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LAPIN JÄÄKÄRIPATALJOONA 
60-V'UOTTA 

Lapin Jääkäripataljoonan 50-vuotisjuhlapäiviksi 11.3.1971 julkaistiin J P  
1 - L a p J P : n  Kilta r.y:n tuella arvokas juhlajulkaisu, jonka kirjoittajina ovat 
kenraaliluutnantti evp Tauno Kopra, Aika ennen talvisotaa; everstiluutnant-
ti evp Reino Västi, Jääkäripataljoona 1 talvisodassa; majuri evp Ilmo Haa-
rio, Jääkäripataljoona 1 jatkosodassa; kapteeni Pentti H Tikkanen ja soti-
lasmestari Erkki I Hautala, Vaasan aika; ja kapteeni Pentti H Tikkanen, 
Pohjanmaan Jääkäripataljoonan sijoittuminen Sodankylään vuosi 1970 mu-
kaan luettuna. 

Teoksen ilmestymisestä on kulunut JO vuotta ja lähes koko painos on lop-
punut varastoista. 

Juhlistaakseen Lapin Jåäkäripataljoonan 60-vuotistaivalta julkaisee Etu-
pyörä tässä numerossaan em teosta täydentävän osan vuosilta 1971-1980 
aikaisemman jäsentelyn mukaisena. 

Kapteeni Pekka J Heikkilä 

LAPIN JÄÄKÄRIPATALJOONA 
SODANKYLÄSSÄ 1971--1980 
- LAPPI OTTI PATALJOONAN OMAKSEEN

VUOSI 1971 

Vuosi alkoi perinteisesti pakkasineen ja Lapin luonto antoi selvän kuvan voimastaan helmikuun alkupäivi-
nä sotaharjoituksessa Rajalan-Tepsan alueella taisteleville joukoille. Harjoitus alkoi kovan pakkasen 
kangistaessa polkupyörin harjoitusalueelle siirtyviä joukkoja noin - 3 0 ° kovuudella. Seuraavan päivän 
puolustustaistelu Lomajärven alueella saatiin suorittaa nolla-asteen suojalumessa hiihtäen, lumen takellel-
lessa suksiin. Harjoituksen päättyessä koetteli joukkoja niin kova lumipyry, että kymmenen metrin etäi-
syys ehti peittämään edellä kulkeneen jäljen ja näkyvyys oli olematon. Harjoitus antoi hyvän kuvan kortu-
tettavien kyvystä selvitä näistä vaikeista ja nopeasti vaihtelevista luonnonolosuhteista "vastustajan" häiri-
tessä toimintoja. 
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Harjoituksen päättyessä oli jo vuoden päätapahtuma, Lapin Jääkäripataljoonan 50-vuotisjuhla, ovella. 
Huolellisesti valmistellut juhlallisuudet aloitettiin 10.3. järjestetyllä helmikuun saapumiserän valatilaisuu-
della Joutselän patsaalla. Valan ottivat vastaan komentaja everstiluutnantti Kauko Kuismanen ja sota tuo-
mari Aarne Kurola. 

Lisää vieraita saapui koko ajan ja illalla järjestettyyn killan vuosikokoukseen ja juhlajulkaisun julkista-
mistilaisuuteen oli saapunut ennätysmäärä kiltaveljiä. 

50-vuotisjuhlat alkoivat aamulla runsaan kutsuvierasjoukon läsnäollessa järjestetyllä paraatikatselmuk-
sella, jonka suoritti sotilasläänin komentaja, kenraaliluutnantti Mikko Sisto, joka myös otti vastaan lumi-
ajoneuvoin suoritetun ohimarssin. 

Ohimarssin aloitti ryhdikkäästi jalan marssinut veteraanien monikymmenhenkinen osasto eversti Erkki 
Koiviston johdolla. Ennen päiväjuhlaa oli kerhotiloissa onnittelujen vastaanotto. Onnittelijoita oli saapu-
nut läheltä ja kaukaa aina naapurimaata Ruotsia myöten. Lahjoja kertyi pöydän pinta notkolleen palkin-
topokaaleista viireihin, tauluihin ja aina taimiin saakka. Metsähallitus lahjoitti nimittäin taimet jääkäri-
männikön istuttamiseksi varuskuntaan. 

Arvokkaimmat tervehdykset ja huomionosoitukset luovutettiin päiväjuhlassa Siilashallissa, joka oli ää-
riään myöten täynnä juhlayleisöä. Lapin Jääkäripataljoona sai vastaanottaa puolustusvoimain komenta-
jan myöntämän puolustusvoimain kultaisen ansiomitalin, jonka ojensi PSSl:n komentaja, kenraaliluut-
nantti Mikko Sisto. 

Muista huomionosoituksista voidaan mainita Jääkäriliiton edustajien, jääkärieversti Olli Paloheimon ja 
jääkärivääpeleiden Uno Liljebergin ja Frans Pesosen luovuttama Jääkäriliiton pienoislippu. 

Sotilasläänin komentaja ojensi pataljoonan komentajalle LapJP:n varusmiesten voittaman ammunnan 
kiertopalkinnon "Tarkka-ampujan maljan", joka neljännen kerran peräkkäin tuli pataljoonaan. 

Myös puolustusvoimat muisti tukijoitaan jakamalla eräitä huomionosoituksia. Puolustusvoimain 
pronssisen ansiomitalin sai aluemetsänhoitaja Aimo Lifländer ja PSSl:n ansiolevykkeen kunnanjohtaja 
Lasse Näsi, hammaslääkäri Inkeri Salas ja opettaja Lasse Talosela. 

Päiväjuhlan arvokassisältöinen ohjelma koostui everstiluutnantti K K Kuismasen tervehdyssanoista, pa-
taljoonan sodanaikaisen adjutantin, kansleri Klaus Wariksen juhlapuheesta ja majuri Ilkka Halosen juh-
laesitelmästä, joka käsitteli aihetta "Aseeton vastarinta ja Suomen maanpuolustus". Päiväjuhlan musii-
killisesta annista vastasi Rovaniemen varuskuntasoittokunta ja yksinlaulua esittänyt majuri evp Ilmo Haa-
rio, joka lauloi L Madetojan sävellyksen Laulumme maa. Tilaisuudessa pidetyt puheet ja esitelmät on jul-
kaistu kokonaisuudessaan Etupyörän numerossa l /71. 

Oheisena kuitenkin kansleri Klaus Wariksen juhlapuheen viimeinen kappale, jossa hän lausui seuraavas-
ti: 

"Yksi asia joka tapauksessa on selvittämättäkin selvä. Tämä maa ei olisi saavuttanut, eikä säilyttänyt it-
senäisyyttään ilman aseita ja miehiä niiden takana. Kohtalon hetkinä juuri jääkärijoukoille on asetettu 
suurimmat vaatimukset, jotka ne kunnialla ovat täyttäneet. Tästä jokainen jääkäri tuntee sydämessään yl-
peyttä. Myös tämän jääkäripataljoonan perinteet oikeuttaisivat puhumaan pitkäänkin uroteoista ja sanka-
ruudesta. Olen kuitenkin välttänyt sitä uskoen, että jääkärihenki, niin entisten kuin nykyisten, ei ollenkaan 
kaipaa kohennusta kehuilla. Sellaiset saattavat joillakin tahoilla pikemminkin herättää vieraantumista ja 
maanpuolustusta vastustavia asenteita. Tällaisista ennakkoasenteista olisi päästävä eroon, jotta puolustus-
laitosta voitaisiin todella kehittää elimelliseksi osaksi turvallisuuspolitiikassamme." 

Juhlavuoden ohjelmaan kuului paljon muutakin kuin vain juhlia. Arkinen aherrus alkoi heti vieraiden 
poistuttua. Seuraavalla viikolla, 17 .3., tuli vieraaksemme Ruotsin puolustusvoimain komentaja, kenraali 
Stig Synnergren seurueineen tutustuen monipuolisesti jääkärin elämään talvisessa Lapissa. 

Vuoden aikana otettiin käyttöön jokaisen koulutuskauden uusitut koulutussuunnitelma! helmikuun saa-
pumiserästä lähtien. 

Kevään sotaharjoitus sodittiin Vaalajärven-Orajärven alueella. Syksyn suururakkana oli kertaushar-
joituksiin kutsutun rajajääkäripataljoonan kouluttaminen Ristilammen alueella. 

Kesäkuun saapumiserä suoritti elokuun alussa parin päivän valamarssin Kemijärvelle polkupyörin ja 
Kemijärven kirkossa vannottiin vala. Valamarssi liittyi osana Kemijärvellä järjestetyn maatalousnäyttelyn 
puolustusvoimain osaston numeroihin. Pelkosenniemellä suoritettiin tulomatkalla myös ohimarssi. Saapu-
miserän koulutustarkastus tapahtui elokuun lopulla sotilasläänin komentajan kenraaliluutnantti Mikko 
Siston suorittamana. 

Syyskuun IO. päivänä pataljoona oli kokoontunut Joutselän patsaalle onnittelemaan samana päivänä 
50-vuotta täyttävää komentajaansa, everstiksi hiukan aikaisemmin ylennettyä, Kauko Kuismasta, joka sa-
malla jätti jäähyväiset pataljoonalleen sen komentajana ja luovutti lähes neljä vuotta hoitamansa tehtävät 
seuraajalleen everstiluutnantti Kalevi Maunulalle. 

Luovuttaessaan tehtävät seuraajalleen eversti Kuismanen saatesanoissaan totesi mm. seuraavasti: 
"Jotta pataljoona täyttäisi tehtävänsä. edellytetään, että pataljoonassa vallitsee hyvä ja peräänantama-

ton henki. Koulutustason on oltava riittävän korkea. Pataljoonalla on myös oltava Lapin olosuhteisiin 
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mahdollisimman hyvin sopiva varustus. Luotan siihen, että sitkeällä työllä ja tutkimuksen avulla voidaan 
Lapin jääkäripataljoonalle luoda sellainen taktiikka, joka parhaiten soveltuu Lapin olosuhteisiin. Suomen 
oloja ajatellen Lapin jääkäripataljoonalla on paras mahdollinen varustus, jonka tehokas hyväksikäyttö 
riippuu pataljoonasta. Olen toiminut Lapin jääkäripataljoonan komentajana lähes neljä vuotta. Tämä 
ajanjakso on ollut eräs mielenkiintoisimmista ja työntäyteisimmistä elämässäni." 

Esittäytyessään jo aikaisemmilta ajoilta tutulle pataljoonalleen sen uusi komentaja everstiluutnantti Ka-
levi Maunula selvitti periaatteitaan sanoen mm: "Minun johtotähteni vaatimattoman virkaurani aikana on 
ollut se, että joukko, jossa ei vallitse luja sisäinen kuri ja sotilaallinen järjestys, on kelvoton silloin, kun 
joukolle joudutaan antamaan sille erittäinkin ikäviä käskyjä vaikeissa tilanteissa. Tätä johtotähteä seuraan 
tänään ja eteenpäin." 

Näissä merkeissä alkoi everstiluutnantti Maunulan komentajakausi pataljoonassa. 
Peruskoulutuskaudella ryhdyttiin kilpailemaan kärkikomppanian kilvestä koulutustarkastuskilpailussa. 
Lokakuun saapumiserän valatilaisuus järjestettiin Sodankylän kirkossa marraskuussa. Ensimmäisenä 

kärkikomppanian kilven sai haltuunsa 111/71 saapumiserän peruskoulutuskauden kilpailun voittajayksik-
kö 3. JK. 

Pataljoonan juhlavuoden päättyessä oli vallalla käsitys, että Sodankylän varuskunta on rakennettu val-
miiksi, mutta tänä päivänä tiedämme, että tuo arvelu osoittautui meidän kaikkien ja erityisesti Sodanlrylän 
kunnan isien onneksi, vääräksi. 

VUOSI 1972 
Jos pataljoonan 50-vuotisjuhlallisuudet hallitsivat vuoden 1971 tapahtumia pataljoonassa, niin yhtä näky-
västi ovat seuraavaa vuotta värittäneet arvovaltaisten ulkomaisten henkilöiden vierailut pataljoonassa seit-
semästä eri maasta. Näihin liittyivät luonnollisesti lisäksi lukuisten kotimaisten seurueiden vierailut. 

Koulutusta ei silti unohdettu tämänkään vuoden aikana, vaan vuosi alkoi runsastapahtumaisena. Jo 
tammi-helmikuun vaihteessa oli taisteluharjoitus Peurasuvannon-Tenniövaaran-Sattasen-Rajalan 
alueella. 

Normaalia koulutusta värittivät monet koulutustarkastukset, jotka alkoivat sotilasläänin komentajan, 
kenraaliluutnantti Mikko Siston, suorittamalla Reservialiupseerikoulun koulutustarkastuksella vuosipäi-
vän aattona. Jokainen saapumiserä kilpaili kärkikomppanian kilvestä vuoden aikana ja voittajiksi selviy-
tyivät helmikuun ikäluokasta kranaatinheitinkomppania, kesäkuun saapumiserästä sissikomppania ja lo-
kakuun saapumiserästä jälleen kranaatinheitinkomppania. 

Vuoden mieliin painuvia tapahtumia olivat luonnollisesti vuosipäivä 11. 3. moottoroituine ohimarssei-
neen kylällä sotilasläänin komentajan ottaessa ohimarssin vastaan. Vuosipäivänä kiinnitettiin yksiköiden 
seiniin uudet yksikkökilvet ja esitettiin kantaesityksenä kapteeni Pentti H Tikkasen laatima kuvaelma 
"Jääkärin tie" sanoin, kuvin ja sävelin. 

Kesäkuun neljännen päivän juhlat huipentuivat valtakunnalliseen paraatiin, joka järjestettiin Rovanie-
mellä. Siihen pataljoona osallistui sodittuaan sitä ennen muutaman päivän ajan PSSl:n johtamassa sota-
harjoituksessa Vikajärven alueella. 

Tämän vierailujen vuoden käynnit aloitti Ison-Britannian sotilasasiamies, everstiluutnantti John Lloyd 
helmikuun puolivälissä. Kuukauden kuluttua oli vuorossa jalkaväen tarkastaja, entinen pataljoonan patal-
joonaupseeri, kenraalimajuri Pentti Multanen seurassaan pioneeritarkastaja, eversti Veikko Sutela. 

Huhtikuussa oli vieraanamme puolustusministeri Sulo Hostila ja puolustuslaitoskomitea puheenjohta-
jansa Lars Dufholmin johdolla. 

Kesäkuun loppupuoliskolle muodostui varsinainen vierailujen kasautuma, jonka purkamisen aloitti 
Ruotsin maavoimien komentaja, kenrl ja rouva C E Almgren'in vierailu 14.-15.6. Parin vuorokauden 
kuluttua olivat vuorossa Puolan puolustusministeri, kenraali ja rouva Wojciech Jaruzelski ja heitä seurasi-
vat Unkarin kansan armeijan yleisesikunnan päällikkö, kenrl ja rouva Karoly Csemi juhannuksen jälkeen. 

Elokuussa hiljennyttiin kenttäpiispa Yrjö Massan vierailun kunniaksi järjestetyssä hengellisessä juhlassa 
miettimään elämän syviä totuuksia. Samanlainen juhlatilaisuus järjestettiin myös keväällä sotilasläänin 
kenttärovastin, Veikko Hämäläisen, vieraillessa pataljoonassa. 

Vuoden koulutuksen päätapahtuma oli kiistatta syyskuun 4 . - 6 .  päivinä pääesikunnan koulutuspäälli-
kön, kenraaliluutnantti Paavo Haltun seurueineen suorittama koulutustarkastus pataljoonassa. Parhaam-
me yritimme. Tarkastuskertomuksen luettuaan pataljoonan komentajan everstiluutnantti Kalevi Maunu-
lan lyhyt ja yksiselitteinen toteamus kaikille kouluttajille oli: "Kiitos!" 

Näiden lukuisten vieraidemme suorittamat epäviralliset koulutustarkastukset jatkuivat vielä tämän pää-
tapahtuman jälkeenkin. Kaikille vieraillemmehan esitettiin myös koulutuksellista osaamistamme muun 
kestityksen ohella. 
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Syyskuun lopulla pataljoonassa vieraili neuvostoliittolainen kenraaliluutnantti Gribkov seuraten tark-
kaavaisena koulutusta. 

Lokakuun 12.-13. päivinä vieraita oli tavallista suurempi joukko, kun varuskunnassa järjestettiin jal-
kaväen tarkastajan johdolla jalkaväen joukko-osastojen komentajien neuvottelupäivät. 

Runsaiden vierailujen sarjan päätti marraskuussa USA:n sotilasasiamiehen, eversti Lloyd A Gorkan 
apulaisineen suorittama tutustuminen kaamoksen keskellä pataljoonaan ja sen koulutukseen. 

Vuoden merkittävin koulutuksellinen uudistus oli kesäkuun saapumiserästä alkaen aloitettu autonkul-
jettajien ABC-ajokorttikoulutus pataljoonassa omin kouluttajin. 

Keväällä saatiin käyttöön muistolahjaksi tarkoitettu pataljoonan komentajan everstiluutnantti Kalevi 
Maunulan suunnittelema pataljoonan pöytästandaari, joka annettiin eri yhteistyöyhteisöillemme kiitok-
seksi. 

Kesäkuussa siirtyi pataljoonan sotilaspastori, rovasti Ilpo Sirkka eläkkeelle. 

VUOSI 1973 
Vuotta 1973 pataljoonassa voidaan pitää kertausharjoitusten vuotena. Kouluttajien voimat jouduttiin ve-
nyttämään äärimmilleen, että koko vuoden kertausharjoitusurakasta selvittiin normaalin varusmieskoulu-
tuksen lisäksi. Jo tammikuussa koulutettiin sinkokomppanian henkilöstöä kertausharjoituksessa, mutta 
varsinainen suururakka ajoittui maaliskuulle, jolloin astui palvelukseen kokonainen panssarintorjuntapa-
taljoona reserviläisiä. Harjoitus toteutettiin Sarriojärven runsaslumisella alueella maaliskuun loppupuolis-
kolla. 

Vuosipäivää vietettiin perinteiden mukaisesti paraatein Sodankylän kirkon kylällä. Helmikuun saapumi-
serän kärkikomppanian kilven sai kranaatinheitinkomppania. 

Huhtikuun alkupuolella koulutettiin kertausharjoituksessa kranaatinheittimistön erikoishenkilöstöä ja 
toukokuussa olivat vuorossa kiväärihenkilöstön kertausharjoitukset. Varsinainen vilske kävi varuskunnas-
sa syyskuun alkupuoliskolla, kun jääkäripataljoonan kertausharjoituksiin kutsutut lähes tuhat reserviläis-
tä astuivat palvelukseen, varustettiin ja koulutettiin valmiiksi siirtymään pyörämarssilla Ristilammen leiri-
alueelle ammuntoihin ja taistelukoulutukseen sotaharjoituksineen. Marssi sujui reserviläisjoukolla yön pi-
meydessä yllättävän hyvin ja joukko saapui aamun tunteina Ristilammen alueelle, jossa alkoivat tosi toi-
met. Nopeasti palautettiin mieliin aseiden ominaisuudet, ammuttiin kohdistusammunnat, kerrattiin taiste-
lutaidot ja niin lähdettiin sotaharjoitukseen, jossa liikettä ja koukkauksia riitti Naarmaselän-
Kierivittikon-Vuojärven ja Ristonmännikön alueella taisteltaessa. Pian oli lyhyt harjoitusaika kulunut 
niin, että harjoitusta johtanut majuri Lauri Kymäläinen saattoi ilmoittaa tilanteen päättyneen ja reservi-
läispataljoona siirtyi reservitehtävällä varuskuntaan, jossa se huolettiin, muonitettiin ja kotiutettiin. Har-
joitus antoi hyvän kuvan suomalaisten reservin sotilaiden taidoista, joihin yhtyy halu oppia kaikki ne tai-
dot, joilla maamme itsenäisyys turvataan. 

Varusmieskoulutuksessa kilpailtiin vielä kesäkuun saapumiserän osalta kärkikomppanian kilvestä ja sen 
voitti Esikuntakomppania. Sotilasläänin komentaja kenraaliluutnantti Mikko Sisto suoritti elokuussa kou-
lutustarkastuksen pataljoonassa. 

Vuoden pääsotaharjoitus "sodittiin" PSSl:n sotaharjoituksena Puolangalla 1.-5. 10. Siirtyminen suori-
tettiin moottorimarssina. Harjoitusalueella kapteeni Urpo Määtän komentama harjoituspataljoona suorit-
ti muutamia jääkärijoukoille tyypillisiä nopeita maastokoukkauksia vastustajan selustaan ja sai tuntumaa 
vastaisen varalle taistelusta panssarivaunuin vahvennettua vihollista vastaan. 

Harjoitusaikana sattui varuskunnassa vakava, mutta sinänsä huvittava tapahtuma, kun jouduttiin teke-
mään virallinen etsintäkuulutuspyyntö poliisiviranomaisille pataljoonan rehuvahvuuteen kuuluneen 
Juulia-nimisen hevosen karattua ja kadottua 3.10. Kyläjärvellä. Eläin löytyi sittemmin hyväkuntoisena. 

Vuoden lopulla pataljoonaa komentanut everstiluutnantti Kalevi Maunula luovutti siirron saatuaan teh-
tävät tilapäisesti majuri Lauri Kymäläiselle ja siirtyi itse Turkuun uusiin tehtäviin. Lähtiäistilaisuudessaan 
evl Kalevi Maunula totesi mm. "Täällä Lapin Jääkäripataljoonassa on paljon hyviä kouluttajia ja miehiä. 
Lähden tästä pataljoonasta nyt kolmannen ja viimeisen kerran tietäen, että tämä pataljoona on yksi 
maamme parhaista joukko-osastoista." 

Jo silloin oli tiedossa, että uusi komentaja on everstiluutnantti Martti Alatalo. Hän otti pataljoonan ko-
mentoonsa aivan alkavan vuoden alussa. 

Vuoden aikana pataljoona sai uuden päätoimisen sotilaspastorin, kun juuri papiksi valmistunut Kari 
Paavilainen ryhtyi hoitamaan pataljoonan sotilaspastorin tehtäviä. 

Muutamia vierailujakin mahtui vuoden ajalle. Näistä mainittakoon viestialan neuvottelukunnan vierailu 
viestitarkastajan johdolla 12.6. ja koulutuspäälliköksi siirtyvän jalkaväen tarkastajan kenraalimajuri 
Pentti Multasen jäähyväiskäynti tarkastajana 26.11. 
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VUOSI 1974 

Vuosi alkoi uuden komentajan everstiluutnantti Martti Alatalon ottaessa pataljoonan komentoonsa tam-
mikuun neljäntenä päivänä järjestetyssä vastaanottokatselmustilaisuudessa. Tulopuheessaan uusi komen-
taja totesi mm pataljoonan päätehtävän olevan kouluttaa Lapin miehistä vertaansa vailla olevia taistelijoi-
ta ja siihen liittyen kehittää sellaiset Lapin oloihin soveltuvat taistelutavat, -menetelmät ja -välineet, ettei 
kukaan voi asettaa kyseenalaiseksi kykyämme tehokkaasti puolustaa Lapin aluetta. 

Alkuvuoden koulutus kulki normaaleja latujaan muuten, mutta helmikuun puolivälissä 2. Jääkäri-
komppania lakkautettiin ja kivääri koulutus keskitettiin 1. Jääkärikomppaniaan. 

Alkuvuodesta saimme uuden pataljoonaupseerin majuri Risto Auvisen otettua huhtikuussa tehtävän 
vastaan Pääesikuntaan siirtyneeltä majuri Lauri Kymäläiseltä. 

Helmikuun 18. päivänä läänimme uusi maaherra Asko Oinas kävi tutustumassa pataljoonaan. Sotilas-
läänimme komentaja kenraaliluutnantti Mikko Sisto suoritti 21.3. koulutustarkastuksen Reservialiupseeri-
koulussa liittyen läänin kaikkien joukko-osastojen reservialiupseerikoulujen tarkastukseen. Tämä tarkas-
tus antoi majuri Erkki Riikosen johtamalle pataljoonan reservialiupseerikoululle kouluttajineen tunnus-
tuksen tarkkasilmäisen läänin komentajamme todettua saamansa kokonaiskuvan hyväksi. 

Näiden käyntien välillä ehdittiin juhlia pataljoonan vuosipäivää normaalisti Joutselän patsaalla paraa-
tein. Vuoden pääjuhlaksi muodostui pataljoonan Sodankylään tulon 10-vuotisjuhla elokuun alkupäivinä. 

Huhtikuu muodostui työntäyteiseksi koulutuskuukaudeksi. Oli uudistunut koulutustarkastus helmi-
kuun saapumiserän jääkäreille ja kertausharjoituksia kivääri-, sinko- ja kranaatinheitinerikoishenkilöstöl-
le sotaharjoituksineen ja välillä esitettiin taitoja vierailulla lcäyneelle Ranskan sotilasasiamiehelle majuri 
Jean-Michel Milliot'ille 16.-18.4. 
Kesäkuun saapumiserä varustettiin uusin suomalaisin yötähtäimin varustetuin rynnäkkökiväärein. 
Myös uusilla aseilla jatkui pataljoonan hyvä menestys sotilasläänin "Tarkka-ampujan Malja" -kilpailussa 
niinkuin liitteenä olevista vuosittaisista urheilutuloksista ilmenee. 

Kesäkuun saapumiserä aloitti perinteen ennen valaa suoritettavasta kuntomarssista polkupyörin, jalan 
marssien tai hiihtäen vuodenajasta riippuen. Aloitus oli varsin mittava, kun matkan pituus oli 500 km. 
Reitti Sodankylä-Vuotso-Kaunispää-lvalo-lnari-Pokka-Kittilä ja takaisin Sodankylään. Matka ei 
ollut pelkkää pyöräilyä, vaan välillä oli taisteluharjoitus, tutustuminen Pielpajärven erämaakirkkoon ja 
jääkärikaste sekä ohimarssit Ivalossa ja Kittilässä. Marssi kesti viisi päivää heinäkuun lopulla ja sen pää-
tyttyä oli valatilaisuus 1.8. Joutselän patsaalla pataljoonan Sodankylän tulon 10-vuotisjuhliin ja omaisten-
päivään liittyen. 

Juhlassa oli runsaasti omaisia. Tilaisuutta kunnioitti läsnäolollaan sotilasläänin komentaja, joka loppu-
vuodesta siirtyi eläkkeelle. Päivien ohjelma oli monipuolinen ja runsas käsittäen valan lisäksi ohimarssin, 
kalustoesittelyä, taistelunäytöksen, shown, tanssiaiset ja päiväjuhlan, jossa juhlaesitelmän piti kunnallis-
neuvos, sittemmin LapJP:n kunniajääkäriksi nimitetty, Akseli Paarman. Musiikista huolehti Oulun varus-
kuntasoittokunta hyvällä taidolla. 

Juhlasta siirryttiin pian taas arkeen ja normaali koulutus jatkui koulutustarkastuksineen. Elokuun 19. 
päivänä vieraili kenttäpiispa Yrjö Massa ja pataljoona hiljeni hengellisen juhlan merkeissä. 

Lokakuun alkupäivinä järjestettiin pataljoonan taisteluharjoitus, jossa erityisopetuskohteina olivat pi-
meätoimintavälineet, infrapuna- ja valonvahvistinlaitteet. 

Lokakuun ikävyydessään merkittävin tapahtuma sattui perjantaina 18. päivänä klo 15.30, kun todettiin 
tulen, myöhemminkään selvittämättömästä syystä, olevan irti kerhorakennuksen läntisimmässä kulmauk-
sessa. Rakennus paloi juhlasalitiloiltaan kokonaan ja siipien osalta osittain. Näin tuhoutui paljon arvokas-
ta muistoesineistöä lähes kerhojen koko kaluston lisäksi. 

Onneksi voidaan lukea se, että heti tapahtuneen jälkeen oli pataljoonan vieraina valtiovarainministeriön 
ja puolustusministeriön päättäviä henkilöitä, joiden pataljoonassa saama lämmin vastaanotto myötävai-
kutti siihen, että lisäbudjettiin saatiin varat, noin mk 500.000,-, kerhon korjaamiseksi. 

Koulutus kuitenkin jatkui näistä tapahtumista välittämättä. Marraskuun alkupäivinä, 4 . - 7 .11. suoritti 
ilmatorjunnan tarkastaja eversti Kalervo Kankaanpää pataljoonan ilmatorjuntakoulutuksen koulutustar-
kastuksen. 

Marraskuun lopulla oli vuorossa lokakuun saapumiserän kuntomarssi pöyräillen ja hiihtäen Luosto-
Pyhätunturi alueelle ja siihen liittyen koulutustarkastus. Tukikohtana toimi pataljoonan käytössä oleva 
Orresokan kämppä Luoston juurella. Vala vannottiin Sodankylän kirkossa 28.11. 

Loppuvuodesta tuli uudeksi Pohjois-Suomen Sotilasläänin komentajaksi kenraalimajuri Magnus Haak-
salo. 

11.9. esitimme parastamme Itävallan puolustusvoimien komentajalle kenraali Anton Leeb'ille seuruei-
neen. 
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50-vuotispäivänään Lapin Jääkäripataljoona sai puolustusvoimain komentajan myöntämän puolustusvoimain 
kultaisen ansiomitalin, jonka ojensi kenraaliluutnantti Mikko Sisto everstiluutnantti Kauko Kuismaselle. Muita 
lahjoja kertyi suuri määrä, kuten kuvasta näkyy. 

Vuosipäivänä v. 19n  paljastettiin uudet yksikkökilvet. Päiväjuhlaa juhlittiin sotilaskodin tiloissa kunniavieraana 
sotilasläänin komentaja kenraaliluutnantti Mikko Sisto. 

1/73 saapumiserän valatilaisuus oli Sodankylän kirkossa. Valan ottivat vastaan pataljoonan komentaja eversti-
luutnantti Kalevi Maunula ja sotatuomari Aarne Kurola. Pataljoonan pioneerijoukkue rakentamassa koulutus-
työnä Bailey-siltaa Vaskojoella. 

• :S 
~~ 
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Jalkaväen tarkastaja kenraalimajuri Jukka Pajula tutustui käyntinsä yhteydessä myös lumiajoneuvokokeiluihin, 
joita hänelle esitteli pataljoonan komentaja everstiluutnantti Martti Alatalo ja kokeilun johtaja kapteeni likka 
Asteljoki. Jokawotisiin toimintoihin on kuulunut kunniavelan lyhentiminen aotainvalideillemme periaatteella 
miestyöpäivä/varusmies. Kuvassa jääkärit heinätöiasä aotainvalidi-iaännin pellolla. 

llmatorjuntakoulutus ensisijaisena koulutuksena päättyi Lapin Jiikäripataljoonaaaa kesällä 1975, kun joukkue 
siirrettiin Rovaniemelle. Sairaala sotavammaisille -keriykaeasä Lapin Jiäkäripataljoona kunnostautui kesällä 
1975 ja 1976 raivaamalla komentajansa everstiluutnantti Martti Alatalon esimerkin mukaisesti metsiä hartiavoi-
min. Näin saatiin kartutetuksi keräystä lähes mk 100.000, - • 

Vuosipäivän ohimarssi lumiajoneuvoin Sodankylän kirkolla. Ohimarasin otti vastaan pataljoonan komentaja 
everstiluutnantti Hannu Sirkiö. 
Vuoden tärkeimpiä tapahtumia pataljoonassa vuonna 19n oli USA:n aselajikomentajien neuvoston puheen-
johtajan kenraali George S. Brownin vierailu. Hänelle Lapin jiikirit antoivat oivan niytön erinomaisesta am-
pumataidostaan. 



8.11. tutustui pataljoonaan Ranskan asevoimien esikuntapäällikkö, armeijankenraali Francois Maurin. 
Alkuvuodesta pataljoonaa kohtasi menetys, kun 19.1. kokenut kouluttaja ja tunnollinen sotilas, sotilas-

mestari Jussi Kallioniemi kuoli äkillisesti. Saman vuoden huhtikuussa pataljoonan pitkäaikainen koulutus-
johtaja kapteeni Pentti H Tikkanen siirtyi eläkkeelle. 

Vuoden kuluessa siirtyivät pataljoonasta eläkkeelle myös tutut jo Vaasan aikana kannuksensa hankki-
neet kouluttajat, sotilasmestari Aarno Lantio ja ylivääpeli! Eino Raudasoja ja Aarne Vainionpää, samoin-
kuin pitkäaikainen Sodankylän korjaamon johtaja sotilasteknikko Paavo Jylhä. 

VUOSI 1975 
Vuosi aloitettiin reippaasti taisteluharjoituksin Ristonmännikön-Ahvenvaaran-Kyläjärven alueella ja 
tammikuun lopussa "sodittiin" harjoituksen merkeissä L o k a n -Tanhuan alueella. Uusi jalkaväen tarkas-
taja kenraalimajuri Jukka Pajula tutustui pataljoonaan ja sen koulutusolosuhteisiin helmikuussa. Uudelle 
sotilasläänin komentajalleen kenraalimajuri Magnus Haaksalolle pataljoona esittäytyi vuosipäivänään 
Joutselän patsaalla järjestetyssä katselmuksessa ohimarsseineen. Päivän juhlallisuuksiin liittyi uuden, 
opettaja Jouko Tekoniemen säveltämän ja opettaja Arvo Ylitalon sanoittaman, Lapin Jääkärin marssin 
kantaesitys. 

Keväällä lääkinnälliset asiat olivat näkyvästi esillä, kun yksi pataljoonan jääkäri sairastui aivokalvontu-
lehdukseen ja epidemian estämiseksi ryhdyttiin toimiin mm. rokottamalla koko helmikuun saapumiserä 
USA:sta lahjaksi saadulla rokotteella. 

Lisäksi puolustusministeriö päätti vuokrata 16 varuskuntasairaalan 45 paikasta Sodankylän terveyskes-
kuksen käyttöön. Sopimus tehtiin keväällä ja puolustusministeri Carl-Olav Homen kävi huhtikuussa alle-
kirjoittamassa sen. Samalla hän antoi tilaisuuden kyselytuntiin, joka järjestettiin Sotilaskodissa. 

Reservialiupseerikoulu ja Sissikomppania osallistuivat maaliskuun alussa takaa-ajajina Laskuvarjojää-
kärikoulun harjoitukseen. Kuukauden lopulla helmikuun saapumiserän alokkaat aloittivat valakunto-
marssinsa koulutustarkastuksineen hiihtäen Luostolle ja edelleen Pyhätunturille, jonka Noitalaella van-
nottiin sotilasvala 26.3. kauniin sään vallitessa. 

Huhtikuu oli pataljoonassa reserviläiskoulutuksen kuukausi. Silloin koulutettiin kivääri-, sinko- ja kra-
naatinheitinerikoishenkilöstöä sekä yksi kokonainen reserviläisjääkärikomppania. 

Ensimmäiseksi Lapin Jääkäripataljoonan kunniajääkäriksi nimitetty piispa Hannes Leinonen tervehti 
toukokuussa joukko-osastoaan tunnuslauseellaan "Vapauteen Kristus vapautti meidät. Pysykää siis luji-
na, älkää antako uudestaan sitoa itseänne orjuuden ikeeseen." 

Toukokuussa toteutettiin pataljoonan ilmatorjuntajoukkueen siirto Rovaniemelle, kaupungin 
nimikkojoukko-osastoksi edellisenä itsenäisyyspäivänä ristityn aselajinsa oman joukko-osaston yhteyteen. 
Luutnantti Ilkka Tynyksen johtama joukkue ehti viimeisenä mahdollisena ajankohtana kunnostautua sen 
voittaessa Lohtajan leirillä ilmatorjuntajoukkueiden välisen tykkiryhmäkilpailun. Tykkiryhmää johti ali-
kersantti Jukka Mikkola ja saavutus on sitäkin arvokkaampi, kun kyseessä oli it:n 50-vuotisjuhlaleiri. 
Näin voitiin kunniakkaasti päättää pataljoonan ilmatorjuntajoukkueen koulutus ja jatkaa koulutusta oto 
koulutuksena. 

Koulutuksen järkeistämiseksi toteutettiin vuoden aikana eräitä muitakin ratkaisuja. Ilmatorjuntajouk-
kueelta vapautuneisiin tiloihin siirrettiin sissiradiomiesten ja jalkaväen viestimiesten koulutus. 

Lippujuhlapäiväksi saatiin puoli vuotta aikaisemmin palossa tuhoutunut kerhorakennus kunnostetuksi 
jo sellaiseen kuntoon, että se voitiin avata uudelleen käyttöön. 

Kesän hallitsevaksi teemaksi muodostui pataljoonan osuuden hoitaminen arvon mukaisesti valtakunnal-
liseen Sairaala sotavammaisille-keräykseen liittyvänä osana. Tämä hanke onnistui kiiteltävästi, kun ko-
mentajan esimerkin mukaisesti henkilökunta ja varusmiehet raivasivat metsää yhteensä 864 miestyöpäivää 
kesä-heinäkuussa. Rahaa keräykseen tällä toiminnalla kertyi kunnioitettavat mk 56. 718, - .  Tämän lisäk-
si avustettiin poliisia kadonneitten etsinnöissä, paloviranomaisia metsäpalojen sammuttamisessa ja raivat-
tiin ammuksia eli kaikki normaaleja "kesätöitä", koulutuksen ohella. 

Kesän suunniteltu kuntomarssi Utsjoelle siirrettiin toteutettavaksi syksyllä ja keskityttiin seuraamaan 
ETY-kokouksen sujumista suorittamalla kuntomarssi Luosto-Pyhätunturi-alueelle. Vala vannottiin 
ETYK-asiakirjan allekirjoittamisen aaton aattona Joutselän patsaalla. 

Elokuussa pataljoona oli saanut järjestettäväkseen PSSl:n suunnistusmestaruuskilpailut ja syyskuussa 
vierainaimme olivat sotilaskotisisaret kautta koko sotilasläänin. Kumpikin tilaisuus hoidettiin rutinoiduin 
järjestelyin. 
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Syyskuun puolivälissä toteutettiin tunturi- ja sissiharjoituksena, johon liittyi sotainvalidien avustami-
nen, kesältä siirtynyt matka Utsjoelle. Sodankylän alueella järjestettiin syyskuun jälkipuoliskolla laaja 
kertausharjoitus. 

Harjoitusta kävi seuraamassa korkeinta koulutusjohtoa pääesikunnasta ja samalla jo ilmeisesti valmis-
teltiin vuoden päätapahtumaksi luonnehdittua Neuvostoliiton yleisesikunnan päällikön, puolustusministe-
rin I sijaisen, armeijan kenraali V. G. Kulikov'in vierailua, joka toteutui 15.10. 

Vierailu sujui kaikilta osin hyvin, jopa metsän eläinten suosiollisella avustuksella jäniksen seikkaillessa 
keskellä taistelunäyttämöä näytöksen aikana. Kiitokset kaiken onnistumisesta kävi Helsingissä vierailijan 
kutsusta kuulemassa alikersantti Esa Seurujärvi, oppilas Talola ja jääkäri Pertti Kurkkio yhdessä pataljoo-
nan komentajan ja ylivääpeli Juhani Hietakankaan kanssa. 

Lokakuun saapumiserä suoritti kuntomarssin maastoitse Rajalasta hiihtäen Kumputunturille ja esitteli 
komentajalle osaamisensa koulutustarkastuksessa sekä kävi ihailemassa maisemia Kumputunturin laelta, 
vaikka näkyvyys oli säästä johtuen aika ajoin olematon. Vala vannottiin kaamosajan tapaan Sodankylän 
kirkossa. 

Vuoden lopulla kävivät Sairaala sotavammaisille-keräykseen keräystoimikunta keräysjohtajansa eversti 
evp Erkki Sävyn johdolla kiittämässä siihen mennessä parhaasta joukko-osastotuloksesta keräyksessä ja 
jakoivat kunniakirja! yksiköille. 

Vuoden 1975 aikana vaihtui pataljoonan huoltopäällikkö majuri Veikko Maasalon ottaessa tehtävän 
vastaan Ouluun siirtyvältä majuri Pauli Niemelältä ja samoin majuri Reino Laajaniemi otti vastuun reser-
vialiupseerioppilaiden koulutuksesta majuri Erkki Riikoselta keskikesällä. 

Pataljoonan kannalta merkittävä asia oli myös pitkäaikaisen yhteistyökumppanin paikallisen aluemet-
sänhoitajan Aimo Lifländerin siirtyminen ylimetsänhoitajaksi Rovaniemelle joulun alla. 

Loppuvuodesta pataljoona sai oman uuden pienoislinja-auton jo aikaisemmin hylätyn pitkänokkaisen 
"museobussin" tilalle. 

Varuskunnan lasten päiväkoti koki vuoden aikana uudistuksen, kun tiloja kunnostettiin ja pantiin vireil-
le ajatus kodin kunnallistamiseksi. 

Vuosi päätettiin reippaasti taisteluharjoituksella Kyläjärvellä ennen joululomia. Uusi vuosi otettiin pe-
rinteisesti vastaan ilotulituksella ja lyhyellä hartaustilaisuudella Joutselän patsaalla, joita seurasi yökahvi-
tilaisuus ruokalassa. 

Kesäaikana jatkui kaunis tapa kokoontua tiistai-iltaisin pataljoonan yhteiseen lipunlaskuun ja iltahar-
tauteen Joutselän patsaalle. 

Aivan elokuun lopulla kohtasi surunviesti koko pataljoonaa, kun iltavapaalta palaamasa ollut jääkäri 
Tero Juhani Ojala jäi takaapäin tulleen rattijuopon ohjaaman taksiauton alle ja kuoli. Ei ehtinyt kulua 
kuin puoli kuukautta, kun uusi surunviesti kiiri kertoen ylivääpeli Pentti Ollilan kuollet"n. Kumpikin h"u-
dattiin sotilaallisin kunnianosoituksin kotipaikkakunnilleen. 

VUOSI 1976 
Vuosi alkoi pataljoonaupseerin vaihtumisella majuri Risto Auvisen luovuttaessa tehtävän majuri Olli Heis-
kaselle, joka tuli jo toistamiseen pataljoonaan toimittuaan ennen komppanian päällikkönä ja koulur. joh-
tajana pataljoonassa. 

Vuosi aloitettiin normaalisti sissiharjoituksella, ampumaleirillä ja krh-miehet poikkeuksellisesti omalla 
ampumaleirillään. Tammi-helmikuun vaihteessa oli totutun mukaisesti sotaharjoitus ja tällä kertaa -
40°C ennätyspakkasen vallitessa. Kyseessä oli Taistelukoulun johtama sotaharjoitus, jota ei kuitenkaan 
pakkasen takia keskeytetty, vaikka "tahtia hiukan hidastettiin" niinkuin asia luonnehdittiin. Lapin jääkä-
rit kestivät hyvin pakkasen, sillä vain yhdellä taistelijalla todettiin aivan lievä paleltuma, mutta kuuma ei 
tullut vaikka hiihtäessä oli päällä kaikki vaatteet mitä mukana oli. Aivan yhtä hyvin eivät pakkasta kestä-
neet kaikki sotilaat tuolloin, sillä lehdet kertoivat muutamista vakavistakin paleltumista näyttävään tyy-
liin. 

Helmikuun huomattavin tapahtuma oli eduskunnan oikeusasiamiehen, Jorma S Aallon, vierailu ja tar-
kastuskäynti pataljoonassa 18.2., juuri uusien alokkaiden tultua palvelukseen. Hän saattoi todeta lausun-
tonaan lehdistölle, että varusmiesten oikeusturva puolustusvoimissa on hyvä. Samalla hän saattoi todeta 
pataljoonassa alulle pantujen vanhojen kasarmien peruskorjaustöiden edistymisen ja uudet iloiset värit 
majoitustiloissa. 

Maaliskuun alku kului sisseillä ja oppilailta laskuvarjojääkäreiden jäljittämisessä ja takaa-ajossa 
Vuojärven-Luoston-Pelkosenniemen alueella ja niin olikin jo edessä tavallista merkittävämpi juhlapäi-
vä, pataljoonan 55-vuotisjuhlapäivä. 
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Juhlaa vietettiin runsaan juhlavierasjoukon läsnäollessa perinteisin sotilaallisin menoin. Kiltaveljien 
runsas osanotto teki juhlasta todella juhlan. Läänimme maaherra kunnioitti myös läsnäolollaan juhlatilai-
suutta. 

Juhla siirtyi nopeasti muistoihin. Alokkaat suorittivat vaativan kuntomarssin jo tutulla reitillä Luosto-
Pyhätunturi ja esittelivät koulutuksellisen osaamisensa komentajalleen koulutustarkastuksessa. Ilmojen 
haltijat estivät valatilaisuuden pitämisen Pyhätunturin Kultakerolla ja se siirrettiin pidettäväksi Pelkosen-
niemen kirkossa, joka täyttyi viimeistä sijaa myöten. Mukana oli myös sotilasläänin komentaja, kenraali-
majuri Magnus Haaksalo, joka otti vastaan uunituoreiden jääkäreiden ohimarssin heti valan jälkeen kun-
nantalon edessä. 

Toukokuussa koulutettiin reserviläisiä ja sotaharjoitus taisteltiin Orajärven-Lintuselän-Kyläjärven 
alueella majuri Reino Laajaniemen johtamana. 

Lippujuhlapäivää juhlittiin räntäsateessa. 
Alkuvuodesta saimme käyttöömme pysyvästi ensimmäiset panssarivaunut elävöittämään harjoituksia ja 

luomaan totuuden tuntua nykypäivän taistelukentän olosuhteista. 

Kesäkuussa perustettiin 4. JK, joka aloitti kuljetuskomppaniana kapteeni Esko Tourun päällikkyydellä 
yhdistelmäajoneuvokoulutuksen pataljoonassa. 

Kesän tultua jatkettiin kunniavelan lyhentämistä sotainvalideille osallistumalla taas täydellä innolla 
"Sairaala sotavammaisille" -keräykseen ja vuoden lopussa keräystuotto vuoden osalta laskettiin mk 
38.296,-, joka joukko-osastoista ylti taas parhaaseen tulokseen. 

Kesän kuntomarssi pyöräiltiin tosi vetisissä olosuhteissa Kittilän kautta Muonioon, jossa oli ohimarssi ja 
edelleen Keräsjoelle, josta yöpymisen jälkeen jatkettiin maastoitse Pallastunturin huipulle. Oulun varus-
kuntasoittokunnan musiikin tahdissa laskeuduttiin sitten hotellitasanteelle ruokailuun. Matka jatkui pol-
kupyörin vesisateessa Levin juurelle. Koska aamu valkeni synkkänä, eikä pilvien yläpuolelle tunturiin ollut 
järkevää nousta valaa vannomaan, siirrettiin se Kittilän kirkkoon, jossa komentaja ja sotatuomari likka 
Tuomola ottivat valan vastaan. Ohimarssi Kittilässä, ruokailu marssilepoalueella ja niin yömyöhällä palat-
tiin varuskuntaan. 

Elokuun alun urakkana oli puolustusvoimien sotilaskolmiottelu- ja uintimestaruuskilpailujen järjestä-
minen kotialtaassa. Hyvin oli kilpailut järjestetty, kun pataljoonalle heltisi uinnin yleismestaruus ja mesta-
ruus 4xl00 m:n sekauintiviestissä. 

Elokuun 20. päivänä everstiluutnantti Martti Alatalo jätti jäähyväiset pataljoonalleen luovuttaessaan 
komentajan tehtävät seuraajalleen, keväällä everstiluutnantiksi ylennetylle Hannu Särkiölle. Tänne oli 
helppo tulla, mutta täältä on vaikea lähteä, totesi everstiluutnantti Alatalo lähdön hetkellä. 

"Pidän kunniana päästä tämän hienon joukko-osaston komentajaksi. Toivon, että pataljoonassa vallit-
see edelleen sama railakas ja ponnistuksia kaihtamaton jääkärihenki, joka on nostanut joukko-osaston 
maan jalkaväkijoukko-osastojen eturiviin", sanoi everstiluutnantti Hannu Särkiö ottaessaan pataljoonan 
vastaan Joutselän patsaalla. Näin alkoi everstiluutnantti Hannu Särkiön komentajakausi pataljoonassa. 

Syyskuussa järjestettiin Meltauksessa alueellinen maanpuolustusjuhla, johon kaikki Lapin joukko-
osastot osallistuivat esitellen kalustoaan. 

Lokakuu palautti kiertolaisina olleet viestimiehet takaisin esikuntakomppaniaan ja kertautti jääkäri-
komppanialle reserviläisiä sotilastaitoja. 

Lokakuun ikäluokasta alkaen aloitettiin puolustusvoimissa pääesikunnan tekemän opetuspaketin mu-
kainen turvallisuuspolitiikan opetus varusmiehille. 

Lokakuun ikäluokka suoritti perinteisen kuntomarssin Peurasuvannosta Rajataan ja edelleen Kaares-
tunturin kautta varuskuntaan. Sää asetti alokkaat koville pakkasen laskiessa lähelle - 3 0 ° C ja koulutus-
tarkastus oli toinen taitoja vaatinut koettelemus. Samanaikaisesti olivat kranaatinheitinmiehet edustamas-
sa pataljoonaa Tykistökoulun ampumaleirillä Rovajärvellä. 

Heti alkuvuodesta saimme taas hiljentyä kuullessamme käsittämättömän surunviestin. Ylivääpeli Harry 
Nayrä oli kutsuttu pois keskuudestamme. 

Marraskuussa järjestettiin toiset sotilashautajaiset pataljoonassa saman vuoden aikana. Kuljetuskomp-
panian jääkäri Väinö Akseli Raimo Ranua menehtyi pitkähkön sairauden jälkeen Helsingissä. 

Vuosi päätettiin reippaalla sotaharjoituksella Vuojärven-Ristonmännikön alueella ennen joulua. 
Syksyllä jäi eläkkeelle kaikkien tuntema sotilasmestari Herman Aherto antautuakseen täysipainoisesti 

kiltatyölle. 
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VUOSI 1977 

Hyväksi vuodeksi muodostunut uusi vuosi alkoi tärkeällä englantilaisen lehtimiehen David Haworth'in 
vierailulla pataljoonassa. Hänelle haluttiin näyttää perättömiksi tiedot Lapin sotilaallisesta tyhjiöstä, josta 
ulkolaiset lehdet olivat tietämättömyyttään kirjoittaneet aiemmin. Näkemänsä perusteella tekemiensä ar-
tikkeleiden pohjalta muuttui toivottavasti monen miljoonan The Observer, New Statesman ja Internatio-
nal Herald Tribunen lukijan mielipiteet Pohjois-Suomen sotilaallisesta asemasta paremmin totuutta vas-
taaviksi. Sotilasläänimme komentaja kenraaliluutnantti Magnus Haaksalo oli vieraan isänt_änä ja oppaana 
esitellen sotilaslääniään. 

Helmikuussa kotiutuvien ampumaleiri ja nuorempien erikoiskoulutuskurssit edelsivät tammi -
helmikuun vaihteessa käytyä Pohjois-Suomen sotilasläänin talvisotaharjoitusta Javaruksen kairassa. Har-
joitus oli valmistauduttu pitämään pakkasharjoituksena, mutta ajankohta sattui viikkoa liian myöhään, 
sillä ampumaleiriaikana Kyläjärvellä pakkanen paukkui - 4 2 , 4° C asteen ennätyslukemissa. Aseet ja mie-
het toimivat hyvin "kovilla ammuttaessa" näissäkin olosuhteissa ja näin lähes suojakeleillä käydyssä sota-
harjoituksessa ei vaikeuksia ilmennyt, mitä nyt runsas paksu lumipeite hiukan hidasti; mutta mukana oli 
onneksi korpraali Asmo Mustonen pillareineen avaamassa uria ajoneuvoille. Näistä ansioista hänet myö-
hemmin palkittiin vuoden sotilaana puolustusvoimissa. 

Helmikuussa 7.2. tutustui jalkaväen tarkastaja kenraalimajuri Kalevi Sarva pataljoonaan ja puolenkuun 
aikaan leivottiin sodankyläläisestä oppilas Matti Julkusesta puolustusvoimien ampumahiihtomestari. 

Maaliskuun alku oli perinteistä laskuvarjojääkärien jäljitystä ja takaa-ajoa sisseillemme, nyt Kittilän 
kairassa ja krh-miehet ampuivat Kyläjärvellä. 

Helmikuun saapumiserän valakuntomarssi, johon nyt liittyi taisteluharjoitus ilman koulutustarkastusta, 
alkoi Vuotsosta hiihtäen Sompion luonnonpuisto kiertäen Kiilopäälle. Alku oli runsaassa lumessa raju, 
mutta henki kesti ja niin 24.3. eduskunnan oikeusasiamiehen Jorma S Aallon kunnioittaessa tilaisuutta läs-
näolollaan voitiin vannoa sotilasvala Kiilopäällä. Huipulle ei nytkään ollut asiaa siitä piti voimakas tuuli ja 
suojakeli huolen. Sotatuomarin Hannu Kauppalan sanat vei tuuli osin mukanaan. Tilaisuus oli kokonai-
suutena juhlava ja lämmin, maukas poronkäristys valalounaana lämmitti tilaisuuden jälkeen. 

Maaliskuun lopulla tutustutettiin mieliinjäävästi Suomessa olevat sotilasasiamiehet pataljoonaan ja pää-
siäisen vieraanamme vietti puolustusministeri Seppo Westerlund. 

Toukokuussa jo tiedettiin, että erääksi vuoden päätapahtumaksi muodostuu kesäkuussa tapahtuva kor-
kean tason vierailu. Tähän valmistauduttiin, harjoiteltiin, säilöttiin lunta ja siivottiin tietenkin normaalin 
koulutusrytmin ohella. Toukokuun lopulla oli Tanhuan suunnalla sotaharjoitus, jonka johti majuri Olli 
Heiskanen Ja johon pataljoona osallistui. Väriä tähän harjoitukseen toivat mukana ollut helikopteri ja re-
serviläiset johtajatehtävissä. 

Ennen päävierailua toukokuun lopulla tutustutettiin paikallisia ja lähikuntien koululaisia pataljoonaan 
ja varuskuntaan. 

Samana päivänä kuin kesäkuun alokkaat astuivat palvelukseen saapui vieraaksemme USA:n asevoimien 
aselajikomentajien neuvoston puheenjohtaja, eli heidän puolustusvoimiensa komentaja, kenraali George S 
Brown vaimonsa kanssa. Hänelle esitettiin parasta mitä osaamme ja avuksemme oli saatu Sodankylän peli-
mannit ja kuoro solistinaan Jouni Jomppanen, joka esitti joikuja. 

Kesäinen päivä oli lämmin, mutta siitä huolimatta vieras näki hiihtävän sotilaan aidolla lumella, seurasi 
ammuntaa, jonka tulos oli karvaa vaille 100 OJo, kun vain yksi laukaus kahdesta sadasta oli ohilaukaus, nä-
ki komppanian taistelunäytöksen, seurasi mielenkiinnolla jääkäri, poromies, Jouni Tuomas Labban esitte-
lemiä poromiestaitoja ja sai Ämpärisaaren kauniilla töyräällä lounaakseen karhunpaistia. 

Vierailu oli menestys ja isäntänä toiminut puolustusvoimain komentaja, kenraali Lauri Sutela, esitti kii-
toksen järjestelyistä. 

Kesäkuun saapumiserän koulutuksen kohokohta oli valakuntomarssi, joka alkoi heinäkuun lopulla ja 
suuntautui Kemijärven kautta Sailaan, joissa kummassakin suoritettiin ohimarssi, jatkuen Savukoskelle, 
jonka urheilukentällä oli vala tilaisuus 27. 7. Sitä seurasi ohimarssi ja kalustoesittely Savukosken kirkolla ja 
paluu Sodankylään. Perinteinen nousu lähelle "taivaan lakea" suoritettiin kapuamalla Vasatunturin hui-
pulle, josta aukenivat koilliskairan erämaat kuin tarjottimella joka suuntaan. 

Normaaleiden ampumaleiri- ja sotaharjoitusvaiheiden jälkeen kotiutettiin syksyllä yksi ikäluokk, ja 
ryhdyttiin kouluttamaan uutta lokakuun puolivälissä. Koulutustarkastus oli nyt erillisenä liittymättä kun-
tomarsseihin ja pitkästä aikaa marraskuu oli niin vähäluminen, että kuntomarssi marraskuun jälkipuolis-
kolla tehtiin jalan marssien Kaarestunturin kautta Jeesiön kylään ja edelleen Pittiölammelle, josta Korus-
vaaran kautta takaisin. Vala vannottiin Sodankylän kirkossa 18.11. 
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'------- -
Suomeen akreditoidut sotilasasiamiehat tutustuivat mieliinjäävästi Lapin Jääkäripataljoonaan vuonna 19n. 
Syksyllä 19n vihittiin varuskunnan automaattikeskus ja virallisen avaussoiton suoritti sotilasläänin esikunta-
päällikkö eversti Erkki Laatikainen ilmoittamalla tapahtumasta kenraaliluutnantti Magnus Haaksalolle. 

Puolustusvoimain vuoden 19n sotilas, korpraali Asmo Mustonen Kuusamosta palkittiin kultakellolla Luosto-
tunturin valatilaisuudessa 30.3.1978. 
Loppuvuodesta 1978 suoritti koulutuspäällikkö kenraaliluutnantti Pentti Multanen koulutustarkastuksen Lapin 
Jääkäripataljoonassa pakkasen paukkuessa alle -30°C lukemissa. 

Kesällä 1978 hiljeni elämä pataljoonan hevostallilla, kun hevoset siirrettiin Kajaaniin. 
Kesän 1979 valakuntomarssin eräs mieliinjääneistä tapahtumista oli Ivalojoen ylittäminen kahlaamalla Kutturan 
kylässä. 



Merkkinä vallitsevista hyvistä suhteista pataljoonaan, luovuttivat Syvijirven paliskunnan poromiehet komean 
porontaljan Kyläjärven johtolan seinään. Luovuttajina olivat poroisintä Pentti Hannula, työnjohtaja Allan Har-
jula ja kunnanvaltuuston puheenjohtaja Oiva Hyttinen. 
Osaavat Lapin jääkäritkin käsitellä poroa, siitä todisteen antaa kuvassa Sissikomppanlan korpraali Ari Rytinki 
todistajana poromies Jouni Melamies. 

Arvovaltaisen vierasjoukon läsnäollessa perustettiin Sodankylässä 1.10.1979 Jiäkäriprikaati. Juhlassa puhui 
puolustusvoimain komentaja kenraali Lauri Sutela, joka otti vastaan perustamisparaatiin kuuluneen ohimars-
sin Sodankylän keskustassa. 
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Tiistaina 22.11. kertoivat Lapin valtalehdet, Lapin Kansa ja Pohjolan Sanomat, pataljoonassa järjeste-
tystä ravintopäivästä otsikoin: "Sokeri ja rasva vähemmälle" ja "Miksi poronlihaa saa vähän ja har-
voin?" Vastaukset näihin kysymyksiin selvisivät pataljoonan huoltojohdon suulla ruokalassa järjestetyssä 
tilaisuudessa. 

Samanaikaisesti 21.-22.11. olivat sotilaspastorimme Kari Paavilaisen johdolla pataljoonan suojiin ko-
koontuneet Lapin rovastikuntien papit kokoukseen, jonka teemana oli kirkollinen työ puolustusvoimissa. 
Vielä aivan vuoden lopulla saimme korkeita kirkollisia vieraita, kun ortodoksisen kirkon edustaja Helsin-
gin metropoliitta ja Lapin piispa Johannes vieraili pataljoonassa. 

Loppuvuoden varsinainen ilouutinen kaikille sodankyläläisille oli puolustusministeriön joulukuun alus-
sa julkistama maavoimien rauhanajan organisaatiouudistus - eli MARO-ohjelma. Päivästä muodostui 
"toiveitten torstai", kun kuultiin tieto, että Sodankylään perustetaan prikaati, johon liitetään Oulusta So-
dankylään siirrettävä Pohjanmaan Tykistörykmentti laajennukseen liittyvien rakennustöiden valmistut-
tua. Heti uutisen tultua julkisuuteen joukko-osasto ristittiin "Lapin Jääkäriprikaatiksi" vaikka lopullista 
nimen vahvistamista saatiin odottaa vielä pitkään. Lopullisessa muodossaan se on "Jääkäriprikaati". Tie-
to tiesi hankkeen aiheuttavan noin 55 miljoonan markan investoinnit Sodankylän varuskunnassa ja näin 
vuosi vaihtui onnellisissa merkeissä pataljoonassa ja koko Sodankylässä. 

Syksyllä jäi eläkkeelle pataljoonan pitkäaikainen palvelija, kaikkien tuntema sotilasmestari Erkki 1 
Hautala, joka muutti eläkepäiviksi Pohjanmaalle. Samoin eläkkeelle siirtyivät sotilasmestari! Sulo Ollila 
ja Erkki Suihkonen. 

Vuoden aikana puhelinolot varuskunnassa helpottuivat, kun uusi automaattikeskus saatiin käyttöön ja 
vihittiin 13. 9. tehtäväänsä. 

VUOSI 1978 
Alkaneen vuoden päätapahtumaksi muodostui loppuvuodesta, joulukuun 12.-14. päivinä suoritettu pää-
esikunnan koulutuspäällikön koulutustarkastus Lapin Jääkäripataljoonassa, johon oli osattu varautua jo 
pitemmän aikaa. 

Alkuvuodesta helmikuun 14.-17.  päivinä koulutimme prikaatin esikuntaa reservin kertausharjoituk-
sessa kovan pakkasen paukkuessa. 

Helmikuun saapumiserän koulutus alkoi samaan aikaan ja eteni normaalisti koulutustarkastuksesta toi-
seen ja vihdoin valakuntomarssiin maaliskuun lopulla hiihtäen Luostotunturille ja takaisin. Marssi sujui 
raskaasta kelistä huolimatta hyvin, mutta 16 m/s puhaltava tuuli esti nousun tunturin huipulle valaa varten 
ja niin tilaisuus järjestettiin alempana syöksyhiihtorinteen alatasanteella. Tilaisuutta kunnioitti läsnäolol-
laan sotilasläänimme komentaja, joka palkitsi tilaisuuteen kutsutun Vuoden 1977 sotilaan, jo reservissä 
olevan, korpraali Asmo Mustosen Kuusamosta, kultakellolla ja kunniakirjalla. Valalounas nautittiin juh-
lavan tilaisuuden jälkeen Orresokan alueella. Keväthangilla mieltään lepuuttavia hiihtäjiä valatilaisuus ke-
räsi seuraamaan runsaan joukon ja heille samoinkuin valan vannojille tilaisuus jäi pysyvästi mieliin. Tilai-
suus oli myös uudelle pataljoonaupseerille majuri likka llmolalle ensimmäinen valatilaisuus Lapin jääkä-
reiden mukana hänen ryhdyttyä hoitamaan tehtäväänsä helmikuun alussa majuri Olli Heiskasen siirryttyä 
pääesikunnan palkkalistoille. 

Osoituksena pataljoonan ja paikallisen asujaimiston hyvistä suhteista ja yhteistyöstä lahjoittivat Syvä-
järven paliskunnan poromiehet poroisäntänsä Pentti Hannulan johdolla keväällä komean hirvasporon tal-
jan, jok·a kiinnitettiin Kyläjärven uuden johtolan seinälle. 

Kyläjärven ampuma-alueen käyttöönotosta v. 1969 lukien on paikallisesti pelätty suuria porokuolemia. 
Kuitenkin on sattunut vain kaksi vahinkoa ammunnoissa, jotka ovat johtaneet porovahinkoon. Alueella 
suoritettuihin ammuntoihin ja ammuttuihin laukauksiin nähden vahingot ovat pienet ja varmastikaan ti-
lanne ei pahene, sitähän tuo lahjataljan luovutus pyrkii sanattomasti ilmentämään. 

Vuosipäivän 1978 paraatipuheessaan pataljoonan komentaja everstiluutnantti Hannu Särkiö totesi mm, 
että me Lapin jääkärit teemme työtä kansalaistemme turvallisuuden hyväksi etäällä valtakunnan keskuk-
sista, mutta sotilaspoliittisesti erittäin merkityksellisellä alueella. Ulkopolitiikan tueksi maalla pitää olla 
myös aseellista voimaa tarvittaessa käytettäväksi. Puolustusvoimien tehtävä on ehkäisevällä vaikutuksel-
laan torjua kriisin uhka rajoiltamme ja osoittaa, että meillä on valmius vastata alueemme koskemattomuu-
desta kaikissa oloissa. 

Vuosipäivänä otettiin käyttöön uusi Lapa palkita vuoden kouluttaja. Ensimmäiseksi vuodeksi koulutta-
jaksi nimitetliin ylikersanlli Kalevi Ahonen. 

Perinteisen tavan mukaisesti vierainamme oli suuri joukko kiltaveljiä ympäri maan. 
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Huhtikuu oli suureksi osaksi pyhitetty hiihdolle, kun pataljoona oli saanut ensi kerran järjestettäväk-
seen Suomi-Neuvostoliitto talviottelun. Järjestelyt onnistuivat, olihan jo aikaisemmin hankittu kokemus-
ta ampumahiihdon maailmancupin osakilpailun järjestelyissä, voittokin jäi kotiin. Kisoja seurasi muiden 
arvovaltaisten vieraiden ohella puolustusministeri Taisto Tähkämaa. 

Omissa hiihiomittelöissä yllettiin ensikerran sotilasläänin hiihdon yleismes1aruu1een ja mikäpä oli edus-
tushiihtäjien hiihdellä, kun päällä oli uusi edustusasu, sotilaskotisisartemme tuella hankittu. Asun selkä-
tunnuksena on teksti, Lapin jääkärit, sijoitettuna pataljoonan poromerkkiin: vasen; pykälä alla, päällä, 
oikea; terävä, pykälä alla, päällä. 

Vuosi 1978 oli puolustusvoimien 60-vuotisjuhlavuosi ja sen päätapahtumat keskittyivät etelä-Suomeen. 
Lippujuhlapäivänä oli valtakunnallinen paraati Hämeenlinnassa, jossa jokainen joukko-osasto oli edustet-
tuna lippuineen ylipäällikön suorittaessa joukkojensa katselmuksen. Helsingin Kaivopuistossa oli laaja 
näyttely teemanaan puolusmsvoimat 60-vuotta. 60-vuotisjuhlapäivänä jaeuiin ensi kerran sotilasansiomi-
taleja, joilla mm. korvattiin vuoden sotilas-nimitys. Mitalin sen ensijaossa saivat Sodankylästä mm eversti-
luutnantti Hannu Särkiä ja alikersantti Erkki Taneli Raasakka. 

Pohjois-Suomen sotilasläänin osalta juhlaparaati järjestettiin Sodankylässä. Kenraaliluutnantti Magnus 
Haaksalo suoritti katselmuksen ja otti vastaan ohimarssin, johon osallistui Lapin Jääkäripataljoonan li-
säksi Rovaniemen llmatorjuntapatteristo ja reservin kertausharjoituksessa ollut pioneerikomppania. 

Kesän kohokohdaksi juhannusjuhlien ja omaistenpäivien ohella muodostui kesäkuun saapumiserän pe-
rinteinen, vakiomittainen, noin 500 km:n pituinen, valakuntomarssi maakuntamarssina nyt Länsi-
Lappiin. 

Ensimmäisenä päivänä suoritettiin ohimarssi Kittilässä ja yövyttiin Aakenustunturin juurella. Tiistaipäi-
vä aloitettiin nousemalla Aakenus1unturin huipulle, josta saattoi hyvin erottaa valapaikaksi valitun Ylläs-
tunturin mahtavat piirteet lounaassa. Vuorokauden kuluttua oltiin jo nousemassa Yllästunturin huipulle, 
mutta väliin mahtui paljon taivalta ja taisteluakin matkalla. Kaunis sää suosi marssia koko ajan ja niin va-
lapaikalla tunnelma oli korkealla ja muutenkin oltiin n 700 metrin korkeudella merenpinnasta. Poroemo 
vasoineen "tarkasti" myös avoneliössä olevat valanvannojat. Valaa seurasi valalounas ja siirtyminen Ko-
lariin, jossa ohimarssia ja toimintanäytöstä oli seuraamassa todellinen väenpaljous. Pasmajärven, Lohini-
van ja Meltauksen kautta palattiin kotiin. Meltauksessa oli vielä ohimarssi ja toimintanäytös. 

Marssin aikana suoritettiin jokavuotista Sotainvalidien avustustoimintaa tekemällä heinätöitä ja raivaa-
malla metsää. 

Koulutus jatkui tehokkaana koko vuoden. Kesällä oli jokavuotinen tykistön kesäleiri, jolle osallistuivat 
perinteisesti kranaatinheitinmiehemme ja sissijoukkue. 

Kesällä hiljeni elämä hevostallilla, kun jo eläkeiässä olevat hevoset siirrettiin Kajaaniin. 
Lokakuun saapumiserän peruskoulutuskauden lopulle ajoittui tuo osaamisemme esittely suurelle tarkas-

tajajoukolle, joka koulutuspäällikön, kenraaliluutnantti Pentti Multasen, johdolla halusi saada kuvanpa-
taljoonan taidoista mahdollisimman monipuolisesti. Tätä ennen ehti lokakuun ikäluokka suorittaa lumen 
vähäisyydestä johtuen jalan kuntomarssinsa Orajärven ja Ruonivaaran kautta Oratunturin valloittaen ta-
kaisin varuskuntaan ja vannoa sotilasvalansa Sodankylän kirkossa 23.11. 

Koulutustarkastus alkoi "toivotussa" säässä, eli pakkasta oli alle - 3 0 ° C . Kun oli kokoonnuttu monien 
vaiheiden jälkeen loppupuhutteluun, niin saatiin kuulla, että ampumataito on erittäin hyvä, taistelu- ja eri-
koiskoulutuksessa huomio pitää kiinnittää pikkutarkkuuteen, mutta yleensä ottaen pataljoonan koulutus-
taso on hyvä. 

Koulutustarkastuskertomuksen lopputoteamus: "Kokonaisuutena tarkastus osoitti, että Lapin Jääkäri-
pataljoonassa on päästy sen erikoisolojen mukaisiin ja niiden vaatimiin hyviin koulutustuloksiin. Patal-
joonassa vallitsee hyvä henki . . .  " ,  antaa aiheen tyytyväisyyteen, mutta ei oikeutta levätä, vaan jatkaa pon-
nistuksia. Miesten yritys, henki ja reippaus oli parasta tasoa. 

Pataljoonan komentaja, everstiluutnantti Hannu Särkiö toi loppuvuodesta ilmi tyytyväisyytensä myös 
siitä, että lappilaiset ovat ottaneet Lapin Jääkäripataljoonan omakseen ja sen voi nähdä ja kokea kaikkial-
la Lapissa liikkuessaan. Vuosi oli kokonaisuudessaan hyvä pataljoonassa. 

Vuoden kuluessa siirtyi pitkäaikaisista pataljoonan palvelijoista eläkkeelle sotilasmestari Paavo Penttilä 
ja osastonhoitaja Eeva Sirkka, lääkintämajuri Yrjö Näsi omistautui terveyskeskuksen johtavan lääkärin 
tehtäviin. Hänen tilalleen saimme sotilaslääkäriksi pataljoonassa varusmieskoulutuksensa saaneen Risto 
Tervahaudan. 

Vuoden aikana oli vierainamme mm. saksalainen lehtimiesvaltuuskunta ja juhannuksen alla tutustuiva\. 
stipendiaatteina pataljoonaan sveitsiläiset majurit Reich ja Käppeli. 

Elokuussa uusi puolusmsvoimien kenttäpiispa Viljo Remes tutustui pataljoonaan. 
Vuoden lopulla saatiin 1ie10, että Jääkäriprikaatin perustamispäivä on 01.10.1979. 
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VUOSI 1979 

Edellisen vuoden aikana vakiintui tavaksi suorittaa koulutustarkastukset peruskoulutuskaudella joukku-
eittain sulkeisjärjestyksessä, ammunnassa ja taistelukoulutuksessa. Kultaa ja kunniaa näissä saavuttivat 

yliluutnantti Jorma Kujanteen johtama sissikomppanian joukkue helmikuun saapumiserästä, luutnantti 
Hannu Aikion johtama samoin sissikomppanian joukkue kesällä ja vääpeli Kauko Karjalaisen johtama 
kranaatinheitinjoukkue lokakuussa palvelukseen astuneista. 

Helmikuun kotiuttamisjuhlassa saivat KrhK, EK, I .JK, PstK ja KuljK kotiutuvan krh-jääkäri Kari Nie-
men maalaamat maisemataulut. Vuosipäiväjuhlallisuuksiin liittyi tavallista enemmän juhlavuutta, kun 
huolella JP 1-LapJP:n  kilta r.y:n tuella valmisteltu pataljoonan perinnehuone oli avauskunnossa ja esi-
teltiin yleisölle. 

Siitä lähtien on perinnehuone esitelty alokasaikana jokaiselle palvelukseen astuneelle ikäluokalle. 

Vuosipäivänä voitiin jakaa myös ensimmäiset taiteilija Lasse Taloselan suunnittelemat Lapin jääkäriris-
tit varusmiehillemme ja henkilökunnalle. 

Vuoden kouluttajaksi valittiin sotilasmestari Kauko Salmela ja valinta julkistettiin vuosipäivänä. 
Puolustusvoimain hiihtomestaruuskilpailuissa saavutti luutnantti Matti Nikula mestaruuden ampuma-

hiihdossa. 

Pataljoonan perinteinen massahiihto oli eräs koulutustapahtuma, joka esiteltiin maaliskuun lopussa vie-
raaksemme saapuneelle Sveitsin yleisesikunnan päällikölle Hans Senn'ille. 

Paljon muutakin hän toki ehti nähdä lyhyessä ajassa, jonka vierailu kesti. 
Heti seuraavana päivänä kävi vieraanamme USA:n suurlähettiläs Rozanne L Ridgway, joka on innokas 

murtomaahiihtäjä. Hän innostui kokeilemaan Jeesiönjoen jäällä myös moottorikelkalla ajoa. 
Helmikuun saapumiserän valakuntomarssi suuntautui hiihtäen aivan uuteen suuntaan, Lokan kylään, 

jonka läheisyydessä olevalle Vuoltistunturille noustiin 5.4. valalle kyläläisten juhlistaessa tilaisuutta run-
saslukuisena joukkona läsnäolollaan. 

Lippujuhlapäivän paraati ohimarsseineen suoritettiin tavallista juhlavampana läänimme pääkaupungis-
sa Rovaniemellä. Siihen pataljoona osallistui kokonaisuudessaan muiden PSSl:n joukkojen ohella. 

Kesäkuun saapumiserän koulutus alkoi tehokkaalla polkupyörämarssin harjoittelulla heti kun alkujär-

jestelyt oli selvitetty tähtäimessä selviytyä kesän kuntokokeesta heinäkuun lopulla. Alkuverryttelynä hei-
näkuun 20. päivänä suoritettiin jokavuotiseksi perinteeksi Sodankylässä muodostunut polkupyöräkilpailu 
"Jeesiön lenkki",  noin 60 km sotilaspolkupyörällä henkilökohtaisena ja massakilpailuna. Ensi kerran oli 
nyt voittopalkintona upouusi siviilipolkupyörä, jonka kiltaveli Olavi Heino oli lahjoittanut pataljoonan 
käyttöön. Kilpailun voitti tällä kertaa jääk E Tervaskanto Sissikomppaniasta. 

Valakuntomarssi alkoi maanantaina 23. heinäkuuta aamuvarhain ja tavoitteena oli Tankavaara, johon 
hyväkuntoisina saavuttiin aikataulun mukaisesti. Tiistai käytettiin taistelutaitojen kartuttamiseen ja voi-
mien keräämiseen seuraavan päivän rasittavaa maastotaivalta varten. Kutturan kyläläisiä kestittiin iltakah-
villa Ivalojoen rantatörmällä. Aamun tunteina marssiosasto ylitti kahlaten joen ja jatkoi 22 km polkureit-
tiä pitkin Palokarvaselkään, jossa päästiin päällystetylle tielle. Vala vannottiin Inarin Tuulispää-
tunturin laella 26. 7. tuulisessä säässä. Ivalon ja Vuotson ohimarssit ja Ivalon urheilukentällä järjestetty 
toimintanäytös täydensivät pataljoonan esittäytymistä ylä-Lapin asukkaille. 

Kesän kään.tyessä syksyksi kävi eläkkeelle jäävä jalkaväen tarkastaja kenraalimajuri Kalevi Sarva hyväs-
telemässä 22.8. Lapin jääkärit. 

Kesäkuun ikäluokan koulutuskilpailun kärkeen kipusi yliluutnantti Erkki Kämäräisen johtama panssa-

rintorjuntajoukkue. Vastaavan menestyksen koki keväällä vääpeli Esko Huttusen kouluttama 1. Jääkäri-
komppanian jääkärijoukkue. 

Vuoden aikana otettiin käyttöön uusitut koulutussuunnitelmat eri koulutuskausille. Syyskuun 11. päivä-
nä vahvistui perustettavan uuden joukko-osaston nimeksi Jääkäriprikaati, johon Lapin Jääkäripataljoona 
kunniakkaine perinteineen joukkoyksikkönä liitetään nimensä säilyttäen, maaliskuun 11. päivän pysyessä 
pataljoonan perinnepäivänä. Jääkäriprikaatin kunniamarssiksi tuli pataljoonan entinen kunniamarssi Jää-
kärien marssi. 

Ennen Jääkäriprikaatin perustamista 1.10. ehti eduskunnan oikeusasiamies tutustua pataljoonan oikeu-
denhoitoon rutiinitarkastusmatkallaan. 

Lapin Jääkäripataljoona osallistui Jääkäriprikaatin perustamisjuhallisuuksiin l .  päivänä lokakuuta So-
dankylässä paraateineen ja päiväjuhlineen, joita kunnioitti arvovaltainen kutsuvierasjoukko. Puolustus-
voimain komentaja, kenraali Lauri Sutela otti vastaan perustamisparaatiin osallistuneiden joukkojen ohi-
marssin. Ohimarssiin osallistui myös Jääkäriprikaatiinjoukkoyksikkönä kokonaisuudessaan v. 1982 liitet-
tävä Pohjanmaan Tykistörykmentti, ja muina joukkoina Rovaniemen llmatorjuntapatteristo, osastot Ase-
varikko 8:sta ja Lapin Lennostosta. 
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Paraatipuheessaan Pohjois-Suomen Sotilasläänin komentaja, kenraaliluutnantti Magnus Haaksalo lau-
sui Jääkäriprikaatille mm. seuraavat velvoittavat sanat: "Uudella Jääkäriprikaatilla on edessään mittava 
työmaa. Se kouluttaa varusmiehiä ja reserviläisiä Lapin vaativia erikoisolosuhteita silmälläpitäen. 

Sen odotetaan myös kehittävän tänne soveltuvaa taktiikkaa ja toimintaperiaatteita. Edelleen prikaatin 
on kokeiltava ja otettava käyttöön toiminnan vaatimaa erikoisvarustusta sekä taistelun peruselementtejä 
tulta ja liikkuvuutta edustavaa aseistusta ja välineistöä. Uskon, että Jääkäriprikaati taitavan henkilökun-
tansa ja hyvän varusmiesaineksensa puolesta pystyy ottamaan nämä haasteet vastaan ja suoriutuu vaativis-
ta tehtävistään yhtä hyvin kuin maineikas Lapin Jääkäripataljoona on vastaavista velvoitteistaan täällä 
Lapin erikoisoloissa selvinnyt". 

Välittömästi perustamisjuhlallisuuksien jälkeen alkoi vuoden tärkein ja suurin harjoitus, jota johti Jää-
käriprikaatin komentajan sijaiseksi määrätty everstiluutnantti Hannu Särkiö. Sotaharjoitus pidettiin 
Kittilän-Aakenustunturin-Sirkan alueella. 

Lokakuun puolivälissä pataljoonan paketissa ollut 2. jääkärikomppania aloitti toimintansa uudelleen ja 
päälliköksi määrättiin yliluutnantti Jorma Kujanne sekä vääpeliksi sotilasmestari Pertti Oksanen. 

Lapin Jääkäripataljoonaan kuului nyt 1. ja 2. Jääkärikomppania, Sissikomppania, Kranaatinheitin-
komppania ja Panssarintorjunta komppania. 

Jääkäriprikaatin perustamisesta huolimatta koulutus jatkui entisiä tuttuja latujaan. Lapin Jääkäripatal-
joona osallistui prikaatin osana kaikkiin koulutustapahtumiin. 

Lokakuun ikäluokan palvelukseen astuminen tapahtui Jääkäriprikaatiin ja heidät määrättiin joko erilli-
syksiköihin tai Lapin Jääkäripataljoonan eri komppanioihin. Normaali peruskoulutuskausi tapahtumi-
neen ja tarkastuksineen sekä ammuntoineen sujui entiseen malliin. Marraskuinen kuntomarssi tapahtui 
pyörä- ja hiihtomarssina kotikairassa Petkulan-Soasjoen-Rajalan ja Kaarestunturin alueella. Perintei-
nen nousu tunturiin tapahtui Kaarestunturin Ristilaelle kipuamisena. Vala vannottiin Sodankylän kirkos-
sa. 

Vuoden aikana jatkettiin jo perinteeksi muodostunutta tapaa järjestää jokaisen RAuK:n kurssin aikana 
omaistenpäivät, jotka juhannusaattona olivat yhteiset koko pataljoonassa. Ilahduttavaa on, että yhä use-
ammat varusmiestemme omaiset ovat osallistuneet näille päiville, joiden ohjelmasta heidän poikansa pääo-
sin vastaavat. Jokaisen saapumiserän valatilaisuudet ovat myös kaikille omaisille avoimia tilaisuuksia tu-
tustua poikainsa palveluolosuhteisiin. 

Vuoden lopulla jäi pitkäaikainen komppanian vääpeli sotilasmestari Heimo Nurkka eläkkeelle ja patal-
joonan huoltopäällikkönä toiminut majuri Veikko Maasalo luovutti vastuun prikaatin huollon johtamises-
ta majuri Erkki Vehviläiselle siirty·essään itse Kadettikoulun huoltopäälliköksi. 

VUOSI 1980 
Ensimmäinen täysi kalenterivuosi Jääkäriprikaatin joukkoyksikkönä ei tuonut mitään oleellisesti uutta 
Lapin Jääkäripataljoonan koulutuksellisiin tehtäviin, vaan jo useiden _vuosikymmenien aikana luotu pohja 
tehokkaalle koulutukselle säilyi edelleen. Sen sijaan henkilöjärjestelyjen myötä hallinnolliset ja johtamis-
toiminnalliset järjestelyt selkiytyivät, kun lokakuun alussa aloitti toimintansa uusittu Lapin Jääkäripatal-
joonan esikunta pataljoonan komentajan majuri Ilkka llmolan johtamana, pataljoonaupseerina kapteeni 
Seppo Hakala, toimistoupseereina ylivääpeli Esko Huttunen ja ylikersantti Veijo Pesonen sekä toimistoa-
pulaisena rouva Päivi Aherto. 

Ensimmäistä Lapin Jääkäripataljoonan perinnepäivää vietettiin totutusti maaliskuun 11. päivänä run-
saan kiltaveljesjoukon juhlistaessa tilaisuutta. Vuoden kouluttajaksi julkistettiin pataljoonan ensimmäisen 
komppanian päällikkö kapteeni Jyri Virsunen. Päiväjuhlassa esitettiin kantaesityksenä musiikkikapteeni 
Rauno Haahden sovittama Terijoen marssi, jonka lauloi jääkärikuoro sotilaspastori Kari Paavilaisen joh-
dolla. 

Perinteisesti osallistuttiin koulutuskilpailuihin ja helmikuun sekä kesäkuun kärkisijat tulivat pataljoo-
naan, 2. Jääkärikomppaniaan ja Sissikomppaniaan. 

Kevään valamarssi suuntautui Luostotunturille. Valatilaisuus oli tavallista juhlavampi, television tallen-
taessa tapahtumat filmille. Myöhemmin keväällä niitä oli mahdollisuus seurata kuvaruuduista. Sääkin 
suosi ja näin päästiin tunturin huipulle valaa vannomaan. 

Keväällä hyvästeltiin eläkkeelle siirtyvä sotilasläänin komentaja kenraaliluutnantti Magnus Haaksalo ja 
saatiin uusi komentaja Jääkäriprikaatiin, kun lippujuhlapäivänä everstiksi ylennetty Tuomo Tuominen ot-
ti komentajan tehtävät vastaan niitä hoitaneelta everstiluutnantti Hannu Särkiöltä. 

Kun syksyn alussa Jääkäriprikaatin esikuntapäälliköksi määrätty everstiluutnantti Martti Vuori otti teh-
tävän vastaan voitiin Lapin Jääkäripataljoonan komentajan tehtävät määrätä majuri Ilkka llmolalle, joka 
siitä lähtien on komentanut pataljoonaa. 
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Monet koulutustehtävät ovat tapahtuneet pataljoonan vastatessa järjestelyistä mm. ampumaleireillä ja 
monessa taisteluharjoituksessa, joihin myös Jääkäriprikaatin erillisyksiköt ovat osallistuneet. 

Kesällä osallistuttiin kesäkuun ikäluokan valakuntomarssille, joka suuntautui Luoteis-Lappiin, 
Kittilään-Muonioon ja Enontekiölle. Vala vannottiin kauniissa säässä Levitunturilla 24. 7. 

Keväällä ja kesällä osallistui pataljoona perinteisesti sotainvalidien avustustoimintaan metsämarsilla, te-
kemällä heinätöitä ja polttopuita monessa kohteessa Lapissa. 

Jääkäriprikaatin johtamaan syyssotaharjoitukseen pataljoona osallistui kokonaisuudessaan syyskuun 
lopulla. 

Jääkäriprikaatin vuosipäivänä 1. 10. esittäytyi uusi sotilasläänimme komentaja kenraalimajuri Erkki 
Laatikainen alaisilleen suorittamalla paraatikatselmuksen ja ottamalla vastaan Jääkäriprikaatin ohimars-
sin. Hän ojensi myös Jääkäriprikaatin kesäkuun ikäluokan voittaman Tarkka-ampujan Maljan prikaatin 
komentajalle. Yhtä hyvä menestys jatkui lokakuun ikäluokan ammunnoissa, sillä voitto tuli muutetuin 
säännöin suoritetussa kilpailussa ennätystuloksella. Näihin suorituksiin pataljoonan ampujat ovat anta-
neet oman vahvan panoksensa. 

Lokakuun saapumiserä suoritti kuntomarssinsa suksin Kaarestunturille marraskuun puolivälin jälkeen 
ja vala vannottiin 20.11. Sodankylän kirkossa. 

Kunniakkaat perinteet omaavalla Lapin Jääkäripataljoonalla on aina ollut taito mukautua vallitseviin 
olosuhteisiin ja niin pataljoona nytkin sopeutuu hyvin osaksi Jääkäriprikaatia. Se on valmistautunut viet-
tämään tulevana perinnepäivänään 11.3.1981 olemassaolonsa kuusikymmenvuotisjuhlaa tukenaan koko 
Lapin väestön varaukseton luottamus. 

Lapin Jääkäripataljoonan kantahenkilökunta 3.2.1981. 

20 



" - - - - - - - - - -

VARUSMIESTOIMIKUNTA 
JÄÄKÄRITOIMIKUNT A 
1971-1980 

Varusmiestoimikuntatyö aloitettiin puolustusvoimissa 1960-luvun lopulla kokeiluluontoisena. Puolustus-
ministeriö vahvisti huhtikuun 19. päivänä 1971 määräykset puolustuslaitoksen varusmiestoimikunnasta 
otettavaksi käyttöön heinäkuun alusta samana vuonna. Siitä lähtien varusmiestoimikuntatyö on jatkunut 
säännöllisesti myös Lapin Jääkäripataljoonassa. 

Varusmiestoimikunta määrättiin joukko-osastonsa osaksi ja toimimaan suoraan komentajan alaisena. 
Toimikunta muodostuu varusmiehistä ja sen toiminnan päämäränä on edistää maanpuolustustahtoisten ja 
tehtävänsä taitavien sotilaiden kasvattamista. 

Päämäärään pyritään kehittämällä mm. varusmiesten sosiaalisia oloja, yhteenkuuluvuuden tunnetta ja 
viihtyvyyttä. 

Alkuvuosina toiminta luonnollisesti haki uomiaan ja keskittyi pääosin vapaa-aikana tapahtuvaan työ-
hön, mutta vuosien kuluessa asia tuli kaikille tutuksi. Komentajat näkivät myös asian tärkeäksi tieksi yh-
teiseen päämäärään pyrittäessä. 

Toimikunnalle määrättiin kantahenkilökuntaan kuuluva ohjaaja yhdyssiteeksi toimikunnan ja kanta-
henkilökunnan välille. Alkuaikoina toimikunnan ohjaajana toimi mm. kapteeni Pentti Tikkanen. 

Aivan toiminnan alkuvuosina esityksinä oli mm. Ruotsissa asuvien lomamatkojen korvaaminen, johon 
onkin saatu parannusta. Vastausta vaille on sensijaan jäänyt esitys ns "Lapin lisän" saamiseksi varusmies-
ten päivärahoihin. 

Joukko-osastolehden ETUPYÖRÄN numerossa 3 - 4 / 7 2  varusmiestoimikuntatyö on saanut myös ensi 
kerran palstatilaa. Tällöin toimikunnan puheenjohtajana toimi kersantti Pentti Kouri, Rovaniemeltä ja 
työasiamiehenä oli jääkäri Antti Rantakokko, Muoniosta. Siitä lähtien toimintaa on esitelty vuosittain. 

Varusmiestoimikuntatyö on koko ajan kehittynyt ja siitä annettuja määräyksiä on uusittu ja tarkistettu 
vuosina 1974 ja 1978. Toiminta on saanut vakiintuneet muodot, joihin kuuluvat kolme kertaa vuodessa so-
tilasläänin puitteissa järjestettävät koulutus- ja neuvottelupäivät vuoroin eri varuskunnissa. Kerran vuo-
dessa puolustusministeriön johdolla järjestettävät valtakunnalliset varusmiestoimikuntapäivät, jotka esi-
merkiksi vuonna 1975 järjestettiin Kajaanissa ja tulevana keväänä huhtikuun alussa Oulussa. 

Pääesikunnan toimesta varusmiestoimikuntatyötä on tehty tunnetuksi ja laadittu ohjekirjasia sekä esi-
telty muuten toimintamuotoja puolustusvoimain uutislehden RUOTUVÄEN palstoilla. Lehti julkaisee jo-
kaisen saapumiserän palvelukseen astumiseen liittyen alokastietoliitteen, jossa varusmiestoimikuntatyö on 
esitelty yhtenä asiakokonaisuutena. 

Pääesikunnan sosiaalitoimisto, jonka alaisuuteen varusmiestoimikuntatyö kuuluu, on julkaissut varus-
miehen sosiaalioppaan, jossa koko sosiaalialan kenttä on esitelty päivärahasta oikeusaputoimintaan. 

Jokaiseen varusmiestoimikuntaan kuuluu työasiamies ja vuoden 1979 syksystä lähtien myös työsuoje-
luasiamies. Heidän tehtävistään on laadittu ohjekirjanen. 

Suurimmissa varuskunnissa varusmiestoimikunnan, jota Sodankylässä vuodesta 1978 lähtien on kutsut-
tu jääkäritoimikunnaksi, puheenjohtaja ja työasiamies hoitavat tehtäviään palvelustehtävinään. 

Vuoden I 974 lopulla ryhdyttiin varusmiestoimikuntia aktivoimaan opintokerhotyöhön, mutta kampan-
ja ei saavuttanut kovin suurta suosiota. Jouko Mannisen aiheesta laatima tutkielma toteaakin loppupäätel-
mänään, että opinto-kerho-opiskelusta on vaikea saada laaja osallistumismuoto varusmiesten keskuudes-
sa. 

Oheen on koottu tärkeimpiä varusmiestoimikuntien tekemiä esityksiä eri vuosilta, jotka sinänsä jo osoit-
tavat toimikuntien työn tarpeellisuuden. Esimerkkeinä olevat esitykset ovat johtaneet myönteisiin päätök-
siin ja sen mukaisiin toimenpiteisiin. 

Esityksistä suurin osa on osoitettu LapJP:n komentajalle sekä LapJP:n muututtua Jääkäriprikaatiksi 
JPr:n komentajalle. Osa esityksistä on tehty Sodankylän Sotilaskotiyhdistykselle ja esityksiä on osoitettu 
joskus aina Pääesikunnan sosiaalitoimistolle asti. 
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Esimerkkejä jääkäritoimikunnan tekemistä esityksistä vuosien 
1972-1981 tammikuun väliseltä ajalta: 

Pvm 
3.10.1972 

18. 4.1972 
7. 3.1973 

17. 9.1974
13.12.1974 

5.10.1974 
5.10.1974 

31. 1.1975 
14. 2.1975 

16. 5.1975 
16. 5.1975 
20. 5.1975 

20. 5.1975 
12. 6.1975 
23. 1.1976 

17. 6.1976 
12.10.1976 
12.10.1976 
5.11.1976
8.11.1976
5. 4.1977 

14. 4.1977 

30.11.1977 

8.12.1978 

10. 3.1978 
4. 9.1979 

20.11.1979

9. 1.1980 
12. 2.1980 
21. 2.1980 
22. 2.1980 
28. 8. 1980 
6.10.1980
6.10.1980

4.11.1980 
21.11.1981 

Esityksen sisältö 
Esitys Pääesikunnan sosiaali1oimis1olle lomalilleroiden lisäämisestä 8 kk:la palvelevien 
osalla kuudesta kahdeksaan ja 11 kk:la palvelevien osalla kahdeksasta yh1een1ois1a. 
Esitys LapJP:n komentajalle varliomieslen i11apalas1a. 
Esitys LapJP:n komentajalle yhteisen päivys1äjien vaihdon poistamisesta päävanion edestä 
ja siirtämisestä käskynjaon yhteyteen. 
Esitys kahvinkeillomahdollisuuksien järjestämisestä päävartioon. 
Esitys LapJP:n komentajalle yleisöpuhelimien järjestämisestä komppanioihin puhelujen 
vaslaanouamisla varten. 
Esitys LapJP:n komentajalle VMTK ilmoi1us1aulujen saamisesta komppanioihin. 
Esitys LapJP:n komentajalle tiedotus- ja valis1us1ilaisuuksien pitämisestä varusmiehille hei-
dän palvelusaikansa yhteydessä esim. palo1urvallisuudes1a ja liikenne- sekä alkoholiasiois-
la. 
Esitys LapJP:n komentajalle uimahallivuorojen lisäämiseksi. 
Esitys LapJP:n komentajalle ammatinvalinnan ja yhteiskunnallisten asioiden 1iedo1us1ilai-
suuden järjestämisestä alokkaille. 
Esitys so1ilasko1iyhdis1ykselle levyau1omaa1in saamisesta so1ilasko1iin. 
Esitys LapJP:n komentajalle VMTK-liedoueen julkaisemisesta. 
Esitys LapJP:n komentajalle pääpalvelu1eh1ävänään VMTK:n löilä hoitavan varusmiehen 
loimesla. 
Esitys so1ilasko1iyhdis1ykselle kuumien makkaroiden myymisestä so1ilaskodissa. 
Esitys LapJP:n komentajalle komppanioihin hankiuavisla palonlorjuniavälineislä. 
Esitys LapJP:n komentajalle toisen pääpalvelusleh1ävänään VMTK:n löilä hoitavan varus-
miehen loimesla. 
Esitys so1ilasko1iyhdislykselle värilelevision ja biljardipöydän hankkimisesta so1ilasko1iin. 
Esitys so1ilasko1iyhdis1ykselle kaukopuhelumahdollisuuden saamisesta solilaskoliin. 
Esitys so1ilasko1iyhdislykselle solilaskodin aukioloaikojen muuuamisesla. 
Esitys LapJP:n komentajalle harras1uspelien hankkimisesta varusmiehille. 
Esitys LapJP:n komentajalle valaistun ladun saamisesta. 
Esitys so1ilaskoliyhdis1ykselle varusmiesorkesierin orkeslerilailleiden hankkimisesta. 
Esitys LapJP:n komentajalle ns. päälliköiden il1ama1-kysely1ilaisuuden järjestämisestä soli-
laskoliin. 
Esitys LapJP:n komentajalle EK:n liian ahtaiden majoiluslilojen uudelleen järjeslämises-
lä. 
Esitys posti- ja lennä1inlai1okselle pos1iau1oliikenleen muuuamisesla paremmin varusmies-
ten lomamatkoihin sopiviksi. 
Esitys LapJP:n komentajalle tukijääkäritoiminnan aloillamisesta. 
Esitys LapJP:n komentajalle Siilashallin voimailusalin välinehankinnoista. 
Esitys työvoimaministeri Arvo Aallolle ammatinvalinnanohjaajan viran perustamisen kii-
rehtimisestä Sodankylään. 
Esitys sotilaskotiyhdistykselle kirjahankinnoista sotilaskodin kirjastoon. 
Esitys JPr:n komentajalle lääkinlä- ja talousaliupseerien lomajärjeslelyislä. 
Esitys JPr:n komentajalle Jääkäritanssien järjestämisestä. 
Esitys JPr:n komentajalle soillohuoneen saamisesta varuskuntaan. 
Esitys sotilasko1iyhdislykselle kirjaston aukiolopäivien lisäämisestä. 
Esitys JPr:n komentajalle lukutilojen järjestämisestä yksiköihin. 
Esitys JPr:n komentajalle Siilashallin salivuorojen uudelleenjärjestelyistä varusmiehille pa-
remmin sopiviksi. 
Esitys komendantille päävartion siisteydestä. 
Esitys Pääesikunnan sosiaalitoimistolle liueroiden korvaamisesta varusmiehille, jotka ovat 
pakotelluja käyllämään omaa autoa. 

Toimikautensa aikana JTK on 1ehny1 useita esityksiä lomakulje1usten parantamiseksi sekä suunnallo-
mat määrät pienempiä varusmiesten jokapäiväiseen elämään liillyviä esityksiä ja aloilleita. 
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JTK:n puheenjohtajat 
1973-1981: 

1973 alik Pauli Kaisanlahti 
Kauko Mustonen 

1974 " Taneli Kulmala 
Aarre Blomster 

jääk Sauli Sirkka 
1975 alik Pertti Rahko 

Ari Ollitervo 
Vilho Meltaus 

1976 Reima Somero 
Hannu Laaksola 

kers Jukka Ollila 
1977 alik Antero Veijola 

Mikko Luiro 
Teuvo Mikkonen 

1978 Asko Niemelä 
Lauri Salokangas 
Jorma Siivikko 

1979 Juha Ylimaunu 
jääk Eero Säily 

Matti Hepola 
1980 alik Pekka Kokkonen 

korpr Erkki Hämäläinen 
1981 jääk Kimmo Haapaniemi 

JTK:n työasiamiehet 
1973-1981: 

1973 jäak Tapani Kallatsa 
Harry Kieksi 

1974 Erkki Helisten 
Veijo Hettula 
Sauli Sirkka 

1975 Timo Lindholm 
alik Ari Ollitervo 
jäak Olavi Kantomaa 

1976 Pekka Sauvola 
Markku Keinänen 
Jussi Kauppi 

1977 Harri Rydenfelt 
Pentti Teräväinen 
Teemu Hanhivaara 
Esa Kuoksu 

1978 Erkki Saija 
Timo Kemi 
Tapio Haapaniemi 

1979 Markku Nykänen 
Arto Oikarinen 
Jyrki Pohjola 
Olli-Pekka Vaajoensuu 

1980 vm Jari Tähtinen 
pion Jari Heikkilä 

1981 vm Ari Lievonen 

Jiikäriprikaatin Jääkiritoimikunta kokouk88888 20.1.1981. Puheenjohtajana korpraali Erkki Hlmlll inen ja sih-
teerinä pioneeri Jari Heikkilä. Yksikköedustajat seuraavat tarkkaavaisina. Uusi puheenjohtaja, j l lk l r i  Kimmo 
Haapaniemi, on kuvassa keskimmäinen henkilö. 
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Sodankylän aotilaskoti, jonka oikeassa päädyssä on Jääkirinkankaan postitoimisto. 

SODANKYLÄN 
SOTILASKOTIYHDISTYS r.y. 
1971-1980 

On vaikea ajatella pataljoonan tulevan toimeen ilman sotilaskotiyhdistyksen tukea ja sen ylläpitämää soti-
laskotia. Tämän on jokainen varusmies palvclusaikanaan todennut todeksi. Vaativan koulutuksen vasta-
painona kodin tarjoama rentoutus on välttämätön. 

Lapin Jääkäripataljoonan SO-vuotisjuhlavuotena muisti sotilaskotiyhdistys pataljoonaa antamalla lah-
jaksi sotilaskotiliiton pienoislipun. 

Juhlavuoden harrastustoiminta oli sotilaskodissa vilkasta tarjoten varusmiehille viihdytykseksi yhteis-
lauluiltoja, teatteriesityksiä ja reservialiupseerikoulun oppilaille ravintolakäyttäytymisen kurssin. Sotilas-
kodin kirjasto oli ahkerassa käytössä ja lainauksia kertyi vuoden aikana 2831 kpl. 

Taiteilija Aukusti Tuhka lahjoitti sotilaskodille laulunsa Aurora Borealis. 
Samoin lahojoitti taiteilij� Lasse Talosela yhdistykselle neljä taulua, jotka sijoitettiin varuskuntasairaa-

lan sotilaskotikanttiinin seinille. 
Seuraavan vuoden toiminnan painopiste, normaalin päivätyön ohessa, oli orkesterikaluston kartuttami-

nen varusmiesorkesteria varten yhteistoiminnassa varusmiestoimikunnan kanssa. Hankittiin mm. sähköu-
rut. Valokuvausharrastustoimintaa varten saatiin suurennuskone sotilaskodin laboratorioon varusmiestoi-
mikunnan käyttöön. 

Liikkuva sotilaskoti osallistui Vikajärvellä PSSl:n suuren sotaharjoituksen sotilaskotitoimintaan. Sa-
moin osallistuttiin seuraavan vuoden lokakuun alkupäivinä Puolangan suuren sotaharjoituksen myynti-
työhön. 

Vuonna 1973 muiden hankintojen lisäksi sai varusmiesorkesteri uudet rummut ja varusmiestoimikunta 
stereolaitteet. Seuraavan vuoden viihdytystoiminnan pääohjelmanumero oli varusmiehille järjestetty tans-
sikurssi. 

Yksiköiden ampumaratapäivinä on ampumaradan sotilaskotia pidetty avoinna ampumaradalla samoin 
kuin muulloinkin tarpeen mukaisesti, esimerkiksi kilpailujen aikana. 

Liikkuvan sotilaskotitoiminnan saaminen harjoituksiin ja ampumaleirille Kyläjärvelle helpottui huo-
mattavasti, kun yhdistys hankki vuoden 1975 keväällä oman uuden sotilaskotiauton. Auto on seurannut 
myös pitkillä valamarsseilla mukana. Täten se on osaltaan auttanut reippaan hengen ylläpidossa muuten 
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vaativilla marsseilla. Varusmiesmäärien kasvaessa on auton kapasiteetti asettanut rajansa myynnille ja 
suunnitelmissa on uuden auton hankinta. 

Vuoden 1975 loppupuolella sai Sodankylän sotilaskotiyhdistys järjestettäväkseen Pohjois-Suomen soti-
laskotiläänin sisarpäivät kauniissa sotilaskodissaan. Vieraita oli runsas kaksisataa. Päivät muodostuivat 
miellyttäväksi virkistystilaisuudeksi. 

Sotilaskotiyhdistyksen johtokuntaan kuuluivat vuoden aikana puheenjohtajana Lempi Mikkonen, vara-
puheenjohtajana Lyyli Mäkinen, sihteerinä Sirkka Hietala ja jäseninä Irma Hulkko, Kaija Kareinen, Iiris 
Nuottila, Ilta Alatalo ja Mir ja Heikkilä. Rahastonhoitajana toimi Impi Pulkkinen ja kodinhoitajana Mart-
ta Siira. Pataljoonan edustajana oli sotilasmestari Erkki I Hautala. 

Seuraavan vuoden aikana esitettiin sotilaskodin tiloissa varusmiehille ja sisarille teatteriesityksenä näy-
telmä "Salakaato". Vuoden aikana kävi vieraita tutustumassa kauniin sotilaskodin tiloihin useita seuruei-
ta. Tapana on ollut kaikille varuskunnassa jowkko-osastoon tutustuville vieraille esitellä myös sotilaskodin 

tilat. 
Sotilaskotiin hankittiin varusmiestoimikunnan esityksestä väritelevisio vuoden aikana. 
Vuoden 1977 aikana toiminta varusmiestoimikunnan kanssa oli tiivistä. Hankittiin varusmiesorkesterille 

urut, basso, bassovahvistin ja kaiuttimet. Marraskuussa korostettiin hyviä tapoja järjestämällä aiheesta 
varusmiestoimikunnan kanssa teemaviikko 21.-26.11. Reservialiupseerikoulu sai sotilaskodin lahjana 
käyttöönsä väritelevision. 

Seuraavan vuoden vakiintuneista toimintamuodoista poikkeavia tapahtumia olivat varusmiehille kaksi 
kertaa järjestetyt perhekasvatuksen kurssit. 

Maaliskuussa kävi laulava sotilaskotisisar Martha Gaber esiintymässä sotilaskodissa järjestetyssä viihde-

tilaisuudessa. 
Vuonna 1978 tuli kuluneeksi 60 vuotta sotilaskotityön aloittamisesta maassamme ja sen merkeissä jär-

jestettiin sotilaskodissa juhlatilaisuus keväällä. 
Vuosi 1979 oli Sodankylän sotilaskotiyhdistyksen 20. toimintavuosi. Vuoden ohjelmassa oli useita teat-

terivierailunäytäntöjä sotilaskodissa ja vuoden huipentumana arvokasohjelmainen kaksikymmentävuotis-
juhla sotilaskodissa 3.11. Saman vuoden aikana aloitettiin myös uuden, kasarmi 7:ään tulevan, sotilasko-
din sisustuksen suunnittelutyö Helsingissä. 

Lapin Jääkäripataljoonan yksiköille hankittiin peräti viisi väritelevisiovastaanotinta. Sotilaskodin kir-
jasto oli ahkerassa käytössä, sillä lainauksia kertyi lähes viisituhatta, 4758 kpl. 

Kaksikymmentävuotisjuhlassaan yhdistys jakoi eräitä huomionosoituksia ja sai luonnollisesti paljon 
lahjoja. Neljätoista vuotta yhdistyksen puheenjohtajana toiminut apulaisrehtori Lempi Mikkonen sai juh-

lassa Sotilaskotiliiton korkeimman huomionosoituksen, liiton viirin, liiton puheenjohtajan Ulla Mustakal-
lion ojentamana. Juhliva yhdistys sai juuri perustetulta Jääkäriprikaatilta lahjaksi, komentajan eversti-
luutnantti Hannu Särkiön ojentamana, Lapin Jääkäriristin. 

Tervehdyspuheen päiväjuhlassa piti yhdistyksen puheenjohtaja Maija Paavilainen. Musiikkiohjelmaa 
juhlassa esittivät Rovaniemen Varuskuntasoittokunta, joka tilaisuudessa mm esitti kantaesityksenä johta-
jansa, musiikkikapteeni Rauno Haahden säveltämän "Kylätanssin". Sodankylän pelimannit ja  kuoro 
esiintyivät esittäen mm "Laulun Lapin maalle" ja lausuntaa esitti Tiina Aikio. Juhlapuheen 20-
vuotisjuhlassa piti Sotilaskotiliiton puheenjohtaja Ulla Mustakallio. Yhdistyksen 20-vuotisen toiminnan 

vaiheita käsitteli yhdistyksen monivuotinen sihteeri Sirkka Hietala katsauksessaan "Matkan varrelta", jo-

ka on kokonaisuudessaan julkaistu ETUPYÖRÄSSÄ 1979. Juhliva yhdistys sai vastaanottaa lukuisia on-
nitteluja juhlassaan. 

Vuoden 1980 toiminnan normaalista arkielämästä poikkeavista tapahtumista näkyvin oli syksyllä So-
dankylässä järjestetty Pohjois-Suomen sotilaskotiläänin sotilaskotisisarten koulutus- ja sisarpäivät syys-
kuun 20 . -21 .  päivinä. Sisaria osallistui päiville noin 200 ja kaikille jäi varmasti mieliin ainakin virkistys-
retki syksyn ruskan värjäämälle Luostotunturille. 

Kesän alkaessa siirtyi yhdistyksen puheenjohtaja Maija Paavilainen miehensä siirron myötä pois paikka-

kunnalta. 
Sotilaskotitoiminnan tulevaisuuden tapahtumista ovat sotilaskotiliiton 60-vuotisjuhlat ovella. Juhlaa 

vietetään Helsingissä 25.-26.4.1981. Oman Sodankylän sotilaskotiyhdistyksen toiminnan työntäyteistä 
kenttää sävyttää vuoden 1981 syksyllä tapahtuva varusmiesmäärän kasvu tykkimiesten siirtyessä Oulusta 
Sodankylään ja määrän lisääntyminen vuoden 1982 syksyllä vielä usealla sadalla miehellä. Sotilaskoti käy 
ahtaaksi, kun se j o  nyt on sitä ruuhka-aikana. Parannusta tilanteeseen on nähtävissä vasta, kun kasarmi 
7:ään tuleva toinen sotilaskoti saadaan käyttöön 1980-luvun puoliväliin mennessä. Siihen saakka vaadi-
taan paljon ymmärtämystä, hyvää tahtoa ja vallitsevan tilanteen hyväksymistä niin varusmiehiltä kuin so-

tilaskotisisariltakin toiminnan onnistumiseksi. Uusien tilojen myötä on luvassa uudet paremmat kirjastoti-

lat, musiikkikirjasto, valokuvauslaboratorio ja muita harrastustiloja. Näitä tulevia valoisia aikoja odotel-
lessa on Sodankylän sotilaskotiyhdistys valmis etsimään käyttökelpoisimmat ratkaisut varusmiestemme 
palvelemiseksi joustavalla ja kaikkia tyydyttävällä tavalla. 
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Lapin Jääkäripataljoonan perinnehuone avattiin 11.3.1979 yleisölle. 

JÄÄKÄRIPATALJOONA 1 
LAPIN JÄÄKÄRIPATALJOONAN 
KILTAr.y. 1971-1980 

Jääkäripåtaljoonan juhlavuosi oli merkkitapahtuma, myös killan toiminnassa. Olihan killan 
harteilla taloudellinen vastuu aikaansaadun arvokkaan juhlajulkaisun "Lapin Jääkäripataljoo-
na 1921-1971" rahoituksesta. 

Valittu juhlajulkaisutoimikunta selviytyi suuresta urakastaan ja sai maksetuksi kirjan tekemi-
sestä aiheutuneet kustannukset. Tämä onnistui, kun kiltaveljet, jotka korvauksetta luovuttivat 
kirjoituksensa julkaisutoimikunnan käytettäväksi osoittaen näin todellista talkoohenkea, lah-
joittivat killalle rahaksi muutettuna suuren lahjan. Vilpittömät kiitoksemme vielä kiltaveljille 
kenraaliluutnantti evp Tauno Kopra, everstiluutnantti evp Reino Västi, majuri evp Ilmo Haa-
rio, kapteeni evp Pentti H Tikkanen ja sotilasmestari evp Erkki I Hautala. 

Killan edustajille oli suuri kunnia ojentaa juuri ilmestyneen teoksen tekijäkappaleet kirjoitta-
jille ja julkaisutoimikunnan jäsenille SO-vuotisjuhlan aattona järjestetyssä killan vuosikokouk-
sessa. Nyt tuon teoksen painos on lähes loppunut varastosta. Kirjan julkaiseminen oli Joutselän 
patsaan rakentamisen jälkeen killan mittavin saavutus sen historiassa. 

Lukuisat yhteisöt tukivåt hankettamme ja heille kuuluu myös vilpitön kiitoksemme. 
Juhlajulkaisun ohella kilta jatkoi ETUPYÖRÄ-lehden julkaisemista ja vuoden työpanos kes-

kittyi kirjan markkinointiin. 
Killan oman toiminnan 10-vuotisjuhlavuosi oli vuosi 1972, jolloin puheenjohtajaksi valittiin 

Erkki I Hautala. 
Parin seuraavan vuoden ajan puheenjohtajuutta hoiti Erkki Riikonen. Kotiutuville varusmie-

hille ryhdyttiin palkintona jakaamaan juhlajulkaisua. Varoja killan toimintaan hankittiin mm 
käpyjen keräyksellä. 

Vaasassa vietettiin 14.3.197S jääkäreiden poismuuton 10-vuotisjuhlaa arvokasohjelmaisessa 
tilaisuudessa. 

Puheenjohtajaksi valittiin Pentti H Tikkanen ja sihteerin tehtävät siirtyivät Herman Aherrol-
le. Talouden tukemiseksi hankittiin erilaisia myyntiartikkeleita mm tarroja ja t-paitoja. 

Vuonna 1976 pataljoonan viettäessä SS-vuotisjuhlia puheenjohtajaksi valittiin Olli Heiskanen 
ja toimintaa pyrittiin saamaan edelleen viriämään. Kehitettiin joukko-osastopuukko taiteilija 
Lasse Taloselan suunnittelun pohjalta. Merkkinä kentän aktivoitumisesta järjestettiin Eurajoel-
ta ensimmäinen jääkärijuhla 20.06.1976. 
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Samoihin aikoihin heräsi ajatus perinnehuoneen perustamisesta ja ryhdyttiin keräämään ai-
neistoa hanketta varten. Saatiin mahdollisuus esitellä killan toimintaa varusmiehille säännölli-
sesti saapumiserittäin. 

Seuraavan vuoden 1977 puheenjohtajana jatkoi Olli Heiskanen. Toimintavuoden aikana 
ETUPYÖRÄ-lehti  otettiin taloudellisesti kokonaan killan hoitoon ja lehti päätettiin lähettää 
kaikille jäsenmaksunsa maksaneille jäsenille. Lehti on ilmestynyt vuosittain vain vuoden 1973 
muodostaessa poikkeuksen, silloin lehteä ei ilmestynyt. 

Vuoden aikana ryhdyttiin lähettämään jäsentiedotteita ja toteutettiin kiltavaltuuskunnan ko-
kous Sodankylässä ruskaretkenä 2 4 . - 2 5 .  syyskuuta. 

Jääkärijuhla järjestettiin kilta veli Erkki Paassillan kotona Kiukaisissa. 
Runsasohjelmaisen vuoden aikana järjestettiin myös ohjelmallinen illanvietto varusmiehille. 
Vuodesta 1977 lähtien kilta on tukenut taloudellisesti myös reservialiupseerikoulun kurssijul-

kaisun "Lapin Jääkärin" painattamista. 
Seuraavasta vuodesta lähtien kiltaa on johtanut likka llmola ja sihteerinä on toiminut Her-

man Aherto. Toiminta on saanut vakiintuneet muodot. 
Jääkärijuhla järjestettiin kesällä Säkylässä. Aloitettiin perinnehuoneen rakentaminen ja pai-

kaksi saatiin kasarmi 5:n pieni luokkahuone. 
Toimintavuoden 1978 aikana ryhdyttiin myös kehittämään joukko-osastoristiä ja suunnitte-

lun suoritti kukapa muu kuin taiteilija Lasse Talosela. Tuloksena oli eräs maamme mallikkaim-
pia joukko-osastoristejä "Lapin Jääkäri-risti", jonka ensimmäiset kappaleet voitiin jakaa pa-
taljoonan vuosipäivänä 1979. 

Perinnehuone avattiin samoin 11.3.1979 runsaan kiltaveljesjoukon läsnäollessa. Kesän jääkä-
rijuhlaa juhlittiin Urjalassa 1979. 

Vuoden aikana saatiin joukko-osastopusero myyntiin ja toteutettiin jo perinteeksi muodostu-
nut ruskaretki syksyllä. 

Viimeksi kuluneen toimintavuoden aikana juhlittiin suurella joukolla Lapin Jääkäripataljoo-
nan perinnepäivää ja  retkeiltiin Lokan kylässä. 

Kesällä oli arvokasohjelmainen jääkärijuhla Turussa ja kilta osallistui museo jalkaväelle-
keräykseen ja tuki taloudellisesti jääkärimuistomerkkihanketta Rovaniemelle. 

Ruskaretki ja kiltavaltuuskunnan kokous yhdistettiin nyt Jääkäriprikaatin vuosipäivän viet-
toon lokakuun alussa. Retki suuntautui Inariin. 

Killan toiminta on saanut vakiintuneet muodot ja ilahduttavan suuri kiltaveljesjoukko on 
jaksanut osallistua pitkästä matkasta huolimatta järjestettyihin tilaisuuksiin ja juhliin. 

Kilta katsoo luottavaisena tulevaisuuteen tervehtien jäsenkuntaa ja tukijoitaan ympäri maan. 

Ensimmäisessä jääkärijuhlassa Eurajoella 20.6.1976. 

Vanhoja jääkäreitä Eurajoen sankarihaudalla seppeleenlaskutilaisuudessa 20.6.1976. Seppeleen laskivat soti-
lasmestari Ertcki I Hautala ja vanhojen Terijoen jääkäreiden edustajat Niilo Koivunen Eurasta ja Toivo Leino 
Piikkiöstä. 
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YKSIKÖIDEN J A  TOIMISTOJEN PÄÄLLIKÖT 1970-1980 
Komentajat 

Everstiluutnantti Kauko Kalevi Kuismanen 28 .10 .67-
Everstiluutnantti Aarre Kalevi Juhani Maunula 5 . 7 . 7 1 -
Everstiluutnantti Martti Ilmari Alatalo 4.1. 7 4 -
Everstiluutnantti Hannu Johannes Särkiö 20.8. 7 6 -
Majuri Ilkka Kullervo llmola 1 .10 .80-
Pataljoonaupseerit 

Majuri Ilkka Kalle August Halonen 4 . 8 . 6 9 -
Majuri Lauri Johannes Kymäläinen 8 . 9 . 7 1 -
Majuri Risto Juhani Auvinen 25.4. 7 4 -
Majuri Olli Heiskanen 11.12. 7 5 -
Majuri Ilkka Kullervo llmola 1.2. 7 8 -
Kapteeni Seppo Ilmari Hakala 1 .10 .80-
Komentotoimiston päälliköt 

Luutnantti Esko Eino Mikael Touru 28.8. 7 0 -
Luutnantti Erkki Ilmari Ryynänen 15 .9 .72-
Yliluutnantti Esko Eino Mikael Touru 24. 7. 7 3 -
Sotilasmestari Erkki Ilmari Hautala 16.5. 7 4 -
Kapteeni Eero Sakari Ojala 22.8. 7 7 -
Ylivääpeli Vesa Ilmari Kukkohovi 21.9. 7 8 -
Koulutustoimiston päälliköt 
Kapteeni Pentti Henrik Juhani Tikkanen 3 0 . 6 . 6 5 -
Yliluutnanttti Keijo Juhani Honkonen 8.11. 7 2 -
Kapteeni Pentti Henrik Juhani Tikkanen 3. 9. 7 3 -
Kapteeni Jorma Juhani Vilenius 15 .3 .74-
Kapteeni Ilkka Tapani Asteljoki 26.9. 7 5 -
Kapteeni Jorma Juhani Vilenius 8 . 6 . 7 6 -
Sotilaspapit 
Sotilaspastori Ilpo Antero Sirkka 1 . 8 . 6 4 -
Sotilaspastori Kari Antero Paavilainen 9.3. 7 3 -
Sotilaspastori Kaarle Juhani Liukkonen 2 8 . 5 . 8 0 -
Huoltopäälliköt 

Majuri Veli Oskari Sairanen 27 .2. 7 0 -
Majuri Pauli Johan Henrik Niemelä 5.8. 7 1 -
Majuri Veikko Juhani Maasalo 22.5. 7 5 -
Majuri Erkki Juhani Vehviläinen 14.12. 7 9 -
Lääkärit 

Lääkintäkapteeni Yrjö Jaakko Näsi 1 .10 .67-

Kapteeni Matti Pauli Alajärvi 26.8. 7 5 -
Kapteeni Ilkka Tapani Asteljoki 14.6. 7 6 -
Yliluutnantti Osmo Raimo Kiiskinen 20.8. 7 6 -
Yliluutnantti Seppo Ilmari Tuomi 3.1. 7 7 -
Kapteeni Eero Sakari Ojala 15.2. 7 7 -
Kapteeni Kari Jussi Sakari Korpela 31.8.77-30.9.79 
Reservialiupseerikoulussa 

Majuri Aarre Veikko Johannes Salmi 7 . 1 0 . 6 7 -
Majuri Kari Norkola 1 3 . 4 . 7 1 -
Yliluutnantti likka Tapani Asteljoki 13. 7. 7 2 -
Majuri Erkki Matti Aleksander Riikonen 13. 9. 7 2 -
Majuri Reino Johannes Laajaniemi 1.8. 7 5 -
1 .  Jääkärikomppaniassa 

Yliluutnantti Urpo Antero Määttä 14.12. 7 0 -
Yliluutnantti Seppo Ilmari Hakala 29.4. 7 1 -
Yliluutnantti Urpo Antero Määttä 30.12. 7 1 -
Yliluutnantti Seppo Ilmari Hakala 25.8. 7 2 -

Kapteeni Jyri Leo Juhani Virsunen 1.10. 7 8 -
2.. Jääkärikomppaniassa

Kapteeni Jorma Juhani Vilenius 11 .6 .68-
2. JK "pantiin pakettiin" 14.12. 74 
Yliluutnantti Jorma Juhani Kujanne 1.10. 7 9 -
Kapteeni Hannu Kalevi Kontiainen 1 . 1 . 8 1 -
3. Jääkärikomppaniassa

Yliluutnantti Kari Juhani Juvonen 11.6. 7 0 -
Luutnantti Osmo Raimo Kiiskinen 8.10. 7 1 -
Yliluutnantti likka Tapani Asteljoki 9.1. 7 3 -
Luutnantti Kalle Juhani Schroderus 14.6. 7 3 -
Yliluutnantti Osmo Raimo Kiiskinen 22.3. 7 4 -
Kapteeni Eero Sakari Ojala 17 .2. 7 5 -
Kapteeni Kalle Juhani Schroderus 12 .2 .77-
4. Jääkärikomppaniassa

Kapteeni Esko Eino Mikael Touru 15.6. 7 6 -
 Yliluutnantti Timo Pekka Juhani Pöyry 14. 9. 79-30.9.79

Kranaatinheitinkomppaniassa 

Luutnantti Keijo Juhani Honkonen 6 . 2 . 7 0 -
Luutnantti Veikko Aaron Pentti 16.12. 7 1 -
Yliluutnantti Väinö Erkki Sakari Kulmakko 29.6. 7 3 -

Lääkintäkapteeni Risto Viljo Tapani Tervahauta 1.11. 7 8 - Kapteeni Pekka Juhani Heikkilä 21.5. 7 4 -
Hammaslääkäri Kapteeni Väinö Erkki Sakari Kulmakko 18. 9. 7 8 -

Yliluutnantti Rauno Emil Rafael Savenius 5.1. 7 9 -
Lääkintäluutnantti Jyrki Hannu Johannes Vuosio 1.2.74 Panssarintorjuntakomppaniassa . 
Aseteknikot 

Sotilasteknikko Tauno Ilmari Lomakka 28.8 .68-1 .  12. 73 
Sotilasteknikko Risto Kaarlo Kalevi Lehtonen 1.8. 7 4 -
Sotilasmestari Antti Elias Huikuri 10.2. 7 8 -
Sotilasteknikko Veli-Matti Porkka 2 1 . 6 . 7 8 -
Sotilasteknikko Arto Juhani Sutinen 1 . 6 . 8 0 -
Ruokalan emännät 

Irja Matilda Mäki vuodesta 1959 alkaen 
II emäntä 
Oili Irmeli Miettinen 1 . 1 1 . 8 0 -
Esikuntakomppaniassa 

Yliluutnantti Tarmo Kalevi Pökkä 1 . 9 . 6 9 -
Yliluutnantti Vesa Ilmari Laukkanen 11.8. 7 1 -
Yliluutnantti Urpo Antero Määttä 31.8. 7 2 -
Kapteeni Ilkka Tapani Asteljoki 17.2. 7 5 -
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. 
Y liluutnantti . Matti . Pauli . AlaJärv1 . . 24.8. 7 0 -

Luutnantti Jussi Valentin Lahtinen 30.4. 7 1 -
Yliluutnantti Eero Sakari Ojala 30.6. 7 1 -
Yliluutnantti Matti Pauli Alajärvi 30.12. 7 1 -
Yliluutnantti Jussi Valentin Lahtinen 3. 9. 7 3 -
Yliluutnantti Erkki Ilmari Ryynänen 1 . 4 . 7 4 -
Yliluutnantti Esko Eino Mikael Touru 21.2. 7 5 -
Kapteeni Raimo Einari Tuiskula 9.6. 7 6 -
Yliluutnantti Jyri Leo Juhani Virsunen 13.10. 7 7 -
Yliluutnantti Yrjö Juho Päiviö Peltola 1.10. 7 8 -
Yliluutnantti Erkki Juhani Kämäräinen 3.8. 7 9 -
Kapteeni Lauri Erkki Ruonansuu 14 .9 .79-
Yliluutnantti Erkki Juhani Kämäräinen 16 .5 .80-
Sodankylän Korjaamo 

Johtaja sotilasteknikko Paavo Jylhä 2 8 . 6 . 6 4 -
Teknikkokapteeni Antti Pekka Tolonen 12. 7. 7 4 -
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LapJP :n parhaita saavutuksia 
puolustusvoimien kilpailuissa 

LapJP 1971-1980 

V. 1971

- PSSl:n ampumahiihdon joukkuekilpailun voitto.
- PSSl:n hiihtomestaruuskilpailujen yleismestaruuskilpailun II  sija. 
- 1/71 saapumiserän "Tarkka-ampujan malja"- kilpailun voitto.
- 11/71 saapumiserän "Tarkka-ampujan malja" -kilpailun voitto. 
- 111/71 saapumiserän "Tarkka-ampujan malja" -kilpailun voitto. 

V. 1972

- PV:n mestaruuden 100 m perhosuinnissa voitti kokelas M Sirkka.
- PSSl:n ampumahiihdon ja maastohiihdon joukkuekilpailuissa toiset sijat. 
- PSSl:n partiohiihdossa l l l  sija. Partio: yliluutnantti M Alajärvi, kersantti J Ollila, oppilas E Karjalai-
nen ja jääkäri M Hyvönen. 
- 1/72 saapumiserän "Tarkka-ampujan malja" -kilpailun voitto.
- 11/72 saapumiserän "Tarkka-ampujan malja" -kilpailun voitto.
- 111/72 saapumiserän "Tarkka-ampujan malja" -kilpailun voitto.

V. 1973

- PV:n mestaruuden sotilas 3-ottelussa voitti jääkäri M Lieto. 
- PV:n mestaruuden 200 m rintauinnissa sarjassa 30 v voitti kapteeni M Alajärvi.
- PV:n partiohiihdossa l l I  sija. Partio: kaf!teeni M Alajärvi, kersantti J Ollila, alikersantti O Männikkö
ja jääkäri U Ylimäki.
- PSSl:n partiohiihdossa II sija. Partio: Kapteeni M Alajärvi, kenrsantti J Ollila, alikersantti O Männik-
kö ja jääkäri U Ylimäki.
- PSSl:n 3 x 10 km viestihiihdossa I I I  sija. Joukkue: oppilas T Ollila, alikersantti T Jaakola ja jääkäri K
Ahman.
- PSSl:n hiihtomestaruuskilpailujen yleismestaruuskilpailussa II  sija. 
- 1/73 saapumiserän "Tarkka-ampujan malja" -kilpailun voitto.
- 11/73 saapumiserän "Tarkka-ampujan malja" -kilpailun voitto.
- 111/73 saapumiserän "Tarkka-ampujan malja" -kilpailun voitto.

V. 1974

- 1/74 saapumiserän "Tarkka-ampujan malja" -kilpailun voitto.

V. 1975

- PSSl:n hiihtomestaruuskilpailujen yleismestaruuskilpailun 111 sija. 
- 11/75 saapumiserän "Tarkka-ampujan malja" -kilpailun voitto.

V. 1976

- PV:n mestaruus 4 x 100 m sekauintiviestissä. Joukkue: kapteeni M Alajärvi, vänrikki M Aherto, jääkäri
A Hirvisalo ja jääkäri J Huikuri.
- PV:n uinnin yleismestaruuskilpailun voitto.
- PV:n mestaruuskilpailujen 111 sijat saavutti jääkäri A Hirvisalo 100 m selkäuinnissa ja 200 m rintauin-
nissa. 
- PV:n ampumamestaruuskilpailujen 111 sijan rynnäkkökivääriammunnassa saavutti luutnantti M Niku-
la. 
- PV:n sotilas 3-ottelun joukkuekilpailun II sija. 
- 1/76 saapumiserän "Tarkka-ampujan malja" -kilpailun voitto.
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V. 1977

- PV:n mestaruuden ampumahiihdossa voitti oppilas M Julkunen.
- PV:n ampumamestaruuskilpailussa saavutti alikersantti E Pulju II sijan sekä kapteeni K Schroderus 111 
sijan rynnäkkökivääriammunnassa.
- PSSl:n mestaruus ammunnan yleismestaruuskilpailussa. 
- PSSl:n mestaruus partiohiihdossa. Partio: vänrikki V Pesonen, ylikersantti J Ollila, oppilas M Julku-
nen ja jääkäri J Tuomivaara.
- 1/77 saapumiserän "Tarkka-ampujan malja" -kilpailun voitto.
- 11/77 saapumiserän "Tarkka-ampujan malja" -kilpailujen voitto.
- 111/77 saapumiserän "Tarkka-ampujan malja" -kilpailun voitto.

V, 1978 

- PV:n ampumamestaruuskilpailujen "Parolan Kilpi" -kilpailun 111 sija. Joukkue: alikersantti P Nopa-
nen, korpraali H Siirtola, jääkäri P Melamies ja jääkäri J Yrjänä.
- PV:n mestaruuskilpailujen 100 m sekauintiviestissä 111 sija. Joukkue: vänrikki A Hirvisalo, alikersantti 
J Manner, alikersantti A Lieto, jääkäri H Makkonen.
- PV:n mestaruuskilpailujen 100 m selkäuinnissa sekä 200 m rintauinnissa 111 sijat saavutti vänrikki A 
Hirvisalo.
- PV:n yleisurheilumestaruuskilpailujen maastojuoksussa 111 sijan saavutti ylivääpeli T Kareinen. 
- PSSl:n mestaruuskilpailujen hiihdon yleismestaruus. 
- 11/78 saapumiserän "Tarkka-ampujan malja" -kilpailun voitto.
- 111/78 saapumiserän "Tarkka-ampujan malja" -kilpailun voitto.

V. 1979

- PV:n mestaruuden ampumahiihdossa sarjassa 40 v voitti luutnantti M Nikula.
- PV:n sotilas 3-ottelun joukkuekilpailussa 111 sija.
- PSSl:n mestaruuskilpailujen partiohiihdon II sija. Partio: luutnantti M Nikula, vääpeli J Ollila, aliker-
santti H Jänkälä ja oppilas J Junttila.
- PSSl:n hiihtomestaruuskilpailujen yleismestaruuskilpailussa II sija.
- PSSl:n partiosuunnistuksessa II sija. Partio: yliluutnantti E Kämäräinen, vääpeli J Ollila, alikersantti M 
Vaitinniemi ja jääkäri S Julkunen.
- PV:n mestaruuskilpailujen ampumahiihdossa ja maastohiihdossa saavutti hopeamitallit varastonhoita-
ja V Mankinen sarja 50 v. 
- 1/79 saapumiserän "Tarkka-ampujan malja" -kilpailun voitto 
- 11/79 saapumiserän "Tarkka-ampujan malja" -kilpailun voitto.

V. 1980

- PV:n ampumamestaruuskilpailujen "Parolan Kilpi" -kilpailun II sija. Joukkue: alikersantti M Sauna-
vaara, alikersantti T Kulppi, jääkäri A Lakkala ja pioneeri T Sunnari.
- PV:n paras rynnäkkökivääriampuja pioneeri T Sunnari.
- PV:n mestaruuskilpailujen maastohiihdossa 111 sijan saavutti ylikersantti V Pesonen. 
- PSSl:n partiosuunnistuksessa II sija. Partio: yliluutnantti E Kämäräinen, ylikersantti V Pesonen, koke-
las P Itkonen ja jääkäri T Kanniainen.
- PSSl:n partiohiihdon mestaruus. Partio: yliluutnantti E Kämäräinen, ylikersantti V Pesonen, aliker-
santti A Marjeta, oppilas T Kuukasjärvi. 111 sija partiolla luutnantti M Nikula, vääpeli J Ollila, alikersantti 
K V orinen ja oppilas K Tuisku.
- PSSl:n hiihtomestaruuskilpailujen yleismestaruuskilpailun voitto.
- 1/80 saapumiserän "Tarkka-ampujan malja" -kilpailun voitto.
- 11/80 saapumiserän "Tarkka-ampujan malja" -kilpailun voitto.
- 111/80 saapumiserän "Tarkka-ampujan malja" -kilpailun voitto.
- 111/80 saapumiserän "Tarkka-ampujan malja" -kilpailun voitto. Yksikkösarjan voitu Y K /  JPr.
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Lapin Jääkäripataljoonan sotilaskolmiottelun puolustusvoimain mestaruuden voitti vuonna 1973 Säkylä88i 
joukkue, johon vasemmalta lukien kuuluivat jääkäri Markku Lieto, kersantti Eero Savikuja, ylivilpeli Matti Ni-
kula, kapteeni Matti Alajärvi, kersantti Juhani Ollila, jääkäri Kalle Hirvisalo ja jääkäri Kari Lappalainen. 

Henkilökohtaisia Puolustusvoimain mestaruuksia 
Kokelas Matti Sirkka, 100 m perhosuinti, 1972 
Kapteeni Matti Alajarvi, 200 m rintauinti sarja 30 v, 1973 
Jääkäri Markku Lieto, sotilas 3-ottelu, 1973 
Kokelas Matti Julkunen, ampumahiihto, 1977 
Luutnantti Matti Nikula, ampumahiihto sarja 40 v, 1979 
Pioneeri Tuomo Sunnari, rkammuntojen yhteistuloksissa, 1980 

Henkilökohtaisia sotilasläänin mestaruuksia 
Vääpeli Tapani Kareinen, ampumahiihto sarja 35 v, 1971 
Vääpeli Tapani Kareinen, maastohiihto sarja 35 v, 1971 
Puuseppä Väinö Mankinen, maastohiihto sarja 30 v, 1971 
Ylikersantti Juhani Ollila, ampumahiihto, 1975 
Ylikersantti Juhani Ollila, ampumahiihto, 1976 
Ylikersantti Juhani Ollila, maastohiihto, 1977 
Luutnantti Matti Nikula, sotkivpika-ammunta, 1978 
Luutnantti Matti Nikula, stdkiv 3x20 ls 300 m, 1979 
Ylikersantti Veijo Pesonen, maastohiihto, 1979 
Jääkäri Seppo Julkunen, suunnistus, 1979 
Kersantti Heikki Vuorinen, stdkiv 3x20 ls 50 m, 1979 
Luutnantti Matti Nikula, sotkivpika-ammunta, 1980 
Ylikersantti Veijo Pesonen, maastohiihto, 1980 
Alikersantti Ari Marjeta, ampumahiihto, 1980 

Ritarimaljan voittajat 
1979 Luutnantti Matti Nikula 7 pist 
1980 Yliluutnantti Matti Nikula 16 pist 

Vuoden kouluttajat 
1978 Ylikersantti Kalevi Ahonen 
1979 Sotilasmestari Kauko Salmela 
1980 Kapteeni Jyri Virsunen 
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