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Päätoimittaja, everstiluutnantti Jari Osmonen

Kohti uusia haasteita ja mahdollisuuksia 

Kesälomakausi on vietetty 
pääosin, heinäkuun saapu-
miserä on saatu palveluk-

seen ja sotilasvala/vakuutus tilai-
suus on edessä, tällä kertaa Enon-
tekiön komeissa maisemissa. Al-
kuvuosi on ollut jälleen kiireen sä-
vyttämää ja voidaan todeta, että 
muutos on pysyvää. Siirryimme 
uuteen koulutuskokoonpanoon 
tammikuun ensimmäisenä päivä-
nä ja suunnittelemme seuraavaa 
muutosta ajoittuen tulevaan vuo-
den vaihteeseen. Muutoksilla hae-
taan parempaa valmiutta ja kou-
lutuskokoonpanon terävöittämis-
tä. Jääkäriprikaati on toteuttanut 
pilottina uutta palvelusaikajaksot-
telua Lapin jääkäripataljoonassa. 
kokeiltavana on 10 + 4 järjestelmä 
jonka tavoitteena on tehostaa va-
rusmieskoulutusta. Kokeilussa va-
rusmiehet ovat palveluksessa kes-
kimäärin 10 vuorokautta ja lomalla 
4 vuorokautta. Kokeilun tulokset 
on raportoitu maavoimien esikun-
taan heinäkuun lopussa. Raportin 
perusteella odottelemme Mikkelin 
ohjeistusta jatkotoimenpiteistä.

Alueellisen toimijan rooliin liit-
tyen on alkuvuonna toteutettu 
useita eri tilaisuuksia. Jääkäripri-
kaati järjesti yhdessä Lapin Alue-

Hyvät Etupyörä-lehden lukijat!

Jääkäriprikaatista on määrätie-
toisen työn ja uudistumisen 
myötä rakentunut maavoimi-

en arktisen koulutuksen ja ilma-
torjunnan osaamiskeskus. Haluan 
kiittää Teitä arvoisa henkilökun-
ta laadukkaasta työstä! Toimin-
nan ja tehtäviemme onnistuminen 
edellyttää jokaiselta vahvaa sitou-
tumista sekä normaali- että poik-
keusolojen tehtäviin. Näistä juuri 
sodan ajan tehtävä asettaa meille 
kaikille perimmäiset vaatimukset ja 
velvoitteet. Kannustan kaikkia pai-
nottamaan työmme myötä synty-
viä mahdollisuuksia joukkomme ja 
toimintamme parantamiseksi. Yh-
dessä tehdään paras tulos.

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 sotilaal-
lisen maanpuolustuksen tehtävis-
tä. Lisäksi tehtävämme on huoleh-
tia, että sotilaallisen maanpuolus-
tuksen tehtävät yhteen sovitetaan 
viranomaisten ja muiden toimijoi-

den laajaan kokonaisturvallisuu-
den kenttään.

Varusmiehet, palvelette erit-
täin hienossa joukossa ja vaativis-
sa olosuhteissa. Olette sitoutuneet 
palvelukseen sekä kohdentaneet 
voimanne joukkonne tulokseen 
ja palvelustoverienne tukemiseen. 
Palautteenne perusteella teillä on 
tarvittaessa tahto puolustaa maa-
tamme. Toivon teidän myös yllä-
pitävän joukkoanne vahvistavaa 
henkeä. Pyrimme rakentamaan 
asevelvollisille parhaat mahdolliset 
koulutusolosuhteet, josta esimerk-
kinä on uusi palvelusaikakokeilu.

Reserviläisillä on ratkaiseva mer-
kitys Lapin sotilaallisessa maan-
puolustuksessa. Suorituskykyinen 
reservimme mahdollistaa laajan 
alueemme puolustamisen ja luo jo 
olemassa olollaan sotilaallisia krii-
sejä ennaltaehkäisevän pidäkkeen. 
Elokuussa on taisteluosaston ker-
tausharjoitus, jonka eteen on tehty 
kovasti työtä. Reserviläiset, olemme 
valmiina harjoitukseen.

Jääkäriprikaatin saama tuki va-
ruskunnalta, kumppaneilta, ympä-
röivältä yhteiskunnalta ja kansalai-
silta on toimintamme välttämätön 
edellytys. Arvostamme ja vaalim-

Jääkäriprikaatin komentajan tervehdys

me saavutettua molemmin puo-
leista vuorovaikutusta. Jääkäripri-
kaati on mukana huolehtimassa, 
että Lappi on myös tulevina vuosi-
na turvallinen elinympäristö.

Toivotan kaikille lehden lukijoille 
hyvää syksyä!

Jääkäriprikaatin komentaja 
Eversti Antti Lehtisalo

hallintoviraston kanssa alueellisen 
maanpuolustuskurssin Saariseläl-
lä helmikuussa. Yhteistyöryhmien 
kokouksia on järjestetty samoin 
kuin neuvotteluja paliskuntien 
kanssa. Tiivistä yhteistyötä on ollut 
myös Lapin lennoston ja Lapin ra-
javartioston kanssa. Yhteistoimin-
ta muiden Lapin maakunnan vi-
ranomaisten kanssa on ollut sau-
matonta ja sujuvaa. Viranomais-
yhteistyön tiimoilta Jääkäriprikaati 
oli mukana yhtenä toimijana ja sai 
kunnian vastaanottaa ”Timanttite-
ko” palkinnon maaliskuussa. Tor-
nion järjestelykeskuksen toimin-
nassa mukana olleille viranomaisil-
le myönnetty huomionosoitus on 
hieno tunnustus yhteistyöstä.

Alkuvuotta on leimannut myös 
tarkastukset ja vierailut. Tammi-
kuussa prikaatissa vieraili Kiinalai-
nen delegaatio jolle esiteltiin ark-
tista osaamista ja talvisodankäyn-
nin perusteita. Puolustusministe-
ri Jussi Niinistö perehtyi Jääkäri-
prikaatin toimintaan helmikuussa. 
Ministerille esiteltiin arktista osaa-
mista ja kahdenvälistä yhteistyö-
tä Ruotsin kanssa. Ministeri oli sil-
minnähden tyytyväinen perehty-
miseensä sekä Sodankylässä että 
Rovaniemellä. Logistiikkapäällik-
kö prikaatikenraali Timo Kakkola 
tarkasti Jääkäriprikaatin sotilaiden 
hiihdon SM -kilpailujen yhteydes-
sä maaliskuussa. Puolustushaaro-
jen esikuntapäälliköiden vuosittai-
nen tapaaminen järjestettiin huh-
tikuussa Jääkäriprikaatissa. Myös 
Puolustushaarojen esikuntapääl-
liköille esiteltiin arktista osaamis-
ta ja talvisodankäynnin perusteita. 
Lapin maakunnan alueen kansan-
edustajille järjestettiin informaa-
tiotilaisuus Rovaniemellä huhti-
kuussa. Lapin lennosto isännöi ti-
laisuutta ja siihen osallistui Jääkä-
riprikaati ja Lapin rajavartiosto. Jal-
kaväen tarkastaja seurassaan maa-
voimien huoltopäällikkö tarkasti 
Jääkäriprikaatin huhtikuussa. 

Tiivis vuosi jatkuu. Suunnitte-
lemme parhaillaan toimintakäskyä 
vuodelle 2017. Olen pääkirjoituk-
sessa edellisissä numeroissa koros-
tanut työssä jaksamista ja teen sen 
taas. Toivottavasti jokainen meistä 

on saanut ladattua akkuja kesälo-
man yhteydessä. Jokainen esimies 
on velvollinen huolehtimaan oman 
henkilöstönsä jaksamisesta ja työ-
hyvinvoinnista. Ja velvoite ei ole 
pelkästään esimiehen. Sotien ai-
kainen sanonta ”kaveria ei jätetä” 
on edelleen erinomainen periaate.

Yhteistoiminta Ruotsin Norr-
bottenin rykmentin kanssa on jat-
kunut tiiviinä ja Suomi - Ruotsi yh-
teistyö tulee laajenemaan lähivuo-
sina. Tässä Etupyörän numerossa 
saamme lukea tarkemmin talvi-
koulutuskursseista ja kansainväli-
sestä yhteistoiminnasta.

Kiltatoimintaan liittyen Jääkä-
riprikaati järjesti yhteistoimintata-
paamisen helmikuussa. Tapaami-
seen osallistui Jääkäriprikaatin Kil-
ta, Pohjan Jääkärikilta ja Lapin Il-
matorjuntakilta. Tapaamisessa so-
vittiin yhteistoiminnan periaatteet 
ja Jääkäriprikaatin yhteyshenkilöt 
eri kiltojen suuntiin. Vastaava ta-
pahtuma tullaan jatkossa järjestä-
mään kaksi kertaa vuodessa.

Arvoisat lukijat, kädessänne ole-
vaan lehteen on koottu kirjoituksia 
ja kuvia Jääkäriprikaatin ja yhteistoi-
mintakumppaneiden toiminnasta. 
Tässä Etupyörän numerossa saam-
me lukea muun muassa komenta-
jan tervehdyksen ja apulaiskomen-
tajan palstalla ajankohtaista maan-
puolustusrintamalta. Koulutusalalta 
luettavana on artikkelit varusmies-
ten osaamisesta, Lapin jääkäripatal-
joonan valamarsseista sekä ajankoh-
taista Rovaniemen ilmatorjuntapat-
teristosta. Perusyksikköesittelyssä on 
vuorossa Tukikohtakomppania. Li-
säksi saamme lukea kiltojen kuulu-
misia.

Toivotan Jääkäriprikaatille, sen kil-
loille ja henkilöstölle antoisia luku-
hetkiä joukko-osasto- ja kiltaleh-
temme ETUPYÖRÄ 2/2016 paris-
sa.

Everstiluutnantti Jari Osmonen
Esikuntapäällikkö
Päätoimittaja
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Apulaiskomentaja eversti Timo Mäki-Rautila

Tovi sitten, puolustusvoimi-
en kauttaaltaan uudistuessa, 
otettiin maavoimissa käyt-

töön uusi joukkorakenne, uudis-
tettu taistelutapa ja osana sitä 
paikallispuolustuskonsepti.  Vaik-
ka paikallispuolustus on ollut osa 
alueellista puolustusjärjestelmää jo 
1970-luvulta saakka, ovat uudiste-
tut paikallisjoukot osoitus tämän 
osakokonaisuuden tarpeellisuu-
desta ja ajanmukaisuudesta. 

Nykyiset paikallisjoukot on or-
ganisoitu paikallispataljooniksi, joi-
den pääasiallisia tehtäviä ovat koh-
teiden suojaaminen, alueiden val-
vonta ja joukkojen perustaminen. 
Paikallispataljoonien tehtävissä 
erityispiirteenä korostuu yhteis-
toiminta muiden viranomaisten ja 
alueen muiden toimijoiden kans-
sa. Esimerkkinä paikallisjoukkoihin 
kuuluvista joukoista toimivat maa-
kuntakomppaniat. 

Maakuntakomppanioihin sijoi-
tetaan tehtäviin soveltuvia, sitou-
tuneita ja aktiivisia reserviläisiä. 
Oma-aloitteisilla reserviläisillä on 
mahdollisuus hakeutua maakun-
tajoukkoihin ja eräisiin muihin pai-
kallisjoukkoihin vapaaehtoisina. 
Reserviläiset sijoitetaan pääosin 
oman asuinmaakuntansa alueel-
la toimivaan maakuntakomppa-

Paikallisjoukot tehtävien tasalla!

niaan, jolloin heidän paikallistun-
temusta voidaan hyödyntää mah-
dollisimman tehokkaasti. Samaa 
periaatetta noudatetaan myös 
muiden paikallisjoukkojen osalta.

Paikallisjoukkojen suorituskyvyn 
takaamiseksi on maavoimissa otet-
tu käyttöön erityisesti paikallisjou-
koille räätälöity harjoituskokonai-
suus, paikallispuolustusharjoitukset. 

Paikallispuolustusharjoituksia 
järjestetään eri puolella maata kak-
si kertaa vuodessa ja niissä koulu-
tetaan sekä varusmiehiä että reser-
viläisiä edellä mainittuihin paikallis-
joukkojen tehtäviin. 

Jääkäriprikaatin johtama Pai-
kallispuolustus Pohjoinen 1 -har-
joitus järjestettiin maaliskuun alus-
sa Rovajärven alueella. Harjoituk-
seen osallistui joukkoja Jääkäripri-
kaatista, Kainuun prikaatista ja La-
pin lennostosta, reserviläisiä Lapin 
maakuntakomppaniasta, Oulun ja 
Lapin poliisin sekä Lapin rajavar-
tioston henkilöstöä, yhteensä noin 
500 henkilöä. 

Varusmiesjoukon pääosan 
muodostivat sotilaspoliisikoulute-
tut varusmiehet, joista osalle ke-
vään paikallispuolustusharjoitus oli 
samalla asepalveluksen ”päättö-
harjoitus”, jossa voitiin todeta re-
serviin siirtyvän joukon osaamisen 

taso. Vaativat rakennetun alueen 
ympäristössä toteutetut taiste-
luammunnat antoivat luottavai-
sen, jopa vakuuttavan kuvan soti-
laspoliisien toimintakyvystä. Erityi-
sesti henkilökohtaisen aseen no-
pea mutta varmaotteinen käyttö 
oli esimerkillistä. 

Maakuntakomppanian reser-
viläiset pääsivät tositoimiin mm. 
kohteita suojatessaan sekä kranaa-
tinheittimillä vahvennetun joukku-
een puolustusammunnassa. Re-
serviläisten toiminnasta esiin nousi 
innostus ja tahto yhdistettynä iän 
tuomaan kokemukseen ja harkin-
takykyyn. Harjoitukseen osallistu-
nut maakuntakomppania on vuo-
sien mittaan harjoitellut melko tii-
viisti sekä kertaus- että vapaaeh-
toisissa harjoituksissa. Nyt toteu-
tettu hieman erityyppinen, taiste-
lukoulutusta ja taisteluammunto-
ja sisältänyt harjoituskokonaisuus 
paikallispuolustuksen osana antoi 
selvästi lisäpotkua kokeneemmal-
lekin reservin ”gonalle”. Harjoituk-
sen päättyessä reserviläisiltä kyse-
lyllä kerätty palaute vahvisti tämän 
olettamukseni oikeaksi. ”Fyysisesti 
kova harjoitus, vähän unta - paljon 
toimintaa. Tätä oli odotettu”, to-
dettiin useiden reserviläisen kom-
menteissa. 

Edellisessä Etupyörässä kirjoi-
tin, että Jääkäriprikaatin näkökul-
masta alueellisen viranomaisyh-
teistyön perusteet on puolustus-
voimauudistuksen jäljiltä saatettu 
hyvälle tasolle ja nyt on aika siirtää 
toimintaa käytäntöön mm. yhteis-
ten harjoitusten kautta. Kevään 
paikallispuolustusharjoitus olikin 
aimo askel käytännön harjoitusyh-
teistyössä. 

Useita viranomaisia koskevaa 
vaativaa viranomaistehtävää päh-
käiltiin ennen harjoitusta pariin ot-
teeseen vihreän veran ääressä ja 
itse harjoituksessa siirryttiin teo-
riasta käytäntöön; Poliisin johdos-
sa toimeenpantiin operaatio johon 
rajavartiosto ja puolustusvoimat 
osallistuivat virka-apua antavina 
osapuolina. Pohjana oli tilanneke-
hitys, jossa ”pahisten” taltuttami-
seen eivät poliisin voimavarat yk-
sin riittäneet, vaan apuun tarvit-
tiin muidenkin turvallisuusviran-
omaisten suorituskykyjä. Käytän-
nön harjoittelu todettiin kaikkien 
kannalta hyödylliseksi, sillä vain si-
tä kautta opitaan tuntemaan tois-
temme toimintatapoja ja löytä-
mään parhaat käytänteet yhdessä 
toiminnalle nopeasti kehittyvissä 
ja yllättävissäkin tilanteissa. Esitän 
parhaat kiitokset aktiivisuudesta ja 
sitoutumisesta kaikille harjoituk-
seen osallistuneille yhteistoiminta-
osapuolille. 

Syysiltojen taas pidentyessä pai-
kallispuolustusharjoituksia jatketaan 

samalla konseptilla. Syyskuun alku-
päivinä toimeenpannaan Rovajär-
ven harjoitusalueella vuoden toinen 
harjoitus joka kantaa nimeä Paikal-
lispuolustus pohjoinen 2. Harjoitus-
joukot tietysti vaihtuvat ja olosuh-
teet ovat toisenlaiset kuin maalis-
kuussa, mutta harjoituksen tee-
mat ja tehtävät noudattelevat pai-
kallisjoukkojen perustehtäviä. Vi-
ranomaisyhteistyötä syvennetään 
ja pyritään laajentamaan pelastus-
toimen ja aluehallinnosta vastaavi-
en tahojen suuntaan. Luvassa on 
jälleen mielenkiintoinen harjoitus-
kokemus ja hyvää maanpuolustus-
koulutusta. 

Pohjoisen alueen paikallispuo-
lustusharjoitusten vetovastuu on 
vuorovuosin Jääkäriprikaatilla ja 
Kainuun prikaatilla, joten syyskuun 
jälkeen viestikapula näiden harjoi-

tusten osalta siirtyy vuorostaan 
Kainuuseen. Veturi vaihtuu, mut-
ta harjoitukset toteutetaan jatkos-
sakin yhteistyössä joukko-osasto-
jen kesken, joten Lapin puolusta-
jat ovat vahvasti mukana myös en-
si vuoden harjoituksissa.

Välittämättä siitä, että paikalli-
suus oli tämänkertaisen kirjoituk-
seni kantava teema, toivotan kai-
kille Etupyörän lukijoille paikasta 
riippumatta lämmintä loppukesää 
ja värikästä syksyä. Loppuun vielä 
henkilökohtainen toive, että olym-
pialaisten aikaan kuultaisiin radion 
ja television välityksellä jälleen Po-
rilaisten marssia. Mutta vaikkei, 
täällä päästään pian taas hiihtä-
mään. 
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Valalle Revontulten maahan, Enontekiölle

Enontekiöllä on Suomen kaikki 
yli tuhatmetriset tunturit, Eu-
roopan parhaat näkymät re-

vontuliin sekä maailman puhtaim-
pia ilmoja hengittää. Enontekiöllä 
ollaan ylpeitä siitä, että tätä aluetta 
puolustetaan yhdessä Jääkäriprikaa-
tin kanssa.

Suomen kolmanneksi suurin 
kunta  pinta-alaltaan, mutta Suo-
men toiseksi pienin asukastiheys lei-
maa Enontekiötä. Asukkaita on al-
le 2000. Tämä erityispiirre vaikuttaa 
kaikessa, niin hyvinvointipalveluihin 
ja elinvoimaisuuteen kuin maanpuo-
lustuksen järjestelyihin.

Enontekiö on muiden Lapin kun-
tien kanssa jäänyt pysyvästi myös 
sotahistoriaan. Maailmassa ei ole 
toista arktista aluetta, jossa sotaa 
olisi käyty.

Enontekiö erottuu muista suo-
malaisista kunnista ainutlaatuisen 
sijaintinsa, ympäristönsä, luonton-
sa, historian, kulttuurin ja ihmisten-
sä ansiosta. Näistä olemme omalla 
vaatimattomalla tavalla ylpeitä ja ha-
luamme niistä pitää kiinni kaikkien 
yhteistyökumppaneidemme kanssa.

Enontekiön pääoma on 
luonto

Huhtikuun lopulla ja toukokuun 
alussa ovat Enontekiöllä yleensä 
parhaat hiihtokelit: teräshanget, hui-
kea valo, auringon lämpö, valkoiset 
tunturit. Enontekiöltä löytyvät lop-
pukeväällä Euroopan parhaat aurin-
koterassit. Muutaman päivän hiih-
don seurauksena kasvoilleen saa 

upeamman rusketuksen kuin etelän 
maiden hiekkarannoilla. 

Ja varmimmin täällä voi myös 
ihailla revontulia. Enontekiö on re-
vontulten maa, se on tieteellisesti 
mitattu. Karesuvantoon on suunnit-
teilla maailman kehittynein revon-
tulten mittauspiste uusimpine an-
tenniteknologioineen.

Enontekiön eittämätön pääoma 
on ainutlaatuinen luonto ja ympäris-
tö: puhtaat vedet ja puhdas ilma, yli 
75 prosenttia pinta-alasta on suojel-
tu, kaikki Suomen yli 1000 metriset 
tunturit, joita on 33 kpl. Enontekiöl-
lä on Suomen suurimmat paliskun-
nat. Porotalous- ja luontaiselinkei-
not, kalastus, saamelaiskulttuuri, ak-
tiiviset ja osaavat ihmiset sekä ark-
tinen kolmen valtakunnan raja-alue, 
jonne pääsee vaikkapa lentäen an-
tavat erityisen leiman enontekiöläi-
seen elämään. 

Enontekiön luontoa arvosti pre-
sidentti Urho Kekkonen. Hän oli kul-
kenut eri puolilla Lappia sodan jäl-
keen ministeri- ja varsinkin päämi-
nisterivuosinaan. Presidenttinä Kek-
konen oli usein nähty vieras Enon-
tekiöllä. Hän kävi Ounastunturissa-
kin ja sai siellä oman poromerkin. 
Hänen hiihto- ja kalastusretkistään 
Enontekiölle etenkin Käsivarren mai-
semiin riitti juttua niin paikallisesti 
kuin valtakunnan mediassa. Poro-
järvi ja Saivaara piintyi eteläisenkin 
Suomen ihmisten mieliin.

Sijainti kolmen valtakunnan 
raja-alueella

Toinen tärkeä erityispiirre on Enon-
tekiön sijainti kolmen valtakunnan 
raja-alueella. Enontekiö tukikohtana 

antaa vieraille ja mökkiläisille mah-
dollisuuden kokea aivan erilaisia ym-
päristöjä: Ounaksen ja Käsivarren 
tunturialueet ja isot enot sekä Lapin 
aapasuot, Norjan ja Ruotsin jyhkeän 
Köli-vuoriston ja sen kansallispuis-
tot, Norjan Finnmarksviddan, Jää-
meren ja sen paljaat kalliorannat, 
vuonot ja Atlantin rannikon sekä Lo-
footit. Ja kun Jäämeren kaasu- ja öl-
jykenttien hyödyntäminen jatkuu ja 
Koillisväylän käyttö entisestään li-
sääntyy, tarjoaa sijainti enontekiöläi-
sille uusia mahdollisuuksia.

Osaavat ihmiset, kulttuurit

Kolmas erityispiirre on ihmiset ja 
kulttuurit. Täällä voi kokea aivan eri-
laisia kulttuureja: Norjan, Ruotsin ja 
Suomen saamelaiskulttuureja, po-
ronhoitokulttuuria, lantalaiskulttuu-
ria, eräkulttuuria, meri- ja kalastus-
kulttuuria, talonpoikaiskulttuureja, 
käsityökulttuureja jne. 

Ja eikä luettelo tähän pääty. 
Osaavat ihmiset töineen ja tarinoi-
neen sekä elämäntapa ovat myös 
pitkään kertynyttä pääomaa, mikä 
tekee paikkakunnasta mielenkiintoi-
sen. Enontekiöllä asuu ainutlaatuisia 
ihmisiä, aitoja ja välittömiä. Enonte-
kiön voima ammentuu vahvasti sen 
ihmisistä.

Matkailua ja tapahtumia

Matkailu on jo pitkään ollut Enon-
tekiön tärkein elinkeino. Ensin kulki-
joille tarjottiin talomajoitusta ja kun 
tunturihiihto 1930-luvulla keksit-
tiin, alkoivat majoitus- ja oheispalve-
lut kehittyä. Edelleen saman suvun 

omistama perheyritys Hetan Ma-
jatalo aloitti toimintansa jo vuonna 
1924. 

Suomen Matkailijayhdistyksellä oli 
ennen sotia majatalo Hetassa ja hiih-
tomaja Pyhäkeron huipulla ja Kilpisjär-
vellä retkeilymaja. Kilpisjärven hotelli 
valmistui 1953. 

Tänään Hetassa ja Kilpisjärvellä 
löytyy erilaisia majoituspalveluja lo-
mamökeistä ja leirintäalueista ho-
telleihin. Tarjolla on eräopas-, kalas-
tus-, tunturihiihto-, safari-, poro- ja 
huskyajelu-, ratsastus-, maastopyö-
räily- jne. palveluja. Metsähallituk-
sen reitistöjä on eri puolilla kuntaa 
sekä tunturissa että oudassa. He-
tassa matkailijoita palvelee Tuntu-
ri-Lapin luontokeskus ja Kilpisjärvel-
lä luontotalo.

Tapahtumien merkitys on mat-
kailussa kasvanut. Enontekiöllä on 
eri vuodenaikoina omintakeisia ta-
pahtumia, joista enontekiöläiset voi-
vat olla ylpeitä: Hetan Marian päi-
vät, Hetan Musiikkipäivät, Saami Ski 
Race, Enontekiön Pilkkiviikko, Saami 
Water Cross Race, Enontekiön Väär-
tipäivät ja Täyen kuun taithessa sekä 
Kilpisjärven tapahtumat: Vain kaksi 
kalaa, Tosirautu-uistelukisa ja liikun-
tajuhannus juhannushiihtoineen. Li-
säksi on syntynyt uusia tapahtumia 
kuten Saami Freestyle Race ja Ou-
naksen retkiviikko ja kehitteillä on 
uusiakin.

Kunnanjohtaja Jari Rantapelkonen & Ilkka Vaura, enontekiöläinen Enontekiön juhlavuosi 2017

Kärsivällisen ja pitkälle tulevaisuu-
teen katsovan sijoittajan hoidossa 
Enontekiön erityispiirteiden ja pää-
omien arvo kasvaa. Ja näitä pää-
omia ei voi siirtää pois maailman fi-
nanssikeskuksiin taikka halpatyövoi-
man alueille.

Kun Suomi täyttää ensi vuonna 
100 vuotta, on myös Enontekiön 
kunnalla juhlavuosi. Kunnan pe-
rustamisesta tulee kuluneeksi 140 
vuotta ja Enontekiön itsenäisen seu-
rakunnan perustamisesta 270 vuot-
ta. Ensi vuonna juhlistetaan myös 
saamelaisten 100-vuotista valtioi-
den rajat ylittävää yhteistyötä. Enon-
tekiön juhlavuoden teemat ovat 
”Revontulten maa – Enontekiö” ja 
Met tehemä yhessä!” Ja sama saa-
meksi: ”Guovssahasaid eana, Eano-
dat” ja “Mii bargat ovttas!”

Maanpuolustushenki ja vala

Jääkäriprikaati tulee valatilaisuuteen 
Enontekiön Hettaan perjantaina 5. 
Elokuuta 2016. Enontekiölle tämä 
on harvinaista herkkua. 

Odotamme näkevämme nuoria 
maanpuolustajia vannomassa us-
kollisuutta isänmaalle. Valatilaisuus 
osoittaa, että Jääkäriprikaati arvos-
taa koko vastuualuettaan ja on to-
sissaan sen puolustamisessa. Enon-
tekiöllä arvostetaan Jääkäriprikaa-
tin toimintaa enemmän kuin luki-
jat osaavat ymmärtääkään. Enon-
tekiöllä on maanpuolustustahtoisia 
ihmisiä. Ilman tahtoa ei ole henkeä. 
Enontekiö on osa Jääkäriprikaatin 
vastuualuetta, josta olemme ylpeitä 
ja jota haluamme vaalia veteraanien 
osoittamassa hengessä.

Toivomme kaikki sotilaat ja 
omaiset tervetulleeksi Enontekiölle, 
niin valatilaisuuteen kuin muutoin-
kin. Met tehemä yhessä!

Yhdessä kolmen valtakunnan rajalla

Hiihdin 27.4.2015 Kolmen valtakunnan rajapyykille. Kokoonnuimme juhlalliseen lipunnostoon. Tuolloin oli kulunut 70 vuotta siitä, kun raskaat 
sotamme päättyivät Enontekiöllä ja koko Suomessa. Osasto Loimun miehet olivat nostaneet Suomen lipun rajapyykille. Lipunnostoa seurasi-
vat omalla puolella rajaa ruotsalaiset sotilaat ja Norjan puolella sinne perääntyneet saksalaiset tulta avaamatta. Muutama tunti ennen lippu oli 
nostettu Kilpisjärvellä Norjan rajalla tien varteen. Kenraaliluutnantti Hjalmar Siilasvuo ilmoitti 28.4.1945 Ylipäällikkö Mannerheimille: ”Ilmoitan 
täyttäneeni syyskuussa 1944 saamani tehtävän. 27.4 kello 13.30 saksalaiset sotavoimat on karkoitettu Pohjois Suomesta.” 

Rajapyykillä on nyt rikkumaton rauha. Auringonkilossa kimaltavat tunturit joka puolella, ylväimpänä rajapyykkiä vastapäätä nouseva Nor-
jan Paras-tunturi. Vuonna 2015 olivat paikalla Jääkäriprikaatin osasto komentajansa johdolla, Lapin lennoston komentaja, sotaveteraaneja, 
soittokunta ja Käsivarren mieslaulajat. Lapin lennoston Hornet-hävittäjä kaarsi matalalla ylilennon ja nousi Nato-maa Norjan puolelle. Lippu 
nostettiin salkoon.

Lipunnostotilaisuuden on järjestänyt Pohjan Prikaatin kilta vuodesta 1995 alkaen operaatio Pohjanloimun nimellä tähän päivään saakka. 
Tämä juhlallinen ja arvokas tilaisuus on yksi vaikuttavimmista tilaisuuksista mihin olen elämäni aikana osallistunut! Lipunnostojuhla Kolmen 
valtakunnan rajapyykillä on vahva muistutus rauhan merkityksestä. Se on myös osoitus yhteistyön voimasta. Pohjan Prikaatin killan, Enonte-
kiön kunnan ja seurakunnan sekä Kilpisjärven kyläyhteisön järjestämä juhla sotiemme päättymispäivänä ansaitsee suuret kiitokset ja kaiken 
tuen.

Kun rauhan kautta oli kestänyt 8 vuotta, halusi isäni viedä perheensä 1950-luvulla Lappiin. Hän oli osallistunut sotaan turkulaisista mie-
histä kootussa JR 14:sta, joka heinä-syyskuussa 1941 taisteli Petsamossa saksalaisille alistettuna ja sai nimen ”Tunturirykmentti”. Sodan kau-
heuksien keskellä lappilainen luonto oli jättänyt isääni muistijäljen. Heinäkuussa 1953 matkamme suuntautui Väylän vartta huonokuntoista 
tietä Kilpisjärvelle. Sodan jäljet näkyivät tien varrella: raunioita, törröttäviä savupiippuja ja sotaromua. Saanan alle Kilpisjärven rannan tunturi-
koivikkoon pystytimme asentomme, Sopu-teltan ja Primus-keittimen. Isä kertoi Kolmen valtakunnan rajapyykin sijaitsevan järven takana. Vain 
Siilasmaja ja vastavalmistunut Kilpisjärven matkailuhotelli tönöttivät rannalla. Tästä retkestä sai alkunsa kiinnostukseni Lappiin ja Enontekiöön.

Ilkka Vaura, enontekiöläinen vuodesta 1953

Puolustusministeri Jussi Niinistö, Enontekiön kunnanjohtaja 
Jari Rantapelkonen ja Jääkäriprikaatin komentaja Antti Lehtisalo 
kolmen valtakunnan rajapyykillä 27.4.2016.

Kuva: Petri Niemi
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”Lukkarin väkituvassa pöydän ympärillä istuivat sitten veljet. Aa! vaakkui lukkari. Aa toistivat veljet yhteen ääneen. Luk-
kari oli jo kaksi päivää yrittänyt opettaa Jukolan veljeksille kirjaimia, mutta huonolla menestyksellä. Vaikka hän kuinka 
rähisi ja huusi, ei oppi ollut mennäkseen poikien paksuun kalloon. Väsyessään hän antoi vuoron pienelle tyttärelleen. 
Juhani ja Timo seisoivat yhtenään häpeänurkassa. He eivät olleet päässeet A:ta pidemmälle. Toiset olivat sentään oppi-
neet B:n ja C:nkin, mutta huikean poikkeuksen teki Eero, joka harjoitteli jo oikein vikkelästi tavaamista.”  - Mauri Kunnas 
Seitsemän koiraveljestä 2002 - 

Kirjallisuussitaatista voidaan löy-
tää liittymäpintoja siihen, mi-
ten erilaiset ihmiset ovat op-

pijoina. Vaikka kaikkia veljeksiä ope-
tettiin samalla tavalla, oppiminen oli 
erilaista. Kun oppimisen motivaatio 
kytkeytyi Männistön Venlaan ja kir-
konporstuassa odottavaan jalkapuu-
hun, eivät oppimistulokset olleet hy-
viä. Jos opiskelija ei koe opiskeluaan 
mielekkäänä ja itselleen tärkeänä, 
on opiskelun keskeyttämisriski suuri. 
Niinpä koiraveljeksetkin loppujen lo-
puksi jättivät lukkarin opettamaan ja 
karkasivat Impivaaraan. 

Erilaisista oppimisvaikeuksista kär-
sivät nuoret astuvat varusmiespalve-
luksen muiden mukana. Tämä kirjoi-
tus on erityispedagogiikan näkökul-
masta kirjoitettu puheenvuoro niistä 
haasteista, mitä hän varusmiespalve-
luksen alkaessa voi kohdata. 

Erityinen oppija perusopetuk-
sesta

Suomalaiset nuoret kasvavat kan-
sainvälisesti ainutlaatuisessa yhteis-
kunnassa. Oppivelvollisuus tytöille ja 
pojille on säädetty lailla. 1970 – lu-
vulta kehitetty peruskoulu on taan-
nut yhtäläisen opetussuunnitelman 
ja tasa-arvoiset mahdollisuudet pe-
ruskoulutukseen. Opetus on kaikil-

la kouluasteilla ilmaista, peruskou-
lun opetusmateriaali ja kouluruokai-
lu ovat maksuttomia.  Suomalaista 
koulutusjärjestelmää pidetään laa-
dukkaana, Teollisuusmaiden välisis-
sä oppimistulosten vertailussa Suomi 
on parhaiden joukossa. Suurin osa 
nuorista selviytyykin hyvin. Oppilas 
saa tukea omalta perheeltä, kavereil-
ta, opettajilta, opinto-ohjaajilta ja ku-
raattoreilta.  

Jokainen perusopetuksen oppi-
las on oikeutettu yleiseen tukeen, jo-
ka pitää sisällään koulun yleiset tu-
kitoimet esimerkiksi tukiopetuksen, 
kuraattoripalvelut ja KiVa-koulu- tu-
kitoiminnan.  Erityisyys on kuiten-
kin vankasti läsnä koulumaailmassa.  
Noin 15 % perusopetuksen oppilais-
ta on tehostetun tuen tai erityisen 
tuen piirissä. Erityisopetukseen siir-
tyy vuosittain noin 8 % perusope-
tuksen oppilaista. Taustalla voi ol-
la esimerkiksi kehitysvamma, kielen 
kehityksen häiriö, neurologinen op-
pimisvaikeus, tarkkaavuuden ja kes-
kittymisen vaikeus (ADHD,ADD) tai 
sopeutumisen- tai tunne-elämän-
vaikeus. Osa perusopetuksen oppi-
laista osa-aikaista erityisopetusta ja 
heistä suurin osa lukemisen ja kirjoit-
tamisen häiriön (luki), matematiikan 
tai vieraan kielen oppimisvaikeuksien 
vuoksi. Erityisyys koulumaailmassa 

Sosiaalikuraattori Sirkka Vaarala

Erityinen oppija varusmiespalveluksessa

on siis hyvinkin erilaista; syntymässä 
tai kehityksessä saatuja oppimisvai-
keuksia tai psyykkistä oireilua. Koulu-
maailma on kognitiivisesti ja sosiaali-
sesti varsin vaativa oppimisympäristö. 
Haasteita tulee jos lapsella tai nuorel-
la on vaikeuksia uuden oppimisessa 
tai vaikeuksia oman toimintansa oh-
jaamisessa. Vajeet sosiaalisen vuo-
rovaikutuksen taitojen kehityksessä, 
yksinäisyys ja vertaissuhteiden puute 
voivat olla joko syy tai seuraus erityi-
syydestä. 

Erityinen oppija varusmies-
palveluksessa

Mitä yhteistä on sotilaskoulutuksel-
la ja erityisopetuksella? Jos asiaa no-
peasti ajattelee niin vastaus on ”ei 
mitään”.  Palvelukseenastumismää-
räys annetaan kaikille, jotka voidaan 
kouluttaa sotilaiksi. Taustalla on Puo-
lustusvoimien terveystarkastusohje, 
jossa on määritelty palveluskelpoi-
suuden kriteerit esimerkiksi tilantei-
siin joissa asevelvollisella on todettu 
kehityshäiriö, fyysisen toimintakyvyn 
tai kuulo- ja näköaistin häiriö.  Kut-
suntatilanteessa tulee arvioitavaksi, 
estääkö havaittu häiriö sotilaskoulu-
tuksen kokonaan, osittain tai tilapäi-
sesti.

Oppimisvaikeudet ovat yleisiä. 
Aikuisista jopa 20 -25 %:lla on jon-

kinlaisia oppimisvaikeuksia. Voidaan 
arvioida, että asevelvollisista yksi 
kymmenestä on jollakin lailla erityi-
nen oppija.  Palveluksensa aloitta-
vat yleensä myös sellaiset nuoret, joil-
la on ollut perusopetuksessa erilaisia 
oppimishäiriöitä, hahmottamishäi-
riöitä tai jotka ovat perusopetuksen 
suorittaneet yhden tai useamman 
oppiaineen osalta yksilöllistetysti Ai-
kaisemmin on käytetty termiä ”mu-
kautetusti”. Usein opetus on annettu 
pienryhmässä. 

Jos nuori tarvitsee erityistä tukea, 
on varusmiespalveluksen läpiviemi-
nen paljolti kiinni siitä, mikä on yksi-
lön oma halu ja kyky sopeutua muu-
toksiin, uuteen ympäristöön ja uu-
teen toimintakulttuuriin. Sotilaskuri 
ja toimintatavat ovat kaikille samat. 
Mitään erityisopetuksen suunnitel-
maa ei puolustusvoimissa ole. Jos tu-
kitoimia tarvitaan, niitä suunnitellaan 
moniulotteisessa yhteistyössä perus-
yksikön henkilökunnan ja varuskun-
nan hyvinvointialan ammattilaisten 
kesken.  Sotilaskoulutuksen tavoit-
teet on mahdollista yksilöllistää jos-
sain määrin. Kaikista ei voi eikä tar-
vitse tulla eturivin taistelijoita, myös 
tukijoukkoja tarvitaan. Erityisen tuen 
tarpeessa oleva nuori tarvitsee usein 
yksilöllisempää ohjausta ja kertausta 
erityisesti varusmiespalveluksen alku-
vaiheessa.

Haasteet ja mahdollisuudet 

Palveluksen alkaessa olennaista on 
se, miten siviilielämässä hallinnassa 
ollut asia vaikuttaa elämään varus-
miehenä. Kasarmialue oppimisym-
päristönä on outo ja aluksi vaikea 
hahmottaa. Ympärillä on sata uutta 
kaveria. Uusia hankaliakin opetusvä-
lineitä on käytössä esimerkiksi kart-
ta ja kompassi. Kouluttajat ja varus-
miesjohtajat käyttävät outoa termis-
töä ja lyhenteitä ja käyttävät arvo-
merkkejä ja virkavaatteita.  Varsinkin 
palveluksen alussa keskittyminen ja 
tarkkaavaisuus herpaantuvat helpos-
ti. Varusmiespalveluksen alku on tiivis 
ja uusia asioita tulee joka päivä.  Op-
pimisvaikeudet voivat haitata tilantei-
den hahmottamista, muistia ja päät-
telyä.  Siviilielämässä oppimista tuke-
via asioita ei ole käytettävissä.  Sellai-
nen ominaisuus, jonka kanssa alokas 
on yleensä kotioloissa selvinnyt, voi 
olla nyt este, jonka yli on vaikea kiive-

tä. Näitä esteitä minä yleensä sosiaa-
likuraattorina yritän tasoitella. 

Varusmiespalvelus voi olla myös 
erityistä oppijaa tukeva asia. Sotilas-
koulutus on hyvin käytännönläheis-
tä. Varuskuntaelämässä on selkeät 
säännöt, aikataulut ja rajat. Jokaisel-
la varusmiehellä on oma lähiohjaa-
ja, ryhmänjohtaja joka yleensä jaksaa 
neuvoa miten reppu pakataan vaik-
ka kymmenen kertaa. Sotilaskoulu-
tukseen kuuluvat toistot, tehtävien 
sanoittaminen ja asioiden oppiminen 
ryhmässä tukevat erityistä oppijaa. 

Mitä kouluttaja voi ottaa 
huomioon

Erityisyys asettaa varusmieskoulutuk-
sen arkeen omat haasteensa. Erityi-
nen oppija tarvitsee enemmän aikaa 
ja työskentelyn jaksottamista.  Kou-
luttamisessa voi hyödyntää useita 
aisteja. Kouluttamisessa voi hyödyn-
tää kerrontaa, kuvia, tietotekniikkaa 
ja muita apuvälineitä. Ohjeet ja tie-
dotteet tulostetaan yleensä valkoi-
selle parille mustalla fontilla. Lukihäi-
riöiselle tällainen teksti on yleensä 
kaikkein hankalin lukea. Ohjeet tulisi 
antaa suullisesti ja kirjallisesti, ja tar-
vittaessa värilliselle paperille ja isom-
malla fontilla. Kun itse haastattelen 
varusmiespalveluksensa keskeyttäviä 
varusmiehiä niin lähtökohtaisesti va-
raudun aina oppimishäiriöiden mah-
dollisuuteen. Niinpä ”Tärkeitä asioita 
varusmiespalveluksen keskeytyessä” 
ohje on epäsotilaallisen hempeän vä-
rinen.  Ei riitä, että erilaiselle oppijal-
le kertoo kuinka tehdään, on tärkeää 
tehdä yhdessä hänen kanssaan.  Täs-
sä suhteessa varusmieskoulutukseen 
osallistuvilla alikersanteilla on suuri 
merkitys. Erityisen oppijan kohdal-
la on kuitenkin kaikkein ratkaisevin-
ta kaikkien ohjaus – ja opetustyöhön 
osallistuvan henkilöstön oma asenne 
ja suhtautuminen. Suvaitaanko erilai-
suutta ja ollaanko valmiita moniam-
matilliseen yhteistyöhön. 

Varusmiespalveluksen voi olla 
loppuun suoritettuna itsetuntoa vah-
vistava kokemus. Varusmiesyhteisö 
voi olla parhaimmillaan erityistä op-
pijaa tukeva yhteisö. Varusmiespalve-
lus on yhtäläinen kansalaisoikeus ja – 
velvollisuus sekä erityisille että ei niin 
erityisille oppijoille.  

”Ja viimein veljekset oppivat, ensin 
Lauri ja sitten Aapo, Simeoni ja Tuo-
mas ja lopulta myös Timo. Mutta Ju-
hani istui yhä äkeänä pirtissä aapiskir-
ja kourassaan.” 
- Mauri Kunnas Seitsemän koiravel-
jestä 2002 - 

Jos kiinnostuit niin lisätietoa voi 
hakea mm seuraavista lähteistä
www.erilaistenoppijoidenliitto.fi
www.nmi.fi (Niilo Mäki Instituutti)
www.aikuistenoppijoidenliitto.fi
www.kuntoutusportti.fi
www.rovaniemi.fi/koulutus ja 
opiskelu/erityiskoulut ja eri-
tyisopetus
https://peda.net/sodankyla//eri-
tyisopetus

YTM Sirkka Tellervo Vaarala
Puolustusvoimien sosiaalikuraattori vuodesta 
1994 alkaen.
Perhe: puoliso ja kolme aikuista tytärtä, 
labradorinnoutaja Eppu 5 v
Vapaa- aikana kuntoilen Santasportilla ja 
lenkkeilen koiran kanssa, luen ja puuhailen 
kangaspuilla. Lapset kun ovat jo maailmalla, 
niin nyt kerkeää tehdä kaikkea kivaa!
Koulutus:
Yhteiskuntatieteiden maisteri sosiaalityön 
koulutusohjelma Lapin yliopisto 1993
Opettajan pedagogiset opinnot Oulun 
ammatillinen opettajakorkeakoulu 2004
Opinto-ohjaajan opinnot Jyväskylän 
ammatillinen opettajakorkeakoulu  2013

Kuva: Opas lukivaikeudesta lasten 
vanhemmille Niilo Mäki Instituutti 
2014



12 13ETUPYÖRÄ 2 | 16 ETUPYÖRÄ 2 | 16

Everstiluutnantti Ari Mure

Lapin jääkäripataljoona 95 vuotta

Uuden lipun naulaus 
10.3.2016

Lapin jääkäripataljoona sai Polku-
pyöräpataljoona 1 nimisenä en-
simmäisen oman lippunsa Armei-
jan lippujuhlassa 16.5.1923 Helsin-
gissä. Toinen lippu otettiin käyt-
töön 11.3.1938 pataljoonan ni-
men vaihduttua Jääkäripataljoona 
1:si. Tasavallan Presidentti myön-
si jääkäripataljoonille koulutusan-
sioiden perusteella oikeuden kiin-
nittää vapaudenristin nauhoineen 
lipputankojensa kärkeen. Vapau-

denristi kiinnitettiin Jääkäripatal-
joona 1 lipputankoon 6.12.1938.

Pataljoonan kolmas lippu otet-
tiin käyttöön 10.3.1962 Vaasassa 
joukkomme nimen ollessa Pohjan-
maan Jääkäripataljoona. Neljäs lip-
pu oli ensimmäinen, joka otettiin 
käyttöön Lapin jääkäripataljoo-
nalle. Sen naulaaminen tapahtui 
11.3.1987 Sodankylässä. Tuo lähes 
30 vuotta palvellut lippu alkoi ol-
la kulunut ja tästä johtuen päädyt-
tiin uuden lipun hankintaan. Noin 
vuoden kestäneen projektin hui-
pennus oli 10.3.2016, jolloin uusi 
lippu naulattiin käyttöön Jääkäri-

prikaatin perinnehuoneessa, So-
dankylässä. 

Uuden lipun ensimmäinen lip-
puvartio oli kapteeni Otto Saari-
nen vanhempana lippu-upseerina, 
vääpeli Joonas Huhtala lipun kan-
tajana ja luutnantti Juho Harjunen 
nuorempana lippu-upseerina. Sa-
ma lippuvartio hoiti kunniatehtä-
vää kaikissa perinnepäivään liitty-
vissä tilaisuuksissa 10.-11.3.2016. 
Uusitun lipun lahjoittivat Jääkäri-
prikaatin kilta, Sodankylän Sotilas-
kotiyhdistys ja Pohjan Jääkärikilta. 
Sen valmisti Suomen Käsityön Ys-
tävät Oy.

Lipun naulaajat olivat seuraavat:
1. Maavoimien johto  eversti Petteri Koskinen
2. Jalkaväen tarkastaja  eversti Jukka Valkeajärvi
3. Jääkäriprikaatin komentaja eversti Antti Lehtisalo
4. JP1:n ja sotiemme veteraanit Paavo Palola 
5. Jääkäriprikaatin kilta  puheenjohtaja Tauno Turunen
6. Pohjan Jääkärikilta  varapj., eversti (evp) Heikki Hiltula 
7. Jääkäriprikaatin kunniajääkärit everstiluutnantti (evp) Pekka J Heikkilä 
8. Sodankylän Sotilaskotiyhdistys  puheenjohtaja Marja-Liisa Tapaninen
9. LAPJP:n opistoupseerit kapteeni Riku Illikainen
10.  LAPJP:n aliupseerit  ylikersantti Riikka Nyström
11.  LAPJP:n varusmiehet  alikersantti Jeremia Similä
12.  Sodankylän kunta  kunnanjohtaja Viljo Pesonen
13.  Esikunta- ja viestikomppania kapteeni Risto Makkonen
14. 1. Jääkärikomppania  kapteeni Jarkko Kumpulainen
15.  3. Jääkärikomppania  kapteeni Sakari Hietanen
16.  Kranaatinheitinkomppania kapteeni Tapio Kangasvuo
17.  Huoltokomppania  kapteeni Jarmo Sverloff
18. Lapin jääkäripataljoonan komentaja everstiluutnantti Ari Mure

Lapin jääkäripataljoonan henkilökunta

Perinteiset juhlamenot 
11.3.2016

Lipun naulausta lukuun ottamatta 
perinnepäivän ohjelma oli edellis-
vuosien kaltainen. Aloitimme juh-
lapäivän muistamalla niitä, joiden 
ansioista voimme juhlia vapaassa 
Isänmaassamme. Seppeleenlas-
ku sankarihaudalle ja vapausso-
dan muistomerkille on pieni huo-
mionosoitus heille, jotka antoivat 
maamme puolesta kaikkensa.

Seppeleenlaskun jälkeen pi-
dimme merkkivuoden johdosta 
normaalia näyttävämmän paraa-
tin Sodankylän keskustassa. Kat-
selmus tapahtui keskustassa ve-
rotoimiston, vanhan postin ja S- 
marketin väliin jäävällä kentällä 
ja ohimarssi Jäämerentiellä kylän 
keskustan halki. Ohimarssin vas-
taanottopaikka oli linja-autoase-
man kohdalla. Ohimarssissa kaikki 
yksiköt olivat lippukomppaniaa lu-
kuun ottamatta pukeutuneet kou-

Uuden lipun naulaus, vuorossa Jääkäripri-
kaatin komentaja, eversti Antti Lehtisalo. 
Naulauksessa avusti yliluutnantti Henry Rau-
tio ja lippukirjan allekirjoituksessa luutnantti 
Janne Ollila.

Sodankylän kunnanjohtaja, Viljo Pesonen

Jääkäriprikaatin killan puheenjoh-
taja Tauno Turunen, luovuttaa uu-
den lipun Lapin jääkäripataljoonan 
komentajalle

Malja Lapin jääkäripataljoonalle, etualalla ovat lipun naulaajat

Lippukirjan suunnittelija, kapteeni 
Tapio Kangasvuo
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lutushaaransa mukaiseen taistelu-
varustukseen. Lisäksi ohimarssissa 
esiteltiin käytössä olevaa kalustoa 
taisteluosaston taistelujärjestystä 
mukaillen. 

Paraatin jälkeen seurasi juhla-
lounas, jonka yhteydessä muistet-
tiin ja palkittiin henkilökuntaa ja 
varusmiehiä. Prikaatista pois siir-
tyneille entisille Lapin jääkäripa-
taljoonan sotilaille annettiin pie-
noislippu tai pataljoonan plakaat-
ti palvelusajasta riippuen. Plakaatti 
on vanha perinne, joka on uinunut 
noin kolme vuosikymmentä ja he-
rätettiin onnellisen sattuman kaut-
ta uudestaan henkiin, kiitos Niilo 
Tasalan tarkkojen silmien. Arvok-
kaimmat palkinnot olivat edellisen 
vuoden paras yksikkö, jonka voit-
ti vuoden vaihteessa toimintansa 
lopettanut Tiedustelukomppania 
ja pataljoonan vuoden koulutta-
ja, joka kunnia annettiin luutnant-
ti Otso Könöselle Kranaatinheitin-
komppaniasta. Päiväjuhlaa juhlis-
ti Lapin sotilassoittokunnan hieno 
soitto ja musiikkimajuri Juha Keto-
lan upeasti esittämät laulut.

Juhlapäivä huipentui iltajuh-
laan varuskuntakerholla. Perintei-
seen tapaan kerhon sisäänkäynnin 
kupeeseen oli tehty luminen Jout-
selän patsas muistuttamaan perin-
teistämme. Normaalista poiketen 
ja varoituksista huolimatta toim-
me pataljoonamme uuden lipun 

Lapin jääkäripataljoonan perin-
nepäivänä palkitut

Lapin jääkäripataljoonan perinnelippu
Kapteeniluutnantti Pekka Korhonen
Luutnantti Ari Aikio
Luutnantti Ismo Aho 
Ylikersantti Roni Törmänen
Ylikersantti Tatu Leppänen

Lapin jääkäripataljoonan perinnelipputaulu
Everstiluutnantti Oula Asteljoki

Lapin jääkäripataljoonan muistoplaketti
Kapteeni Terho Nieminen
Kapteeni Mikko Koskimaa
Luutnantti Juho Pellinen
Luutnantti Jussi Yli-Renko
Kapteeni Matti Tanninen
Yliluutnantti Petri Mikkolainen
Kapteeni Juha-Mikael Aikio
Kapteeni Tapani Lampinen
Yliluutnantti Hannu-Pekka Uutela

Lapin jääkäripataljoonan kärkikomppania 
vuonna 2015 oli Tiedustelukomppania, joka 
saa haltuunsa vuodeksi Marskin konepis-
toolin. 

Lapin jääkäripataljoonan vuoden 2015 kou-
luttajaksi on valittu ltn Otso Könönen, jo-
ka saa vuodeksi haltuunsa kiertopalkintona 
Vaasan maljan.

Jääkäriprikaatin Killan myöntämät koulutta-
jastipendit (100 e) 
Ylikersantti Kalle Riittinen
Kersantti Arttu Salonen

Sankarivainajien muistoa kunnioittaen, Lapin jääkäripataljoona.

Paraatikatselmus Sodankylän keskustassa.

Ohimarssin vastaanottajat, everstiluutnantti Ari Mure ja 
sotiemme veteraanit Paavo Palola ja Kauno Laine. Paraatijoukkojen komentaja, kapteeni Jaakko Härö ja 

hänen takanaan lippukomppania kapteeni Sakari Hietasen 
johdolla.

Kapteeni Jarkko Kumpulainen ja 
1. Jääkärikomppania.

Lapin jääkäripataljoonan vuoden 
kouluttaja 2015, luutnantti Otso 
Könönen

Lapin jääkäripataljoonan pienoislipun saajia: kapteeni (evp) Keijo Pippola 
(myönnetty 2015), luutnantti (evp) Ari Aikio ja luutnantti (evp) Ismo Aho.

kerholle, jotta kaikilla oli mahdolli-
suus tutustua siihen. Veimme lipun 
turvaan hyvissä ajoin ennen tans-
seja tai menon yltymistä muutoin 
liian riehakkaaksi. Ilta alkoi komen-
tajan tervetulosanoilla ja Viljo Ran-
ta-Pitkäsen viuluesityksellä, jon-
ka jälkeen runsas osallistujajoukko 
sai nauttia juhlapöydän hienoista 
tarjoiluista. Sen jälkeen olivat oh-
jelmassa perinteiset tanssit ja vil-
kas, hyvähenkinen ajatusten vaih-
to tuttujen ja tuntemattomien kes-
ken kerhon tiskillä ja sen ympäris-
tössä. Sitkeimmät jaksoivat vielä 
esittää omia laulutaitojaan kellon 
käydessä jo 12. päivän ensimmäi-
siä tunteja.

Lapin jääkäripataljoonan vuoden 
2015 paras perusyksikkö oli Tie-
dustelukomppania, kuvassa kap-
teeni Juha-Mikael Aikio ja kierto-
palkintona oleva Marskin konepis-
tooli

Taisteluosaston tulivoimaa, panssarintorjuntaohjuksia
 (PSTOHJ83/ TOW2).

Taisteluosaston iskuporras 
liikkuu telakuorma-autoilla
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Palkittuja varusmiehiä

Myönnetyt Lapin Jääkäriristit 

18.5.2016
Lapin jääkäripataljoona

1.Jääkärikomppaniassa:
Upseerikokelas ILLIKAINEN, Jesse Kristian
Kersantti KEMPPANEN, Tuomas
Alikersantti JAAKOLA, Eero Antero
Jääkäri KLAAVO, Topias Juho Samuel

3.Jääkärikomppaniassa:
Upseerikokelas TÄHTINEN, Toni Tapani
Kersantti TASTULA, Teemu Aulis   

Huoltokomppaniassa:
Upseerikokelas MYLLYMÄKI, Peetu Wilhelm Oskari
Upseerikokelas HEIKKILÄ, Mitja Leo Juhani
Jääkäri HYRY, Eemeli Johannes  

Kranaatinheitinkomppaniassa:
Upseerikokelas VÄHÄAHO, Joni Ville Valtteri
Alikersantti MÄKELÄ, Ilpo Matti Tapani
Jääkäri LEHTO, Antton Eemeli 

Esikunta- ja viestikomppaniassa
Upseerikokelas VÄISÄNEN, Olli Jaakko Rikhard
Upseerikokelas KUPIAINEN, Matti Valtteri
Upseerikokelas HEIKKILÄ, Petrus Miikkael
Jääkäri NIIKKONEN, Ville Santeri

Kotiuttamisjuhlissa Sodankylässä ja 
Rovaniemellä 15.3.2016 palkittiin 
seuraavat ansioituneet varusmiehet:

Jääkäriprikaatin puukko, kunniakirja ja jalkaväen vuosikir-
ja erittäin ansiokkaasta palveluksesta Jääkäriprikaatissa:
Korpraali Mikko Eemil Johannes Kaasila
Korpraali Veikka Hannes Elmeri Ylitalo

Jääkäriprikaatin puukko ja kunniakirja erittäin hyvästä 
palveluksesta sotilaspoliisina Jääkäriprikaatissa:
Jääkäri Markus Kristian Ahvensalmi
Korpraali Jussi Ilmari Pesonen
    

Jääkäriprikaatin puukko ja kunniakirja erittäin hyvästä 
palveluksesta lääkintämiehenä Jääkäriprikaatissa:
Korpraali Juho Repo
Tykkimies Santeri Matias Saksi

Kiltamitali hyvähenkiselle varusmiehelle:
Jääkäri Eetu Kaarlo Asser Rantala
Korpraali Henri Johannes Rantajärvi

Lapin lennoston killan palkinto:
Jääkäri Matti Esa Juhani Pehkonen

Rovaniemen Reserviläiset ry:n palkinto: Lapin reserviläispiirien-
pronssinen mitali miehistöön kuuluvalle:
Korpraali Erno Juhani Oikarinen

Sodankylän Reserviläiset ry:n palkinto: Lapin reserviläispiirien-
pronssinen mitali, kunniakirja ja puukko miehistöön kuuluvalle: 
Korpraali Olli-Pekka Tokola

Oulun Sotilaskotiyhdistyksen stipendi Oulun seudulta olevalle 
rehdille, reippaalle ja joukkoon sopeutuvalle varusmiehelle:
Jääkäri Miko Samuli Peltokorpi
Korpraali Olli Petteri Mustaniemi
Jääkäri Niko-Petteri Hirvonen
Jääkäri Mika Vainionpää
Korpraali Henri Johannes Rantajärvi
Jääkäri Lars Mikael Kinnunen
Jääkäri Juuso Otto Martti Haapalainen
Korpraali Ville Petteri Paikkala

Rovaniemen Sotilaskotiyhdistyksen palkinto eniten kuntoindek-
siään kohottaneille:
Jääkäri Esa Pekka Ensio Korhonen
Jykkimies Joel Aleksi Heroja

Sodankylän Sotilaskotiyhdistyksen palkinto eniten kuntoindek-
siään kohottaneille:
Jääkäri Jesse Viiri
Jääkäri Miika Oskari Kumpula

Sodankylän Sotilaskotiyhdistyksen palkinto työstä Jääkäritoimi-
kunnassa:
Korpraali Henri Johannes Rantajärvi

Kotiuttamisjuhlissa Sodankylässä ja Rova-
niemellä 15.6.2016 palkittiin seuraavat 
ansioituneet varusmiehet:

Jalkaväen mitali, kunniakirja ja jalkaväen vuosikirja sekä nimet kun-
niatauluun erittäin ansiokkaasta palveluksesta Jääkäriprikaatissa:
Upseerikokelas Joni Ville Valtteri Vähäaho
Kersantti Tuomas Kemppanen

Jääkäriprikaatin kunniakirja ja puukko taitavasta ja kolarittomasta 
moottoriajoneuvon kuljettamisesta varusmiesaikana:
Korpraali Väinö Juhani Pakanen
Korpraali Tomi Charles Vähäsarja

Jääkäriprikaatin kunniakirja ja puukko hyvästä 
palveluksesta erikoisajoneuvon kuljettajana 
Jääkäriprikaatissa:
Jääkäri Sami Tapani Paakkonen
Korpraali Joona Johannes Hilli 

Jääkäriprikaatin kunniakirja ja puukko ansiokkaasta 
palveluksesta joukkoyksiköissä Jääkäriprikaatissa: 
Korpraali Petteri Aukusti Raappana
Jääkäri Konsta Matti Ilmari Kauppinen

Sodankylän Reserviupseerit Ry:n palkinto 
Reserviupseerien mitali ja kunniakirja
ansiokkaasta palveluksesta Jääkäriprikaatissa:
Upseerikokelas Tuukka Osakari Tahkola

Lapin jääkäripataljoonan perhetapahtuma 12.3.2016

Joillakin saattoivat silmäluomet tuntua raskailta, kun aloitimme yhteisen perhetapahtumamme 
Jääkäriprikaatin perinnehuoneessa puolen päivän aikaan. Killan pitkäaikaisen aktiivin, Pekka J. 
Heikkilän asiantunteva ja perusteellinen perinnehuoneen esittely oli mielenkiintoista kuunnel-
tavaa, vaikka jotkut perheiden pienimmistä olivatkin eri mieltä. Noin tunnin esittelyn jälkeen 
siirryimme rantasaunalle, jossa ohjelmassa oli vapaata seurustelua, sekä makkaran- ja lätyn-
paistoa yhdessä kiltalaisten kanssa. Ilkka Näsi ei juuri ehtinyt makkaroita paistamaan ajelut-
taessaan perheiden pienimpiä moottorikelkalla Mellankankaalla ja useamman lenkin sai tehdä 
myös Henri Rundgren telakuorma-autolla. Ehtipä osa väestä pulkkamäkeen ja taisi joku käydä 
pilkilläkin. 

Kokonaisuutena pataljoonamme juhlapäivät olivat onnistunut tapahtuma ja kiitän kaikkia 
juhlajärjestelyihin osallistuneita, sekä koko pataljoonan henkilöstöä hyvähenkisestä toiminnas-
ta arjen kiireiden keskellä.

Kati ja Ari Mure, iltajuhlan 
isäntäpari.

Pekka J. Heikkilä kertoo Marskin 
konepistoolien historiasta

Janne Juusola, Henry Rautio ja Otto Känsälä.

Lisärakenteiden avulla kaikki mahtuivat tulistelemaan.

Lasten mielestä paras ohjelmanumero.
Kodassa oli tiivis tunnelma.
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Sodankylän Reserviläiset ry:n palkinto Lapin 
Reserviläispiirien mitali ja kunniakirja; 
Lapin reserviläispiirien hopeinen mitali 
ansiokkaasta palveluksesta Jääkäriprikaatissa:
Kersantti Fabio Anton Pereira

Sodankylän Reserviläiset ry:n palkinto 
Lapin reserviläispiirien pronssinen mitali 
ansiokkaasta palveluksesta Jääkäriprikaatissa:
Jääkäri Eero Tapio Hannukkala 

Rovaniemen Reserviupseerikerho ry:n palkinto, 
reserviupseerien mitali ja kunniakirja ansiokkaasta 
palveluksesta Jääkäriprikaatissa:
Upseerikokelas Karn Jani Matias Hämäläinen

Rovaniemen Reserviläiset ry:n palkinto;
Lapin reserviläispiirien hopeinen mitali 
ansiokkaasta palveluksesta Jääkäriprikaatissa:
Kersantti Juho Henrik Alatalo

Lapin reserviläispiirien pronssinen mitali 
ansiokkaasta palveluksesta Jääkäriprikaatissa:
Jääkäri Tuomas Niko Olavi Turunen

Lapin Ilmatorjuntakillan palkinto Marttiinin Ilves -puuk-
ko erittäin hyvästä palveluksesta Jääkäriprikaatissa:
Upseerikokelas Arttu Santeri Saarnisaari
Alikersantti Elias Oskari Ylitervo
Korpraali Arttu Antero Tervo
Tykkimies Toni Markus Kristian Kurkinen

Lapin Lennoston kilta ry:n palkinnot, 
Kiltalautanen 347 vrk palvelleelle johtajalle:
Alikersantti Janne Sakari Oskari Kestilä
Killan kirja 165 vrk palvelleelle:
Lentosotamies Valtteri Anton Ahlberg

Jääkäriprikaatin Killan Kiltamitali hyvähenkiselle 
varusmiehelle. Varusmiehet valitsevat keskuudestaan:
Jääkäri Miika Eemeli Poussu 
Kersantti Jeremia Olli Eemeli Similä
Upseerikokelas Peetu Wilhelm Oskari Myllymäki
Upseerikokelas Samuel Oskari Vinkki
Upseerikokelas Joni Ville Valtteri Vähäaho
Jääkäri Anssi Johannes Pekkala

Jääkäriprikaatin Killan ”Puolesta maan”- veteraanimatrikkeli 
parhaalle sodankyläläiselle 347 vrk ja 165 vrk palvelleelle: 
Upseerikokelas Jesse Kristian Illikainen
Jääkäri Samuli Matias Pulju
 

JP27:n perinneyhdistyksen rahalahjoitus, Itsenäisyyden 
puolesta -kirja ja Jääkärin testamentti 
Jääkärihenkisimmälle varusmiehelle: 
Korpraali Tomi Aukusti Riekki

Pohjan Prikaatin Killan stipendi erittäin ansiokkaasta 
palveluksesta 3. Jääkärikomppaniassa:
Jääkäri Antti Matias Mulari
Maanpuolustuksen kannatussäätiön stipendi kiitettävästä 
laivuepalveluksesta Jääkäriprikaatissa:
Lentosotamies Aarni Antero Porkola
Korpraali Matias Mikko Ristonpoika Kunelius

Ilmatorjuntasäätiön pronssinen levyke ja kirjallisuutta 
erittäin ansiokkaasta palveluksesta Jääkäriprikaatissa:
Alikersantti Roosa Adeliina Salmela 
Korpraali Pauli Tapio Elevaara 

Sotilaskotiliiton, Ulla Mustakallio -rahaston stipendi hy-
vää sotilaskuntoa osoittaneelle varusmiehelle:
Korpraali Eemeli Johannes Hyry
Tykkimies Saku Antti Matias Koskela

Sodankylän Sotilaskotiyhdistyksen palkinto kahdelle 
eniten kuntoindeksiään kohottaneelle varusmiehelle: 
Jääkäri Mikko Juhani Vaarala
Jääkäri Niklas Oskari Mustapää

Sodankylän Sotilaskotiyhdistyksen muistamiset:
hyvästä yhteistyöstä sotilaskodin kanssa,
Alikersantti Kalle Alarik Kivilompolo
Alikersantti Juho Ilkka Olavi Vilppola
Alikersantti Jaakko Petteri Havela
Jääkäri Salla Eeva Maria Talus

Oulun Sotilaskotiyhdistyksen stipendi Oulun seudulta 
olevalle rehdille, reippaalle ja joukkoon sopeutuvalle 
varusmiehelle. Kouluttajat valitsevat:
Korpraali Miika Matias Taavetti
Upseerikokelas Sakari Samuel Siika-aho
Alikersantti Matias Julian White
Upseerikokelas Mitja Leo Juhani Heikkilä
Jääkäri Benjami Roobert Alapuranen
Kersantti Joonas Pekka Juhani Pyrhönen

Jääkäri Konsta Matti Ilmari Kauppinen
Alikersantti Joonas Artturi Kiviahde

Rovaniemen Sotilaskotiyhdistyksen palkinnot eniten 
kuntoindeksiään kohottaneille varusmiehille (sykemittari):
Upseerikokelas Lauri Hannes Mensonen 
Korpraali Sauli Toivo Ilmari Vääräniemi
Tykkimies Mikael Vilhelm Leppänen
Kersantti Juho Henrik Alatalo
Alikersantti Jani Johannes Alatalo
Alikersantti Jarno Kristian Junttila 
Kersantti Matias Petteri Juutinen 
Jääkäri Ville Eemeli Honkanen
Jääkäri Lauri Aleksi Oksanen

Leijona Cateringin stipendi parhaalle sotilaskeittäjälle:
Jääkäri Niko Tapio Rönni
Jääkäri Oskari Henrik Ronkainen

Autoliiton Rovaniemen osaston palkinto, Standaari:
Jääkäri Janne Jurvakainen

VEHO hyötyajoneuvo palkinto:
Korpraali Kalle Pyörälä

Oulun Suomalainen Klubi Ry:n stipendi parhaiten 
menestyneelle upseerikokelaalle:
Upseerikokelas Lauri Hannes Mensonen
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Henkilöstössä 
tapahtuu

Palkkasihteeri Tanja Moilanen

4.6.2016 myönnetyt 
ansiomerkit, ansioristit ja 
mitalit 

4.luokan Vapaudenristi
Teknikkokapteeni Raimo Heikkilä

Vapaudenristin 1. luokan ansiomitali
Johdon assistentti Maila Korhonen

Suomen Leijonan I  luokan ritarimerkki
Majuri Mika Niskanen
Majuri Martti Rautanen

Suomen Valkoisen Ruusun ritarimerkki
Majuri Arto Lilja
Insinöörimajuri Ari Pekkala
Majuri Pekka Äikäs

Suomen Leijonan ritarimerkki
Kapteeni Mika Elkki
Kapteeni Juha Korhonen
Kapteeni Matti Kurttila
Kapteeni Petri Oittinen
Kapteeni Kimmo Rantakeisu
Kapteeni Vesa Riipi
Kapteeni Ali Vaarala

Suomen Valkoisen Ruusun  I  luokan  
mitali kultaristein
Arkistosihteeri Oili Palmu
Tiedotussihteeri Taina Pirinen

Suomen Valkoisen Ruusun mitali
Varastomies Juhani Mattanen
Varastonhoitaja Kari Uusiautti

Sotilasansiomitali
Kapteeni Ari Järveläinen

Valtion virka-ansiomerkki
Kapteeni Matti Kurttila
Teknikkokapteeni Raimo Heikkilä
Kapteeni evp Juha Kämä
Luutnantti Teuvo Oja
Luutnantti evp Petri Sinda

4.6.2016 ylennykset

Insinöörikapteeniksi insinööriyliluutnantti 
Tero Huhta
Yliluutnantiksi luutnantti Jussi Harju
Yliluutnantiksi luutnantti Teuvo Oja
Yliluutnantiksi luutnantti Juha Salmela 

15.1.2016 ylennykset reservin sotilasarvossa 

Yliluutnantiksi luutnantti Timo Kallio
Luutnantiksi vänrikki Asta Alioravainen
Alikersantin sotilasarvoon sotilasammattihenkilö 
Petrus Portaankorva
Alikersantin sotilasammattihenkilö Anni Tahvanainen
Alikersantin sotilasammattihenkilö Markus Lindell

15.1.2016 annetut palvelusarvot

Kersantiksi sotilasammattihenkilö Petrus Portaankorva
Kersantiksi sotilasammattihenkilö Anni Tahvanainen
Kersantiksi sotilasammattihenkilö Markus Lindell

4.6.2016 annetut palvelusarvot

Vääpeliksi ylikersantti Janne Mourujärvi
Ylikersantiksi kersantti Essi Fonselius
Ylikersantiksi kersantti Tatu Tikkanen

4.6.2016 ylennykset reservin 
sotilasarvossa

Ylikersantiksi (res kers) Antti Oikarinen
Ylikersantiksi (res kers) Henri Miettinen
Ylikersantiksi (res kers) Kalle Sirviö
Kersantiksi (res alik) Seppo Melamies
Kersantiksi  Essi Fonselius
Kersantiksi  Tatu Tikkanen

Virkaan nimitykset

Määrä-aikaisen aliupseerin virkaan 

1.2.2016-31.1.2021
Sotilasammattihenkilö Anni Paarma
1.8.2016-31.7.2021
Sotilasammattihenkilö Jussi Markkanen 
soittaja-aliupseeriksi
Sotilasammattihenkilö Antti Näpänkangas soitta-
ja-aliupseeriksi

Nimitetty edelleen määräaikaiseen 
virkasuhteeseen sopimussotilaaksi

1.8.2016-31.1.l2017
Vänrikki Pyry Patinen kohdekouluttajaksi

Sopimussotilaaksi

1.2.-31.7.2016
Vänrikki Katja Kakko kouluttajaksi
Vänrikki Taru Toivanen kouluttajaksi

15.2.-14.8.2016
Vänrikki Tommi Niemikorpi kouluttajaksi

15.2.-21.8.2016
Kersantti Mikko Ollila kouluttajaksi

22.2.-21.8.2016
Kersantti Vera Huttunen kouluttajaksi

9.5.-8.11.2016
Kersantti Sami Karjalainen kouluttajaksi

Siirrot Jääkäriprikaatiin

1.9.2016
Varastonhoitaja Jukka Korte 
Kaartin jääkärirykmentistä

Siirrot Jääkäriprikaatista

1.4.2016
Ylik Ari Haaparanta Lapin lennostoon
Ylil Mikko Tiikkaja Ilmasotakouluun

1.5.2016
Kapteeni Ilkka Oikarinen Kainuun prikaatiin

1.6.2016
Yliluutnantti Jukka Martikainen Maasotakouluun

1.7.2016
Kersantti Jaakko Huttu Maasotakouluun

1.9.2016
Kapteeni Jari Kananen Karjalan lennostoon

1.10.2016
Majuri Mika Metsi Maasotakouluun
Ylikersantti Panu Ahvenniemi Maavoimien esikun-
taan

Reserviin ja eläkkeelle

1.5.2016
Asentaja Kari Aikio

1.7.2016
Varastomies Juhani Mattanen

Aloitepalkinnot

Puolustusvoimien aloitetoimikunnan 
22.4.2016 myöntämät  aloitepalkkiot

Pajula Jukka: Koulutusvalintojen esittelyjen täyden-
täminen videohaastattelujen avulla

Joonas Mourujärvi: Ammunnan seuranta ja koulu-
tus näyttö aseenvalvojalle/kouluttajalle

Jääkäriprikaatin aloitetoimikunnan 
9.3.2016 myöntämät aloitepalkinnot
Kapteeni Pekka Ruuhonen: ”Suojalasit”

Ylikersantti Jaakko Karvo: ”Komennuspuhelin va-
rusmiehille”

Maila Korhoselle mitalia luovutta-
massa kenraali Gustav Hägglund 
ja kenraaliluutnantti Antti Simola.

Vapauden ristin ritarikunnan ti-
laisuudessa 3.6.2016 Säätytalol-
la Helsingissä mitalit luovutettiin 
teknikkokapteeni Raimo Heikki-
lälle ja johdon assistentti Maila 
Korhoselle.

Eversti Antti Lehtisalo, johdon as-
sistentti Maila Korhonen ja tek-
nikkokapteeni Raimo Heikkilä 
Jääkäriprikaatin ylennys- ja palkit-
semistilaisuudessa 2.6.2016.
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Puolustusministeri 
Jussi Niinistö vieraili 
Jääkäriprikaatissa 
Sodankylässä ja 
Rovaniemellä 22.-
23.2.2016.

Ministeri Niinistö perehtyi prikaa-
tin toimintaan ja arktisen toimin-
nan erityispiirteisiin, ajankohtai-
siin asioihin sekä lähitulevaisuuden 
kehitysnäkymiin. Vierailun isännöi 
prikaatin komentaja eversti Antti 
Lehtisalo.
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vala

Puolustushaarojen esikuntapäälliköiden vuositapaaminen Jääkäriprikaatissa 7.-8.4.2016. Kuvassa vasemmalta Merivoimien 
esikuntapäällikkö lippueamiraali Juha Vauhkonen, Maavoimien esikuntapäällikkö kenraalimajuri Jorma Ala-Sankila, Jääkäri-
prikaatin komentaja eversti Antti Lehtisalo ja Ilmavoimien esikuntapäällikkö prikaatikenraali Petri Tolla. 

Lapin lennoston johto perehtyi Jääkäriprikaatiin 18.2.2016.

Kiinalaisia vieraita tutustui Maavoimien arktiseen koulutukseen Jääkäriprikaatissa 19.-20.1.2016.

Jääkäriprikaatin saapumise-
rän 116 sotilasvala ja soti-
lasvakuutus

Lapin jääkäripataljoonan alokkaat  
vannoivat sotilasvalan tai antoivat 
sotilasvakuutuksen Sodankylän va-
ruskunnassa lauantaina 13.2.2016 
ja Rovaniemen ilmatorjuntapatte-
riston alokkaat Rovaniemen varus-
kunnassa sunnuntaina 14.2.2016.

Sotilasvalan ja sotilasvakuutuk-
sen esilukijana toimi Sodankylässä 
Aleksanteri Kenan koulun rehtori 
Irja-Kaisa Lakkala ja Rovaniemellä 
Lappset Oy:n hallituksen puheen-
johtaja Johanna Ikäheimo.

Johanna 
Ikäheimo

Irja-Kaisa
Lakkala
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Lapin aluetoimiston vuosipäivä 24.2.2016
Lapin aluetoimiston vuosipäivää juhlistettiin Rovaniemellä 24.2.2016. 
Päiväjuhlassa palkittiin Lapin aluetoimiston standaarilla reserviin siirtyneet majuri Jukka Soini ja kapteeni Ju-
ha Kämä sekä Lapin lennostoon siirtynyt yliluutnantti Kari Valkama. Maanpuolustusmitalilla palkittiin kaptee-
ni Mika Elkki.

Aluetoimiston vuosipäivän 
konsertti Rovaniemen Lappia –talolla 
24.2.2016. 
Puolustusvoimien tervehdyksen konserttiin toi Jääkäriprikaatin apulaisko-
mentaja, eversti Timo Mäki-Rautila. Ennen konsertin alkua palkittiin kol-
me ansioitunutta lappilaista reserviläistä maanpuolustusmitalilla. Konsertis-
sa esiintyi Lapin sotilassoittokunta päällikkönsä musiikkimajuri Juha Ketolan 
johdolla. Soittokunnan solistina yleisön hurmasi Pentti Hietanen.

Majuri Jukka Soini Kapteeni Juha Kämä Yliluutnantti Kari Valkama Kapteeni Mika Elkki

Lapin aluetoimiston henkilöstö.

Kuvassa vasemmalta oikealle majuri Harri Laiho, Simo Rousu, 
Timo Venäläinen ja Asko Tikkinen. 
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Liikunta ja urheilu

Liikuntakasvatusupseeri, kapteeni Jouni Puljujärvi

Jääkäriprikaati järjesti jälleen kerran onnis-
tuneet hiihdon sotilaiden Suomenmesta-
ruuskilpailut. 

Jääkäriprikaatilla oli järjestämisvastuu vuoden 2016 
hiihdon sotilaiden Suomenmestaruuskilpailuista. Kil-
pailujen johtajana toimi everstiluutnantti Jari Osmonen. 
Kilpailut onnistuivat odotetusti jälleen kerran hienosti. 
Olosuhteet ja lappilainen kevättalvi näyttivät parastaan. 
Maaliskuun auringossa ja pienessä pakkassäässä rat-
kottiin hiihtolajien mestaruudet. Kommattivaaran hiih-
tostadionin vaativissa maastoissa kilpailtiin maastohiih-
don ja ampumahiihdon mestaruuksista. Varuskunnan 
alueella kilpailtiin rynnäkkökivääriampumahiihdon ja 
partiohiihdon herruuksista.

Kainuun prikaati menestyi odotetusti parhaiten. 
Myös pienellä joukkueella taistellut Jääkäriprikaa-
ti menestyi hyvin sijoittuen yleismestaruuskilpailussa 
kolmanneksi. Partiohiihdossa Jääkäriprikaatin partio 
johtajanaan kapteeni Jaakko Jokela saavutti hienosti 
kolmannen sijan. Muut partion jäsenet olivat kapteeni 
Teppo Lankila, jääkäri Vile Karasti ja jääkäri Max Em-
buske.

Valtakunnallista, sarjassaan en-
simmäistä Unelmien liikuntapäi-
vää vietettiin 10.5.2016. Liikunta-
päivän tarkoitus on saada ihmiset 
yhdessä ideoimaan päivän aktivi-
teetteja ja liikkumaan porukassa. 
Tapahtuman taustalla on WHO:n 
(World Health Organization) Mo-
ve for health-päivä, jota on vietet-
ty joukko-osastossamme myös ai-
kaisempina vuosina.

Sodankylässä ja Rovaniemellä 
järjestettiin henkilökunnan liikun-
tapäivä samana päivänä Unelmien 
liikuntapäivän kanssa. Sodankylän 
varuskunnassa oli tarjolla kehon-
koostumusmittausta, lihaskunto-
harjoittelua, lenkkeilyä sekä lihas-
huoltoa. Rovaniemen varuskun-
nassa ohjelmassa oli myös pesä-
palloa. Keväällä 2015 työyhteisö-

liikuttajakoulutuksen käyneet hen-
kilöt saivat tehtäväkseen aktivoida 
työpisteidensä työntekijöitä mu-
kaan päivän tapahtumiin. Muu-
tama työyhteisöliikuttaja osallistui 
esimerkillisesti myös liikuntaryh-
mien ohjaamiseen päivän aikana. 

Liikuntapäivän arvonnassa ar-
paonni suosi Kuljetuskeskus 1:n 
sihteeri Ulla Backmania. Aktiivisim-
pana työyhteisöliikuttajana palkit-
tiin henkilöstösihteeri Riitta Rautio.

Varusmiesten liikuntapäivä 
toi virkistystä kevään leiri-
putkeen

Koulutusosaston ja jääkäritoi-
mikunnan organisoima varus-
miesten liikuntapäivä järjestettiin 
22.5.2016 Sodankylän varuskun-

Henkilökohtaisilla matkoilla ainoan mitalin toi kapteeni Jouni Puljujärvi ottamalla hopeaa yli 50-vuotiaiden 
ampumahiihdossa.

Jääkäriprikaatin omat kevätkauden 
kilpailut ja tulokset

Jääkäriprikaatissa kilpailtiin vuoden 2016 ensimmäi-
sellä puoliskolla henkilökohtaisista sekä yksikkökoh-
taisista paremmuuksista hiihtolajeissa. Kilpailut järjes-
tettiin Sodankylässä. Kilpailut toimivat samalla harjoi-
tuskilpailuina hiihdon sotilaiden Suomenmestaruus-
kilpailuille. Kilpailujen järjestelyistä vastasi everstiluut-
nantti Jari Osmosen kokoama kokenut henkilöstö. 

RK-ampumahiihto
  
Varusmiehet 12 km  
1. Jääkäri Max Enbuske  49.26. (2)  
1. Jääkäri Ville Karasti  52.55 .(3)  
3. Alikersantti Oula Mattila  55.18. (5) 

Varusmiehet (sotilassuksi) 8 km
1. Jääkäri Robert Viitavaara 45.09. (2)
2. Jääkäri Juha Kokko 45.42. (1)
3. Jääkäri Petrus Niskanen 45.46. (1)
  
Henkilökunta Yleinen 12 km  
1. Kersantti Teemu Julkunen  53.25.(3) 
2. Kapteeni Jaakko Jokela  53.49. (5) 
3. Luutnantti Juho Harjunen  1.00.25.(5)

Henkilökunta Yli 50v 12 km
1. Yliluutnantti Kari Mähönen 51.09.(4)
2. Kapteeni Antti Kumpu 1.00.06.(4) 

Naiset 6 km   
1. Vänrikki Taru Toivanen  30.55. (2)  
    
Henkilökunta Yli 40v 12 km
1. Kapteeni Teppo Lankila 53.29. (6)
2. Everstiluutnantti Ari Mure 56.02.(3)  
3. Sotilasmestari Mika Ojala 1.00.21.(2)
 
Joukkuekilpailu
1. 1.Jääkärikomppania 1  (yliluutnantti Kari Mähö-
nen, Jääkäri Robert Viitavaara, alikersantti Tuomas 
Hyötylä ja alikersantti Tuomas Kemppanen)
2. 2.Jääkärikomppania (Yliluutnantti Timo Heiska-
nen, jääkäri Mikael Koski, jääkäri Toni Pietilä ja jääkä-
ri Samuli Juujärvi)
3. 1.Jääkärikomppania 2 (Kersantti Teemu Julkunen, 
jääkäri Sakari Hyry, jääkäri Aaro Koivuniemi ja jääkäri 
Juha Alatalo)

Partiohiihto 

A-sarja 18 km
1.2.Jääkärikomppania  (Yliluutnantti Timo Heiska-
nen, jääkäri Max Enbuseke, jäkäri Ville Pakkila ja jää-
käri Olli Kinnunen)
2.Kranatinheitinkomppania (Luutnantti Otso Könö-
nen, alikersantti Kalle Kemppainen, alikersantti Sant-
tu Pekkala ja jääkäri Pauli Urpilainen)
3. Ilmatorjuntapatteri ( Kapteeni Jaakko Jokela, ali-
kersantti Oula Mattila, tykkimies Lauri Mensonen ja 
tykkimies Hannu Honkanen)

B-sarja 12 km
1. Ilmatorjuntapatteri 1 (Alikersantti Henri Mella, tyk-
kimies Eetu Jacklin, tykkimies Jonne Rauhala ja tykki-
mies Teemu Haudanlampi)
2. 2.Jääkärikomppania 1(Kokelas Riku Höyhtyä, jää-
käri Ville Karasti, jääkäri Toni Pietilä ja jääkäri Samuli 
Juujärvi)
3. 1.Jääkärikomppania 1(Alikersantti Tuomas Kemp-
panen, jääkäri Pekka Keränen, Aaro Koivuniemi ja 
jääkäri Nico Juntunen)

C-sarja 18 km   
1. JPRE 2 (Yliluutnantti Jarmo Salmi, majuri Jouni 
Huhtinen, kapteeni Jorma Ovaska ja taloussuunnitte-
lija Virpi Korpi)
2. Kranaatinheitinkomppania (Kapteeni Tapio Kan-
gasvuo, yliluutnantti Toni Sulasalmi, vääpeli Juha Ru-
tonen ja ylikersantti Toni Ylianttila)

Liikuntapäivästä lisää työhyvinvointia

Liikuntakasvatusaliupseeri, ylikersantti Essi Fonselius

nassa. Liikuntapäivä toi hetken 
hengähdystauon kevään varsin tii-
viiseen leiriputkeen. Päivän aikana 
hikoiltiin jalkapallon, ultimatefris-
been sekä sählypelien parissa. Rai-
kas vesisade piti huolen, että olo 
pysyi vireänä pelin tiimellyksessä.

Jääkäritoimikunnan edustajilla 
oli päävetovastuu myös tämän ke-
vään liikuntatapahtuman suunnit-
telussa ja toteutuksessa. Suunnit-
telutyö käynnistyi jo huhtikuussa, 
ja suunnittelun viimeiset peliliik-
keet tehtiin vielä puoli tuntia en-
nen liikuntapäivän käynnistymistä.  
Rovaniemellä varusmiehet viettivät 
liikuntapäivää samalla viikolla kuin 
henkilökuntakin.
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Loppusodat ja varusmiesten 
osaaminen

Everstiluutnantti Reima Vanhanen

Loppusodassa saapumiserän 
joukkotuotetut joukot esit-
televät parasta osaamistaan, 

sodan ajan valmiuttaan. Sitä, mi-
tä pääosin puolen vuoden palve-
luksen aikana on opittu. Joukon 
sodan ajan johtaja taistelee yk-
sikkönsä mukana ja saa selkeän 
kuvan sen suorituskyvystä. Tällä 
mennään, jos pilliin puhalletaan!

Miten yksittäisistä koulupojista 
ja -tytöistä sitten saadaan tehokas 
sotajoukko puolessa vuodessa?!  
Ennen loppusotaa joukot ovat toi-
mineet sodan ajan kokoonpanos-
sa vasta noin 6 viikkoa. Taistelijan 
peruskoulutuksen (8 viikkoa) saa-
tuaan, jokainen on erikoistunut jo-
honkin taistelukentällä vaaditta-
vaan erityistaitoon: tarkka-ampu-
ja, lääkintämies, suuntaaja jne. (9 
viikkoa). Osa on siirtynyt johtaja-
koulutukseen (AUK, RUK). Jouk-
kokoulutuskaudella (7 viikkoa) 
kaikki osaaminen nivotaan yhteen, 
opitaan käyttämään tehokkaasti 
kaikki opitut taidot yhteiseen ta-
voitteeseen pääsemiseksi. Joukko 

hitsautuu yhteen ja siitä tulee tais-
telukentän suorituskykyinen ele-
mentti! 

Saavutetaanko vaadittu osaa-
misen taso? Jokaiselle sodan ajan 
joukolle on määritetty suoritusky-
kyvaatimukset sen mukaan, millai-
sista tehtävistä ja olosuhteista jou-
kon on selvittävä. Toisilta joukoilta 
vaaditaan fyysisesti enemmän, toi-
silla joukoilla tekniikka on ratkai-
sevampi. Osaamisen erilaisuudes-
ta johtuen joukon spesiaalitaidot 
on helpompi mitata eri aselajien ja 
toimialojen omissa harjoituksissa 
ennen loppusotaa. 

Loppusodassa mitataan koko-
naisuutta. Saako johto tarvitta-
vat tiedot? Syntyykö tilannekuva? 
Kyetäänkö joukkoja johtamaan? 
Onnistutaanko tulen vaikutus kes-
kittämään ratkaisukohtiin? Pys-
tytäänkö vihollisen vaikutukselta 
suojautumaan? Säilyykö taistelu-
kyky pakkasellakin? Pääseekö haa-
voittunut hoitoon? Kaikki nämä 
temput joukkona vaativat valtavan 
määrän yksilötason osaamista. 

Sodan ajan komppania/patte-
ri (jääkäri-, sotapoliisi-, huolto-, 
ilmatorjunta-, jne.) on ensimmäi-

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.

Tulentekotaito on yksi sotilaan ja 
eränkävijän perustaitoja. Tulen te-
kemiseen tarvitaan tutut kolme 
elementtiä: lämpö, palava materi-
aali ja happi. Minkä tahansa näis-
tä poistaminen tekee tulenteosta 
mahdotonta. Maastossa tulilla ja 
nuotioilla tehdään ruokaa, kuiva-
tetaan varusteita, lämmitellään ja 
harrastetaan sitä kuuluisaa tuleen 
tuijottamista. Tuli, oli se sitten ka-
miinassa tai nuotiossa, ylläpitää 
toimintakykyä. Tulen tekemiseen 
tarvitaan kohtuullisen kuivaa puu-
ta ja alkuvaiheessa sytykkeitä. Tu-
lipuut on oltava pilkottu erikokoi-
siksi ajatuksena että, ensin sytyte-
tään sytykkeet, sitten pienemmät 
puut ja syttymisen jälkeen lisätään 
suurempia.

 Sytykkeiden tehtävänä on sy-
tyttää varsinaiset tulipuut. Sytyk-
keinä voi olla kiehiset, koivun tuo-
hi, kuusen kuivat alaoksat, pihka, 
katajan kuori, munakennosytytys-
pala tai kuiva heinä. Jos kuitenkin 
on käynyt niin, että tulen tekemi-
seen varatut tulitikut ovat kastu-
neet ja sytkäri on pudonnut, löy-
tyy tulentekoon silti vaihtoehtoja. 
Seuraavana kaksi käytössä olevaa 
vaihtoehtoa.

Rautalanka ja patruunan ruuti

Rautalanka ja ruuti sytytys pe-
rustuu hankauskitkan kuumenta-
maan rautalankaan ja ruudin no-
peaan leimahdukseen. Ruuti ei sy-
tytä varsinaista tulipuuta vaan sy-
tykkeet on valmisteltava huolelli-
sesti. Ruuti kannattaa kaataa esi-
merkiksi tuohikupin päälle, että 
ruutikeko pysyy kasassa. Rauta-
lanka on hyvä olla n. 1mm - 2mm 
paksuista kestääkseen hankaus-
kitkaa riittävän kauan. Rautalan-
kaa vedetään edestakaisin kovaa 
puuta vasten, kunnes puu kitkan 
vaikutuksesta alkaa savuta. Tä-
män jälkeen kuumennetulla rauta-
langalla kosketaan ruutikekoa, jo-
ka leimahtaa sytyttäen alla olevat 
tuohet tai muut sytykkeet.

Tulipora

Tulipora on perinteinen ”intiaa-
nimallin” tulentekoväline. Tulen 
aikaansaaminen perustuu myös 
hankauskitkaan. Poran teränä käy-
tetään kovaa ja tiivistä puuta ole-
vaa, paksuhkoa oksaa joka on kär-
jestään hieman pyöristetty. Poran 
terää painetaan alaspäin sytytys-
puuta vasten, kun samalla aikaan-
saadaan ”poranterän” pyörivä liike 
hihnalla tai suuren vetolujuuden 
nyörillä kuten Paracord. Sytykkee-
nä on hyvä käyttää kuivaa heinää 
joka syttyy helposti.

Tulenteko tilapäisvälinein

nen kokonaisuus, jossa osaami-
nen punnitaan. Kaikki pitää pela-
ta hyvin yhteen komppanian sisäl-
lä ja sitä tukevien yksiköiden kans-
sa. Sen pitää pystyä toteuttamaan 
saamansa tehtävä! Joidenkin omi-
naisuuksien osalta (johtamis-, tie-
dustelu-, tulenkäyttöjärjestelmä, 
jne.) osaamisen toteaminen edel-
lyttää suurempaa kokonaisuutta, 
tästä syystä loppusodissa taistel-
laan yleensä taisteluosaston raa-
meissa.

Mittausten mukaan loppuso-
dissa toimivat joukkotuotetut so-
dan ajan joukot saavuttavat miltei 
poikkeuksetta vaaditun tason. Ja 
pitää muistaa, että vaikka varus-
miesjoukkona oltiin loppusodassa, 
niin sodan ajan joukkona urakka 
vasta alkoi!

Luutnantti Juho Harjunen antaa lyhyen tilan-
neselostuksen LTL- tarkastusryhmälle kesken 
hyökkäyksen METSO16 harjoituksessa.

KASI palautteen purkua METSO16 harjoituksessa.
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Kapteeni Juha Massinen

Kansainvälinen Jääkäriprikaati 2016

Jääkäriprikaatin toiminta on 
merkittävästi kansainvälisty-
nyt viime vuosien aikana. Tal-

viset olosuhteet ja koulutus ovat 
ennenkin houkutelleet lukuisia 
vierailijoita tutustumiskäynneille, 
mutta viime vuosien tapahtumat 
ovat olleet jotain aivan muuta. Yk-
sittäiset vierailut ja esittelyt ovat 
muuttuneet joukkojen yhteishar-
joituksiksi, osallistumiseksi laajem-
paan kansainväliseen toimintaan 
ja suunnitelmalliseen henkilökun-
nan kurssien järjestämiseen.

Talvikoulutus

Tärkein ”tuote” vuosina 2014-
2016 on ollut Jääkäriprikaatin jär-
jestämä kansainvälinen talvisodan-
käynnin peruskurssi. Kurssille on 
osallistunut vaihteleva määrä Yh-
dysvaltalaisia ammattisotilaita kui-
tenkin siten, että yli puolet kurs-
silaisista on joka vuosi ollut suo-
malaisia ja enimmäkseen Jääkäri-
prikaatin omia nuoria kouluttajia. 
Kurssin opetus järjestetään täysin 
englanniksi joten kouluttajakaar-
tillekin tämä tarjoaa uusia haastei-

ta. Nuorelle kurssilaiselle koulutus 
antaa paitsi tärkeää ammattitai-
toa talvikoulutusaiheissa, myös it-
sevarmuutta kansainvälisessä ym-
päristössä työskentelyyn vaikka se 
tässä tapauksessa olisikin vain tais-
telijaparin tai ryhmän toimintaa.                                       

Talvikouluttajille ja -koulutuk-
selle on kysyntää hyvin paljon, jo-
ten omista nuorista kurssilaisista 
on koulutuksessa kartoitettu uu-
sia nuoria lupauksia kouluttajarin-
tamaa täydentämään. Aiempina 
vuosina on onnistuttu pitämään 
suhteet yllä Ruotsin ja Norjan talvi- 
ja muihin koulutuskeskuksiin niin 
hyvin, että olemme saaneet lähet-
tää osallistujia heidänkin kursseil-
leen lisäoppia saamaan. Vuoden 
2016 tammikuussa toiminta laaje-

ni myös Yhdysvaltojen suuntaan, 
kun US Army Alaskan talvikoulu-
tuskeskuksen järjestämälle Cold 
Weather Leaders´ Courselle lähe-
tettiin yksi upseeri kahdeksi viikok-
si opiskelemaan ja tekemään käy-
tännön yhteistyötä. Yksityiskoh-
tana mainittakoon, että heille se-
kä suomen talvisodan historialliset 
tapahtumat että nykymuotoinen 
koulutus ovat erittäin suuressa ar-
vossa. Tästä osoituksena heidän 
kurssillaan talvisodan tapahtumia 
ja taktiikoita opetetaan Yhdysval-
talaisoppilaille parin tunnin verran. 

Vuonna 2016 helmikuussa Jää-
käriprikaati järjesti Finnish Crisis 
Management Centerille heidän 
pyynnöstään talviolosuhdekoulu-
tuskurssin. Kohderyhmänä olivat 
kansainvälisen siviilikriisinhallin-
nan rauniopelastusryhmien johta-
jat ja muu avainhenkilöstö. Oppi-

laita oli mm. Englannista, Virosta, 
Italiasta, Ranskasta ja Slovakiasta. 
Kolmen päivän mittaisella kurssil-
la koulutettiin yleisesti kuinka kyl-
mät olosuhteet vaikuttavat yksilön 
ja joukon toimintaan. Lisäksi kou-
lutettiin tukikohdan perustaminen 
metsämaastoon ja liikkuminen lu-
mikenkien ja ahkion kanssa. Kou-
lutukseen kuului myös tilapäisten 
lumimajoitteiden, eli lumikammin 
ja -kiepin rakentaminen. 

Helmi-maaliskuussa 2016 Jää-
käriprikaatista osallistui 4 upsee-
ria kansainväliseen Cold Respon-
se 2016 -harjoitukseen Norjassa. 
Kahden viikon mittaisessa harjoi-
tuksessa työskenneltiin Ruotsalais-
ten johtamassa prikaatin esikun-

nassa eri toimistojen alaisuudes-
sa. Tällä kertaa kansainvälisessä 
esikuntaympäristössä sekoittuivat 
lahjakkaasti ruotsalaisten, suoma-
laisten, norjalaisten, kanadalais-
ten, puolalaisten ja hollantilaisten 
ajatukset ja toimintamallit. Kaikil-
le harjoitukseen osallistuneille suo-
malaisille tarjoutui erinomainen 
mahdollisuus kokea hieman ta-
vanomaista suuremman harjoituk-
sen (yli 13000 sotilasta) puitteet ja 
kansainvälinen johtamisympäristö.

Maaliskuussa 2016 Poh-
jois-Suomessa järjestettyyn kan-
sainväliseen helikopterimiehistöjen 
talviharjoitukseen pyydettiin Jää-
käriprikaatia järjestämään talvisel-
viytymiskoulutusvaihe. 

Koulutusta hiihdon taitoradalla.                                                              
2016/Joonas Mattila, Combat Camera Team. 

Ammuntaa suksilla. 
2015/ Juha Massinen, JPR 

Varsinainen pääharjoitus jär-
jestettiin Ivaloon tukeutuen mut-
ta talviselviytymiskoulutusvaihe 
järjestettiin Sodankylässä. Tähän 
vaiheeseen osallistui italialaisia ja 
suomalaisia ammattisotilaita. Va-
jaan viikon mittaisessa harjoituk-
sessa lyhyen peruskoulutusvai-
heen jälkeen osallistujat viettivät 
3 vuorokautta maastossa niillä va-
rusteilla jota heillä todellisuudes-
sakin olisi mukana jos lentotehtä-
vä keskeytyy. Pienryhmäkoulutuk-
sena järjestetty koulutus vakuutti 
osallistujat siitä, että täällä todella-
kin osataan nämä asiat. Aika näyt-
tää, poikiiko tämä lisää koulutus-
pyyntöjä eri suunnista?  

 

Mekanisoitu jalkaväki hyökkää Naarmantien suunnassa ja KRHK:n henkilökunta sekä varusmiehet antavat kou-
lutusta ruotsalaisvieraille raskaalla heittimellä (120 mm) ampumisesta. 2015/Juha Massinen, JPR.
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Yhteiset harjoitukset

Vuoden 2015 toukokuussa ys-
tävyysjoukko-osastomme Ruot-
sista, Norrbotten Regement, lä-
hetti mekanisoidun joukkueen 
CV9040-kalustolla osallistumaan 
Lapin jääkäripataljoonan ampu-
maharjoitukseen Rovajärvelle. 
Joukko oli vaikuttunut Rovajärven 
ampuma-alueen mahdollisuuksis-
ta ja yhteistyön vaivattomuudes-
ta. Suomalaiset ja ruotsalaiset am-
muntojen varomääräykset ovat 
hyvin lähellä toisiaan ja ammunto-
jen valmistelut sujuivat sutjakkaas-
ti. Ruotsalaiset suorittavat enim-
mäkseen omia ammuntojaan heil-
le osoitetulla alueella, mutta yhtei-
nen harjoitus huipentui suomalai-
sen kranaatinheitinkomppanian 
tukemaan mekanisoidun joukku-
een hyökkäykseen Naarmantien 
suunnassa. 

Jatkumona edelliseen harjoi-
tukseen, Jääkäriprikaatista osal-
listui marraskuussa 2015 panssa-
rintorjuntaohjusjoukkue ja aliup-
seerikurssin panssarintorjuntalin-
ja yhteisharjoitukseen Norrbotten 
Regementin kanssa Ruotsin Bo-
denissa. Harjoituksen ensimmäi-
sessä vaiheessa Jääkäriprikaatin 
panssarintorjuntaohjusjoukkueet 
ja Norrbotten Regementin meka-
nisoidut joukot harjoittelivat toi-
siaan vastaan. Toisessa vaiheessa 
joukot suorittivat yhteisen hyökkä-
ysoperaation. Erityisesti Jääkäripri-
kaatin osaston varusmiesjohtajille 
ja joukkueiden kouluttajille harjoi-

Jääkäriprikaatin PST-ohjusjoukkueen varusmiesjohtaja ruotslaismedian 
haastatteussa ja CV9040-vaunu hyökkäysreitillään harjoitusalueella Bo-
denissa.  2015/Juha Massinen, JPR.

tus antoi ainutlaatuisen kokemuk-
sen kansainvälisestä toiminnasta.

Joulukuussa 2015 suoritettiin 
vielä yksi yhteinen ponnistus kun 
Norrbotten Regementistä osallis-
tui mekanisoitu joukkue Jääkäri-
prikaatin ja Kainuun prikaatin yh-
teiseen saapumiserän 2/15 päät-
töharjoitukseen nimeltään NAAR-
MA15. Joukkue liitettiin osaksi 
harjoituksen mekanisoitua keltais-

ta osapuolta. Tästä johtuen kel-
taisen toiminta ja käskyt aina ra-
diokomentoja myöten suoritettiin 
englanniksi, joten taas yksiköiden 
päälliköt ja erillisten joukkueiden 
varusmiesjohtajat saivat kokemus-
ta kansainvälisestä toimintaym-
päristöstä. Harjoitus sujui hyvin 
ja monta tärkeää havaintoa saa-
tiin kerättyä talteen tulevaisuuden 
harjoitusten ja yhteistoiminnan 
suunnittelun varalle.

Tulevaisuus

Tulevien vuosien aikana kansain-
välinen toiminta ja yhteistyö tulee 
koskettamaan koko Jääkäriprikaa-
tin henkilöstöä entistä enemmän. 
Vuodesta 2018 alkaen isoja yhteis-
harjoituksia Norrbottenin Rege-
mentin ja Kainuun prikaatin kans-
sa tullaan järjestämään muutaman 
vuoden välein. Tämä on osa Suo-
men ja Ruotsin maavoimien välistä 
suunnitelmallista FISE -yhteistyötä.  

Näiden tulevien harjoitusten ko-
koonpanoihin sekä suunnittelu- ja 
valmistelutyöhön tarvitaan paljon 
halukkaita ja kyvykkäitä sotilaita 
esimerkiksi esikuntatehtäviin. Kan-
sainvälisille kursseille ja kielikoulu-
tukseen osallistuvien määrää pyri-
täänkin tästä johtuen lisäämään. 
Varsinaisiin kansainvälisiin operaa-
tioihin ja rauhanturvatehtäviin Jää-
käriprikaatista osallistuvien mää-
rä pysynee lähivuosina entisellään. 
Todennäköistä kuitenkin on, että 

nuorella tai vähän kokeneemmal-
lakin sotilaalla on jo ennen ensim-
mäiseen rotaatiokoulutukseen tai 
operaatioon lähtöään monipuoli-
nen kokemus kansainvälisestä toi-
minnassa omassa maassa tai lähi-
naapurissa. 

Esikuntatyöskentelyä G5-toi-
miston teltassa Cold Response 
2016-harjoituksessa Norjassa. Ku-
vassa olevat kansallisuudet: Ruot-
si, Kanada, Norja. 2016/Juha Mas-
sinen, JPR.
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Jääkäriprikaatilla ja sen kanta-
joukolla, Lapin jääkäripatal-
joonalla, on kohta satavuotiset 

marssiperinteet. Terijoella, Karja-
lan Kannaksella aloitettiin tehokas 
taistelukoulutus 1920- luvulla ja sii-
hen sisältyivät alusta asti pitkät ja 
vaativat polkupyörä- ja hiihtomars-
sit. Nämä liikuntatavat olivat niin 
leimallisia, että ne muodostivat 
joukon ensimmäisen joukko-osas-
totunnuksen. Esimerkkinä voidaan 
mainita esimerkiksi vuoden 1931 
kaksiviikkoinen talvisotaharjoitus, 
jonka aikana Polkupyöräpataljoo-
na 1 hiihti noin 200 kilometriä sa-
malla taistellen. Polkupyörin teh-
dyistä marsseista oli vuoden 1932 
elokuun marssi eräs mittavimmis-
ta. Tuolloin pataljoona pyöräili vii-
kon aikana kaikkiaan noin 600 ki-
lometriä Terijoelta Savonlinnaan ja 
takaisin. Terijoen ajoilta on peräi-
sin myös noin 60 kilometrin mit-
tainen polkupyöräkilpailu, joka ny-
kyisin ajetaan Sodankylästä Jeesi-
ön kylään ja takaisin. Alkuperäi-
nen lenkki tunnettiin nimellä ”Ki-
vennavan lenkki” ja se kulki reittiä 
Terijoki- Lintula- Kivennapa- Raivo-
la- Vammelsuu- Terijoki.

Sotien jälkeen marssiperinne 
jatkui Vaasassa. Vuoden 1946 ke-
sällä Jääkäripataljoona 1 pyöräili 
vaativan marssin Vaasasta Kuopi-
oon ja takaisin. Sota-aikaiset korvi-
kerenkaat eivät kestäneet sorapin-
taisia teitä ja jokainen jääkäri paik-
kasi pyöränsä renkaita keskimää-
rin puolitoista kertaa. Myös Kiven-
navan lenkin perinnettä jatkettiin. 

Vuonna 1954 pataljoona marssi 
pitkän maakuntamarssin elokuun 
23.- 25. päivänä. Matkaa kertyi 
357 kilometriä ja maakuntamars-
seista tuli Vaasan aikana tapa.

Pataljoonan siirtyessä Sodan-
kylään marssiperinne seurasi mu-
kana. Viimeistään tässä vaihees-
sa marssit liittyivät osaksi sotilas-
valaa. Elokuussa 1967 pataljoona 
pyöräili Sodankylästä Vuotsoon ja 
sieltä Lokan ja Savukosken suun-
taan. Taistelukoulutusta sisältänyt 
”sotaretki” oli samalla kesäkuussa 
palvelukseen astuneiden alokkai-
den valamarssi, jolle kertyi mittaa 
lähes 500 kilometriä. Vuosikym-
meniä valamarssit olivat yksi Lapin 
jääkäripataljoonan ja myöhemmin 
Jääkäriprikaatin tunnusmerkeis-
tä, joka erotti sen Puolustusvoimi-
en muista joukko-osastoista. Van-
hemmat reserviläiset muistelevat 
yhä noita retkiä positiiviseen sä-
vyyn, vaikka myös rasituksia muis-
tetaan asiaan kuuluvaan tyyliin ko-
rostaa.

Yksi marssiperinteistä on ollut 
esimiesten mukana olo. Koulut-
tajat, päälliköt ja komentajat ovat 
pyöräilleet tai hiihtäneet joukkon-
sa mukana kannustaen ja toimien 
esimerkkinä nuoremmille sotilaille. 
Motivoinnin ohella tämä on anta-
nut erityisesti ylemmille johtajille 
mahdollisuuden aistia ja muokata 
joukkonsa henkeä paremmin, kuin 
lyhyet piipahdukset joukon paris-
sa.

Prikaatin nuorille alokkaille jär-
jestetyn valamarssin ohella on Jää-

käriprikaatissa järjestetty noin 15 
vuoden ajan oma marssinsa pri-
kaatin kokeneimmille varusmie-
hille. Kokelasvaellus toistuu kah-
desti vuodessa, syksyllä jalkaisin 
ja keväällä hiihtäen. Syksyllä paik-
ka vaihtelee mutta kevään tapah-
tumapaikaksi on vakioitunut Kä-
sivarsi, jossa kokelaat osallistuvat 
samalla Pohjan Jääkärikillan ope-
raatio Pohjanloimuun. Kokelas-
vaelluksen tavoitteena on kehit-
tää fyysistä kuntoa ja johtamistai-
toa pitkällä jalka- tai hiihtomarssil-
la, sekä luoda me-henkeä tulevien 
avainreserviläisten keskuuteen. 
Operaatio Pohjanloimuun liittyy 
myös veteraanien perinnön vaali-
minen ja kiltatyön esittely. Tänä-
kin keväänä kokelaat kuuntelivat 
kiinnostuneina kun sotilasmesta-
ri (evp) Veikko Korkko kertoi Kil-
pisjärven seudun viimeisistä tais-
teluista keväällä 1945. Veteraanin 
muisti oli edelleen kirkas korkeasta 
iästä huolimatta.

Muistoja valamarsseilta

Jääkäriprikaatin komentaja, evers-
ti Jyrki Jolma, johti II/90 saapumi-
serän valamarssin 21.- 24.9.1990 
välisenä aikana. Marssiosastoa ko-
mensi kapteeni Pertti Lokka. Reit-
ti suuntautui aluksi Sodankylästä 
pohjoiseen, vei kahlaten yli Luiro-
joen, tutustutti alokkaat Lokan te-
kojärveen sekä Lokan ja Sompion 
historiaan päätyen lopulta Savu-
koskelle. Siellä vannottiin sotilas-
vala Jääkäriprikaatin komentajan 
ja lipun, sekä runsaan omaisjou-
kon edessä. Matka jatkui valan 
jälkeen Kairalaan, josta viimeinen 
päivämatka pyöräiltiin Sodanky-
lään. Marssiosaston komentaja 
totesi jälkikäteen, että moni alo-
kas havaitsi omaavansa pidemmän 
”pinnan” ja suomalaista sisua siinä 
määrin, että tulevaisuudessa mi-
tään ei luovuteta ennen kuin on 
kokeiltu tosissaan ja haettu vastus-

ten rajat. Paremmin ei voisi kuvata 
vaativan marssin keskeisintä ope-
tustavoitetta.

Monien muiden joukossa vala-
marssilla pyöräili alokas, joka mai-
semien ohi vilistäessä pohti omaa 
tulevaisuuttaan. Myöhemmin sa-
mainen alokas on pyöräillyt vas-
taavan marssin useampaan ker-
taan. Joukkueen johtajana reitti 
vei Leville, jonka laen tuntumassa 
alokkaat vannoivat valansa syys-
kesällä 1998. Komppanian pääl-
likkönä hän pyöräili Pomokairan 
halki Pokkaan ja sieltä Kutturan 
kautta Kiilopäälle, jonka huipul-
la vala vannottiin uuden vuositu-
hannen alussa syyskesällä 2002. 
Eräs ympyrä sulkeutui elokuussa 
2003 alokkaiden pyöräillessä van-
nomaan valaansa samalle kentäl-
le Savukoskella, jossa päällikkö it-
se oli vannonut sotilasvalansa 13 
vuotta aiemmin.

Valamarssit nykyisin

Usean päivän kestoisia valamars-
seja ei nykyisin järjestetä. Niitä pi-
dettiin aikaa vievinä ja ehkä vähän 
yllättävästi kovin kritiikki tuli Puo-
lustusvoimien korkeimmalta lii-
kuntajohdolta, joka moitti mars-
seja jyrkin sanoin liian vaativiksi ja 
fyysiseen koulutukseen käytettyjä 
tunteja marssien myötä liian yksi-
puolisiksi. Niinpä niin, usein tun-
tuu, että tärkeintä ei ole tulipalon 
sammuttaminen vaan se, miten 

tulipalo sammutetaan. Hyvä olisi 
ollut käydä seuraamassa edes yk-
si marssi, ennen kuin tapahtuma 
tuomittiin. Pääsäätöisesti kaikki 
marssille lähteneet sen myös kun-
nialla läpäisivät, jolloin tapahtuma 
ei millään voinut olla liian vaativa. 
Oikein toteutettuna pitkäkin mars-
si on läpäistävissä. Vanha sanonta, 
ei matka tapa, vaan vauhti, antaa 
hyvän perustan suunnittelulle.

Jääkäriprikaatin marssiperinne 
ei ole kuitenkaan kuollut. Lapin ja 
Pohjan jääkäripataljoonat vakioi-
vat valamarssit päivän mittaisik-
si, vaativiksi tapahtumiksi. Talvel-
la hiihtoreitti kiertää Korusvaaran 
ja Pittiöjärven kautta Pittiövaaran 
länsipuolelle, josta edelleen Läs-
kikurusta Nuulasenlehdon ja Ison 
Lintuselän halki takaisin varuskun-
taan, osa yksiköistä vasta- ja osa 
myötäpäivään. Reitillä on mittaa 
noin 30 km. Kesäinen reitti suun-
tautuu Sodankylästä VT4 vartta 
etelään Torviseen, josta käänny-
tään Luostolle ja edelleen Alakiti-
sen vartta Askan kautta takaisin 
Sodankylään. Tämän reitin pituus 
on noin 90 km. Pohjan jääkäri-
pataljoonan tultua lakkautetuksi 
vuoden 2014 lopussa Lapin jääkä-
ripataljoona on jatkanut valamars-
siperinnettä samoilla järjestelyillä.

Vaativan valamarssin päämää-
ränä on ensinnäkin kohottaa sii-
hen osallistuvien peruskestävyyt-
tä. Samalla nuoret alokkaat liite-
tään sukupolvien mittaiseen jää-
käreiden ketjuun. Tärkein opetus-
tavoite on kuitenkin sama, jonka 
kapteeni Lokka aikoinaan hienos-
ti kuvasi. Suoriutuminen sellaises-
ta fyysisestä suorituksesta, josta ei 
etukäteen usko selviävänsä, vah-
vistaa uskoa omiin kykyihin. Kas-
vaneesta sietokyvystä ja noussees-
ta periksi antamisen kynnykses-
tä on hyötyä jatkopalveluksessa ja 
koko loppuelämän aikana. 

Oikein toteutettuna vaativa 
marssi on eräs parhaita koulutus-
tapahtumia, joita sotilasjoukolle 
voi järjestää. Nykyisen kaltainen 
marssi on varsin hyvä. Henkisen 
kasvun kannalta vielä parempi oli-
si usean päivän marssi, jossa jokai-
nen joutuu käymään omaa sisäis-
tä taisteluaan lihassärkyä vastaan 
marssin toisena ja kolmantena aa-
muna. Ehkäpä koko Jääkäriprikaa-
ti marssii taas tulevaisuudessa pe-
rinteidensä mukaisia maakunta-
marsseja. On monia tapoja erot-
tua muista joukko-osastoista, ei-
vätkä vaativat marssit ole niistä ai-
nakaan huonoin.

Jääkäriprikaatin valamarssit
Lähes satavuotiaat marssiperinteet

3. Jääkärikomppania saapumiserän 1/15 vala-
marssilla, kärjessä kapteeni Sakari Hietanen ja 
everstiluutnantti Ari Mure.

Saapumiserän 2/98 valamarssi 
kulkee läpi Pomokairan elokuussa 1998.

Saapumiserän 1/16 valamarssilla 
Lintuselässä matkalla kohti Pittiö-
vaaraa.

Kranaatinheitinkomppania saapumiserän 1/16 
valamarssilla Lintuselässä, kärjessä kokelas Paasi 
ja kapteeni Tapio Kangasvuo.

Kokelasvaelluksella Käsivarren tuntureilla huhtikuussa 2016

Everstiluutnantti Ari Mure
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Everstiluutnantti Joakim Salonen

Rovaniemen ilmatorjuntapatteriston kuulumisia

Koulutusta suunnitelmien 
mukaan

Artikkelin kirjoitushetkellä eläm-
me saapumiserän 116 joukkokou-
lutuskauden päätösharjoituksia. 
Edellisen lehden ilmestymisen jäl-
keen olemme toteuttaneet kou-
lutusta Jääkäriprikaatin vuoden 
2016 toimintakäskyn, meille käs-
kettyjen joukkotuotantovelvoit-
teiden ja saapumiseräkäskyn 116 
mukaisesti. Yleisesti ottaen voin 
ilolla todeta, että meille käsketyt 
tavoitteet on saavutettu sekä teh-
tävät hoidettu totutun mallikkaas-
ti. Alkuvuodesta 2016 meille sel-
visi, että puolustusvoimauudistus 
jatkuu Someroharjulla. Palaan tä-
hän myöhemmin artikkelissa.

Opistoupseerien eläköitymisen 
myötä kannan huolta erityises-
ti johtokeskusosaamisen katoami-
sesta. Siksi perustimme patteris-
toon johtokeskusjärjestelmäpääl-
likön tehtävän. Tehtävään mää-

rättiin kapteeni Niko Hämäläinen, 
joka vastaa tarvittavan johtokes-
kushenkilöstön osaamisen hank-
kimisesta, ylläpidosta ja kehittämi-
sestä sekä osallistuu luonnollisesti 
järjestelmän kehitystyöhön. Valta-
kunnallinen pääkoulutuspaikka ky-
seiselle järjestelmälle on Ilmasota-
koulu.

Ilmatorjuntaohjusjärjestelmä 
90M koulutukseen liittyen saim-
me kevään aikana hyviä uutisia, 
kun järjestelmään kuuluva lämpö-
kamera päätettiin päivittää. Tämä 
tarkoittaa suorituskyvyn säilymistä 
pitkälle ensi vuosikymmenen puo-
lelle sekä koulutusvastuun jatku-
mista prikaatissa. Koko järjestel-
män suorituskyvyn jatkamisen tai 
vaihtoehtoisesti hallitun alasajon 
päätökset tehdään vasta elinjakso-
tutkimusten päätyttyä.

Tukikohtakomppania on pitä-
nyt aktiivisesti yhteyttä Lapin len-
nostoon, jossa palvelevia varus-
miehiä yksikkö hallinnoi. Uskon, 

että hyvällä suunnittelulla ja yh-
teistyöllä pystytään kokonaisuus 
rakentamaan mielekkääksi, mikä 
toivottavasti näkyy myös varus-
miehiltä kerättävissä palautteissa. 
Yksikön uudella vääpelillä, yliker-
santti Joona Virrankarilla, on taus-
taa palveluksesta lennoston puo-
lella, mikä edesauttaa yhteistyön 
kehittymistä. Toivottua kehitty-
mistä on tapahtunut myös jouk-
kotuotettavien joukkojen operatii-
visten käyttäjien aktivoitumisessa. 
Olemme saaneet heiltä sijoitettua 
henkilöstöä mukaan harjoituksiin, 
mikä osaltaan motivoi varusmie-
hiäkin.

2.JK:n päällikkönä aloitti 1.5. 
kapteeni Janne Miettinen edeltä-
jän lähdettyä Libanoniin kriisin-
hallintapalvelukseen. Komppania 
on jatkanut yhteistyötään LAPJP:n 
kanssa jääkärikoulutuksen saral-
la. Jääkärikomppanian hajautetun 
taistelutavan koulutuksesta luo-
vuttiin ja palattiin ”perinteiseen” 
tapaan. 

Muutosta ja valmiutta tie-
dossa

Artikkelin kirjoitus- ja julkaisuhet-
ken eriaikaisuudesta johtuen osa 
artikkelissani mainituista asioista 
saattaa saaneen päätöksen ja osa 
ei. Joka tapauksessa näyttää siltä, 
että Rovaniemen ilmatorjuntapat-
teriston rauhanajan organisaati-
ota muutetaan vuodenvaihtees-
sa 2016–2017. Prikaatin esityksen 
mukaan jääkärikoulutus keskite-
tään Sodankylään ja sotilaspoliisi-
koulutus Rovaniemelle. 

Maavoimien päätös ottaa val-
mius ykköstehtäväksi on enem-
män kuin tervetullut muutos. Ku-
ten aiemmin mainitsin, se haastaa 
niin prikaatin henkilöstön kuin pri-
kaatin organisaationa tekemään 
aktiivisia toimenpiteitä päätöksen 
seurauksena. 

Jokaisen palkattuun henkilö-
kuntaan kuuluvan on pohdittava 
toimintakykyään ja taitojaan yk-
sittäisenä sotilaana ja osaamistaan 
SA-tehtävässään sekä päälliköiden 
oman SA-joukkonsa suoritusky-
kyä. Jos pohdinnan seurauksena 
tuntee piston sydämessään, lienee 
korkea aika tehdä asialle jotain. 
Myös esimiesportaan on päätet-
tävä, mistä luovutaan valmiudellis-
ten asioiden kasvattaessa työkuor-
maa ja sitoessa resursseja aiempaa 
enemmän.

 

Juhani Lehtinen

Joakim Salonen

Tuotos - Panos = Kiire?

Aina välillä ihmetyttää, mistä kii-
re oikein syntyy? Onko se itse syn-
nytettyä vai ulkoapäin annettua? 
Voidaanko siihen vaikuttaa vai aje-
lehdimmeko holtittomasti kiireen 
kierteessä viikosta toiseen? Puo-
lustusvoimissa on käytössä ns. yli-
vuotinen suunnittelu, jossa seuraa-
van vuoden raamit lukitaan kulu-
van vuoden keväällä. Toiminnan 
ja resurssien suunnitteluprosessin 
edetessä nämä raamit härmistyvät 
loppuvuodesta prikaatin toiminta-
käskyksi. Toimintakäskyn pohjal-
ta laaditaan saapumiseräkäskyjä, 
vuosityösuunnitelmia, henkilöstön 
käyttösuunnitelmia jne. Prikaatis-
sa on käytössä myös viiden viikon 
sääntö eli esimerkiksi harjoituksiin 
liittyvät käskyt on ilmestyttävä vä-
hintään kyseistä aikajännettä nou-
dattaen, vaikka aiemminkin. Muu-
tokset ovat aina enemmän kuin 
todennäköisiä, mutta tärkein kysy-
mys kuuluukin, että mihin saakka 
myös hyväksyttäviä?  

Työkalut ovat siis olemassa, 
mutta niitä pitää osata käyttää 
ja vaatia, että niitä käytetään kai-
killa tasoilla. Vastuu on tietenkin 
esimiehillä, mutta myös jokaisel-
la työntekijällä omasta toiminnas-
taan. Aina silloin tällöin joutuu ole-
maan ilkeä ja torppaamaan erilai-
sia tukipyyntöjä tai henkilökunnan 
osallistumisia eri tilaisuuksiin. Itsel-

läni näiden taustalla on vain ja ai-
noastaan huoli henkilöstön jaksa-
misesta ja hyvinvoinnista. 

Omaa toimintakykyä kehit-
tämässä

Sain mahdollisuuden osallistua 
perinteiseen Operaatio Pohjanloi-
muun 25.–27.4. Kilpisjärvellä. La-
pin jääkäripataljoonan komenta-
jan johdolla toteutettu operaatio 
kehitti henkilökunnan ja varus-
miesten fyysistä kuntoa ja johta-
mistaitoa hiihtomarssilla sekä kun-
nioitti veteraanien perintöä joukon 
osallistuessa kansallisen veteraani-
päivän lipunnostotilaisuuteen kol-
men valtakunnan rajapyykillä. Ra-
japyykille saapui myös puolustus-
ministerimme seurueineen kun-
nioittamaan tilaisuutta. 

Prikaatin kokelaiden kanssa 
vaelsimme sotilasvarustuksessa 
sukset jalassa kolmen päivän aika-
na kolmen PAK-marssin verran ja 
nautimme käsivarren upeista mai-
semista. Operaation tuki- ja järjes-
telyorganisaatio toimi kiitettävästi 
ja huolto pelasi. Toivottavasti jat-
kossa kaikki prikaatissa palvelevat 
upseerikokelaat pääsevät osallistu-
maan operaatioon.

Yliluutnantti Kari Rautava ampumaharjoituksen miinojen tehoesittelyssä.

Operaatio Pohjanloimun hiihtovaelluksella.
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Kapteeni Mikko Hyttinen

Perusyksikköesittely: Tukikohtakomppania

Tukikohtakomppania perus-
tettiin 1.9.2014 Lapin ilma-
torjuntarykmentin Rovanie-

men ilmatorjuntapatteristoon. 
Puolustusvoimauudistuksen jäl-
keen Jääkäriprikaatin tukikohta-
komppania on yksi Rovaniemen 
Ilmatorjuntapatteriston kolmesta 
perusyksiköstä ja se tuottaa suori-
tuskykyä ilma- ja maavoimille. Tär-
kein tehtävä on tuottaa lennosto-
jen siirtyvien taistelutukikohtien 
huoltokomppaniat. Lisäksi yksik-
kö kouluttaa vartioryhmät ilma-

torjuntapatterin joukkotuotannon 
tarpeisiin ja ylläpitää varuskunnalli-
sia palveluita, hallinnoimalla varus-
kunnan vartiointiin käskettyjä soti-
laspoliiseja sekä varuskunnan ter-
veysaseman lääkintämiehiä. Puo-
lustushaarat ylittävän toiminnan 
komppanian arkeen tuo yhteis-
toiminta Lapin lennoston kanssa. 
Kaikki lennostossa palvelevat va-
rusmiehet ovat hallinnollisesti Tu-
kikohtakomppanian johdettava-
na. Varusmiesvahvuus kasvaa suu-
rimmillaan yli kolmensadan, minkä 
vuoksi hallinnollinen työmäärä on 
ajoittain suuri. 

Siirtyvän taistelutukikoh-
dan huoltokomppania

Tukikohtakomppania tuottaa jo-
kaisesta saapumiserästä yhden, lä-
hes määrävahvuisen huoltokomp-
panian siirtyvään taistelutukikoh-
taan. Siirtyvän taistelutukikohdan 
kalusto liikkuu konteissa. Taistelu-
tukikohdan toiminta liittyy ilmavoi-
mien hävittäjätoiminnan tukemi-
seen. Siirtyvän taistelutukikohdan 
huollon toteuttaa huoltokomppa-

nia. Komppania ylläpitää tukikoh-
dan taistelijoiden taistelukuntoa 
toteuttamalla materiaalitäyden-
nyksiä, kuljetuksia, kunnossapitoa, 
lääkintähuoltoa sekä huoltopalve-
luita. 

Tukikohdan siirtyessä huolto-
komppania valmistautuu jakautu-
maan kahteen huoltokeskukseen, 
joissa se kykenee toimimaan rajoi-
tetusti siirron ajan.

Huoltokomppaniaan kuuluu 
komentojoukkue, huoltopalvelu-
joukkue, täydennys- ja kuljetus-
joukkue sekä ensihoitojoukkue. 
Komentojoukkue perustaa ko-
mentopaikan. Johtamisen rinnalla 

keskeisin joukkueen tehtävä on tu-
kikohdan huollon tilannekuvan ko-
koaminen ja jakaminen. Komento-
paikka suunnittelee ja käskee tu-
kemistehtävät joukkueille tilanne-
kuvan perusteella ja tilaa täyden-
nykset huollon johtopaikalta kiin-
teästä taistelutukikohdasta. Jouk-
kue pitää huoltokomppanian joh-
tamiskykyisenä ja vastaa komppa-
nian suojelutiedustelusta ja tuki-
kohdan kenttäpostin lajittelusta. 
Komentojoukkueen suojausryhmä 
suojaa komentopaikan, perustaa 
kulunvalvontapaikan ja valmistau-
tuu toimimaan taistelutehtävissä 
”iskuportaana”.

Huoltopalvelujoukkue perustaa 
tukikohdan muonituspaikan, kent-
täpostipaikan ja kaatuneiden ko-
koamispaikan. Joukkueen on ky-
ettävä järjestämään tukikohdan 
joukkojen muonitus ja talousve-
den jakelu, varastoimaan elintar-
vikkeita ja toteuttamaan vaatetus-
huoltoa ja hygieniapalveluita. Täy-
dennys- ja kuljetusjoukkue perus-
taa ampumatarvikkeiden täyden-
nyspaikan, polttoaineiden täyden-
nyspaikan, ajoneuvojen kunnossa-
pitopaikan ja aseiden kunnossapi-
topaikan. Joukkueen pääkalustoa 
ovat työkoneet ja raskaat kuor-
ma-autot vaihtokorilaittein. Jouk-
kueella on koneellinen materiaa-
linkäsittelykyky. Joukkue kykenee 
vianmäärityksiin ja pieniin korjaus-
toimenpiteisiin. Joukkueen kulje-
tusryhmä kuljettaa pääosan tuki-
kohdan materiaalikonteista.

Ensihoitojoukkue perustaa siir-
tyvän taistelutukikohdan ensihoi-
toaseman, jonka tehtävänä on 
haavoittuneille annettava henkeä 
-, raajoja - ja näköä pelastava hä-
täkirurgia, sairaiden hoito, poti-
laiden kuljetus ja evakuointi sekä 
lääkintämateriaalin täydennykset. 
Ensihoitoasema kykenee käsitte-
lemään kymmeniä haavoittuneita 
tunnissa ja evakuoimaan tukikoh-
dan taistelijoita. Tukikohtakomp-
pania kouluttaa joukkueesta ai-
noastaan evakuointiryhmän. Lo-
put ryhmät sijoitetaan reservistä 
lääkintähuollon ammattilaisista. 
Saapumiserän, Ilmavoimien päät-
töharjoitukseen, käsketään koko 
lääkintäjoukkue kertausharjoituk-
seen, jolloin koko komppania on 
koolla ensimmäistä kertaa.

Rovaniemen varuskunnalli-
nen toiminta

Tukikohtakomppanian sotilaspo-
liisijoukkue toteuttaa Rovaniemen 
varuskunnan vartiointia. Sotilas-
poliisijoukkueen taistelijat saavat 
sotilaspoliisikoulutuksen ja heidän 
poikkeusolojen tehtävä tulee ole-
maan joko joukkotuotettavassa 
huoltokomppaniassa tai ilmator-
juntapatterissa. Varuskuntaosas-
to on tukikohtakomppanian ylivoi-
maisesti suurin osasto.

Osasto lennostossa palvele-
vat apumekaanikot, ilmataistelua-
semiehet, johtokeskusaliupseerit 
ja laivuekuljettajat. Käytännössä 
edellä mainitut siirtyvät päivittäin 
aamupalan jälkeen laivueeseen 
koulutukseen ja virka-ajan päät-
teeksi takaisin perusyksikköön tu-
kikohtapalvelukseen. Tukikohta-
komppania vastaa lennoston tais-
telijoiden hallinnosta ja toteuttaa 
erikseen sovitun koulutuksen ku-
ten rynnäkkökivääriammunnat ja 
kotiutustestit.

Varuskuntaosaston alaisuu-
teen kuuluu myös sotilaskuljetta-
jakurssi, josta kuljettajat valitaan 
Rovaniemen ilmatorjuntapatte-
riston joukkotuotantoyksiköiden 
tarpeisiin. Lapin sotilassoittokun-
nassa palvelevat mediamiehet ja 
sotilassoittajat kuuluvat hallinnol-
lisesti tukikohtakomppanian alai-
suuteen. Tukikohtakomppania on 
päällikön näkökulmasta haastava 
yksikkö sen monimuotoisuudesta 
johtuen. Lisäksi sotilaskuljettaja-
kurssit ammattipätevyysajoineen 
ja koulutuksineen asettavat omat 
haasteensa. 

Tukikohtakomppaniasta voita-
neen käyttää nimitystä hybridiyk-
sikkö sen erityispiirteet huomioi-
den. 
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Suomen vanhin yleisötapahtuma, jo vuosisatoja jatkunut vartioparaatiperinne, tuo jälleen sotilassoittokun-
nat kesäiseen Helsinkiin. Tapahtuma sisältää marssia sekä musiikkiesityksiä Helsingin keskustassa. Kukin 
Suomen kuudesta soittokunnasta käy vuosittain esiintymässä Vartioparaatissa kesän aikana. Tänä vuon-

na neljännen vartioparaatin piti Lapin sotilassoittokunta, joka aloitti perinteiden mukaisesti Senaatintorilta. Se-
naatintorilta vartioparaati lähti marssien Kauppatorin kautta päävartioon, sekä sieltä takaisin Esplanadia pitkin 
Kasarmitorille. 

Valitettavasti soittokunta joutui keskeyttämään marssinsa yllättävän sadekuuron vuoksi jo päävartioston 
kohdalla. Sääolosuhteista huolimatta yleisöä oli saapunut kuuntelemaan ja katselemaan marssia runsain mi-
toin. Vartioparaatin jälkeen soittokunta esiintyi Espan lavalla järjestetyssä MIL Espa   konsertissa. Sadepilvet ka-
tosivat yhtä nopeasti kuin tulivatkin, joten yleisö sai nauttia soittokunnan esityksestä.

Marssin tahdissa Vartioparaatissa 

Lapin sotilassoittokunnan mediatuottajat
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Maakuntakomppanian kuntotestaus ja ampuma-
harjoitus 14.-15.5.2016

Yliluutnantti Jukka Ruha

Maanpuolustuskoulutusyh-
distykseltä (MPK) tilattu 
reserviläisten kuntotes-

taus ja ampumaharjoitus järjestet-
tiin Rovaniemellä, Someroharjulla 
14.–15.5.2016. Harjoituksen joh-
ti Lapin maakuntakomppaniaan 
kuuluva Jouni Selkälä sekä MPK:n 
Lapin koulutus- ja tukiyksikön kou-
lutuspäällikkö Pasi Ylitalo. Harjoi-
tuksen teemana olivat rynnäkköki-
vääriammunnat sekä reserviläisten 
kunnon testaaminen. Harjoituk-
seen osallistui Lapin ja Ylä-Lapin 
maakuntakomppanioista 42 reser-
viläistä. Keli ei suosinut harjoitusta, 
sillä pääosin sää viikonloppuna oli 
erittäin sateinen.

Ammunnat 

Ammuntojen tavoitteena oli ryn-
näkkökiväärin (RK) käsittelytaidon 
ja ampumataidon kehittäminen. 
Rynnäkkökivääriammunnat toteu-
tettiin lauantaina Pahkamaan am-
pumaradalla. Ammunnoissa koh-
distettiin aluksi aseet, jonka jäl-
keen siirryttiin RK 2 -ammuntaan. 
Kyseisessä ammunnassa ammut-
tiin 10 laukauksen kilpasarja. Paras 
tulos oli 94 pistettä sekä reservi-
läisten keskiarvo tulos oli 85,7. RK 
2 -ammunnan jälkeen ammuttiin 
RK 5 -ammunta, joka kuuluu va-
rusmiehillä erikoiskoulutuskauden 
ammuntoihin. RK 5 -ammunnas-
sa aiheena on lippaan vaihto, jos-
sa ampuja vaihtaa polvelta ja sei-
saalta lippaan ja jatkaa tulitoimin-
taa. Ammunnassa ammutaan 5 x 
(1 + 1) laukausta polvelta sekä 5 
x (1 + 1) laukausta seisaalta. Erin-
omaisen tuloksen saa polvelta ja 
seisaalta molemmista 10 osumalla. 
Paras tulos, jonka saavutti useam-
pi reserviläinen, oli 20 osumaa. 
Keskiarvona oli kiitettävä tulos, jo-

hon ammunnassa vaaditaan 8 - 9 
osumaa sekä seisaalta että polvel-
ta. Yhteensä reserviläiset ampui-
vat viikonlopun aikana 1400 lau-
kausta.

Kokonaisuutena harjoitukseen 
osallistuneiden aseenkäsittely- ja 
ampumataidot olivat tulosten pe-
rusteella erittäin hyvällä tasolla.

Kuntotestit

Reserviläisten kuntotestauksessa 
tehtiin lihaskuntotesti lauantaina 
ja Cooperin testi sunnuntaina. Li-
haskuntotesti suoritettiin lauantai- 
iltana ammuntojen jälkeen. Pitkän 
päivän päätteeksi suoritettu testi 
sopi hyvin ohjelmaan. 

Cooperin testi juostiin sun-
nuntaiaamuna klo 7 - 10 välillä. 
Maakuntakomppanian sitoutu-
neille reserviläisille tavoitteena oli 
2400 metrin vaatimusrajan ylittä-
minen. Juoksijoita testissä oli 26 
reserviläistä. Parhaaksi tuloksek-
si tuli 3175 metriä sekä keskiarvo 
oli 2522 metriä. Cooperin testissä 
”jäniksenä” juoksi puolustusvoi-
mien valvojan roolissa ollut yliluut-
nantti Jarno Mustonen. 2400 m 
tahtia juossut Mustonen oli hyvä 
”merkkipaalu” reserviläisille juok-
sun aikana.

Kuntotestaus sekä ammunnat 
olivat myös koulutustilaisuus tes-
tien sekä ammuntojen vetäneil-
le reserviläisille, jotka saivat hy-
vää oppia ja kehittävää palautetta 
suorituksistaan. Viikonloppu oli ai-
kataulullisesti sopiva ja myös huol-
toon oli aikaa. Reserviläiskyselyssä 
annettu yleisarvosana koulutusta-
pahtumasta oli 4,0 sekä kaikkien 
vastausten keskiarvo oli 4,3. Tästä 
pääteltynä reserviläiset olivat erit-
täin tyytyväisiä harjoitukseen! 

Vastaava tapahtuma toteu-
tetaan seuraavan kerran 13.–
14.8.2016, johon kutsutaan pää-
osin maakuntakomppanian si-
toumuksen tehneitä, joilla ei ole 
vielä sitoumukseen liittyviä kunto-
testejä vaaditulla tasolla suorittui-
na. 

na. Varusmiespalveluksen jälkeen 
reserviläiset siirtyvät työn ja opin-
tojen perässä eri puolelle Suomea, 
mutta heidän sijoituksensa pääosin 
säilyvät siinä joukossa mihin heidät 
on aikanaan koulutettu. Näin ollen 
pääosa Lappiin reservin harjoituksiin 
tulevista reserviläisistä tulee muualta 
kuin Lapin maakunnasta.

Miten haetaan ja saa lykkä-
ystä kertausharjoituksista?

”Lykkäys” on terminä lähes koko-
naan poistettu sekä kutsunnoista 
että kertausharjoituksista. Nykyään 
kertausharjoituskäsky voidaan re-
serviläisen osalta peruuttaa esimer-
kiksi terveydellisistä syistä. Reservi-
läinen voi myös hakea vapautusta 
kertausharjoituksesta - vapautusha-
kemus vastaa entistä lykkäyksen ha-
kemista -, jolloin kertausharjoitus-
käskyn lähettänyt aluetoimisto te-
kee päätöksen vapautushakemuk-
seen asevelvollisuuslain ja puolus-
tusvoimien määräysten perusteella.

Kertausharjoitusvelvoite on ase-
velvollisuuslaissa määrätty reservi-
läisen lakisääteinen velvoite. Asevel-
vollisuuslain mukaan kertausharjoi-
tuskäsky on lähetettävä vähintään 
kolme kuukautta ennen harjoituk-
sen alkamista, jolloin reserviläisel-
le jää riittävästi aikaa järjestää sekä 
henkilökohtaiset että työasiat siten, 
että hän voi osallistua harjoitukseen. 
Aluetoimistot pyrkivät aina lähettä-
mään käskyn noin puoli vuotta en-
nen harjoitusta.

Asevelvollisuuslain mukaan ker-
tausharjoituksesta voidaan henkilö-
kohtaisesta hakemuksesta vapaut-
taa asevelvollinen:
1. Jolle vapautus on tämän perhe- 
tai taloudellisten olojen taikka am-
matin tai elinkeinon harjoittamiseen 
liittyvien syiden vuoksi erittäin tar-
peellinen;
2. Jonka opintojen aloittaminen tai 
eteneminen tuntuvasti kärsisi ilman 
vapauttamista;
3. Jonka osallistuminen kertaushar-
joitukseen erityisen vakavasti hait-
taisi tai vahingoittaisi hänen työnan-
tajansa toimintaa; tai
4. Asevelvollisen muun erityisen 
henkilökohtaisen syyn vuoksi.

Vuosi 2016 on iso kertaus-
harjoitusvuosi Lapissa. Tänä 
vuonna Lapin maakunnassa 

järjestettäviin kertausharjoituksiin 
käsketään yhteensä lähes 4500 re-
serviläistä, ja vapaaehtoisiin harjoi-
tuksiin kutsutaan yli 2000 reservi-
läistä. Vuonna 2015, jolloin reservin 
koulutuksen määrän palauttaminen 
Puolustusvoimauudistuksen jälkeen 
aloitettiin, kertausharjoituksiin osal-
listui noin 1700, ja vapaaehtoisiin 
harjoituksiin noin 1500 reserviläis-
tä. Vuoden 2016 määrän merkit-
tävä kasvu Lapissa johtuu siitä, et-
tä Jääkäriprikaati järjestää tulevan 
elokuun lopulla Rovajärvellä ison 
kertausharjoituksen nimeltä ”LAPPI 
16”. Harjoituksessa koulutetaan yli 
2000 reserviläistä, ja se on kuluvan 
vuoden suurin reservin harjoitus. 
Vastaava iso kertausharjoitus jär-
jestettiin vuonna 2015 Pohjois-Kar-
jalassa nimellä ”WIHURI 15”. Ker-
tausharjoitusten määrä oli alhai-
simmillaan vuosina 2012-14, jolloin 
koulutettiin vain yksittäisiä reservi-
läisiä tehtäväkohtaisissa harjoituk-
sissa. Lapissa näinä vuosina kou-
lutettiin kertausharjoituksissa noin 
200 reserviläistä vuosittain. 

Elokuussa toteutettava LAPPI 
16 -harjoitus työllistää koko Jääkä-
riprikaatin, ja heti perään lokakuus-
sa Lapin lennosto järjestää lähes yh-
tä suuren RUSKA -harjoituksen tu-
kikohtaympäristössä. Onkin hyvä 
tiedostaa, että Lapin maakunnassa 
reservin harjoituksia, sekä kertaus-
harjoituksia että vapaaehtoisia har-
joituksia, järjestävät Jääkäriprikaa-
tin lisäksi myös Lapin lennosto sekä 
Lapin rajavartiosto. Toki myös muut 
joukot ympäri Suomea järjestävät 
vuosittain useita reservin harjoituk-
sia Rovajärven ampuma- ja harjoi-
tusalueella, mutta nämä harjoitus-
joukot yleensä perustetaan ja kotiu-
tetaan muualla.

Reservin harjoitukset kohden-
netaan aina sodan ajan joukoille, 
jotka ovat aikanaan varusmiesaika-
na koulutettuja ja varusmiespalve-
luksen jälkeen sijoitettu joukkoko-
konaisuuksina pääosin sellaisinaan: 
esimerkiksi jääkärikomppaniana, il-
matorjuntapatterina tai niiden osi-

Vapautusta haetaan kirjallises-
ti määräyksen antaneelta aluetoi-
mistolta. Hakemukseen on liitettävä 
tarpeellinen selvitys edellä tarkoite-
tusta perusteesta. Edellä esitetty ha-
kemus ei ole pätevä syy jäädä pois 
palveluksesta.

Hakemusta ei siis voida tehdä 
toisen henkilön puolesta; esimerkik-
si työnantaja ei voi hakea työntekijän 
puolesta vapautusta kertausharjoi-
tuksesta. Sen sijaan työnantaja voi, 
ja on erittäin suotavaa, antaa oman 
lausuntonsa vapautushakemuksen 
perusteiksi. Vapautushakemuksessa 
tulee yksilöidä kertausharjoituksen 
aikaisia erityisen merkittäviä tapah-
tumia työntekijän ja hänen tehtä-
viinsä liittyen. Pelkkä yleisluontoinen 
viittaus erityisen vakavaan aiheutu-
vaan haittaan ei ole riittävä perus-
te vapautuksen myöntämiselle. Ker-
tausharjoitusten käskytysmenettely 
mahdollistaa pääsääntöisesti yrityk-
sen sisällä tapahtuvan varautumisen 
ja sijaisuusjärjestelyt noin puoli vuot-
ta ennen harjoitusta. Koska keski-
määräinen harjoituksen pituus mak-
simissaan on noin 5-7 vuorokaut-
ta, vakavaa aiheutuvaa haittaa tulee 
tarkastella lähinnä samoin perustein 
mitä vastaavan pituinen sairausloma 
aiheuttaisi yrityksen toiminnalle.

Henkilökohtaisista perhesyistä 
voidaan vapauttaa esimerkiksi per-
heenisä, jonka lapsen syntymä on 
lähellä harjoitusaikaa tai alaikäisten 
lasten yksinhuoltaja, jonka mahdol-
lisuudet järjestää lasten hoito on ra-
jallinen. Omat häät tai parisuhteen 
laillistamistilaisuus tai lähiomaisen 
hautajaiset ovat myös hyväksyttäviä 
henkilökohtaisia syitä. Sen sijaan ko-
ti- tai lemmikkieläimen hoidon jär-
jestelyitä harjoituksen aikana ei pi-
detä merkittävänä perhesyynä tai 
muuna henkilökohtaisena syynä.

Ammatin tai elinkeinon harjoit-
taminen vapautusperusteena kos-
kee pääsääntöisesti yksityisyrittäjiä 
ja yksityisiä elinkeinonharjoittajia, 
joiden yritys- tai elinkeinotoiminta 
on pienimuotoista. Tyypillisimpiä esi-
merkkejä ovat pienet perheyritykset 
tai 1-3 ammattihenkilön muodosta-
mat yritykset. Mahdollisen vapau-
tuksen perusteena on tällöin henki-

Kertausharjoitukset

Majuri Harri Laiho

Kuvat yliluutnantti Jukka Ruha
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Sotilaskoti valmistautuu uuteen 
aikakauteen!

Rovaniemen Sotilaskotiyhdistys

Näinhän se on, että aina uu-
den saapumiserän astues-
sa palvelukseen, alkaa uusi 

aikakausi – myös sotilaskodilla. Ju-
hannuksen tietämillä elellään va-
ruskunnissa nykymuodossa aika 
maltillisia aikoja ja keskitämme va-
kituisten sotilaskotityöntekijöiden 
vuosilomia tähän keskelle kesää. 
Toiminta pyörii näennäisesti pie-
nemmällä vaihteella, mutta taus-
talla tapahtuu kokoajan ja paljon. 
On varastojen siivousta, arkistojen 
päivityksiä, sotilaskoti-infot ryh-
mänjohtajille, myyntituotteiden 
uudelleen järjestelyitä, kesätyön-
tekijöitä, jäätelöä ja kesäkukkien 
kastelua.

Työllistämme tänä kesänä 3-4 
nuorta, ikähaarukassa 16-20 vuo-
tiaita; tyttöjä ja poikia. Olemme jo 
nyt hyvin iloisia tämänkin kesän 
nuorista, koska asennetta ja tah-
toa löytyy, emmehän ole ihan hel-
poiten saavutettavissa oleva koh-
de, noin niin kuin logistisesti. En-
simmäiset vuorot sotilaskodilla 
ovat jo näyttäneet sen minkä me 
aikuiset olemme pitkään tienneet, 
että Suomen nuoriso osaa ja ha-
luaa, kun heille annetaan mahdol-
lisuuksia. Me, täällä sotilaskodilla, 
pyrimme osaltamme antamaan 
niitä mahdollisuuksia, vaikkakaan 
emme voi leveillä suurilla työllistä-
mismäärillä. Panostamme siis laa-
tuun, koska pienet ei muuhun voi 
vaikuttaa.

Syksyn mittaan on edessä sit-
ten jo pidempiaikaistenkin työnte-
kijöiden rekrytointia, koska jouk-
kueemme tähtipelaajissa tapah-
tuu ikääntymistäkin; upeasta, 
nuoresta asiakaskunnasta huoli-

matta. Olemme matalapalkkainen 
ala, mutta voimme valehtelematta 
tarjota maailman mukavimmat asi-
akkaat, turvallisen työympäristön 
ja monipuolisen työnkuvan. Työn 
säännöllisyys on vielä toistaisek-
si taattu, mutta odottelemme nyt 
kokemuksia uudesta ”kymppi-nel-
jä”-palvelusmuodosta, jota Sodan-
kylässä parastaikaa pilotoidaan. 
Meidän näkövinkkelistä nykyinen, 
vanhempi malli, sopii hyvin edel-
leen, mutta taivumme myös uu-
teen muotoon, mikäli tarve niin 
vaatii.

Tuleva syksy on Rovaniemen 
varuskunnassa melkoista säpinää 
ja huisketta. Tämän päiväisen va-
ruskuntakokouksen kattaus syk-
syn tapahtumiin oli sellainen mää-
rä erilaisia harjoituksia ja liikahduk-
sia, että hetki pitää vielä pureskel-
la ja sisäistää, että osaa ne jonkin-

moiseen kalenteriin sotilaskodille 
kirjailla. Olemme kuitenkin hyvin 
tyytyväisiä siitä, että saamme olla 
osa tätä suurta varuskuntaa, kah-
den joukko-osaston ja muiden yh-
teistyökumppaneiden rinnalla.

Uusia aikakausia alkaa siis saa-
pumiserien mittapuussa kaksi joka 
vuosi, lisäksi yhdistyksen toiminta 
menee kalenterivuoden mukaan, 
työntekijöiden eläköityessä ja uu-
sien aloittaessa; sotilaskotisisarten 
aloittaessa uuden harrastuksen 
vapaaehtoisen maanpuolustuksen 
parissa, alkaa niin ikään uusia aika-
kausia. Mutta pyrimme siihen, että 
muutos toisi aina uusia mahdolli-
suuksia, uusia aikakausia.

Virpi Alapeteri
Sotilaskodinhoitaja
Rovaniemen sotilaskotiyhdistys

lön merkitys ammatin tai elinkeinon 
harjoittamiselle ja sen jatkuvuudel-
le kokonaisuudessaan. Esimerkiksi 
maatalousyrittäjien osalta on perus-
teluissa tuotava myös esille kunnan 
elinkeino- tai maatalousasiamiehen 
lausunto vapautuksen tarpeellisuu-
desta ja mahdollisuudesta järjestää 
lomitus harjoituksen ajaksi. 

Opintojen aloittaminen on 
useimmiten vaihe, joka edellyttää 
henkilökohtaista läsnäoloa opiske-
lupaikan vastaanottamiseen liittyvi-
en velvoitteiden hoitamisessa. Mikä-
li hakemusta perustellaan opiskelun 
aloittamiseen liittyvillä syillä, asevel-
volliselta edellytetään kirjallista näyt-
töä hyväksymisestä opiskelijaksi op-
pilaitoksessa. Selvityksestä on käy-
tävä ilmi velvoi-te henkilökohtai-
sesta läsnäolosta. Myös opintojen 
etenemiseen liittyvät syyt voivat olla 
esimerkiksi opinnäytetyön viimeiste-
lyyn liittyvä vaihe opinnoissa, tietyn 
muille opintojaksoille pääsyyn edel-
lytyksenä olevan opintojakson suo-
rittaminen, tai opintojen osana ole-
van pakollisen harjoittelujakson tai 
kuulustelun suorittaminen mikäli 
sen siirtäminen on mahdotonta.

Kuten edellä olevista asevelvol-
lisuuslain ja määräysten perusteis-
ta voidaan lukea, Puolustusvoimat 
suhtautuu erittäin tiukasti kaikkiin 
vapautushakemuksiin. Jokainen ha-
kemus käsitellään aina yksilöllises-

ti, eikä hakemusten ”massahylkäys-
tä/hyväksyntää” tehdä missään ti-
lanteessa. Kertausharjoituskäskyjen 
peruutusten yleisin syy on terveys-
todistus, ja hyväksyttyjen vapautus-
hakemusten perusteina ovat olleet 
opintosyyt, pienyritystoiminta sekä 
perhesyyt.

Vapaaehtoiset harjoitukset 
kertausharjoituksia täyden-
tämässä

Vapaaehtoinen reservin koulutus on 
yhtä tärkeä osa reservin koulutus-
ta kuin kertausharjoituksetkin. Ero-
na on, että nimensä mukaisesti va-
paaehtoisiin harjoituksiin kutsutaan 
ja harjoitukset järjestetään viikon-
loppuisin. Reserviläisille korvataan 
vapaaehtoisista harjoituksista mat-
kakulut ja päiväraha, mutta reser-
viläispalkkaa ei makseta kuten ker-
tausharjoituksissa. Vapaaehtoiset 
harjoitukset kirjataan täysimääräi-
sesti reserviläisen sotilaskoulutustie-
toihin kuten kertausharjoitusvuoro-
kaudetkin.

Kertausharjoitusten tavoittee-
na on yleensä kouluttaa kokonaisia 
joukkoja. Vapaaehtoiset harjoituk-
set puolestaan kohdennetaan sel-
laisille joukoille tai joukkojen avain-
henkilöille, joille ei lähiaikoina ole 
tulossa joukon kertausharjoituksia. 
Sellaisena vuonna, jolloin on paljon 

kertausharjoituksia, niin vastaavas-
ti vapaaehtoisten harjoitusten tarve 
on vähäisempi. Vuonna 2016 Lapis-
sa koulutetaan noin 400 reserviläis-
tä erityyppisissä puolustusvoimien 
järjestämissä vapaaehtoisissa harjoi-
tuksissa.

Maanpuolustuskoulutusyh-
distyksen järjestämä koulu-
tus 

Puolustusvoimat tilaa Maanpuolus-
tuskoulutusyhdistykseltä (MPK) so-
tilaallista koulutusta. Tilattava kou-
lutus suunnitellaan vuosittain kuten 
kertausharjoitukset ja Puolustusvoi-
mien järjestämät vapaaehtoiset har-
joitukset. Reserviläisille korvataan 
MPK:lta tilatusta sotilaallisesta kou-
lutuksesta matkakulut ja päiväraha, 
mutta reserviläispalkkaa ei makse-
ta kuten kertausharjoituksissa. MP-
K:n sotilaalliset harjoitukset kirjataan 
täysimääräisesti reserviläisen sotilas-
koulutustietoihin kuten kertaushar-
joitusvuorokaudetkin.

Puolustusvoimat tilaa MPK:n 
koulutuksen tietyille joukoille, joil-
le ei ole sinä vuonna tulossa ker-
tausharjoituksia. MPK:n koulutus 
on erittäin tärkeä ja kiinteä osa re-
servin koulutusjärjestelmää, ja vuon-
na 2016 Lapissa näihin koulutuksiin 
kutsutaankin lähes 2000 reserviläis-
tä.

Everstiluutnantti Mikko Mäntynen
Lapin aluetoimiston päällikkö 1.4.2016 alkaen

Kuka olet ja mistä tulet? 
Olen Mikko Mäntynen. Olen syntynyt aikanaan Kemissä 28.9.1969. Olen 
viettänyt suurimman osan työuraani täällä Rovaniemellä, mutta sotilaan 
tehtävät ovat kuljettaneet välillä Ouluun, Mikkeliin ja Helsinkiin. Viimeisin 
työtehtäväni ennen tätä oli Italian Napolissa.
Mitä teet työn ulkopuolella? 
Asumme tällä hetkellä Rovaniemellä. Perheeseeni kuuluu vaimo ja kolme 
poikaa, joista vanhin on jo maailmalla. Olen aktiivinen liikkuja ja penk-
kiurheilija. Harrastuksiini kuuluvat kuntosalilla käynnit, lenkkeily, golf ja 
kalastus. Nautin tulevana kesänä kotimaisesta jalkapallosta niin Rova-
niemellä kuin Kemissäkin; erityisesti odotan ”lapin derbya”, kun Rovanie-
men ja Kemin joukkueet ottavat yhteen.
Miten kuvailisit itseäsi, millainen ihminen olet? 
Olen työssäni tarkka ja haluan perehtyä itse mahdollisimman hyvin alue-
toimiston työtehtäviin. Haluan luoda työyhteisöön avoimen työilmapiirin 
ja päällikön ovi on aina avoinna niin omalle väelle kuin yhteistyökump-
paneillekin keskusteluja varten. Tarkoitukseni onkin tämän ensimmäisen 
vuoden aikana osallistua henkilökohtaisesti mahdollisimman moneen 
maanpuolustustapahtumaan ja tulla tutuksi kaikkien maanpuolustustoi-
mijoiden kanssa. Toivottavasti tapaamme eri tilaisuuksissa!

Haastattelijana majuri Harri Laiho
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Sodankylän Sotilaskotiyhdistys ry, Leena Klemi-Lohiniva

”Kun olin pieni ja käytiin varus-
kunnan uimahallissa, niin silloin 
piti joka kerta päästä myös sot-
kuun munkille”, kertoo Johanna 
Rajaluoto ensimmäisistä sotilasko-
ti –muistoistaan. Hän on nyt toista 
vuotta Sodankylän Sotilaskotiyh-
distys ry:n johtokunnassa ja nuo-
resta iästään huolimatta myös sen 
varapuheenjohtaja. Johanna on 
huomannut järjestön ainutlaatui-
suuden. ”Täällä pääsee kokemaan 
asioita, joita ei voi löytää mistään 
muualta kuin tällaisesta ympäris-
töstä”, hän toteaa. 

”Pappa oli ’kapiainen’, isä ’va-
ruskunnan lapsi’, kaksi tätiä on so-
tilaskotiyhdistyksessä töissä. ” Jo-
hanna on hyvä esimerkki siitä, et-
tä sotilaskotiaatteen ja isänmaalli-
suuden siirtyminen sukupolvelta 
toiselle on edelleenkin tänä päi-
vänä elossa ja täyttä totta. Johan-
na aloitti tutustuminen sotilasko-
tiin 13 vuoden iässä tet-harjoitte-
lussa, mitä hän suoritti useamman 
kerran samassa paikassa. Pikkusi-
sariin hän liittyi heti, kun täytti 16 
vuotta, kunnes pääsi kahden vuo-
den kuluttua yhdistyksen varsinai-
seksi jäseneksi. Kaksi vuotta sitten 
hänet valittiin sotilaskotiin kesätöi-
hin, sitä ennen hän teki säännöl-
lisiä sisarvuoroja tarjoilujaostos-
sa. Nyt on vuorossa autokeikkojen 
opettelu – opastajaksi on lupautu-
nut Kyllikki Tolonen, jolla on koke-
musta LSK-toiminnasta jo kymme-
nien vuosien ajalta. 

Sotilaskotiliiton uusille johto-
kunnan jäsenille järjestämä kou-
lutus on havahduttanut ainakin 
Johannan ja hän ottaa johtokun-

tatyöskentelyn ja vastuun vara-
puheenjohtajana hyvin vakavas-
ti. ”Haluan kyseenalaistaa ja mie-
luummin otan asioista etukäteen 
selvää kuin teen päätöksiä tietä-
mättä”, hän vakuuttaa. 

Kuin toinen koti

”On tosi mukava kuulla, miten tär-
keä osa varusmiespalvelusta so-
tilaskoti on varusmiehille. Vähän 
huolestuttaa se, että tuleeko mui-
ta nuoria ollenkaan jäseniksi, mut-
ta uskon, että en ole ainoa tämän 
ikäinen, jota tällaiset asiat, maan-
puolustustyö ja isänmaallisuus 
kiinnostavat.”, hän toteaa. Tässä 
järjestössä on Johannan mielestä 
rikkaus se, että pääsee työskente-
lemään niin monen ikäisten kans-
sa. ”Tästä on tullut kuin toinen ko-
ti, tänne on helppo tulla. Jos minä-
kin olen päässyt tähän sisälle, niin 
kyllä kaikki muutkin, Johanna roh-
kaisee muita nuoria.

”Tämä on harrastus, jota voi 
tehdä ihan omilla ehdoilla. Jos on 
jostain syystä vähän aikaa pois ja 
tulee sitten takaisin, niin aina on 
yhtä lämmin vastaanotto,” Johan-
na vakuuttaa. Nuoret ihmiset ha-
kevat paikkaansa tässä maailmas-
sa ja niin on Johannallakin opis-
kelupaikan etsiminen vielä edes-
sä. Sotilaskotityötä hän ei aio kui-
tenkaan jättää, vaikka opiskelujen 
vuoksi joutuisikin siirtymään toisel-
le paikkakunnalle.

”Meidän pitäisi tulla niin mah-
dottomasti esille”, hän toteaa, kun 
kyselen keinoja jäsenhankintaan. 
”Meille täällä Sodankylässä aset-
taa haasteita sijainti. On eri asia 
olla sotilaskotiyhdistys Helsingissä 

Toukokuu 2016 osoittautui 
alueellamme poikkeukselli-
sen kuumaksi ja kevätläm-

pö sulatti  harvinaiset yli metri-
set lumikinokset  uskomattoman 
nopeasti. Routakin antoi periksi 
ja maa nieli vetensä.  Suuret tul-
vat vältettiin. Kirjoittajan ikkunas-
ta voi katsella kukkivien Lapin aki-
leijojen runsasta ja kaunista kukin-
taa. Kuolan pionit ovat juuri puh-
keamaisillaan kukkaan. Tätä ei us-
koisi, koska kalenteri itsepintaises-
ti väittää näkymän ajankohdaksi 
toukokuun. Killan kesäpäiviin on 
aikaa hiukan yli kuukausi. Toivot-
tavasti kaikki sujuu suunnitellusti. 
Tapaamme jälleen kerran kiltahen-
kisen asiaohjelman ja viihdyttävän 

vapaa-ajan ohjelman puitteissa ys-
tävinä kuten aina.  

Tämä vuosi on erikoinen. Vuo-
den vaihtuessa alkaa 100-vuotisen 
itsenäisyytemme juhlavuosi hui-
pentuen tietenkin sadannen itse-
näisyyspäivämme juhlallisuuksissa.  
Itsenäisyytemme saavuttamiseksi 
kansamme taisteli, kun mahdolli-
suus syntyi, ja sen säilyttämiseksi 
kansamme  jotta itsenäisyys säilyi.

Se oli suomalaisen miehen tais-
telu yhdessä rinnallaan taistel-
leen naisen kanssa lastensa ja ko-
ko kansan tulevaisuuden puolesta. 
Tunnemme tämän historian ja tun-
nemme tämän historian tekemi-
seen tarvitut ponnistukset sen kai-
kissa eri vaiheissa. Niin rintamalla 
kuin kotirintamallakin. 

Johanna Rajaluoto:
”Se on rikkaus, että meitä on niin monen ikäisiä”

kuin Sodankylässä.” Valtakunnal-
lisia jäsentapaamisia hän toivoisi 
enemmän ja enemmän yhdessä-
oloa nimenomaan nuorten jäsen-
ten kesken.

Vapaaehtoistoiminta on aina 
kiinnostanut Johannaa ja hänen 
mielestään sotilaskotitoiminta on 
ollut sitä, mitä hän on odottanut-
kin. ”Tämä on ylittänyt kaikki odo-
tukset, en olisi uskonut, että täs-
tä tulee näin iso osa elämää”, hän 
iloitsee.

Jääkäriprikaatin Killan valtuuskunnan puheenjohtaja Tauno Turunen

Jääkäriprikaatin kiltakesä 2016

Kiltamme toiminta vaalii näitä 
kansamme historiaan kuuluvia pe-
rinteitä. Ne ovat näkyneet ja nä-
kyvät perinnehuoneessamme, ve-
teraanitoiminnassamme ja ne nä-
kyvät siinä, mitä keromme nuorille 
kotiutuville sotilaille kertoessam-
me killastamme. 

Rauhan kautta on maassamme 
jatkunut nyt jo yli 70-vuotta. Se 
on pitkä yhtenäinen rauhan aika, 
vaikka tarkasteltaisiin koko tun-
nettua  kansamme historiallista ai-
kaa. Tämä maailma, jossa elämme, 
ei kuitenkaan ole tälläkään hetkel-
lä lainkaan rauhallinen. Sen kaikki 
maailman tapahtumia aktiivisesti 
seuraavat tietävät. 

Kiltamme aatteellisena lähtö-
kohtana on arvostaa maanpuolus-
tukseen liittyvää työtä ja omalla jä-
senyydellämme, asenteellamme ja 
esimerkillämme vaikuttaa maan-
puolustukseen sisältyvien toimen-
piteiden arvostuksen puolesta.  

Filsofian tohtori Tauno Turunen (kuvassa oikealla) on Jääkäriprikaatin Kilta ry:n järjestyksessään  toinen si-
viilitaustainen puheenjohtaja. Samalla hän on yhdistyksen pitkäaikaisin puheenjohtaja, yhteensä 12 vuotta, 
kolmessa eri jaksossa, jotka ovat ajoittuneet killan toiminnan murrosvaiheisiin. Hänet nimitettiin killan kun-
niajäseneksi 9.3.2007. Kuvassa on eräs kenties hänen puheenjohtajakautensa kohokohdista Killan 50-vuo-
tisjuhlavuosikokouksessa. Tuossa kokouksessa 9.3.2012 vuosikokous nimitti Killalle viisi uutta kunniajäsentä, 
joista kuvassa on kolme vasemmanpuoleisinta perinnejoukkojen sotien veteraania Paavo Palola Lohtajalta, 
Erkki J Ruokoja Kälviältä ja Martti Salkomaa Sodankylästä. Kuvassa toinen oikealta on tuon vuosikokouksen 
puheenjohtaja Olavi Turunen Vaasasta. Hän on kuvassa olevista ainoa, joka on kuollut. Kuvasta puuttuvat kaksi 
tuolloin nimitettyä kunniajäsentä ovat Jääkäriprtaljoona 1:n sotien veteraania Mauri Vasankari Raaseporista ja 
Ilmo Haario Helsingistä. Ilmo Haario kuoli 16.07.2014.
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Olin 17 vuotias nuorukai-
nen, kun sain päähäni läh-
teä vapaaehtoisena sota-

väkeen, heti täytettyäni 18 vuotta, 
joka oli silloin ikäraja. Sain Kokko-
lan Sotilaspiiristä myönteisen vas-
tauksen hakemukselleni. Palve-
luspaikakseni oli määrätty Vaasa 
ja siellä Pohjanmaan Jääkäripatal-
joona. Palveluksen alkamispäiväksi 
oli määrätty 15.10.1957. Ilmoittau-
tuessani ko. päivänä palvelukseen, 
määrättiin minut 2. komppaniaan, 
jonka päällikkönä oli silloin kap-
teeni Ilmo Haario ja vääpelinä vää-
peli Heikki Pajunurmi.

Sopeuduin hyvin armeijan tou-
huihin eikä ”pyssyleikit” olleet vas-
tenmielisiä, niin kuin joillekin iäk-
käämmille, jotka olivat minua lä-
hes 10 vuotta vanhempia. He oli-
vat saaneet lykkäystä ja valmistu-
neet ammattiin ennen armeijaan 
tuloa. Sanottiin, että ”siviilikarku-
rit” joutuvat aliupseerikouluun, 
ja niin kävi myös minulle. Aliup-
seerikoulun johtajana oli kapteeni 
Antero Siltala ja vääpelinä vääpe-

li Arvo Koukku. Minulla ei nuores-
ta iästäni huolimatta ollut mitään 
vaikeuksia pysyä vauhdissa muka-
na, kiitos raskaiden maatalous- ja 
metsätöiden, joita olin tehnyt poi-
kasesta saakka.

Aliupseerikoulussa meitä koh-
tasi helmikuulla haastava tehtä-
vä. Kapteeni Siltala ilmoitti käs-
kynjaolla, että aliupseerikoulu on 
määrätty kunniakomppaniaksi 
25.02.1958, kun tasavallan pre-
sidentti ja puolustusvoimien kor-
keinta johtoa saapuu Vaasaan. 
Tuolloin nimittäin tulee kuluneeksi 
40 vuotta siitä, kun Saksassa 1915 
- 18 koulutuksensa saaneet jääkä-
rit palasivat takaisin kotimaahan-
sa, jossa samaan aikaan oli me-
neillään vapaussota. Samana päi-
vänä oli myös Hovioikeuden puis-
toon pystytetyn Jääkäripatsaan 
paljastustilaisuus. Annettu tehtä-
vä aiheutti meille aliupseerikoulun 
oppilaille jonkin verran ylimääräis-
tä ”äksiisiä”, kun meille opetettiin, 
kuinka paraatimarssi menee. 

Kun 25.2. päivä koitti, piti kun-
niakomppanian olla aamulla Vaa-
san rautatieasemalla, jonne odo-
tettiin Tasavallan Presidentti Kek-
kosen saapuvan seurueineen. 
Tuosta tapahtumasta jäi päällim-
mäisenä mieleeni n. 25 asteen 
pakkanen, jossa jouduimme odot-
tamaan junan saapumista. Kun ju-
na sitten saapui, tulivat sieltä Tasa-
vallan Presidentti Urho Kekkonen, 
puolustusvoimain komentaja ken-
raali K A Heiskanen ja 1. Divisioo-
nan komentaja kenraaliluutnant-
ti Väinö Oinonen. Kapteeni Siltala 
ilmoitti kunniakomppanian seuru-
eelle ja tarkastus kävi nopeasti. 

Seuraavaksi siirryimme Hovi-
oikeudenpuistoon Jääkäripatsaan 
paljastustilaisuuteen. Siellä oli vä-
hintään yhtä kylmä, kun asemalla-
kin, johtuen meren läheisyydestä. 
Patsaalla oli toinenkin rivistö ja nyt 
meille vasta selvisi, että siinä rivis-
tössä olivat kunniavieraina paikal-
le kutsutut ”Saksanjääkärit”. Heitä 
oli noin 300, jotka olivat 40 vuot-
ta aikaisemmin nousseet maihin 

Vaasassa osallistuakseen vapaus-
sotaan, jolla oli tarkoitus karkottaa 
maassa oleva venäläinen sotaväki 
pois maasta. Nämä miehet olivat 
osallistuneet vapaussodan lisäksi 
talvi-  ja jatkosotaan ja heidän ri-
vinsä olivat harvenneet. Merkille-
pantavaa oli, että heidän rivistös-
sään seisoi siviiliasuisia miehiä, jot-
ka olivat siirtyneet sotien jälkeen si-
viiliin, heidän vierellään korkea-ar-
voisia upseereita, jotka olivat pal-
velleet puolustusvoimien tehtävis-
sä ammatikseen. Kaikki he olivat 
samaa joukkoa, joka aikoinaan oli 
lähtenyt saamaan Saksasta soti-
laskoulutusta ollakseen valmiina, 
kun kutsu käy. Kun siirryimme pal-
jastustilaisuuden jälkeen marssien 
Vaasan torille Vapaudenpatsaal-
le seppeleenlaskuun ja sieltä edel-
leen kasarmeille varuskuntaruoka-
laan, oli näkemisen arvoista katsoa 
noiden saksanjääkäreiden marssi-
mista. Se oli sitä paraatimarssia, 
jota meille oli yritetty opettaa. Ti-
laisuus jatkui ruokalassa päiväjuh-
lalla ja lounaalla, johon myös kun-
niakomppania sai osallistua.

Tämä päivä oli varusmiesaika-
ni mieliinpainuvin tapahtuma, jo-
ka on erityisesti jäänyt mieleeni. 
Tuosta päivästä tulee ensi vuonna 
25.2. kuluneeksi 58 vuotta. Tuo-
na aikana on jokin asia saattanut 
muistissa hämärtyä, mutta tällai-
sena minä sen koin.

Näitä muisteli Seppo Yli-Norppa, 
vääpeli.res

Jääkäriprikaatin Kilta ry, Seppo Yli-Norppa

Jääkäripataljoona 27 jääkärien  tapaaminen 
Vaasassa 25.2.1958

Seppo Yli-Norppa, nykyinen Killan Keski-Pohjanmaan osaston uusi  puheenjohtaja, on toiminut Killan neljän 
viimeksi pidetyn vuosikokouksen puheenjohtajana vuodesta 2013 alkaen. Kuvassa yllä hän luovuttaa vuosi-
kokouksessa 11.03.2016 Killan kiitoskukat tällä erää Killan puheenjohtajan tehtävän hoitamisen päättäneelle 
Tauno Turuselle ja tehtävään valitulle uudelle, nykyiselle, puheenjohtajalle Jukka Viermalle. Tauno Turunen 
valittiin samassa kokouksessa Killan uudeksi valtuuskunnan puheenjohtajaksi. Kuvassa olevan Killan lipun ”va-
kituisena” kantajana juhlatilaisuuksissa on vuosikymmenien ajan toiminut Seppo Yli-Norppa. 

Kuluvan Lapin jääkäripataljoona 95-vuotisjuhlavuoden eräs kohokohdista on ollut Kannuksessa 28.04.2016 
järjestetty Jääkäripataljoona 1:n jatkosodan historiasta kertovan Ilmomatsista Ilomantsiin-teoksen julkistami-
nen täpötäydessä Kannuksen kaupungintalon valtuustosalissa. Kuvassa ovat juhlatapahtuman keskeiset hen-
kilöt ennen tilaisuuden alkua. Oikealla teoksen tekijät FT Lauri Hietaniemi, eversti Hannu Aikio, sitten keskellä 
Lapin jääkäripataljoonan komentaja, everstiluutnantti Ari Mure, Kannuksen kaupunginjohtaja Terttu Korte 
kiitoskukkineen ja Keski-Pohjanmaan osaston puheenjohtaja Seppo Yli-Norppa.  
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Veteraaniesittelyssä Erkki J Ruokoja

Seppo Yli-Norppa

Keski-Pohjanmaalla Kälviäl-
lä elää Jääkäripataljoona 
1:n veteraani, Jääkäripri-

kaatin Killan kunniajäsen, maan-
viljelijä Erkki J Ruokoja, syntynyt 
6.12.1920.  Hänen vanhempansa 
olivat Juho ja Lempi Ruokoja, joil-
le syntyi Erkin lisäksi tytär Alli ja 
poika Heikki. Erkin nuoruus kului 
osallistumalla jo alaikäisestä läh-
tien maa- ja metsätöihin. Isä Ju-
ho oli metsäyhtiön palveluksessa 
työnjohtajana, josta järjestyi töitä 
myös Erkille heti kansa- ja rippi-
koulusta päästyään. Avioiduttuaan 
Erkille ja hänen Elvi vaimolle syntyi 
kolme lasta, 2 poikaa ja tyttö. Mo-
lemmat pojat, Esko ja Olavi ovat 
JPr:n killan jäseniä ja reserviupsee-
reita. Syntymävuoden perusteel-
la Erkki kutsuttiin varusmiespalve-
lukseen Ilmajoelle talvisodan jäl-
keen 5.4.1940, josta tuli jo touko-
kuun lopulla siirto Suomussalmelle 
linnoitustöihin ja hautaamaan tal-
visodassa kaatuneita venäläisten 
ruumiita, jotka paljastuivat lumen 
alta kesän tultua. Siirto Lappeen-
rantaan, Jääkäripataljoona 1:n tu-
li 13.8 1940, ja Erkki määrättiin 
konekiväärikomppaniaan.  Aliup-
seerikoulun jälkeen Erkki sijoitet-
tiin komppanian 1 joukkueen 1 
ryhmän ryhmänjohtajaksi, jossa 
tehtävässä toimi koko jatkosodan 
ajan. Vieläkin, 75 vuoden jälkeen, 
hän muistaa kaikki Maxim koneki-
väärin osat ulkoa ja sen toiminta-
periaatteen. 

Jääkäripataljoona 1 oli ylipääl-
likkö Mannerheimin luottoyksik-
kö. Hän palkitsi pataljoonan en-
nen jatkosodan alkua lahjoittamal-
la pataljoonalle kymmenen ho-
pealaatoin varustettua Suomi ko-
nepistoolia, kunnostautumisesta 
talvisodan taisteluissa. Myös jat-
kosodassa pataljoonan tehtäväksi 
tuli vaikeiden vastaiskujen tekemi-
nen tilanteissa, kun vihollinen oli 
päässyt tunkeutumaan asemiim-
me. Tästä on hyvä esimerkki 1944 
Kannaksen puolustuksen luhistut-

tua. JP 1 oli siirretty kannakselle ja 
määrättiin heti suorittamaan vas-
taisku vihollisen eteneviä joukkoja 
ja panssareita vastaan, omien jou-
duttua vetäytymään asemistaan. 
JP 1  eteni pyörillä päin vihollista 
ja sai kosketuksen Mainilan ky-
län alueella, jossa pysäytti viholli-
sen etenemisen. Pataljoona sai vii-
vytettyä vihollista, kunnes takana 
oli saatu puolustus järjestykseen, 
jonka jälkeen pataljoona irtautui 
ja lähti vetäytymään uusille puo-
lustuslinjoille koko ajan viivyttäen. 

Historiankirjat tietävät kertoa, et-
tä JP 1 ei joutunut koko sodan ai-
kana hallitsemattomaan tilantee-
seen, vaan toimi aina johdon hal-
linnassa. Tästä pataljoona sai ni-
men ”Rytinä”, sillä siellä aina rytisi, 
missä pataljoona liikkui. Vastaavia 
esimerkkejä voisi luetella useita. 
Tämä osoittaa koulutuksen tason, 
jonka pataljoona oli saavuttanut jo 
ennen talvisotaa, ja joka jatkui jat-
kosodassa.

 Erkki Ruokoja on innokas ur-
heilumies, joka harrasti urheilua jo 

nuorena. Hän osallistui ikäistensä 
kanssa mm. Suojeluskunnan jär-
jestämiin kilpailuihin, joista usein 
oli tuomisena palkintoja. Erkin kil-
pailulajeina olivat 100 m:n juok-
su, kuulantyöntö ja korkeushyp-
py. Kerrotaan, että hänen aikansa 
100 metrillä oli alle 12 sekuntia, jo-
ten myös nopeutta ja voimaa löy-
tyi. Tätä kuvaa eräs tapaus syksyl-
lä -41, kun Erkki oli ilmoittautunut 
armeijakunnan urheilukisoihin. En-
nen kisoja hän kuitenkin käveli mii-
naan erään toisen miehen kanssa, 
joka kuoli. Erkki sai miinaräjäh-
dyksessä vasempaan käsivarteen-
sa sirpaleen miinasta, jota sitten 
JSP:llä hoidettiin. Erkin laji kisois-
sa oli kuulantyöntö, ja vasenkäti-
senä hänen tulisi työntää sillä kä-
dellä, johon oli haavoittunut. Kos-
ka käsivarressa oli avohaava, kielsi 
lääkäri osallistumasta kisoihin. Erk-
ki lähti kuitenkin muiden mukana 
kuorma-auton lavalla kisapaikalle, 
ja osallistui kuulantyöntöön voit-
tamalla armeijakunnan mestaruu-
den. Toisen kerran hän haavoittui 
1.8.1944 Ilomantsissa Ruukinjoel-
la, johon hänen sotansa päättyi ja 
alkoi pitkä sairaalamatka ja toipu-
minen. 

Sodan jälkeen Erkki toimi 
maanviljelystöiden ohella mm. 
kuorma-auton kuljettajana, puu-
tavaran ja soran ajossa. Kuormat 
tehtiin silloin käsityönä, josta käsi-
voimat lienevät peräisin. 

Kun 1962 perustettiin Vaasas-
sa Jääkäripataljoona 1 Kilta, liittyi 
Erkki kiltaan, ja jatkoi yhteydenpi-
toa Jääkäripataljoonaan sen siir-
ryttyä Vaasasta Sodankylään. Kil-
tatyö on ollut hänelle tärkeä yh-
teydenpitokanava Jääkäripatal-
joonaan ja aseveljiin läpi vuosien, 
ja on jatkunut aivan viime aikoi-
hin saakka. En tiedä, enkä tunne 
ketään toista niin joukko-osastol-
leen uskollista miestä, mitä Erkki 
Ruokoja on ollut Jääkäripataljoo-
na 1:lle ja sen aseveljille. Lukemat-
tomat ovat ne tapahtumat ja vie-
railut, joihin Erkki on ottanut osaa 
kiltatoiminnan merkeissä. 

Toinen hänen harrastuksen-
sa on metsästys ja kalastus, joita 
hän on harrastanut lapsuudestaan 
saakka. Hän osallistui kylän hirvi-
porukan mukana hirvenpyyntiin 

vielä pari vuotta sitten, yli 90 vuo-
tiaana, mutta kuulon heikkene-
minen vaikeutti jahtia, joten hän 
luopui rakkaasta harrastukses-
taan. Hänen nuoruudessaan ora-
vanpyynti oli tuottavaa toimintaa, 
koska oravannahat olivat arvok-
kaita ja niitä myytiin. Nahoissa ei 
saanut olla reikiä, ja ammuttaessa 
laukauksen tuli osua oravan pää-
hän, niin nahka säilyi ehyenä. Lu-
kemattomat ovat Erkin kertomuk-
set niin metsästys- kuin kalastus-
retkiltään.

Hän on osallistunut haavoit-
tumisensa jälkeen sotainvaliditoi-

mintaan kotiseudullaan Kälviällä, 
ja asuu edelleenkin samalla kyläl-
lä, missä on syntynyt. Hänellä on 
ilmiömäinen muisti ja hänen muis-
tinsa ansiosta olemme saaneet 
kuulla tapahtumista, jotka meiltä 
ovat jo unohtuneet taikka tapah-
tuneet Erkin nuoruudessa ennen 
syntymäämme. Olemme usein voi-
neet todeta, että hän on varsinai-
nen tietopankki hyvän muistinsa 
ansiosta ja lisäksi hänen näkönsä 
on eriomainen, eikä hän käytä sil-
mälaseja vielä 96 vuotiaana. Toivo-
tamme kiltaosastomme kunniajä-
senelle elinpäiviä ja terveyttä. 

Vuoden 2015 Lapin Jääkäripataljoonan perinnepäivän ohimarssia vas-
taanottamassa yhdessä komentajan everstiluutnantti Ari Mureen ja vete-
raaniveljien Paavo Palolan ja Kalle Sukuvaaran kanssa.
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mintaa organisoi Toivo Saastamoi-
nen yhdessä majuri Erkki Väänä-
sen kanssa. Yksi tällainen kätkentä 
tehtiin myös Lohtajalle, jossa aseet 
kätkettiin Palolan talon kellariin 
(tuvan lattian alle). Aseet olivat pai-
kallisen suojeluskunnan varastosta 
mutta mukana oli myös muualta 
tuotuja aseita. Talon isäntä Matti 
Palola (Paavon isä) oli paikkakun-
nan entinen poliisi ja suojeluskun-
ta –aktiivi. Valvontakomission (Val-
tiollisen poliisin VALPON) tarkasta-
ja tuli marraskuun lopulla 1944, 
joko hyvän olettamuksen tai ilmi-
annon perusteella kuulustelemaan 
Matti Palolaa. Mukanaan kuulus-
telijalla oli ainoastaan autonkuljet-
taja. Palolan tuvassa (jonka lattian 
alla aseet olivat) käytiin reippaan 
tunnin kestänyt kiivas kuulustelu, 
jossa Matti Palolaa vaadittiin ker-
tomaan tietonsa ja paljastamaan 
Lohtajan vanhojen suojeluskun-
ta-aseiden paikka.

Kiivaimmillaan kuulustelija kävi 
Matti Palolan paidan rinnuksiin ja 
kehotti tätä kiivaalla äänellä paljas-
tamaan tietonsa. Sitä Matti Palo-
la ei tehnyt. Hätiin tuli Matin poika 
Uuno joka riuhtaisi kuulustelijan ir-
ti isästään.  Uunon veli Paavo ja isä 
Matti saivat tilanteen rauhoitet-
tua. ”Kun ette ole yhteistyökykyi-
siä, teille tulee ikävä joulu”, tote-
si kuulustelija. Tähän Uuno totesi, 
ettei taloon ole valvontakomission 
edustajilla asiaa ja jos joku yrittää, 
ikävyyksiä tulee muillekin. 

Matin vaimo Sofia oli keittänyt 
samaan aikaan kahvit. ”Kuljettaja 

voi tulla myös kaffipöytään” sanoi 
Sofia. Niin kuulustelija katsoi kun 
muut joivat kahvinsa. Hän heristeli 
vielä nyrkkiä lähtiessään, asia ei jäi-
si tähän. Seuraavana yönä veljek-
sistä kolmas, Veikko kyyditsi Palo-
lan kellarissa olleet aseet (tarkkaa 
määrää ei ollut tiedossa, niitä oli 
kuitenkin kymmeniä). Veikko Palo-
la vei ne reellä Takkuhaan heinäla-
toon ja peitti heinillä. Seuraavalla 
viikolla tuli Kokkolasta kuorma-au-
to, ja Veikko vei yön selässä hevo-
sella aseet kirkonmäelle, josta ne 
lähtivät kuorma-autolla tuntemat-
tomaan määränpäähän. Epäviralli-
sesti aseiden arveltiin matkanneen 
Ouluun. Tarkkaa tietoa Paavolla ei 
ollut, oliko aseiden joukossa myös 
konepistooleita, tai muita konetu-
liaseita”. 

Sodan jälkeen Paavo halusi li-
säoppia maataloudesta ja jatkaa 
Kannuksen Maanmieskoulussa 
aloittamiaan opintoja. Koulu si-
sälsi myös käytännön harjoitte-
lua, ja Paavo oli harjoittelujakson 
Toholammilla kerhoneuvojana, jo-
ta kuitenkaan ei hyväksytty harjoi-
tus jaksoksi. Koska mahdollisuudet 
jatko-opintoihin tyssäsi maanmies-
koulun jälkeen, lähti Paavo 1946 
silloisen ”muuttoaallon” muka-
na Australiaan. Siellä vastassa oli 
Lohtajalla syntynyt vapaussodan 
jääkäriluutnantti Nestori Karhula, 
joka oli ollut vuosia maanviljelijä-
nä Queenslandissa. Paavo sai läm-
pimän vastaanoton, kun Nestori 
kuuli, että isä oli Matti Palolan poi-
ka. Isä Matti oli aikanaan pelasta-

nut Saksasta Merikarvialle palan-
neen Nestorin joutumasta santar-
mien käsiin, josta tämä kertoi ole-
vansa ikuisesti kiitollinen. Isä työs-
kenteli kaivosmiehenä Mont Isan 
nikkelikaivoksilla, joka työ oli niin 
myrkyllistä, että kahdeksan kuu-
kauden jälkeen kaivosmiehet lähe-
tettiin rannikolle ”puhdistamaan 
keuhkojaan”. 

Paavo ei kuitenkaan enää pa-
lannut kaivokseen vaan siirtyi su-
kulaisten sokeriruoko,- ja tupakka-
farmeille, joilla työskenteli  muu-
tamia vuosia. Hän palasi takaisin 
1953 kotimaahan, oltuaan vajaan 
neljä vuotta Australiassa. Paluuta 
vauhditti myös isä Matin halu saa-
da Paavo taloa asumaan”.

Sodanjälkeinen aika oli jälleen-
rakentamista ja taistelua toimeen-
tulosta. Paavo tapasi Lohtajal-
ta tarkkailukarjakkona toimineen 
Kaisan s. 1930, jonka kanssa avioi-
tui. Perhe alkoi kasvaa ja syntyi kol-
me poikaa. Eräänlaisena henkirei-
känä oli sodasta selvin-neiden ve-
teraanien järjestäytyminen omiksi 
järjestöiksi, jotka toimivat heidän 
etujensa valvojina. Myöhemmin 
saatiin myös naiset mukaan toi-
mintaan, joka toi piristystä arkeen. 
Samoin virkistävää vaihtelua on 
tullut osallistumisesta Jääkäripri-
kaatin Killan ja K-P:n kiltaosaston 
toimintaan. Vierailut Sodankyläs-
sä ovat jääneet mieleen erityisesti 
siellä koetun, veteraaneja kohtaan 
osoitetun arvostuksen johdosta. 
Valitettavasti ei Paavon aseveljis-
tä ole montakaan enää kykeneviä 
liikkumaan, ja hänellä itselläänkin 
on jo 97 ikävuosi meneillään. Paa-
von harrastus on ollut aina liikunta 
ja terveet elämäntavat. Kun Jääkä-
riprikaatin kiltalaiset suorittivat pe-
rinnepyörämarssin elokuussa 2014 
Vaasasta Sodankylään, marssi-
osaston saapuessa Lohtajan kir-
konmäelle, oli siellä vastassa Paavo 
pyöräilijän varusteissa ja veti osas-
ton kärkenä marssiosaston Vatta-
jan leirialueelle n. 8 km. Vielä yli 
90 v hän pyöräili kesäisin n.1500 
km. Nykyisin on jo harrastuksesta 
luovuttu turvallisuus syistä, mut-
ta liikuntaharrastus jatkuu turval-
lisemmilla välineillä. Toivotamme 
pirteälle kunniajäsenelle elinpäiviä 
ja hyvää terveyttä.

Veteraaniesittelyssä Paavo Palola

Seppo Yli-Norppa

Jääkäriprikaatin Killan kunniajä-
sen, maanviljelijä Paavo Palo-
la Lohtajalta syntyi 20.4.1920 

Roikolan talossa Lohtajanjoen ran-
nalla, josta perhe siirtyi Palolan-
mäelle. Vanhemmat olivat Matti 
ja Sofia Palola, Isä oli vapaussodan 
jälkeen valittu, silloisen tavan mu-
kaan, kuntakokouksen päätöksellä 
paikkakunnan poliisiksi, jossa teh-
tävässä toimi eläkeikään saakka. 
Perheeseen kuului Paavon lisäk-
si kaksi veljeä ja yksi sisko. Paavon 
varhaisimpia muistoja olivat silak-
kamarkkinat Oulussa, jonne hän 
pääsi mukaan. Lohtajan kalastajat 
veivät silakkatynnyrit Ouluun ka-
lastajaveneillä, Paavo sai matkus-
taa autokyydillä. 

Varusmiespalvelukseen hänet 
kutsuttiin Talvisodan päätyttyä ke-
väällä -40, jolloin hän oli kutsun-
ta-ikäinen, ja sai käskyn ilmoittau-
tua Ilmajoelle, monen muun ikäi-
sensä kanssa. Pitkään ei Ilmajoel-
la viivytty, vaan heti alokasajan jäl-
keen saapumiserä vietiin Suomus-
salmelle, jossa talvisodan jäljet oli-
vat paljastuneet lumen alta ja alkoi 
jälkien siivous. Kuuma kesä oli al-
kamassa ja voiko kuvitella vasten-
mielisempää tehtävää, kun koo-

ta osin mätänemistilassa olevien 
venäläisten sotilaitten ja hevosten 
ruumiita kaivettuihin maakuop-
piin haudattavaksi.  Osa miehistä 
oli linnoitustöissä rajan pinnassa. 
Yllätäin tuli käsky siirtää osa jou-
kosta Lappeenrantaan, ja jostain 
syystä tähän joukkoon valikoitui 
lähes pelkästään Keski-Pohjan-
maalta olevia miehiä. Lappeenran-
nassa joukko liitettiin Jääkäripatal-
joona 1:den vahvuuteen ja varsi-
nainen sotilaskoulutus alkoi. Edel-
leen suuri osa tulijoista lähetet-
tiin aliupseerikouluun, jonne myös 
Paavon tie johti. Aliupseerikoulun 
jälkeen Paavo sijoitettiin pataljoo-
nan 2 komppaniaan ryhmänjohta-
jaksi, jossa tehtävässä toimi kotiut-
tamiseensa saakka. Jääkäripatal-
joona 1 kuului tuolloin Ratsuväki-
prikaatiin, jonka muodostivat URR 
(Uudenmaan Rakuunarykmentti) 
ja HRR (Hämeen Ratsurykmentti) 
Vajaan vuoden kuluttua olikin tosi 
edessä, kun jatkosota alkoi. Ennen 
sodan alkua JP1 ja koko Ratsuväki-
prikaati siirrettiin Ilomantsiin, josta 
se hyökkäyskäskyn saatuaan aloit-
ti etenemisen talvisodassa mene-
tetyille alueille. Monien vaiheiden 
jälkeen pataljoona asettui syksyl-
lä -41 Äänisen rannalle Tulvojal-
le, jossa se oli asemasotavaiheen 
ajan. Asemasota sisälsi mm. par-
tiomatkoja kovilla pakkasilla Ääni-
sen taakse. Eräällä tällaisella par-
tiomatkalla Paavo palellutti käten-
sä, ja joutui sairaalahoitoon, ensin 
Turkuun ja sen jälkeen Pietarsaa-
reen.

Asemasota päättyi 9.6.1944, 
jolloin vihollinen aloitti suurhyök-
käyksen Kannaksella. Kohta Paa-
vo muiden mukana sai lähtökäs-
kyn Äänisen rannalta kohti Karja-
lan kannaksen torjuntataisteluja. 
Kannaksella JP1 määrättiin suorit-
tamaan vastaiskuja lähestyvän vi-
hollisen pysäyttämiseksi. Vastaan 
tuli omia vetäytyviä joukkoja, jotka 
kehottivat jääkäreitä palaamaan 
takaisin ja liittymään pakeneviin 
joukkoihin. Jääkärit jatkoivat pol-
kupyörillä päin vihollista vastais-
kuun ja vihollisen etenemistä voi-
tiin viivyttää siihen saakka kun 
puolustusasemat taaempana saa-

tiin kuntoon. Paavo kertoo usein 
ihmetelleensä sitä, miten siel-
tä selvittiin hengissä. Kannaksel-
ta Ratsuväkiprikaati siirrettiin vie-
lä Ilomantsiin, josta sota oli hei-
dän kohdaltaan alkanutkin. Siellä 
oli käynnissä ankarat torjuntatais-
telut, joihin Jääkäripataljoonakin 
osallistui ja vihollisen divisioonat 
saatiin torjuttua. 

Sodasta kotiuduttuaan Paavo 
palasi kotiin Lohtajalle. Siihen ai-
kaan liittyy myös asekätkentään 
liittyvä asia, jonka on tallentanut 
Paavon kertomana hänen vanhin 
poikansa Kauko Palola, Keskipoh-
janmaa lehden nykyinen päätoi-
mittaja. Lainaus Kaukon kirjoituk-
sesta.

Asekätkentää Palolan talossa.
”Suojeluskuntapiirit lakkautet-

tiin 1944 osana rauhansopimus-
ta. Puolustusvoimien päämajassa 
Viron ja Baltian maiden kohtaloa 
Suomelle pelänneet nuoret upsee-
rit varautuivat tilanteeseen nimeä-
mällä vanhoihin suojeluskuntapii-
reihin yleisesikunta-upseereita, joi-
den tehtävänä on kerätä ja kätkeä 
aseita ”pahimman varalle”. Kokko-
lan suojeluskuntapiirin alueella toi-

Kaikkien Jääkäripataljoona 1:n sotien veteraanien puolesta naulan 
10.03.2016 uusittuun Lapin Jääkäripataljonan lippuun löi Killan kun-
niajäsen Paavo Palola Lohtajalta.
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Lapin Ilmatorjuntakilta ry, majuri evp Eero Pajula

Lapin Ilmatorjuntakilta teki 
mielenkiintoisen ja mukavan 
kiltaretken Rovajärven Hau-

tainmaalle 3.5.2016. Tutustuim-
me everstiluutnantti Joakim Salo-
sen johtamaan ampumaharjoituk-
seen, jonka tavoite oli yhdistää ai-
empi ampuma- ja taistelukoulutus 
tilanteenmukaiseen taistelutoimin-
taan. Tällaisia ampumaharjoituk-
sia patteristo toteuttaa kaksi jo-
kaiselle saapumiserälle, yhden pe-
ruskoulutuskaudella ja toisen jouk-
koharjoituskaudella. Tämänkertai-
seen harjoitukseen otti osaa myös 
patteriston johtamana 23 mm il-
matorjuntakanuunoille koulutettu 
kertausharjoitusjoukko sekä 12,7 
mm ilmatorjuntakonekiväärien il-
ma-ammuntoja harjoitelleita jouk-
koja Lapin jääkäripataljoonasta ja 
Kainuun prikaatista. Harjoitukses-
sa ammuttiin tykki-, ilmatorjunta-
konekivääri- ja erilaisia käsiaseam-
muntoja, ml. miinoja ja käsikra-
naatteja.

Vierailupäivänä meitä noin 10 
kiltalaista - ja harjoitusjoukkoja – 
suosi aivan jumalainen sää: Kirkas 
aurinko lämmitti siniseltä taivaalta 
ja vieno kevättuulen vire piti virke-
yttä yllä. Lumi oli jo pääosin maas-
tosta sulanut, varsinkin vaarojen 
etelärinteiltä. Alkavaa vaaleaa vih-
reyttäkin oli jo näkyvissä. Vaikka 
emme ampumakenttäalueen kes-
ki- tai pohjoisosissa käyneetkään, 
oli kuitenkin aistitavissa, että siellä 
toteutetuissa käsiaseammunnois-
sa oli vielä talven tuntua ja märkä 
kevätlumi ei ainakaan helpottanut 
järjestelyjä... 

Alkupalaverit pidettiin Heinu-
vaaran ruokalassa harjoituksen 
vääpeli yliluutnantti Petri Kontsak-
sen järjestämän lounaan yhteydes-
sä.

Vierailun pääkohde oli Hau-
tainmaa, jossa joukot toteuttivat 
harjoitukseen kuuluneet ilma-am-
munnat. Koulutettavat olivat pääs-
seet jo hyvin taisteluammuntojen 
makuun. 

Maaleina ilma-ammunnoissa 
käytettiin radio-ohjattavia AT04 
maalilennokkeja. Hiukan aikai-
semmin, ennen kuin saavuimme 
ampumapaikalle, oli viimeinenkin 
toimiva lennokki ammuttu alas 
ja ilmamaalitoiminnasta vastaava 
henkilöstö oli lähtenyt hakemaan 
rikkoutuneita lennokeita varoalu-
eelta. Tässä yhteydessä kulkuväli-
neenä käytetty telakuorma-auto 
oli onnistunut vetisellä avosuolla – 
keskellä ammunnan vaara-aluetta 
– uppomaan kevätsuon pehmen-
neen jäisen pintaturpeen läpi niin 
syvälle, että sitä ei enää ajamalla 
sieltä pois saatu. Ajoneuvon pelas-
tusoperaatio kesti koko vierailum-
me ajan ja vaikka ampumakent-
täalueelta muualta kuului käsikra-
naattien räjähdyksiä ja käsiaseiden 
ammunta, Hautainmaasta ilmaan 
ei turvallisuussyistä voitu ampua...

Koska taisteluammunnoissa oli 
vierailumme aikana tauko, onnis-
tui tutustuminen organisaatioon, 
aseisiin ja eri taisteluvälineisiin 

Vierailu Rovaniemen ilmatorjuntapatteriston 
joukkokoulutuskauden ampumaharjoituksessa

ROVITPSTOn tkm Teemu Tikka-
nen toimi mannekiininä, kun tu-
tustuimme uuteen taistelijan va-
rustukseen. Oikealla isäntämme 
patteriston komentaja EVL Joakim 
Salonen

LAPIN ILMATORJUNTAKILLAN 
SYYSKAUDEN TAPAHTUMIA

23.8.2016 Jääkäriprikaatin järjes-
tämän Taisteluosaston kertaushar-
joituksen seuraaminen Rovajärven 
alueella. 
Tarkemmat tiedot Lapin Kansan 
maanpuolustusjärjestöjen palstalla 
13.8.2016 (la)

5.10.2016 Killan sääntömääräinen 
syyskokous Hotelli SantaClausin 
Kuru-kokoustiloissa. 
- Käsitellään toimintasuunnitelma 
ja talousarvio vuodelle 2017.
- Valitaan johtokunnan puheenjoh-
taja vuodeksi 2017 ja neljä jäsentä 
vuosiksi 2017-18 erovuoroisten 
tilalle.
- Kokousesitelmä

TERVETULOA!

Kiltalaisvieraita 23 ITK 61:n vierellä Hautainmaan ampumapakalla. Takana näkyy kappale suota, johon 
lennokkeja hakemassa ollut telakuorma-auto ”upposi”.   

erinomaisesti. Samoin keskustelut 
reserviläisten, varusmiesten ja eri 
paikkakunnilta tulleiden koulutta-
jien kanssa olivat jotenkin poikke-
uksellisen antoisia. Siihen saakka 
kuulemma erinomaisesti menneet 
ammunnat ja lämmin auringon-
paiste – toisin sanoen todella hyvä 
ilmapiiri ja henki sekä kuninkaalli-
set olosuhteet – taisivat olla omal-
ta osaltaan syyllisiä! 

Kiltalaiset kiittävät ja kumarta-
vat. Todella hieno vierailu ja näyt-
tö patteriston ja muidenkin har-
joitukseen osallistuneiden osaa-
misesta. Meille kiltalaisille tekee 
todella hyvää aina silloin tällöin 
päästä näkemään sotilaskoulutuk-
sen arkea. Siinä luulot vähenevät ja 
tieto lisääntyy.

Kainuun prikaatin ilmatorjunta-
konekivääriampujat odottelevat 
ammuntojen jatkumista.Lapin Ilmatorjuntakilta ry, Eero Pajula
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Vuodesta 1995 alkaen Poh-
jan Prikaatin kilta on järjes-
tänyt veteraanien perinteitä 

kunnioittaen juhlallisen lipunnos-
totilaisuuden kansallisena veteraa-
nipäivänä. Lipunnosto tapahtuu 
samassa paikassa, missä se tapah-
tui 27.4.1945 Lapin sodan päätty-
misen kunniaksi siis kolmen valta-
kunnan pyykillä Kilpisjärvellä.

JR1:n miehet, killan perinne-
joukkojen taistelijat, suorittivat so-
danviimeiset taistelutehtävät Lapin 
sotaan liittyen Kilpisjärven maas-
tossa työntäen samalla viimeiset-
kin saksalaissotilaat valtakuntam-
me alueelta pois.

Vuosi sitten tehty Pohjan Pri-
kaatin killan (viimeinen tällä nimel-
lä, nimi vaihtui vuodenvaihteessa 
nykyiseen Pohjan Jääkärikiltaan) 
matka perinteiseen Pohjanloimu 
tapahtumaan kolmen valtakunnan 
Kilpisjärvelle rajapyykille jäi mo-
nen mieleen aurinkoisena ja run-
saslukuisena tapahtumana, mutta 
myös surullisesta tulipalosta joh-
tuen. Lähtiessämme tuolloin Kil-
pisjärveltä, seuraava tapahtuma: 
vuotuinen suuri pilkkikilpailu, oli 
jo osaltaan alkamassa ja toi mm 
karavaanareita runsaasti paikal-
le. Tuon tapahtuman aikana pe-
rinteinen tukikohtamme ja majoi-
tuspaikkamme, Kilpisjärven moni-
toimitalo, paloi lähelle paikoitetun 
asuntoauton syttyessä tuleen. Ta-
pahtumasta sattumalta tuli myös 
lähetys Lapin poliisit televisiosar-
jassa.

Tulipalon takia tämän vuoden 
tapahtumaa killan hallituksen piti 
miettiä ja valmistella uudella kon-
septilla. Kilpisjärveltä ei löydy vas-
taavaa majoitustilaa, joten tiedus-
telut suunnattiin lähialueille. No, 
uusi nimi ja uudet kuviot samalla 
kertaa. Hetta ja Kaaresuvanto oli-
vat paikkoja, joissa olisi tarvittavaa 
rakennuskantaa. Majoituspaikka 
tapahtumaamme saatiin sovittua 
Enontekiön kunnanjohtajan Jari 
Rantapelkosen ja Kaaresuvannon 
koulun vararehtorin, Virpi Labban 
kanssa, sinne siis aikoinaan mat-
kaan.

Kiltamme virkeä ja mainetta 
saanut veteraanimme Armas Il-
vo, oli alkuvuodesta lehtihaastat-
telussaan ilmoittanut, että häntä 
oli pyydetty osallistumaan Oulussa 
järjestettävään valtakunnalliseen 
veteraanitapahtumaan. Armas il-
moitti silloin kuitenkin, että kilta 
tekee taas matkan pohjoiseen, ja 
hän lähtee mukaan nytkin laula-
maan. Armas jäi kuitenkin uudiste-
tun pyynnön johdosta Ouluun, ja 
sai jälleen kerran mahtavalla esiin-
tymisellään sielläkin tipan monen 
silmäkulmaan. Tuo Oulun tapah-
tuma ja muut viimehetken pakot-
tavat syyt karsivat Pohjanloimuun 
osallistuvien määrän aika pieneen. 
Mutta laatuhan korvaa määrän! 
Mukana oli tälläkin kertaa Lapin 
sotaan aivan sen loppuvaiheisiin 
saakka osallistunut veteraanimme, 
Veikko Korkka (91v) Lahdesta. Pe-
rinteiseen tapaan autoa ohjasti kil-
taveli, Kalevi Jurvelinin, ja bussiin 

nousi 25.4 maanantaiaamuna 16 
kiltalaista. Hyvänä kakkoskuskina 
toimi myös kiltaveli Reijo Väisänen.

Matkalla tehtiin perinteiset tau-
ot Torniossa ja Sonkamuotkassa. 
Lumitilanne Kaaresuvannossa ja 
uusi määränpää hieman jännitti-
vät matkalle osallistuvia ja varsin-
kin johtajia. Perillä oli kuitenkin 
hyvin lunta ja tilaa majoituksessa. 
Miehet ohjattiin voimistelusaliin 
ja naiset luokkahuoneeseen. Jäl-
leen kerran huolto ja muu tuki tu-
li Jääkäriprikaatin kautta. Uutuutta 
hohtavat patjat lattialle ja siinähän 
ne alkuvalmistelut olivat tehtyinä. 

Loppupäivä kului yhteiselon ja 
-olon merkeissä, hiihdellen ja tu-
tustuessa Kaaresuvannon kylään. 
Seuraavana päivänä suurin osa 
osallistujista kävi makkaranpais-
tossa läheisellä laavulla ja hiihdel-
len ympäristössä. Säät eivät oikein 
suosineet osallistujia. Eri lähteis-
tä seuratut sääennusteet lupaili-
vat koko tapahtuman ajaksi rän-
tää, vesisadetta ja kovaa tuulta, ei-
vätkä siinä paljoakaan erehtyneet. 
No, sekaan sovimme kuitenkin ja 
ulkoiltua tuli. Sm-liigan jääkiek-
ko-ottelukin onnistui netin kautta 
saada näkyviin.

Keskiviikkona 27.4.2016 aamu 
valkeni sateisena ja tuulisena. Lin-
ja-automatkan jälkeen Kilpisjärvel-
läkin satoi vettä ja oli kova tuuli, 
hiihtäjille myötätuuli mennessä, ja 
jos tuuli ei ennusteen mukaisesti 
kääntyisi, paha vastatuuli palates-
sa. Urheat hiihtäjät lähtivät mat-
kaan tullin rannasta ja osa taittoi 

matkan kolmen valtakunnan raja-
pyykille moottorikelkkakyydillä.

Tapahtumapaikalla rajapyykillä 
oli taas kokoontuneena osallistujia 
eri maista hiihtäen, kelkoilla ja nyt 
uutuutena myös 5 koiravaljakkoa. 
Jääkäriprikaatin kokelaat saapuivat 
perille perinteisen 3-päiväisen ko-
kelasvaelluksensa (yhteismatka n 
100 km hiihtoa) päätteeksi. Arviol-
ta noin 250–300 henkilöä oli juh-
listamassa tilaisuutta.

Kiltamme pitkäaikainen sihtee-
ri, matkanjohtaja ja luottomies, 
Kari Broström, esitteli paikalla ole-
van veteraanin ja hänen sotatien-
sä lyhyesti ja kertoi tilaisuuden ku-
lun. Tilaisuus alkoi juuri aikatau-
lussa tapahtuneella kello 12.00 
Hornet-hävittäjän ylilennolla, ääni 
kuului hyvin, pilvikorkeudesta joh-
tuen konetta ei voinut nähdä.

Rajapyykillä paljastettiin Suo-
menlippu, lipulla olivat killan hal-
lituksen jäsen, Markku Liimatai-
nen ja oululainen kokelas Lauri Ai-
ne. Lippu liehui kovassa tuulessa 
nytkin näyttävästi alussa lauletun 
Lippulaulun, ja koko tilaisuuden, 
ajan. Seuraavana oli Jääkäriprikaa-
tin komentajan eversti Antti Leh-
tisalon esittämä puolustusvoimien 
tervehdys. Puolustusministeri Jussi 
Niinistö piti juhlapuheen, jota seu-
rasi Tunturikuoron esittämä Ve-
teraanin iltahuuto laulu. Laulu oli 
taaskin vaikuttava, mutta tällä ker-

taa jotkut kertoivat, ettei tarvin-
nut pyyhkiä kyyneliä silmäkulmis-
ta, kuten Armas Ilvon laulaessa. 
Tuo Armaksen laulu vaan on niin 
tunteita herättävä varsinkin tuol-
la paikalla kuultuna. Muonion vt. 
kirkkoherra, Jyrki Vaaramo (hän-
kin entisiä Pohjan Prikaatin henki-
lökuntaan kuuluneita) puheen jäl-
keen virallinen osuus tilaisuudesta 
päättyi Isänmaan virteen. 

Puolustusministeri ja kunnan-
johtaja haastattelivat vielä hetken 
Veikko Korkkaa, joka kertoi ta-
pahtumista viimeisinä sotapäivinä 
alueella yhden tukikohdan johta-
jana. 

Tapahtuman päätteeksi Jää-
käriprikaatin huolto tarjosi paikal-
la olleille taaskin maittavaa herne-
keittoa. Kuuma keitto maistui eh-
kä säästäkin johtuen tavallistakin 
paremmalta. Ruokailun yhteydes-
sä Veikko Korkka kertoi sotataipa-
leensa loppuvaiheista asiasta kiin-
nostuneelle kokelasjoukolle, jolla 
oli myös paljon kyseltävää häneltä. 

Paluumatka tullinrantaan tai 
hiukan etäämmälle Laplands Hotel 
Kilpiksen saunalle oli hiihtäjille ras-
kain pitkään aikaan: vastatuulta, 
lähes myrskyä ja vesi- ja räntäsa-
detta. No, kaikki pääsivät urheas-
ti takaisin ja saunalle, joka varsin-
kin hiihtäjille maistui. Kiitoksemme 
osoitamme hotellin johdolle, Pert-
ti Yliniemelle, hänen järjestämäs-

Pohjan Jääkärikilta ry, Markku Liimatainen

Pohjan Jääkärikillan Pohjanloimu tapahtuma 2016 Puolustusministeri Jussi Niinistö pitää juhlapuhetta. Lippuvartiossa 
killan hallituksen jäsen Markku Liimatainen ja kokelas Lauri Aine.

tään makkaratarjoilusta saunalle. 
Rentoutumista seurasi matka bus-
silla Kaaresuvantoon ja yhteisku-
van otto. Hyvin nukutun yön jäl-
keen aloitimme paluumatkamme 
lumettomaan ja keväiseen Ouluun 
torstaina. 

Uusimuotoisena majoituksen 
osalta tämänkin vuoden Pohjan-
loimu tapahtuma oli onnistunut 
ja mieleen jäävä tapahtuma. Ensi 
vuonna hyvin todennäköisesti ma-
joitus on uudelleen muualla kuin 
Kilpisjärven uudelleenrakennet-
tavassa monitoimitalossa. Raken-
nuksen on kerrottu olevan käytös-
sä syksyllä 2017. Kaaresuvannon 
koululle mahtuu kyllä enemmän-
kin majoittujia, joten ensi vuoden 
matkalle toivotaan taas runsasta 
osanottoa.

Kilta esittää kiitokset kaikille 
matkan ja tapahtuman järjestämi-
sessä mukana olleille ja sen mah-
dollistamisen edesauttaneille. Eri-
tyiset kiitokset Veikko ja Ari Kor-
kalle, Jääkäriprikaatille, Enonte-
kiön kunnalle ja Kaaresuvannon 
koulun väelle. 

Ensivuonna taas toivottavasti 
tavataan?!

Jääkäriprikaatin kokelaat lippujoukkueena ja paikalle saapuneita katsojia.
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Kaksi varuskuntaa, yksi Jääkäritoimikunta

Koska Jääkäriprikaati toimii 
kahdella eri paikkakunnalla, 
myös jääkäritoimikunta on 

jakautunut sekä Sodankylään että 
Rovaniemelle, jotta varusmiesten 
etuja voidaan valvoa tasapuolises-
ti. Toimikunta tekee tiivistä yhteis-
työtä välimatkasta huolimatta ja 
kummankin paikkakunnan toimi-
henkilöt saavat apua toimikunta-
työhön kantahenkilökuntaan kuu-
luvilta VMTK-ohjaajilta.

Oleellista VMTK-työssä on val-
voa varusmiesten perusoikeuksia 
esimerkiksi kiusaamis- ja simpu-
tustapauksissa, sekä olla läsnä eri-
tyisesti alokkaiden arjessa, jotta 
palveluksen aloittaminen olisi hel-
pompaa ja jokaisen varusmiespal-
velus sujuisi mielekkäästi. Jääkäri-
toimikunta, kuten kaikki muutkin 
varusmiestoimikunnat, vastaa va-
rusmiesten edunvalvontaan ja hy-
vinvointiin liittyvistä asioista palve-
luksen aikana. Sosiaalinen media 
ja erityisesti saapumiserien Face-
book-ryhmät toimivat tärkeimpinä 
tiedotusvälineinä sekä varusmies-
ten keskinäisinä keskustelupalstoi-
na.

Sodankylän
jääkäritoimikunta

Sodankylässä jääkäritoimikuntaa 
johtaa puheenjohtaja. Toimikun-
nassa työskentelee lisäksi sihtee-
ri, joka hoitaa paperityöt, sekä 
TOS-asiamies, joka vastaa varus-
miesten työ-, opinto-, ja sosiaali-
asioista. Sodankylässä jääkäritoi-
mikunta piristää varusmiesten ar-
kea tarjoamalla viihde-elektroniik-
kaa, soittotilat sekä liikuntakerho-
toimintaa varusmiesten käyttöön. 
Toimikuntatyöhön kuuluu myös 
monenlaisten tapahtumien järjes-
täminen varusmiehille, kuten vaik-
kapa liikuntapäivät ja kotiuttami-
sesitykset. Toimikunnan tiivis yh-
teistyö sotilaskodin kanssa näkyy 
mm. erilaisina hankintoina, joihin 
sisältyvät esimerkiksi uusimmat 
pelikonsolit sekä erilaiset urheilu-
välineet. Jääkäritomikunnan tilat 
löytyvät sotilaskodin alakerrasta.

Jääkäritoimikunnan 
puheenjohtaja, oppilas 
Miika Kovanen

Olen oppilas Miika Kovanen, ko-
toisin Rovaniemeltä ja olen Jääkä-
ritoimikunnan tuleva puheenjoh-
taja. Peruskoulutuskauteni suoritin 
esikunta- ja viestikomppaniassa ja 
sieltä jatkoin aliupseerikouluun 3. 
jääkärikomppaniaan tiedustelulin-
jalle. Harrastuksiini kuuluu kalas-
tus. Päätin hakea Jääkäritoimikun-
taan kun sain kuulla sen toimin-
nasta, sillä olen toiminut ammat-
tikoulun asuntolatutorina ja sen 
taustan myötä kiinnostukseni JT-
K:n toimintaan heräsi. Toivon, et-
tä tulevat alokkaat ovat aktiivises-
ti kosketuksissa Jääkäritoimikun-
taan, sillä vain vuorovaikutuksen 
kautta voimme parantaa varus-
miesten oloja palvelusaikana. Tul-
kaa rohkeasti nykäisemään hihas-
ta, jos palveluksen aikana tulee ky-
syttävää. Tervetuloa palvelukseen!

Jääkäritoimikunnan sihteeri 
oppilas Nevanperä

Olen oppilas Joni Nevanperä ja 
olen tuleva Jääkäritoimikunnan 
sihteeri. Ikää minulla on 20 vuot-
ta ja asun Kuusamossa. Kirjoitin 
ylioppilaaksi keväällä 2015. P-kau-
den vietin 3. Jääkärikomppaniassa, 
josta tie vei aliupseerikouluun vies-
tilinjalle. P-kaudella en vielä ajatel-
lut ryhtyväni JTK:n toimihenkilök-
si, mutta myöhemmin rekryilmoi-
tuksen nähtyäni kiinnostus heräsi 
ja laitoin hakemusta menemään. 
Pidän siitä, että minulla on nyt 
mahdollisuus päästä kuulemaan 
varusmiesten toiveita ja edistä-

mään heidän hyvinvointiaan. Pal-
veluksen jälkeen suuntaan opiske-
lujen perässä Tampereelle opiske-
lemaan materiaalitekniikkaa Tam-
pereen teknilliseen yliopistoon.  
Minut ja muut JTK:n toimihenkilöt 
löytää sotilaskodin alakerrasta, jo-
ten tulkaapa käymään, jos on jo-
tain epäselvyyksiä tai kysyttävää.

Jääkäritoimikunnan työ- 
opinto- ja sosiaaliasiamies 
Jääkäri Ollila

Olen jääkäri Matti Ollila ja toimin 
Sodankylässä Jääkäritoimikunnan  
TOS-asiamiehenä sekä somea-
genttina. Asustelen Rovaniemellä 
ja kirjoitin Lyseonpuiston lukios-
ta ylioppilaaksi keväällä 2015.  As-
tuin tammikuussa palvelukseen 3. 
JK:ssa ja tie vei hälytysajoneuvo-
kurssille sekä lääkintämieskurssil-
le huoltokomppaniaan. Opastan 
varusmiehiä erilaisissa työ-, opin-
to- ja sosiaaliasioissa, eli jos jotain 
kysyttävää tai epäselvyyksiä ilme-
nee, niin rohkeasti vaan nykäise-
mään hihasta. JTK:n toimitilat löy-
tyvät sotilaskodin alakerrasta ja 
sieltä meikäläisen useimmiten löy-
tää. Toki myös someagentin tehtä-
viin kuuluen ylläpidän JPR 1/16- ja 
JPR 2/16-ryhmiä Facebookissa, jo-
ten myös sitä kautta voi ottaa yh-
teyttä.

Rovaniemen 
jääkäritoimikunta

Rovaniemen Jääkäritoimikuntaa 
johtaa varapuheenjohtaja. Hänen 
apunaan työskentelevät TOS-asia-
mies ja sihteeri, joiden tehtävät 
ovat samat kuin Sodankylässä. 
Toimikuntatyö näkyy varusmiesten 
arjessa konkreettisesti mm. peli- ja 
soittotiloissa, varusmiesten liikun-
takerhoissa, sekä erilaisissa tapah-
tumissa ja juhlissa. Rovaniemen 
Jääkäritoimikunta järjestää aktii-
visesti toimintaa myös varuskun-
nan ulkopuolella. Uinti- ja keilaus-
kerhot, sekä ilmaisliput paikallisten 
urheiluseurojen otteluihin ovat osa 
varusmiesten arkea Rovaniemellä. 
Jääkäritoimikunnan tilat sijaitsevat 
sotilaskodissa.

Jääkäritoimikunnan varapu-
heenjohtaja, oppilas Alpo 
Kangas

Olen oppilas Alpo Kangas ja olen 
kotoisin Hailuodosta. Olen Jää-
käritoimikunnan tuleva varapu-
heenjohtaja. Peruskoulutuskaute-
ni suoritin Ilmantorjuntapatteris-
sa ja siellä myös jatkoin aliupsee-
rikoulussa viestilinjalla. Harrastan 
metsästystä. Päätin hakea Jääkäri-
toimikuntaan, kun sain kuulla sen 
toiminnasta. Olen toiminut lukios-
sa oppilaskunnan hallituksessa ja 
sen taustan myötä kiinnostukse-
ni JTK:n toimintaa kohtaan heräsi. 
Odotan tulevilta varusmiehiltä ak-
tiivista yhteyttä JTK:hon, koska sil-
loin voimme olla paremmin heidän 
avukseen ja edukseen. Tulkaa roh-
keasti puhumaan, jos palveluksen 
aikana tulee kysyttävää. Tervetu-
loa palvelukseen!

Jääkäritoimikunnan Työ-, 
opinto- ja sosiaaliasiamies, 
oppilas Matti Saastamoinen

Olen oppilas Matti Saastamoi-
nen, 19-vuotias ja Oulusta kotoi-
sin. Olen jääkäritoimikunnan tule-
va TOS-asiamies. Valmistuin yliop-
pilaaksi joulukuussa 2015. Harras-
tuksiani ovat musiikki, pelaaminen 
ja erilaisilla värkeillä rällääminen. 
Peruskoulutuskauden olin ilmator-
juntapatterissa ja aliupseerikurssin 
alettua päädyin viestiin. Jääkäri-
toimikunta oli kiinnostanut minua 
peruskoulutuskaudesta asti, joten 
päätin hakea kyseisiin tehtäviin. 
Toivoisin tulevan saapumiserän 
olevan aktiivisesti mukana jääkäri-
toimikunnan toiminnassa, sillä vain 
siten saamme varusmiesten toi-
veet ja tarpeet esille. Uusille alok-
kaille toivotan paljon onnea ja me-
nestystä koko palveluksen ajalle.

Jääkäritoimikunnan sih-
teeri, jääkäri Oskari Nivala

Olen jääkäri Oskari Nivala, 19-vuo-
tias Rovaniemen Jääkäritoimikun-
nan sihteeri ja tällä hetkellä asun 
Oulussa. Vapaa-aikani kulutan 
tanssisaleissa ja toivon mukaan 
tulevaisuudessa saan työskennel-
lä teatteri- ja tassialalla. Vastapai-
noksi tähtään valtiotieteelliseen 
opiskelemaan poliittista historiaa. 
Varusmiespalvelukseni aloitin 2. 
Jääkärikomppaniassa, mistä siir-
ryin peruskoulutuskauden jälkeen 
ilmatorjuntapatteriin ja aloitin JT-
K:n täyspäiväisenä toimihenkilö-
nä. Kiinnostuin tehtävästä jo JT-
K:n alokasoppitunnilla, mutta vah-
vempi mielenkiinto heräsi P-kau-
den loppupuolella. Tehtävän ai-
nutlaatuisuus kiehtoi eniten. Nau-
tin mahdollisuudesta tuoda mie-
lipiteeni ja visioni esille ja päästä 
vaikuttamaan konkreettisesti. Teh-
tävän itsenäisyys mahdollisti myös 
säännölliset harjoitteluvapaat ja 
urheilukomennusten käytön. Uu-
si heinäkuun saapumiserä tuo mu-
kanaan erilaisia tehtäviä, joita odo-
tan mielenkiinnolla. Toivon Jääkä-
ritoimikunnan olevan jokaiselle va-
rusmiehelle helposti lähestyttävä 
kanava uusille esityksille esimer-
kiksi vapaa-ajan toiminnan kehit-
tämiseksi.

Vasemmalta oikealle: Jääkäri Matti 
Ollila, oppilas Miika Kovanen, op-
pilas Joni Nevanperä.

Vasemmalta oikealle: jääkäri Oska-
ri Nivala, oppilas Alpo Kangas, op-
pilas Matti Saastamoinen.
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Aliupseerikoulutusta Rovaniemellä

Rovaniemen Ilmatorjuntapat-
teriston Ilmatorjuntapatteri 
kouluttaa aliupseereita so-

tilaspoliisikomppanioiden, vartio-
jaosten, ilmatorjunnan taistelun-
johto-, tutka-, viesti ja lähetyspis-
teryhmien ryhmänjohtajiksi sekä 
operaattoreiksi Rovaniemen Ilma-
torjuntapatteristoon, Lapin Jääkä-
ripataljoonaan sekä Pohjois-Suo-
men Viestipataljoonaan.

Pienen, mutta sitäkin moni-
puolisemman ilmatorjuntalinjan 
tärkeimpänä kalustona kurssilla 
oli ilmatorjunnan johtamisajoneu-
vo (ITJONE), maalinosoitustutka 
(MOSTKA87M) sekä lukuisat vies-
tivälineet aina lähetyspistepaikka-
laitteistosta valokaapeliin ja kent-
täpuhelimeen. Kohtuullisen moni-
mutkaisten ja teknisten laitteiden 
alustamisen, käytön ja ”konffaa-
misen” opiskeluun käytettiin kurs-
sin tuntikehyksestä suuri osa. Li-
säksi it-linjalle pyrittiin antamaan 
perusteet elektronisen sodankäyn-
nin elementeistä, taistelun johta-
misen prosesseista sekä toimimi-

sesta osana ilmapuolustuksen ko-
konaisuutta.

Sotilaspoliisilinjalla opiskelu ei 
ollut pelkästään erilaisten asei-
den, lieriöesteiden ja muiden ku-
lunvalvontapaikan kaluston ulkoi-
luttamista, vaan linjan osaaminen 
aliupseerikurssin jälkeen sisältää 
huomattavan määrän erilaisia so-
tilaspoliisitaitoja: valvonta- ja sul-
kulinjat, sotavankien järjestelykes-
kuksen perustaminen, henkilön-
suojaus, laskeutumiskoulutus, kul-
jetusten suojaaminen, vaarallisen 
henkilön kiinniotto ja voimankäyt-
tö - vain muutamia mainitakseni.

Kaikille yhteisinä aiheina kurs-
silla oli ryhmänjohtajan perustaito-
ja tukemaan pedagogiikan eli kou-
luttamistaidon sekä johtamisen 
opintoja. Kaikkia kurssin aiheita 
opiskeltiin teoriaopinnoin ja käy-
tännön harjoituksin sekä lopuk-
si osaamista mitattiin koulutöiden 
avulla.

Sotilaspoliisilinjan sekä ilmator-
juntalinjan hyvinkin erilaiset koulu-
tussisällöt tukivat toisiaan alueel-

lisessa yhtymän taisteluharjoitus 
METSO16:ssa tärkeimpänä toimin-
taympäristönä olleessa Johtokes-
kus 06:n taistelunjohtopaikassa, 
jossa kurssin alkuvaiheilla havait-
tavissa ollut hyvinkin voimakas lin-
jojen välinen kilpailu johti loppu-
jen lopuksi nautittavan saumat-
tomaan yhteistoimintaan ja toi-
mintaan yhtenä, kohti samaa voit-
toa taistelevana joukkona. MET-
SO16:ssa molemmat linjat pääsi-
vät myös toteuttamaan yhteistoi-
mintaa muiden alueella toimivi-
en joukkojen kanssa ja näkemään 
pienen vilkaisun taisteluosaston 
taisteluun.

Ilmatorjunta- ja sotilaspoliisia-
liupseerikurssilta valmistuneet ali-
kersantit! LEPO!

Kurssin aikana kaikki teistä 
ovat silmin nähden kasvaneet niin 
sotilaina kuin ihmisinäkin! Olen 
teistä kaikista hurjan ylpeä! Olen 
kurssin ajan pyrkinyt kannusta-
maan teitä omaan ajatteluun, pe-
rusasioista kiinni pitämiseen se-
kä itsestä ja alaisista huolehtimi-

seen - maalaisjärjen käyttöön se-
kä suoraselkäisyyteen. Muistakaa 
kouluttaessanne ja johtaessanne 
omaa sodan ajan ryhmäänne, et-
tä ”taistelette kaikki samaa sotaa” 
- niin alaistenne, vertaistenne kuin 
esimiestenkin kanssa. Olkaa valp-
paita ja tinkimättömiä, rehellisiä 
ja avoimia sekä ehkä kaikista tär-
keimpänä - keskittykää olennai-
seen! Löytäkää se kulloinkin tär-
kein asia ja muistakaa pitää tehtä-
vä kirkkaana mielessä, niin kliseis-
tä kuin se onkin.

Toivottavasti kurssista oli teille 
edes vähän hyötyä.

Kiitän nöyrästi kaikkia entisiä 
oppilaita yhteisistä kuukausista ja 
siitä hyvästä asenteesta joka teil-
lä on ollut sotilaskoulutusta koh-
taan, pitäkää se! Suuri kiitos kuu-
luu myös kaikille aliupseerikurssin 
kouluttajille, niin santsareille kuin 
ammattitaitoiselle ja pitkähermo-
iselle henkilökunnalle! Lopputulos 
on kuitenkin nimenomaan teidän 
aikaansaannosta.

  

Kuvassa vasemmalta Ilmatorjunta-
linjan priimus, alikersantti Tihinen
AUK116 ”hyvä johtaja, alikersantti 
Vähäkangas ja
Kurssin ja sotilaspoliisilinjan prii-
mus, alikersantti Korkatti.

Kurssiosaston johtaja, kapteeni Jukka Pajula

Kurssin ja Sotilaspoliisilinjan priimus, alikersantti Korkatti
Ilmatorjuntalinjan priimus, alikersantti Tiihinen
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Sotilaspoliisialiupseerikurssi 
alkoi helmikuussa ja Rova-
niemelle saapui aliupseeri-

kouluun miehiä ja naisia Kajaanis-
ta, Sodankylästä ja Rovaniemeltä. 
Kukaan ei ollut varma mihin taas 
uusi askel armeijassa johtaisi, mut-
ta haasteita luvattiin ja siihen po-
rukka oli valmistautunut. Meil-
le kaikille oli kerrottu, että vaikka 
AUK olisi raskas, tulisi sieltä myös 
huonoimmat ja parhaimmat ko-
kemukset armeijan ajalta. 2/15 
saapumiserän alikersantit kertoi-

vat kyllä millaista aliupseerikurssil-
la olisi mutta, mutta mitään konk-
reettista ei kerrottu, kuten millai-
sia leirejä olisi tulossa, vaan saisim-
me ihan itse nähdä ja kokea samat 
haasteet ja ilot mitä heillä oli.

Ensimmäiset viikot olivat todel-
la mieleenpainuvia, sillä kaikki oli 
ihan sekaisin, eikä kukaan tiennyt 
mitä seuraavaksi tapahtuu ja oli ai-
van uusi porukka. Piti opetella uu-
sille tavoille ja oppia tuntemaan 
meidän apukouluttajat, ja linja-
kohtaiset kouluttajat. Tällä poru-

kalla ei mennyt kauan, kun olim-
me jo ns. ”yhtä perhettä”, sillä kai-
kille oli tosi luontevaa ja helppoa 
toimia ryhmän kesken, ja se myös 
näkyy edelleen. 

Yksi suurista ensikosketuksista 
aliupseerikurssiin oli se, kun ryh-
mästä valittiin yksi oppilaskersant-
ti ja yksi oppilasvääpeli. Tarkoituk-
sena oli vastata linjamme toimin-
nasta koulutuksien ulkopuolella, ja 
vastata linjan järjestymisistä yhtei-
siin tilaisuuksiin. Eihän kukaan ol-
lut aikaisemmin tällaista tehnyt, 
joten ensimmäisillä oli suuri vas-
tuu. Tekemällä kuitenkin oppi, hie-
nosti tämä kuitenkin sujui pienten 
alkujännityksien kautta.

AUK1:n aikana järjestettiin kuu-
luisa Rämäpää-kilpailu, joka huhu-
jen mukaan ei päättyisi koskaan. 

Kisassa mitattiin ryhmien yhteis-
henkeä ja fyysistä kestävyyttä. Itse 
en päässyt valitettavasti osallistu-
maan, joka harmittaa suuresti sil-
lä se olisi ollut mahtava kokemus. 
Muut kurssilaiset kertoivat, että oli 
osallistumisen arvoinen kisa ja, et-
tä koskaan he eivät olleet suoritta-
neet mitään niin rankkaa kuin Rä-
mäpää. Hajoamisia tuli, ja porukal-
la väsytti, mutta sisulla vedettiin 
loppuun asti niin kuin pitikin.

AUK1:n aikana harjoittelimme 
pääsääntöisesti perus jalkaväki-
taistelua ja aseenkäsittelyä. AUK2 
:naikana harjoittelimme syvemmin 
omia linjakohtaisia juttuja, kuten 
vaarallisen henkilön kiinniottoa eri 
tilanteissa, kohteiden ja alueiden 
turvatarkastuksia, henkilön suo-
jausta ja kulunvalvontaa. Leireil-

lä pääsimme harjoittelemaan näi-
tä kunnolla, ja ne olivat kyllä aina 
siistejä ”casejä”, ja niitä odotti ai-
na innolla. Leireillä unet jäivät välil-
lä aina vähäisiksi, mutta harjoituk-
sissa mieli virkeni kummasti kun oli 
toimintaa. Leireiltä kuitenkin jää 
ne parhaat muistot, vaikka välistä 
siellä on kylmä ja toisten naamat 
alkavat jo kyllästyttää, mutta lop-
pujen lopuksi kaikki on samassa 
veneessä ja yhdessä näitä hommia 
kuitenkin tehdään.

Yksi taisteluharjoitus on vielä 
edessä ennen kuin meidät ylenne-
tään alikersanteiksi, ja pelkkä aja-
tus jo kuumottaa. Kuitenkin näil-
lä tiedoilla ja opetetuilla taidoilla ei 
meillä ole mitään hätää. Pieni jän-
nitys on aina hyvästä, ja uusiin koi-
toksiin lähdetään taas innolla. Kai-

kille on jäänyt aliupseerikurssista 
varmasti niin paljon käteen, että 
sen muistaa koko elämän. Jos ei 
mitään muuta, niin ainakin hyviä 
ystäviä. Itse voin ainakin naisena 
sanoa, että armeija on ollut elämä-
ni parasta aikaa, enkä vaihtaisi näi-
tä kokemuksia mihinkään. Muuta-
man viikon päästä, tulevina aliker-
santteina voimme olla itsestämme 
todella ylpeitä. 

Näihin tunnelmiin ja ajatuksiin: 
”SPOL ylivoimaa”.
Oppilas Jessika Antti

 

Sotilaspoliisilinja

Sotilaspoliisilinja:  
Vasemmalta oikealle: 
Alikersantit Saarela, Muurikainen, 
Marjanen, Inkiläinen, Jeronen, 
Saukko, Niemelä, Koivula, 
Seppänen, Virtanen, Heikkilä, 
Järvenpää, Vaara, Matola, Talja, 
Kuutschin, Antti, Korkatti, 
Luukinen, Palojärvi, Leppänen, 
Lukkarila, Hyytinen, Kaipainen, 
Kauppila, Niemi, Korhonen, 
Nikkinen, Rydenfelt, Haho, 
Marttila, Kello, Joensuu, 
Laitsaari
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Tänä vuonna ilmatorjuntapat-
terin aliupseerikurssilla kou-
lutettiin ilmatorjuntalinjalla 

aliupseereita kolmessa eri jaokses-
sa. Nämä olivat tutka-, taistelun-
johto- ja viestijaos. 

Tutkalle valittiin neljä aliupsee-
rioppilasta. Ryhmän toiminta pe-
rustuu maalinosoitustutka 87M:n 
hallintaan ja käyttämiseen. Tehtä-
vänä on luoda alueellista ilmati-
lannekuvaa ylemmille johtoportail-
le, mukaan lukien omalle taiste-
lunjohtoryhmälle.  Koulutuksem-
me ensimmäiset viikot koostuivat 
teoriaopinnoista ja tutustumises-
ta tutkaan. Lopulta kun jotain oli 
tarttunut kaaliin, pääsimme har-
joittelemaan oikeita sodanajan 
toimiamme. Lukuisat harjoituk-
set metsässä ja kasarmilla auttoi-
vat ymmärtämään monimutkaista 
laitteistoa ja toiminta muuttui ajan 
mittaan jouhevammaksi. Koke-

muksemme perusteella työskente-
ly tutkan kanssa on vaativaa, mut-
ta erittäin mielenkiintoista. Mai-
nittakoon vielä, että harjoituksissa 
kahvinkeitin on osa vakiovarustus-
ta, ja hyvät yöunet maistuvat. 

Taistelunjohtoryhmään valit-
tiin viisi aliupseerioppilasta, jois-
ta kolme lähti reserviupseerikou-
luun. Aliupseerioppilaista koulu-
tetaan valvonta-aliupseereja ja 
upseerioppilaista taistelunjohta-
jia. Ryhmän tehtävänä on jakaa 
valtakunnallista, sekä oman tut-
kan tuottamaa ilmatilannekuvaa 
ja johtaa ampuvia yksiköitä.  Val-
vonta-aliupseerit johtavat tutkaa 
ja saavat siltä ”raakaa” ilmatilan-
nekuvaa joka siistitään, yhdiste-
tään valtakunnalliseen ilmatilan-
nekuvaan ja siirretään taistelun-
johtajalle. Taistelunjohtaja johtaa 
saamansa ilmatilannekuvan sekä 
annettujen ohjeiden, että satujen 

käskyjen perusteella ampuvia yk-
siköitä. Ryhmämme työskentelee 
taistelunjohtoajoneuvossa eli ITJO-
NE:ssa, jonka varustukseen kuuluu 
taistelunjohtajan sekä valvontajoh-
tajan työasemien lisäksi mm. tele-
visio, ilmastointilaite, hyvä äänen-
toistojärjestelmä sekä kahvinkei-
tin. Taistelunjohtoryhmän harjoi-
tukset koostuvat pääsääntöisesti 
ITJONE:n sisällä operoimisesta se-
kä oman toiminnan suojaamisesta 
ja toimintakyvyn ylläpitämisestä. 
Kouluttajaa lainaten: ”Kun sissi tu-
lee kysymään sataako huomenna, 
siihen vastataan: eihän sisällä kos-
kaan sada”.

Viestijaokseen valittiin kymme-
nen sarkasmia, hyviä yöunia ja tu-
kikohtapalvelusta rakastavaa op-
pilasta, jotka toimivat AUK:n har-
joituksessa pääasiassa lähetyspis-
teryhmänä. Ryhmän tärkeimpänä 
tehtävänä maastossa on rakentaa 
lähetyspaikka ja välittää tulenjoh-
todataa ampuville yksiköille. LÄ-
PI-ryhmän kalustoon kuuluu muun 
muassa viestilaiteräkki, voimakone 
sekä pitkälanka- ja exelantennit. 
Kuitenkin ehdottomasti ”tärkeim-
pänä” kalustoon kuuluu ilmaval-

Ilmatorjuntalinja

vontaradio, jolla tietenkin kuun-
nellaan ilmavalvontaselostetta, ei-
kä radio rockia. 

Taistelunjohtopaikan siirtoihin 
liittyen harjoittelimme toimimis-
ta ilmatorjunnan johtokeskuksen 
viestiryhmänä, rakentaen taiste-
lunjohtopaikan sisäiset viestiyhtey-
den liittämällä eri toimipaikat verk-
koon niin pari- kuin valokaapeliyh-
teyksillä. Erityisesti valokaapelilin-
jan purkamisessa ryhmämme tais-
telijat menestyivät kiitettävästi. 

Oppilas Lotta Lindström ja oppilas 
Ville Martikainen (tutka)
Oppilas Eemil Säkkinen ja oppilas 
Nico Soini (taistelunjohto)
Oppilas Antti Tihinen (viesti) 

 

Ilmatorjuntalinja:  
Vasemmalta oikealle: Lindström, Köngäs, Alik Sippola, Saarenpää, Martikainen, Degerman, Heinonen, 
Vähäkangas, Mattila, Soini, Saastamoinen, Hökkä, Salin, Säkkinen, Jänkälä, Tihinen, Kangas, Mämmi

Tutkajaos: 
Vasemmalta oikealle: Lindström, 
Martikainen, Köngäs, Saarenpää

Taistelunjohtojaos: 
Vasemmalta oikealle: Jänkälä, 
Salin, Soini, Säkkinen, Mämmi

Viestijaos: 
Ylärivi: Kangas, Degerman
Alarivi: Vähäkangas, Tihinen, Hökkä, 
Saastamoinen, Mattila, Heinonen

Tutkajaos

Taistelunjohtojaos

Viestijaos
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Kurssin ja Panssarintorjuntalinjan priimus, alikersantti Toni Jämsä
Tiedustelulinja priimus, alikersantti Petteri Palonen
Kranaatinheitinlinja priimus, alikersantti Antti Tolvanen
Jääkärilinjan priimus, alikersantti Valtteri Törmänen
Viestilinjan priimus, alikersantti Samuel Matthan
Moottorilinjan priimus, alikersantti Jaakko Manni

Jalkaväen Aliupseerikurssi 1/16

Aliupseerikurssin johtaja, kapteeni Sakari Hietanen

Jääkäriprikaatin Jalkaväen Aliup-
seerikurssilla koulutetaan oppi-
laita jääkäri-, kranaatinheitin- 

(tulenjohto ja tuliasema), tieduste-
lu- (tiedustelu ja sissiradisti), pans-
sarintorjunta-, moottori- ja viestilin-
joilla ryhmänjohtajatehtäviin. Uute-
na linjana 116 saapumiserän aliup-
seerikurssille tuli viestilinja, jonka 
johdosta sotaharjoituksissa aliup-
seerikurssin muodostama komp-
pania täydentyi yhdellä aselajilla. 
Aliupseerikurssilla koulutettavat 
tulevat toimimaan 216 saapumi-
serällä johtajina Lapin jääkäripatal-
joonan sekä Rovaniemen ilmator-
juntapatteriston yksiköissä. Lisäk-
si osa sissiradisteista siirtyy kurssin 
jälkeen Lapin rajavartioston Raja-
jääkärikomppaniaan, Ivaloon. 

Huollon eri tehtäviin valitut 
aliupseerioppilaat siirtyivät perus-
koulutuskauden jälkeen Kainuun 
prikaatiin, jossa he saavat johtaja-
koulutuksen. 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 Ha-
minan Reserviupseerikouluun.

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 kouluttamisen. 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. 

116 saapumiserän aliupsee-
rikurssilla riitti taisteluharjoituk-
sia, joissa oppilaat laittoivat oman 
osaamisen ja jaksamisen koetuk-
selle. Yleensä taisteluharjoituk-
sissa aliupseerikurssi toimi jouk-
kotuotantojoukkoja vastaan, mi-
kä varmasti elävöitti myös heidän 
harjoituksiaan. Tämän saapumise-
rän aliupseerikurssin mieleenpai-
nuvin harjoitus oli varmasti oppi-
laiden välisota, METSO16 -harjoi-
tus, Kainuun prikaatin johtamana 
Vuosangan harjoitusalueella. Vii-
meisenä päivänä aliupseerikurssin 
muodostama 2. Mekanisoitu Jal-
kavälikomppania sai puolustusteh-
tävään tueksi ruotsalaisen Meka-
nisoidun joukkueen, jonka pääka-
lustona oli 4 CV-rynnäkköpanssa-
rivaunuja. Tämä pakotti varusmie-
het ja henkilökunnan käyttämään 
osin englannin kieltä, jotta yhteis-
toiminta oli mahdollista. Lisäksi 
komppania sai tukea taisteluihin il-
mavoimien helikopteriosastolta.    

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! 

Iso kiitos oppilaiden koulutta-
misessa on annettava myös tark-
kaan valituille apukouluttajille, 

2/2015 saapumiserän johtajille, 
jotka ovat saaneet kurssin aikana 
paljon vastuuta. Lisäksi ilman te-
la-ajoneuvon kuljettajia ja huolto-
joukkueen taistelijoita kurssin lii-
kuttaminen ja ruokahuolto olisi 
ollut haastavaa. Kiitos myös teil-
le! Toivotan teille kaikille onnea ja 
menestystä varusmiespalveluksen 
jälkeiseen arkeen ja elämään!   

Aliupseerikurssin oppilaat, olet-
te olleet ahkeria ja motivoituneita 
suorittamaan kurssi menestyksek-
käästi loppuun saakka. Nyt teillä 
oppiminen vasta alkaakin, kun uu-
det alokkaat astuvat palvelukseen 
heinäkuussa!

Jalkaväen Aliupseerikurssi 116 
oppilaat, huoltojoukkue, apukou-
luttajat ja henkilökunta, kiitos!

Jääkäriprikaatin Killan palkinto, kiltapuukko, on jaettu jo 20 vuoden 
ajan aliupseerikurssin hyvähenkisimmälle oppilaalle, jonka kouluttajat 
ja kurssilaiset valitsevat. 
Kurssin 1/16 hyvähenkisimpänä oppilaana palkittiin alikersantti Joel 
Lahdensuo.
Kuvassa Lapin jääkäripataljoonan komentaja everstiluutnantti Ari Mure, 
alikersantti Joel Lahdensuo ja Jääkäriprikaatin Killan edustaja eversti-
luutnantti evp Pekka J Heikkilä.
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Jo ensimmäisestä päivästä läh-
tien ryhmähenkemme oli mal-
lillaan. Mielenkiinto oli kohol-

la, kun eriytyvä koulutus alkoi ja 
pääsimme tutustumaan jääkäri-
ryhmän kalustoon, jota emme pe-
ruskaudella kunnolla tunteneet, 
kuten PKM-konekivääriin, tela- ja 
pohjamiinoihin sekä viuhkapanok-
seen. Kuntokin laitettiin koetuk-
selle aliupseerikurssin alussa en-
simmäisen pikamarssin muodossa 

Jääkärilinja
ja tulokset näyttivät hyviltä. Tätä 
pidettiin yllä monilla muilla pika-
marsseilla, aamureippailuilla ja il-
tajumpilla.

Taisteluharjoitukset ovat sisäl-
täneet väijytyksiä, hyökkäyksiä, 
puolustusta ja jonkin verran tie-
dustelua. Toden tuntua taistelu-
harjoituksiin on tuonut taistelusi-
mulaattoriliivit, jotka kertovat tie-
toa onko saanut osumaa ja tär-
keimpänä millaista tuhoa on saa-

nut aikaan viholaiselle. Vaikka 
AUK:n alussa olleet kovat pakka-
set ja napaan asti metsässä kasau-
tunut lumi tekivät joistain harjoi-
tuksista epämiellyttäviä ja hanka-
lia, niin suoriuduimme näistä silti-
kin hyvin. Nimittäin ”jääkäri naut-
tii siitä, kun jääkäri ei nauti”. So-
dankylän keskustassa pääsimme 
kokeilemaan taistelua rakennetul-
la alueella. Koko keskusta oli käy-
tössämme. Pääsääntöisesti paik-
kamme on metsässä, mutta tais-
telu rakennetulla alueella oli mie-
lenkiintoisa ja virkistävää vaihtelua.

AUK2:n ampumaharjoitukses-
sa osa taistelijoista pääsi tutustu-

maan tarkka-ampujana toimimi-
seen tarkkuuskiväärein varustettu-
na. Kaikki ampuivat harjoitusker-
tasingon ja pari taistelijaa räjäyt-
ti hävityspanoksia väijytyksen yh-
teydessä. Harjoituksen viimeisenä 
päivänä koko kurssi seurasi miino-
jen ja panosten räjäytystä. Räjäh-
dysten näkeminen auttoi ymmär-
tämään niiden todellisen tuhovoi-
man.

Yksittäisen taistelijan koho-
kohtina mainittakoon kiväärimie-
hen triathlon ja ryhmätaitokilpai-
lu, joista voittajille oli jaossa kun-
toisuuslomia. Mutta ehkä parhain 
hetki oli, kun kouluttajien mielestä 
olimme ansainneet linjamerkit.

Tämä 4 kuukautta kestävä kurs-
si on tuntunut menevän todella no-
peaa. Tuntuu, että ensimmäinen 

Takarivi vasemmalta: Eemil Vuokila, Rane Kurkinen, Tommy Niemelä, Benjam Palosaari, Valtteri Pellikka, 
Niko Eskola, Markus Hemmilä.
Keskirivi vasemmalta: Valtteri Törmänen, Niilo-Valtteri Myllylahti, Väinö Kukkohovi, Aleksi Keltamäki, 
Henrik Luukkonen, Pete Pyhtilä, Aleksi Pantsar, Johannes Paaso, Mika Matomaa
Alarivi vasemmalta: Heikki Savolainen, Eetu Moilanen, Ville Mäkipeura, Konsta Kellokumpu, 
Valtteri Höynälä, Atte Hautajärvi, Jere Jokelainen, Arttu Määttä, Ilmari Ollila

viikko oli edellisellä viikolla. Loista-
vien tupakavereiden ansiosta kurs-
si on mennyt mallikkaasti, eikä 
niin sanottuja hajoamisia ole ollut. 
Tunnemme olevan valmiita ryh-
mänjohtajia.

 
’’Tahdon olla kiväärimies,
taistelukenttien viikatemies’’
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Panssarintorjujilla linjahen-
ki kasvaa nopeasti, koska 
jo alusta lähtien rankkojen 

tehtävien suorittaminen vaatii jo-
kaista vetämään yhtä köyttä. En-
simmäiseen taisteluharjoitukseen 
mukaan tulleen kaluston määrä 
ja paino yllätti meidät, mutta ras-
kaan kalustomarssin aikana huo-
masimme, että linjatoveria ei jäte-
tä jälkeen vaan heitä kannustettiin 
jaksamaan loppuun asti. Kalusto-
marssin jälkeinen tunne oli mahta-
va, koska tunsi ylittäneen itsensä.

Seuraavana vuorossa ollut vii-
den päivän ampumaharjoitus Ky-
läjärvellä palkitsi yhä enemmän, 
kun harjoituksen viimeisenä päi-
vänä pääsimme ampumaan kovil-
la singoilla. Ammunnoissa ammut-
tiin viisitoista kappaletta 66 KES 

88 kevyt kertasinkoa ja 5 APILAS-
TA eli raskasta kertasinkoa. Kevyt 
kertasinkoja riitti linjan tekakuor-
ma-auton kuljettajillekin ammut-
tavaksi ja ammuntojen osumapro-
sentti oli täydet 100%, sillä sitä 
meiltä vaaditaan.

PST-kevään huipentuma oli 
toukokuinen PST-ohjusammun-
nat , jossa pääsimme kokeilemaan 
koko PST-joukkueen toimintaa 
hyökkäyksessä. Ammuimme myös 
PST-ohjusjärjestelmä 2000M:llä 
kovia ohjuksia ja pääsimme seu-
raamaan NLAW:n kovia ammun-
toja.

Asiantuntevat ja motivoivat 
kouluttajat saavat aikaan hyviä tu-
loksia, onnistumisen tunteita, se-
kä monesti ylittämään itsensä. 
Panssarintorjunta on kovaa työ-

tä ja vaatii periksiantamattomuut-
ta. Näitä asioita kuvastaakin linjan 
tunnushuuto ’’PST määrää’’, jossa 
yhdistyy särmä toiminta ja linjayl-
peys.

Voimmekin hyvällä omatun-
nolla sanoa, että panssarintorju-
jilla linjaylpeys on aliupseerikurs-
si parhaimmistoa. Tämän huomaa 
siitä, että tuvissa on koko ajan hy-
vä henkistä huumoria ja murjotus-
ta nähdään hyvin harvoin. 

Jos siis haluat rankkaa koulu-
tusta ja mahtavaa linjahenkeä, on 
panssarintorjuntalinja oikea paikka 
sinulle. Linjan parhaina puolina voi 
pitää palkitsevia tehtäviä, mahta-
vaa linjahenkeä ja huippukoulutta-
jia. Panssarintorjuja on tunnetusti 
jokaisen janoisen naisen sankari. 
PST-mies on herrasmies kasarmil-
la ja elukoita mehässä (metsässä).

Panssarintorjuntalinja

Takarivi vasemmalta: Kokelas Sakari Siika-Aho, Kersantti Miikka Ronkainen, Elias Tyyskä, Jussi Unga, Joona 
Muikku, Mikko Perätalo, Jyri Keskiniva, Jere Jaako, Antti Mulari, Alex Fisk ja Ville Eloranta
Eturivi vasemmalta: Jussi Kallunki, Miikka Kulppi, Tero Nätti, Toni Jämsä, Matti Jokela, Jonas Luusua, Samuli 
Juujärvi ja Juho Kokko.
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Kurssin aikana opiskellaan 
paljon ammattipätevyyksiä. 
Lisäksi käydään läpi tyyppi-

koulutuksia eri laitteista. Ammat-
tipätevyystunnit ovat tärkeimpiä 
oppitunteja, joten aliupseerikou-
lun oppitunnit, leirit ja taistelukou-
lutus ovat jääneet vähäisiksi meil-
lä. Teoriaa ja käsittelyä piti opis-
kella paljon. Oli hyvin yleistä, että 
tällä linjalla vapaa-aika jäi aika vä-

häiseksi, sillä ajoneuvon käsittelyä 
harjoiteltiin vapaa-aikana.

Ajoleiri oli paras harjoitus mitä 
armeijassa on. Harjoituksessa har-
joiteltiin ajoneuvosuunnistusta kil-
pailun muodossa. Leirillä pidettiin 
myös kuljettajan taitokilpailut. Sii-
nä käytiin läpi opittua asiaa ja pi-
ti osata myös käyttää omaa pää-
tä. Maastoajossa ajettiin erilaisilla 
ajoneuvoilla verraten niiden maas-

to-ominaisuuksia. Oppilaat pitivät 
myös jääkäreille rastikoulutuksia 
aiheeseen liittyvistä asioista. Lisäk-
si koulutukseen kuului ilmasuoja-
anajoharjoitus.

Aliupseerikurssin moottorilin-
jalla on ollut hyvä ryhmähenki. 
Tällä linjalla oppi myös paljon uut-
ta laitteista ja niiden käytöstä. Lin-
ja vaatii kuitenkin paljon opiskelua.

Moottorilinja

Vasen reuna vasemmalta: Juho Natunen, Antti Jaakkonen, Jaakko Manni, 
Santeri Väisänen ja Mika Tilus
Oikea reuna oikealta: Teemu Uusitalo, Harri Sivonen, Mikko Viuhkola ja 
Perttu Vierimaa.
Keskellä vasemmalta: Tomi Hannula, Juha-Pekka Miettunen, Henri Korpi, 
Markus Raappana, Niklas Kääntä ja Atte Mattila.
Eturivi vasemmalta: Janne Ikonen, Saku Maronen, Antti Välikangas, Ville Pirttimaa ja 
Matti Herranen
Kuvasta puuttuu: Olli Hämäläinen, Joel Hentilä ja Joni Auerrinne
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Viestilinja

Peruskoulutuskausi päättyi 
helmikuun lopulla ja noin va-
jaat 200 jääkäriä suuntasivat 

kohti 3. Jääkärikomppanian aliup-
seerikurssia. Koko joukosta 15 jää-
käriä eksyi Kajaanista Sodankylään 
palanneelle viestilinjalle ja aloitti 
ahkeran opiskelun hieman erilais-
ten asioiden äärellä. Taisteluliivit 
vaihtuivat radioihin ja rynnäkkö-
kiväärit läppäreihin. Opiskelu aloi-
tettiin perusjutuista: radion kasaa-
misesta ja parikaapelin koestami-
sesta. Pikkuhiljaa siirryimme yhä 
syvemmälle viestin ihmeelliseen 

maailmaan ja pian olikin jo ensim-
mäisen taisteluharjoituksen aika.

Harjoituksen aiheina näin alus-
sa olivat teltan pystytys, E-viesti-
aseman käytön harjoittelu maas-
tossa sekä viestilinjan oman se-
re-harjoituksen suorittaminen. Ja 
KYLLÄ, puhun juurikin siitä villejä 
huhuja aiheuttavasta ”kelojen yös-
tä” (oikealta nimeltään pitkän pa-
rikaapeliyhteyden rakentamishar-
joitus). Harjoitukseen starttasim-
me sukset jalassa Kyläjärven Joh-
tolan pihasta iltahämärissä hieman 
pelonsekaisin tuntein. 

Pelko alkoi onneksi hälvetä, 
kun matka taittui hitaasti, mut-
ta varmasti eteenpäin. Aamuyös-
tä väsymys oli jo kova, mutta mo-
tivaatiota nostatti tieto siitä, että 
taukopaikka oli jo lähellä. Lähen-
nettyyn maaliin päästiin ja ei muu-
ta kuin takaisin. Monien epäilyistä 
huolimatta harjoitus saatiin lyhen-
nettynä loppuun ja kaikki selvisivät 
lähtöpaikalle.

Vaikka ”kelojen yön” tarkoi-
tuksena on opettaa parikaapelin 
rakentamista, toimi se myös suure-
na ryhmähengen rakentajana. Vä-

symys haihtui, kun ryhmän jäsenet 
tsemppasivat toisiaan ja kannus-
tivat jatkamaan loppuun saakka. 
Tästäkin varmasti osaltaan johtuu 
se, että ryhmähenki linjan sisäl-
lä on todella hyvä ja kaikki tulevat 
hyvin toimeen keskenään, vaikka 
linjalla on keskenään hyvinkin eri-
laisia ihmisiä.

Kaikki varmasti miettivät, että 
mitä viesti tekee ampumaharjoi-
tuksissa. Eihän viestimies ammu? 
Kyllä muuten ampuu ja väkeväs-
ti ampuukin. Harjoittelimme mm. 

partion ja ryhmän hyökkäysam-
muntoja ja puolustusammuntoja. 
Soveltaviakin ammuntoja oli, mi-
hin tuotiin jotain viestiin liittyvää 
mukaan sekoittamaan normaalia 
pakkaa. Harjoituksiin tietenkin kai-
voimme sen rakkaan TST-liivin siel-
tä kaapin pohjalta päälle ja muis-
timme taas kuinka ihanaa tetsaus 
onkaan.

Aika sieltä helmikuulta tänne 
toukokuulle AUK 2:n loppupuolel-
le on kulunut hurjan nopeaa. Tänä 
aikana olemme kokeneet poruk-

kana todella paljon. On ollut mu-
kavia hetkiä ja myös niitä raskaita, 
missä ryhmän sisäistä tsemppaus-
ta on tarvittu. Kaikesta on selvitty 
ja vahvempana tultu takaisin. Siitä 
kiitos kuuluu tälle mahtavalle po-
rukalle, apukouluttajille ja tieten-
kin Luutnantti Jarno Tuomiselle, 
joka toimii viestilinjan kouluttaja-
na.

Takarivi vasemmalta: Janina Rapo, Niklas Putkivaara, Simo Pätsi, Samuel Matthan, Lauri Kuha, 
Tuomas Katajamäki, Tero Nikula ja Joni Hauhtonen.
Eturivi vasemmalta: Sami Tuoma, Jani Rissanen, Mikko Siikaluoma, Eeli Niiranen.
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Tiedustelulinja 

Sissiradisti, sana joka herätti 
alkuun meissä kaikissa kun-
nioitusta sekä kiinnostusta 

jo armeijan alkuaikoina. Olimme 
kuulleet tarinoita noista rankan 
koulutuksen saaneista sotureista 
jo peruskoulutuskauden alkuviik-
koina. Mielenkiinto sissiradistikou-
lutukseen heräsi suurimmalla osal-
la viimeistään siinä vaiheessa, kun 
edessä oli esitelmä koulutuksesta.

Haastatteluiden ja rytmitestien 
jälkeen jäätiin jännittyneinä odot-
tamaan päätöstä siitä, ketkä valit-
tiin kurssille. Kun valinnat julkistet-
tiin, oli hymy herkässä, vaikka em-
me vielä tienneet mitä oikein oli 
edessä.

Ensimmäiset päivät vierähtivät 
kurssikavereihin sekä varusteisiin 

tutustuen. Heti alkuun meistä jo-
kainen tajusi ettei enää olla tutus-
tumassa armeijaan, vaan meitä ol-
laan kouluttamassa vaativiin, fyysi-
sesti sekä henkisesti raskaisiin teh-
täviin.

Harjoituksiin lähdettiin aina in-
toa täynnä eikä syyttä, sillä met-
sässä selviytyminen ja siellä tehtä-
vien suorittaminen on niitä asioita, 
mitä kukaan meistä ei antaisi pois, 
huolimatta siitä, että välillä haas-
teista meinasi tulla ylitsepääsemät-
tömiä.

Jokaisessa harjoituksessa oli 
omat haasteensa, mutta hyväl-
lä yhteishengellä ja lujalla luotta-
muksella saimme suoritettua teh-
tävän kunnialla loppuun. Motivaa-
tiota kasvatti se, että jokaisen har-

joituksen jälkeen tiesi oppineensa 
jotain uutta.

Näistä syistä jokainen odotti in-
nolla seuraavaa harjoitusta, moti-
vaatio radistin tehtäviin on todel-
la suuri, eikä se tule koskaan hii-
pumaan. Tutut sanat: ”päivääkään 
en vaihtaisi” pätee myös meihin. 
Vastoinkäymisistä sekä vaikeuksis-
ta huolimatta kenelläkään ei ole 
tullut mieleenkään jättää leikkiä 
kesken. Kurssi on vaatinut meiltä 
paljon ja välillä huumori on ollut 
vähissä, mutta se on kuitenkin an-
tanut meille niin paljon uusia koke-
muksia ja hetkiä, ettei kukaan ole 
katunut halukkuuttaan sissiradis-
tiksi.

Kurssin aikana oli hienoa näh-
dä kuinka koettelemuksista sekä 
vaikeista hetkistä huolimatta po-
rukan yhteishenki kasvoi päivä päi-
vältä.

Oli synkkä ja myrskyinen yö, 
kun suunnistimme kohti 
tehtävää pakkasessa, näl-

käisenä ja väsyneenä. Myönnet-
täköön, että noina hetkinä saattoi 
joskus miettiä, miksi valitsi tiedus-
telulinjan, mutta mielenkiintoiset 
tehtävät, toiminnan vapaus ja vel-
jellinen yhteishenki auttoivat mei-
tä jaksamaan tiukoissakin paikois-
sa ja tekivät aliupseerikurssista iki-
muistoisen kokemuksen.

Tiedustelija, tuo kaukopartio-
miesten ja sissien jalanjälkien jat-
kaja on tehtävällään linjojen taka-
na, ilman huoltoa, omien taitojen-
sa ja aseveljensä armoilla. Hänen 
täytyy olla sinut varusteidensa, 
erätaitojen ja luonnon kanssa.

Tiedustelusta tulee helposti 
mieleen lapsuuden vakoiluleikit. 
Lähtökohtaisesti tehtävänä on ol-
la näkymätön, kerätä tietoa vihol-
lisesta huomaamattomasti. Toki 
myös tarvittaessa tiedustelija on 

valmis erilaisiin häirintäiskuihin ja 
jopa vihollisen tuhoamiseen. 

Peruskoulutuskaudella kuulim-
me villejä tornareita tiedustelijoi-
den tempuista ja AUK:n alkaes-
sa olo oli odottava, jopa hieman 
pelokas, kuinka selväisimme tu-
levista koettelemuksista. AUK:n 
ensimmäisessä harjoituksessa to-
dellisuus valkeni. Pelkkä fyysinen 
kunto ei riitä, vaan tarvitaan myös 
henkistä kanttia, jotta voi selviytyä 
metsässä ilman huoltoa, ohjattuja 
ruokailuja ja totuttua päivärytmiä. 
Vaihtelevan makuinen sissimuona, 
lyhyet yöunet, ja pitkät siirtymiset 

raskaan rinkan kanssa tulivat tu-
tuksi.

Pelkkä selviytyminen ei kuiten-
kaan riitä, vaan suoritettavana on 
myös kokoajan tehtävä. Pitkät tä-
hystysvuorot ja kohteen tiedustelu 
aivan vihollisen nenän alla vaativat 
itsensä täyttä likoon laittamista.

Vaikka tiedustelu on yksi ar-
meijan vaativimmista linjoista, tai 
ehkä juuri siksi, voi kurssia muistel-
la lämmöllä. On sanainkuvailemat-
toman hieno tunne palata kasar-
mille rättiväsyneenä onnistuneelta 
tehtävältä. Tuolloin palaa metsästä 
selviytyjänä, voittajana.

 ”Henki… Hyvä!”
 ”Kunto… Kova!”
 ”Sissi… PARAS!!”

Takarivi vasemmalta: Valtteri Salmivaara, Janne Piirainen, 
Valtteri Mäkinen, Hannu Niemelä ja Joona Okkonen.
Eturivi vasemmalta: Tero Tornberg, Matti Pajari, Riku Heikura ja Jani Lämsä.

Tiedustelulinja
Sissiradistit

Takarivi vasemmalta: Petri Sarajärvi, Jaakko Impiö, Matti Pennanen, 
Jere Nevala, Petteri Palonen ja Miika Vähäkangas.
Eturivi vasemmalta: Teppo Törmä, Sami Miettunen, Mikko Hartikka, 
Konsta Mourujärvi, Joel Lahdensuo, Tuukka Nyman.
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Kranaatinheitinlinja
Tuliasemalinja

Kranaatinheitinlinja sai 24 
motivoitunutta possun al-
kiota, joista todella mo-

ni lähti AUK1:n jälkeen RUK:iin. 
AUK1 lähti hyvin ja rauhallises-
ti käyntiin oppitunneilla ja yhteis-
koulutuksilla.

Viimein tuli aika linjakohtaisel-
le koulutukselle ja olimme innois-
samme, kun näimme kevyet heit-
timet. ’’Heitin kuntoon ja ASE-
MAAN’’. Asemaralli tuli nopeaa 
tutuksi ja jokainen tunsi hallitsevan 
heittimen joltain osin, mutta vielä 
ei oltu valmiita. AUK1:n ampuma-

harjoitus tuli ja lähdimme kohti tu-
levia asemiamme. Tässä harjoituk-
sessa meidän taitojamme mitattiin 
ja tulisimme samalla ampumaan 
ensimmäistä kertaa. Ja niin heitin 
neitsyys lähti kaikilta.

Harjoitukset menivät todella 
hyvin ja niin AUK1 oli ohi. Kurs-
sijuhlan jälkeen 7 oppilaskorppia 
lähtivät kohti Haminan tuulia ja 
15 tulevaa johtajaa jäi kokemaan 
AUK2:n kauheudet. Aluksi oli vai-
keata ilman priimuksiamme, mut-
ta pian mekin aloimme olla heit-
timenjohtajan kaltaisia kavereita. 

AUK1 ja 2 ovat olleet meille varus-
miespalveluksen rankinta aikaa. 
AUK1:n aikana tuskailimme johta-
jakoulutusten aikana ja AUK2:n ai-
kana samat hommat, mutta enää 
emme tuskailleet. Tuliasemahom-
mat olivat myös aluksi vaikea op-
pia, mutta nekin oppi nopeaa. 

AUK:n loppua kohden olemme 
kehittyneet paljon ja olemme jo 
jonkinlaisia heittimenjohtajia, tosin 
porsaan alkioista ei kehittynyt tas-
sipossua vaan tassiapina. Teimme 
siis tassihistoriaa olematta possuja. 
Olimme Tassiapinoita.

Takarivi vasemmalta: Jyri Ahvenjärvi, Jere Vehkalampi, Teemu Törmänen, Jarkko Ojala, Timo Rimali, 
Arttu Holappa, Jaakko Matturi, Aatu Konttinen, Juho Kuukasjärvi ja Juho-Valtteri Helenius.
Eturivi vasemmalta: Nico Posio, Toni Karjalainen ja Joni Tyni.
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Kuva: Janne Iittiläinen

Oikaisu
Etupyörässä 1/2016 oli rovasti 
Terhomatti Hämeenkorven 
tervehdyksessä väärä kuva. 
Pahoittelemme virhettä.

Tässä kuvassa
rovasti Terhomatti Hämeenkorpi.

   
TAPAHTUMA                      AIKA   PAIKKA  
 
Kotiuttaminen ja palvelukseen tulo   

Kotiuttaminen 255 päivää palvelleet    14.9.2016   Sodankylä ja Rovaniemi
Kotiuttaminen 347 ja 165 päivää palvelleet   15.12.2016   Sodankylä ja Rovaniemi
Palvelukseen tulo 1/17     2.1.2017  Sodankylä ja Rovaniemi

Juhlatilaisuuksia ja maanpuolustustapahtumia  

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 partiosuunnistus     17.8.2016   Sodankylä
Jeesiön lenkki polkupyöräkilpailu     27.8.2016  Sodankylä
Jääkäriprikaatin ammuntakilpailut    30.8.2016  Sodankylä ja Rovaniemi

Alueraivaamiset

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

Harjoituksia

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 

   

Peruskoulutuskauden jälkeen 
tulenjohtueeseen suunnan-
neita oppilaita alettiin tasai-

sen tappavaan tahtiin hukuttaa 
tulenjohtamisen mittaustoiminnan 
teoriaan, mm. tasotyöskentelyn 
opettelemiseen kului kurssin alus-
sa jonkun verran vapaa-aikaa. Pik-
ku hiljaa Nekit, Nakit ja Kokit al-
koivat jäädä päähän ja tulenjohto-
paikat ja maalipisteet löysivät paik-
kansa tasolta. Vihdoin pääsim-
me tutustumaan linjan kalustoon. 
Eniten perehdyimme viestimiehen 
välineisiin, eli radion ja maastotie-
tokoneen käyttöön. Lisäksi tulen-
johtomiesten välineet, eli maalipai-
kannuslaite ja laseretäisyysmittari 
vaativat harjoittelua.

Ensimmäisinä käytännön har-
joituskertoina maalipaikannus su-
jui jähmeästi. Toiminta takkuili niin 
kommunikoinnissa kuin laitteiden 

käytössä, mutta useiden toistojen 
jälkeen alkoi porukka muistamaan, 
mitä kenenkin kuului tehdä.

Pian olikin jo AUK1:n taiste-
luharjoitus, missä kertasimme jo 
oppimiamme asioita ampumahar-
joitusta varten. Kasarmille palat-
tuamme oli koeviikon aika. Viikon 
mittainen rutistus piti sisällään lin-
jakohtaisia kokeita, johtajuuden 
kokeita ja fyysisiä testejä.

Kokeiden jälkeen RUK-valin-
nat olivat selvillä ja puolet tulen-
johdon oppilaista siirtyi Haminan 
lämpöön. Aliupseerikurssille jäävä 
osasto oli vain noin kahden tulen-
johtoryhmän vahvuinen ja ryhmä-
henki sekä yksittäisen taistelijan 
merkitys korostui huimasti AUK2:n 
harjoituksissa. Ensimmäinen näistä 
oli viikon mittainen taisteluharjoi-
tus, johon tulenjohto jaettiin kah-
teen ryhmään, PST- ja jääkärilin-

jan mukaan. Viiden päivän harjoi-
tuksen aikana päästiin kokemaan 
miten epäsuoraa tulta käytetään 
hyökkäystilanteissa.

Harjoitukset sekä koko aliup-
seerikurssi meni päällisin puolin 
hymy huulilla, paitsi sillä, joka sat-
tui joutumaan harjoituksissa vies-
timieheksi, koska yhteyksissä il-
meni silloin tällöin ongelmia. Mut-
ta koko viestimiehen nakin pahin 
osa ei ollut itse yhteydet vaan… 
Com-kaapeli!! Siitä johdosta ei voi 
julkaisukelpoisesti kirjoittaa. Mil-
loin sattui viestimies kompastu-
maan kaapeliin ja kaatumaan naa-
ma edellä lumeen. Siinä vaiheessa 
ei kauniita sanoja suusta päässyt, 
mutta muulla ryhmällä oli ainakin 
hauskaa seurata sitä. Sen kaapelin 
tarkoitus oli tehdä vain ja ainoas-
taan harjoituksista sietämätöntä 
tai ainakin se tuntui siltä.

Tulenjohtolinja eroaa muis-
ta linjoista, sillä toimimme pienis-
sä ryhmissä emmekä joukkuee-
na. Hyvät puolet tässä on kuiten-
kin se, että pääsee 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!

Kranaatinheitinlinja
Tulenjohtolinja

Takarivi vasemmalta: 
Kersantti Jenni Rossi, Antte Alatalo, Jere Väinämö, Mika Lumijärvi, Joni 
Sumén, Mikko Törmänen ja Kokelas Kimmo Kanervo.
Eturivi vasemmalta: Antti Lempeä, Sauli Manninen ja Antti Tolvanen. 



Sodankylä
Lapin tähtikunta

Tulevia tapahtumia 2016

WaterCross Nilimellassa 6.8.

LuostoClassic 11. - 14.8.

Porttipahtauistelu 27.8.

Kieringin maalaismarkkinat 2. - 4.9.

Tankavaaran Kultakylän Rock´n Roll 
& Blues Nights 25. - 26.11. 

Joulunavajaiset 3.12.

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

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

Tervetuloa viihtymään!

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


