen viikon vie-
timme pääosin omissa joukkoyk-
siköissämme vartiostoperehdytyk-
sen merkeissä.

Moni sanoo, ettei AUK:ssa 
opeteta johtamista. Se on kyllä si-
nänsä totta, mutta johtamista tääl-
lä kyllä oppii oman aktiivisuuden 
kautta. Varmasti jokainen meistä-
kin on valmiimpi johtamaan ryh-
mää kuin kurssin alkaessa, vaikka 
pieni pakokauhu saattaa vuoden 
lopun lähestyessä iskeäkin. Lop-
pupeleissä en usko kenenkään to-

Sotilaspoliisilinja
Ylhäältä vasemmalta: Kauppila, Remes, Silander, Kinnunen,Kupiainen,Piirainen,Mäenpää,Sammelvuo,Ronkai-
nen,Koskela,
Keskeltä vasemmalta : Salmela, Savolainen, Hummastenniemi, Heikkilä,Kangas,Mäkelä,Rahkola,Laitsaari,Whi-
te,Nyman
Alhaalta vasemmalta: Verger,Hentilä,Huttu,Roukala,Nissinen,Saarela,Linde,Lindholm,Koskelo,Hämäläinen, 
Ukonaho
Alin rivi vasemmalta : Koskinen, Holappa, Hynynen

Oppilas Huttu sissaan katuneen linjavalintaansa 
ja haikein mielin palaamme omiin 
joukkoyksiköihimme. Linjamerk-
kimme voimme kantaa ylpeydellä 
ja todeta: ”Henki hyvä, kunto ko-
va, spollet rautaa.”
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Tulenjohto- ja viestilinja 

”Mäen parhaita hommia”. 

Näin kuvailevat monet TJVSTI-lin-
jan aliupseerioppilaat tehtäviään 
tulenjohto- ja viestilinjalla. Näi-
hin ”hommiin” lukeutuvat muun 
muassa tietokoneen ruudun tui-
jottaminen pakkasessa useiden 
tuntien ajan keskellä yötä, sekä 
pitkälanka-antennin suuntaami-
nen juuri oikeaan suuntaan kul-
masekunnin tarkkuudella. Mikäli 
pidät seitsemän tunnin vartiovuo-
roista Rovaniemen kuulaassa pak-
kasyössä, on TJVSTI-linja kuin si-
nulle luotu – toisin sanoen, mikäli 
et pidä yöunista, tämä on juuri oi-
kea linja sinulle. 

Aliupseerikurssi alkoi muuta-
milla kaikille linjoille yhteisillä oppi-
tunneilla ja koulutuksilla. Vähitel-
len kuitenkin alettiin siirtyä omien 
koulutushaarojen puhteisiin. Sii-
nä missä tykkilinjalaiset ammus-
kelevat ”sergeillä” ja ohjuslinjalai-
set pamauttelevat Crotale-ohjuk-
sia taivaalle, me tulenjohto-viesti-
linjalaiset kuuntelemme radiota ja 
dataamme suotietokoneella, jon-
ka virallinen nimi on tuliasema-
pääte. Välillä pystyttelemme vies-
timastoa, joka on kaksitoista met-
riä korkea lähetysantenni, välillä 
taas käynnistelemme ja huollam-
me voimakoneita. Toisinaan taas 
lähettelemme 80-luvun nokialai-
sella hitech-vehkeellä, sanomalait-
teella, huumoriviestejä pienessä 
ringissä kalustohallilla tai johdam-
me tykkien tulta ja tiedustelemme 
asemia. Kateutemme ohjuslinja-
laisten hommiin näkyy siinä, että 
yritämme usein rakentaa muovis-
ta ja ohuesta pellistä komeina pi-
tämiämme crotale-vaunuja.

IT-mies ei kävele

Siinä mielessä linjamme hommat 
tosiaan ovat hyviä hommia, että 
fyysistä rasitusta ei ole kyllä juu-
rikaan joutunut kestämään. IT-
mies ei kävele. Useimmat viesti-

päivystystehtävätkin sujuvat par-
haiten rötväysasennossa. Mutta 
IT-mies marssi kuitenkin kunnial-
la loppuun alta viidenkymmenen 
kilometrin promenadin, jota ”Rä-
mäpääksi” kutsutaan. Maantie oli 
kova kävellä ja suot upottavia räm-
piä. IT-mestaruuden - ilman kalus-
totappioita ja keskeytyksiä - tässä 
kisassa vei TJVSTI 2 –joukkue, sii-
tä huolimatta, että kirves tipah-
ti suonsilmäkkeeseen, ja rakot ja 
hiertymät tupsahtelivat kaikkiin 
mahdollisiin ruumiinkohtiin. Jal-
kamme eivät marssiessa kantaneet 
raskaiden reppujen alla kuin muu-
taman kilometrin, lopun matkaa 
meitä kantoi ryhmähenki. Muuta-
ma ”spolle” tosin taisi voittaa ko-
ko kisan, mutta IT-mestaruus on 
kuitenkin varsin suuri saavutus, ja 
kertoo siitä, että TJVSTI-linjalle va-
litaan vain parhaat.

Lohtajan ilmatorjuntahar-
joituksessa

TJVSTI-linjalla voit myös tehdä työ-
tä, jolla on tarkoitus. Lohtajan il-
matorjuntaharjoituksessa – joka 
on muuten useimpien kuolevais-
ten mielestä ”paras leiri ikinä” – 
ylläpidimme lähetyspisteryhmää. 
Lähetyspisteryhmän tehtävänä on 
varmentaa tulenjohtodatan vä-
littyminen ohjusjaoksille. Etäisyy-
det harjoituksessa eivät olleet kui-
tenkaan kovin suuret, joten oh-
jusjaokset saivat datahippusensa 
suoraan johtokeskukselta, meitä 
ei siis oikein tarvittu. Mutta tosiasi-
asiassa emme olleet siellä turhan 
takia: viestiyhteydet ovat tositilan-
teessa elämän ja kuoleman kysy-
mys, ja etäisyydetkin ovat vähän 
pidempiä. Sodassa LÄPI-ryhmän 
varmentavia tehtäviä on tehtävä, 
jotta koti, uskonto ja isänmaa säi-
lyisivät.

LÄPI-ryhmän lisäksi meidän lin-
jallamme on myös toinen homma, 
komentopaikka, jonka suurin ero 

edellisen saapumiserän johtokes-
kukseen on se, että kahvi juodaan 
kontin sijaan teltassa. Komento-
paikka on teltta, jossa on sähkö-
valo. 

Menetyksiä ja tappioita

TJVSTI-linjan hienoihin hetkiin 
mahtuu myös raskaita menetyk-
siä ja tappioita. Muutamat oppi-
laat ovat sairastuneet flunssiin ja 
selkäkipuihin ja olleet tämän joh-
dosta taistelukyvyttöminä useiden 
päivien ajan. Raskaimpana mene-
tyksenä nohevimmat kaksi aliup-
seerioppilasta tipahtivat matkasta 
pois AUK 1:den jälkeen. He ovat 
tälläkin hetkellä Haminassa ha-
joamispisteessä. Enemmän tai vä-
hemmän töhöt oppilaat jäivät tän-
ne Rovaniemen arktisiin talvimai-
semiin. 

Täällä me kökötämme edelleen 
lukiessasi tätä kertomusta – TJ:m-
me on nimittäin melkoisen suu-
ri. Mutta kaamoksesta selviämme 
rautaisilla hermoilla ja huumoril-
la – yhteishenkemme on nimittäin 
jotain sanoinkuvaamattoman lii-
kuttavaa. TJ:n suuruudesta huoli-
matta (tai juuri siksi) voin ilma- ja 
piruntorjunta-aliupseerioppilaan 
ominaisuudessa kertoa, että ovat 
nämä tosiaan hyviä hommia. 

Olemme valmiita koulutta-
maan omia alaisiamme sekä joh-
topaikan miehistöä takaamaan 
isänmaamme turvallisuutta. 

Tulenjohto- ja viestilinja
Ylhäältä vasemmalta: Saarnisaari, Sippola, Lindell, Ylitervo, Anttila ja Konttila
Keskeltä vasemmalta: Raappana, Rahkonen, Pyrhönen, Ojala,  Heikkilä ja Portaankorva
Alhaalta vasemmalta: Pysäys, Ahokas, Takalo, Alakurtti ja Tahvanainen

Oppilas Ojala, varusmiespastori ja IT-mies
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Jääkäriprikaatin tapahtumia 2016

   
TAPAHTUMA                      AIKA   PAIKKA  
 
Kotiuttaminen ja palvelukseen astuminen   

Kotiuttaminen 255 päivää palvelleet    16.3.2016   Sodankylä ja Rovaniemi
Kotiuttaminen 347 ja 165 päivää palvelleet   16.6.2016   Sodankylä ja Rovaniemi
Palvelukseen astuminen      4.7.2016   Sodankylä ja Rovaniemi
Kotiuttaminen 255 päivää palvelleet    14.9.2016   Sodankylä ja Rovaniemi
Kotiuttaminen 347 ja 165 päivää palvelleet   15.12.2016   Sodankylä ja Rovaniemi

Juhlatilaisuuksia ja maanpuolustustapahtumia  

Lapin aluetoimiston vuosipäivä     24.2.2016   Rovaniemi
Lapin jääkäripataljoonan 95. perinnepäivä   11.3.2016   Sodankylä
Talvisodan päättymisen muistojuhla    13.3.2016   Sodankylä ja Rovaniemi
Kotiuttamisjuhla       15.3.2016   Sodankylä ja Rovaniemi
Operaatio Pohjanloimu ja kokelasvaellus    25. - 27.4.2016   Kilpisjärvi
Kansallinen veteraanipäivä     27.4.2016   Sodankylä
Kaatuneitten muistopäivä     15.5.2016   Sodankylä ja Rovaniemi
Puolustusvoimain lippujuhlan päivä    4.6.2016   Sodankylä
Omaisten päivä       24.7.2016   Sodankylä ja Rovaniemi
Vala ja vakuutus       5.8.2016   Enontekiö
Kenttäiltahartaus      8.9.2016   Sodankylä
Kotiuttamisjuhla       13.9.2016   Sodankylä ja Rovaniemi
Kotiuttamisjuhla       14.12.2016   Sodankylä ja Rovaniemi
Jääkäriprikaatin vuosipäivä (1.10.)     30.9.2016   Rovaniemi
Rovaniemen ilmatorjuntapatteriston perinnepäivä   25.11.2016  Rovaniemi
Itsenäisyyspäivä       6.12.2016   Sodankylä ja Rovaniemi

Urheilua

Jääkäriprikaatin partiohiihtokilpailut    23.2.2016   Sodankylä 
Jääkäriprikaatin rynnäkkökiväärihiihtokilpailut   25.2.2016   Sodankylä 
Hiihdon Sotilaiden Suomenmestaruuskilpailut  21. - 24.3.2016  Sodankylä
Jääkäriprikaatin suunnistusmestaruuskilpailut   3.8.2016   Rovaniemi
Jääkäriprikaatin esteratakilpailu     4.8.2016   Sodankylä
Jääkäriprikaatin partiosuunnistus     17.8.2016   Sodankylä
Jeesiön lenkki polkupyöräkilpailu     29.8.2016  Sodankylä
Jääkäriprikaatin ammuntakilpailut    30.8.2016  Sodankylä ja Rovaniemi

Talvikoulutuskurssit

Talvisodankäynnin peruskurssi     12. - 22.1.2016  Sodankylä
Lääkintä RUK talvikoulutuskurssi    22. - 25.2.2016  Sodankylä

Alueraivaamiset

Tikkasenkari      25. - 30.7.2016  Rovaniemi
Pikku-Petsamo      8. - 13.8.2016  Ivalo
Ylisenvaara      22. - 31.8.2016  Sodankylä
Misi ja Venejärvi      19. - 28.9.2016  Rovaniemi

   

TAPAHTUMA                      AIKA   PAIKKA

Harjoituksia

Rovaniemen ilmatorjuntapatteriston 
peruskoulutuskauden jalkaväen taisteluharjoitus 116 25. - 29.1.2016  Rovaniemi
Rovaniemen ilmatorjuntapatteriston 
peruskoulutuskauden ampumaharjoitus 116   7. - 12.2.2016  Sarriojärvi
Lapin jääkäripataljoonan  
peruskoulutuskauden taisteluampumaharjoitus 116  3. - 10.2.2016  Kyläjärvi 
Paikallispuolustusharjoitus PAPU Pohjoinen 1   29.2. - 4.3.2016  Rovajärvi 
Lapin jääkäripataljoonan erikoiskoulutuskauden
kurssien taistelu- ja ampumaharjoitus 116   14. - 18.3.2016  Kyläjärvi
Rovaniemen ilmatorjuntapatteriston
taisteluharjoitus 1/2016     29.3. - 1.4.2016  Sarriojärvi, Heinuvaara
Lapin jääkäripataljoonan taistelu- ja ampumaharjoitus 13. - 22.4.2016  Sarriojärvi
Jääkäriprikaatin taisteluharjoitus 116   3. - 7.5.2016  Kyläjärvi
Jääkäriprikaatin joukkueammunnat 116   23. - 27.5.2016  Rovajärvi
Alueellinen taisteluharjoitus ALTAH Pohjoinen 1  16. - 24.5.2016  Rovajärvi
Ilmapuolustusharjoitus IPH 1     17. - 26.5.2016  Lohtaja
Alueellinen yhtymäharjoitus ALYHTH Pohjoinen 1  3. - 10.6.2016  Vuosanka
Rovaniemen ilmatorjuntapatteriston 
peruskoulutuskauden jalkaväen taisteluharjoitus 216 25. - 29.7.2016  Rovaniemi
Rovajärven kenttätyöleiri     25.7. - 5.8.2016  Rovajärvi
Rovaniemen ilmatorjuntapatteriston 
peruskoulutuskauden ampumaharjoitus 216  8. - 13.8.2016  Sarriojärvi
Lapin jääkäripataljoonan  
peruskoulutuskauden taisteluampumaharjoitus 216  8. - 15.8.2016  Kyläjärvi
Taisteluosaston kertausharjoitus    22. - 26.8.2016  Rovajärvi
Paikallispuolustusharjoitus PAPU Pohjoinen 2  5. - 9.9.2016  Rovajärvi
Lapin jääkäripataljoonan ryhmäammunnat  216  3. - 13.10.2016  Kyläjärvi
Rovaniemen ilmatorjuntapatteriston 
taisteluharjoitus 1/216     26. - 29.9.2016  Sarriojärvi, Heinuvaara
Rovaniemen ilmatorjuntapatteriston 
taisteluharjoitus 2/216     17. - 21.10.2016  Sarriojärvi, Heinuvaara
Lapin jääkäripataljoonan taisteluharjoitus 1/216  18. - 21.10.2016  Kyläjärvi
Lapin jääkäripataljoonan taisteluharjoitus 2/216  1. - 4.11.2016  Kyläjärvi
Jääkäriprikaatin taisteluharjoitus 216   7. - 11.11.2016  Kyläjärvi
Ilmapuolustusharjoitus IPH 2    15. - 24.11.2016  Lohtaja
Lapin jääkäripataljoonan erikoiskoulutuskauden
kurssien taistelu- ja ampumaharjoitus 116   12. - 16.9.2016  Kyläjärvi
Maavoimien vaikuttamisharjoitus    15. - 25.11.2016  Rovajärvi
Alueellinen yhtymäharjoitus ALYHTH Pohjoinen 1  28.11. - 2.12.2016 Sotinpuro
Jääkäriprikaatin joukkueammunnat 216   5. - 9.12.2016  Sarriojärvi

Kuva: Janne Iittiläinen



Sodankylä
Lapin tähtikunta

Sodankylä on lähes 9 000 asukkaan vilkas, viihtyisä ja kehitty-
vä kuntakeskus - Lapin tähtikunta. Meillä pääset nauttimaan 
kauniista luonnosta ja kaupunkitasoisista palveluista. Virkeä 
kyläkuva ja kansainvälistyvä tunnelma houkuttelevat ihmisiä 
tänne ympäri maailman. Mielenkiintoisten työmahdollisuuk-
sien lisäksi Sodankylästä löydät monenlaisia aktiviteetteja 
myös vapaa-ajallesi.

Tulevia tapahtumia 2016
Makujen  Lappi - Lappish Market event 
Luostolla 11. - 13.3.
Sotilaiden hiihdon SM-kisat  
Kommattivaarassa 21. - 24.3.
Gold Rush Run Tankavaarassa 31.3. - 3.4. 
Martin Pilkit Luostolla 8. - 9.4.
Sodankylän elokuvajuhlat 15. - 19.6.
Taigafestivaalit Tankavaarassa 8. - 10.7.
LuostoClassic -festivaali 11. - 14.8.
Kunnan tapahtumakalenterista löydät 
viimeisimmät tiedot tulevista tapahtumista:
www.sodankyla.fi

Käyntikohteita Sodankylässä
Museo-Galleria Alariesto
Sodankylän kotiseutumuseo
Tankavaaran Kultakylä ja Kultamuseo
Urho Kekkosen kansallispuisto
Pyhä-Luoston kansallispuisto
Matkailuneuvonnan nettisivuilta löydät 
lisätietoa paikallisista käyntikohteista: 
www.visitsodankyla.fi

Lue lisää: 
www.sodankyla.fi 
www.visitsodankyla.fi

Löydät meidät myös Facebookista:
www.facebook.com/sodankylankunta
www.facebook.com/visitsodankyla

Tervetuloa viihtymään!


