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Patauoona pyöräili
pohjoiseen So \motta sitten



Sodankylä
sai
varuskunnan
2.8.L964.

Lapin
Jääkäripataljoona
l92lTerijoetLa nimettä
Potkupyör.äpatatjoona 1.

1936 Nimeksi Jääkäripa-
tal.joona 1,

1957 Nimeksi Pohjanmaan
Jääkäripatatjoona.
1964 Sodankyl.ään.
1966 Nimeksi Lapin Jää-
käripataljoona.
1 979 J ätikäriprikaatin
joukkoykslköksi.

ElinaMelamies

on heinäkuun alku vuonna
1964. Vaasasta viisi päiivää
sitteri pyöråimatkansa koh-
ti pohjoista aloittanut Poh-
janmaan Jäiikiiripatalj oona
alkaa olla perillä. Jäåik:iri-
pataljoonan uuden kotipitä-
jåin asukkaiden vastaanotlo
on mitä lämpimin: sodan-
kyliiliiiset odottavat tulij oita
kunniakujassa molemmin
puolin tietä.

nuHu oli kiirinyt jo vuodes-
ta 1956: pataljoonan uudek-

si sijaintipaikaksi olisi tulos-
sa Lappi, jonka puolustusta
pätettiin vahvistaa 1960-lu-
vun maailmantilanteessa.

Sodankyläei ollut alun pe-
rin suunnitelmissavaruskun-
nan sijaintipaikaksi. Tarvit-
tiin tuuria. Sodankyliin kun-
nanvaltuuston puheenjohtaj a
Akseli Paarman oli Helsin-
gin vierailullaan samassa pdi-
vdllisseurueessa puolustus-
ministeri Lars Björkenhei-
min kanssa. Ylläryksekseen
hiin sai puolustusministeriltä
terveisiä Sodankylåissä. Sel-
visi, ettd puolustusministeri
oli käynyt Lapissa ajamassa
Pohjanmaan J?iiikåiripataljoo-
nan siirtoa Kittiläåin, mutta
siellä suunnitelmasta ei ol-
tu pidetry.

Paarmanilla viilåihti. Hiin
kysyi, olisiko mahdollista
saada pataljoona Sodanky-
lään. Puolustusministerin
mukaan ratkaisevaa oli, mi-
tä alueella joukko-osaston
sij oittamisesta aj ateltaisiin.

Paarman palasi kotiin, jos-
sa kunnanvaltuusto kdsitte-
li kiireellisenä pataljoonan
sij oittamisen Sodankyläiin.
Varuskunta-alueen raken-
nustyöt alkoivat vuonna 1958.

AAMINMDELTÄ 29. heinä-
kuuta 1964 pyörille noussei-
den jäåikåirien kanssa Sodan-
kyliiiin siirtyivåit henkilökun-
nan vapaaehtoiset. Osalla
henkilökohtaiset syyt: oma
talq lasten koulunkäynti ja
puolison työmahdollisuudet
painoivat vaakakupissa niin,
että he olivat hakeutuneet
muihin joukko-osastoihin
hyvissä ajoin ennen siirtoa.
osaa ampumaleireillä ja so-
taharj oituksissa tutuksi tul-
leet Lapin olot innostivat.

VARUSKInTTAA on verrathl
keskikokoiseen teollisuuslai-
tokseen. Varuskunnan tulo
Sodankylåiiin oli piristysruis-
ke: se lisäsi rakentamista ja
työllisti, sekä kehitti kouluja

ja terveyspalveluita. Varus-
kunnan tiloissa sodankylä-
läset käyvätyhä muun mu-
assa uimassa ja urheilemas-
sa. Pataljoonan henkilöstöä
on puolestaan valittu kun-
nallisiin luottamustehtäviin
sekä jåirjestöihin.

Puolustusvoimauudistr.rs
astuu voimaan 1, tammikuu-
ta 2O15. Lapin Jääkäripa-
taljoona vastaa jatkossakin
Jääikåiriprikaatissa palvelb-
vien asevelvollisten koulu-
tuksen suunnittelusta ja to-
teutuksesta Sodanlrylåissä.

Juttu.pohjautuu Lapin

Jääkäripatatjoonan komentajan

everstituutnantti Oula Aste[joen

haastattetuun.

t Lapin Jääkäripatatjoonan
93. perinnepäivää vietetään
tänään kutsuvieraiden kes-
ken Sodankylän Jääkäripri-
.kaatissa. Teemana on Lapin
Jääkäripatatjoona 50 vuotta
Sodankylässä.

194O Lappeenrantaan,
1945 Vaasaan,


