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Lapin Jääkäripataljoonalla on takanaan työntäyteinen syksy kertaus- ja sotahar
joituksineen. Uusi ikäluokka on astunut palvelukseen . Koulutusta sävyttää alullaan 
oleva Lapin värikäs kaamos. Maamme pohjoisimman joukko-osaston toiminnan 
erikoisluonne ilmenee erityisesti talvella . «Pakkasrajaa « harjoituksissa ei tunneta. 
Eräistä erikoisvarusteista huolimatta talvi vaatii sekä kantahenklökunnalta että 
varusmiehiltä sitkeyttä sekä vakavaa paneutumista oikeiden ja oloihin sopivien 
taistelumenetelmien harjoitteluun. Uutta pataljoonamme koulutuksessa edustaa 3. 
Jääkärikomppania, jonka opetus on pääosaltaan sissikoulutusta. Toisetkin yksiköt 
opettelevat enemmän sissitaitoja kuin muissa puolustuslaitoksen joukko-osastoissa. 
Uskomme, että ankarissakin sääoloissa pystytään hyvin kouluttamaan ja taryittaes
sa täyttämään kunnialla Lapin Jääkäripataljoonalle asetetut velvoitteet taistelussa. 

Jääkärin elo on juhlaa ja arkea. Joukko-osastomme 50-vuotisjuhlan valmistelut ovat 
täydessä käynnissä. Pataljoonan komentajan evl Kauko K u i s m a s e n johdolla 
valmistuu historiikki puolivuosisataiselta taipaleelta . Juhlamme vaatii onnistuakseen 
yhtä hyvin reservissä ja nostoväessä olevien kuin nykyisten ykkösen varusmesten 
ja kantahenkilökunnan panoksen. liman oikeaa jääkärihenkeä ovat huolellisetkin 
valmistelut turhia . Etupyörä toivoo mahdollisimman monen Jääkäripataljoona 1 :n -
Lapin Jääkäripataljoonan Killan jäsenen mukaantuloa. Maaliskuinen Lappi tarjoaa 
merkkipäivällemme komeat ulkoiset puitteet. 

Juhlavuoden aaton merkeissä Etupyörä ilmestyy uudessa asussa. Toivottavasti se 
miellyttää lukijoita , vaikka perinteellistä kokoa onkin pienennetty. 

Parhaat onnittelut kurssinsa päättäville Reservialiupseerikoulun oppilaille ja Hyvää 
Joulua kaikille Lapin Jääkäripataljoonan ystäville . 

ILKKA HALONEN 



Joulu rintamalla 

Oli muuan jääkärijoukkue. Sen jo

kainen jäsen oli syvästi tuntenut yh

teenkuuluvaisuutta . Oli kannettu ka

vereita, toisten reppuja, niin , toisten 

taakkoja yhteisesti. Monta oli joukos

ta lähtenyt. Joku oli palannut, haavo

jansa vähätellen , useimmat lähteneet 

eivät voineet palata . . . . Oli tullut 

uusiakin joukkoon. Onneksi niitä oli 

tullut vain vähitellen . Ei niitä kaivat

tu, kun entisiä ei saatu takaisin. Oli

vat tuoneet reppunsa , löytäneet paik

kansa , vähitellen myös eläytyneet 

joukkueen rytmii n .. . . 

Ol i sitten jouluilta. Joku oli saanut 

paketin, monet kirjeitä. Paketit oli ja

ettu yhteisesti , koska se oli tullut ta

vaksi. Ei ti edetty, miten muualla teh

tiin , näin oli tapa. Oli pieni joulukuu

si, oli kolme kynttilää, ne valaisivat, 

ei oltu sytytetty vaivalloista karbiidi

lamppua, piti kynttiläin valaista jou

luiltaa. Ja - sitten: oli soittoa. Ker

santti Tauno Kolari , kirvesmies ja 

bassoviulun soittaja oli saanut soitto

väl ineensä kuntoon . Oli tuonut bas

soviulun rokan siv ii listä ja saha oli 

kunnossa . Niin kaikui sahaviululla 

yöhön : »Enkeli taivaan lausui näin: 

Miks hämmästyitte säikähtäin ... . • 

Jääkärivel i : Joulu 1970. Hyvää jou

lua Sinulle! Ilosanoma kuuluu Sinul

le: Sinun Vapahtajasi elää! 

Sinä elät Vapahtajani. Anna mi

nun se i lmaista edes nä in vaatimat

tomasti kuin tuo Tauno Kolari toi

sillekin. Amen . 
Ilpo Sirkka 

YO. 

PIMEA YO. 

VAIN YKSI TAHTI LOISTAA. 

SE TAHTI LO ISTAA AINA. 

SUMUJEN LAVITSE. 

PAIVALLA. 

YOLLA. 
SE TAHTI ANTAA VOIMAN. 

KATSO SIIHEN. 

SE TAHTI VIE PERILLE. 

YOSSAKIN. 

SINUTKIN. 

VARMASTI. 

SE ON TOTIA. 

AMEN. 

PATALJOONAN RIVEISSÄ -
PATALJOONAN SYNTYAJOILTA 

Olin 1921 helmikuulla kutsunnassa 

ja sieltä annettiin määräys Käkisal

men läänin Rykmenttiin Kouvolaan 

huhtikuulla. Sinne saavuttuani olivat 

komppaniat jo täysiä. Meitä lähdettiin 

kuljettamaan kohti Kellomäkeä , mis

sä sanottiin olevan saman rykmentin 

pataljoona . Muistaakseni meitä oli 60 
poikaa, jotka sinne siirrettiin. Kasar

mit olivat tyhj änä ja lisää poikia tuo

tiin jostain muualtakin . 

Markovillan Aliupseerikoulusta tu

livat kokelaat meitä komentamaan ja 

niin tuli liikettä. Meille ilmoitettiin , 

että joukko-osasto on nyt Polkupyö

räpataljoona 1. Pataljoonan 2. Komp

pania oli kotimme. Sotilaspassissam

me on palvelukseen astumispäivä 22 
huhtikuuta 1921 . Markovillan Aliup

seerikoulusta tulleet kokelaat ylen

nettii n alikersanteiksi ja he toimivat 

sitten ryhmänjohtajina . Aliupsee

reista muistuvat Sulo Leikas, Nissi

nen, Yrjö Turunen , Taskinen ja li

säksi Myllykoski. 

Polkupyöräpataljoonan komenta-

jana oli majuri Heiskanen, komppa

nian päälliköitä kapteeni Relander, 

luutnantti Karhunen, kapteeni Fri

berg . Komppanian joukkueen johtaji

na muistan luutnantit Backman ja 

Ahlqvist. 

Paltajoonamme ensimmäinen korp

raalikoulu alkoi toimia. Sen johtaja

na oli luutnantti Pöyhönen. Hän oli 

myöskin 2. Komppanian pääll ikkönä. 

Kouluttaj ina oli luutnantti Ahlqvist, 

vääpeli Dahl ja kersantti Myllykoski. 

1922 huhtikuussa pääsin kotiin. 

1941 alkaneeseen jatkosotaan jou

duin elokuussa Lappeenrantaan Täy-

dennysmieskeskukseen. Sieltä tilauk

sen tultua lastatti in junaan. Matka 

päättyi Suojoen poltetulle asema-alu
eelle . Seuraavana yönä tuli kuorma

autot meitä hakemaan, 35 miestä si

joitettiin aina autonlavalle. Kuljetta

jalta saimme tietää, että matkaa on 

110 kilometriä, tavoite Mundjärvi. 

Siellä aamuhämärissä mei tä hosutti in 

paririviin. Joukko-osaston komppani

at saivat täydennyksensä. Si inä rivis

sä ollessamme joku sotilasherra pu

hutteli saapuneita miehiä ja tieduste

li, missä on oltu näissä hommissa ai

kaisemmin . Kun minun vuoroni tuli 

vastata kysymykseen , missä olet pal

vellut asevelvollisena, sanoin Polku

pyöräpataljoona 1 :ssä Kellomäellä 

1921-1922. Hän sanoi , tämä on just 
sama pataljoona, mutta nimi on Jää

käripataljoona 1. Sitten hän alkoi ky

sellä muistanko komppaniani sen ai

kuisia päälliköitä, kerroin niistä ja 

niin erottiin. Myöhemmin päivällä 

sain tietää, että aamun varha !nen 

haastattelija oli pataljoonan komenta
ja eversti Wahlbeck. Jääkäripataljoo

na 1 :n 2. Komppania oli nyt yksikkö

ni , päällikkönä luutnantti Lehtonen. 

Varmuudeksi kysyttiin, osaatteko 

ampua. Meille selvitettiin tilannetta, 

eteenpäin mennään siinä ja siinä jär

jestyksessä. Taistella nahistaen men

tiin Kontupohja , Käppäselkä , Uunit

sa ja Tulvoja. Joukkue jossa olin, 

joutui partioimaan vänrikki Laihia

lan komennossa. Naapurikylissä oli 

nähty venäläisiä ratsuja ja kaksi me 

niistä saimme kiinni. Pataljoonan au

tot haki meidät ja vei Tulvojan kou

lutaloon. Meidän piti siellä sitten le

vähtää, mutta lepoaika ei ollut pitkä. 
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13. päivä marraskuuta aamulla aikai

sin meidät herätettiin ja vänrikki 

Ahon komennossa Tulvojan niemes

tä Äänisjärvellä eräs saari oli pää

määränä, matkaa 6 kilometriä. Jon

kun yön vanha jää ei vielä oikein ol

lut mukavaa kulkea, mutta mentiin 

kuitenkin . Saaren rantamilla oli siipi

rataslaiva ja roomuja täynnä kaiken

laista tavaraa ja siviiliväkeä. Yksi 

suomen kielen taitoinen henkilö ker

toi vänrikki Aholle, että täällä laival

la ja roomuissa oli 10 vartiomiestä ja 

ne livisti tuonne saareen , kun saivat 

selville teidän tulonne. Ei siinä viivy

telty, takaa ajoon vaan. Saaren ran

nalla olevaan kalasaunaan oli varti

oista mennyt 5 ja he eivät antautu

neet, ampuivat kun vähäkin näkivät. 

Lentokone tuli pommilastissa, mutta 

heikolla tuloksella . Sanitäärimme 

:alikersantti haavottui ja kuulin sitten 

jälkeen päin, että hän oli kuollut. 

Saaren toiselta puolen jäitä myöten 

tuli myös venäläisjoukkue vaivak

semme. He pääsivät pureutumaan 
:maihin . 

Meidänkin avuksemme tuli joukko

ja Tulvojasta . Saaren puhdistus alkoi . 

Ennenkuin kaikki oli suoritettu , pst-

:kivääriryhmänjohtaja Saarelainen 

ikaatui vihollisen pikakiväärisuihkuun 

ija kiikarikivääriampuja sai osuman 

'Toivo Kuismaan . Hän kaatui. Sinne 
_'jäälle vyörrytimme vastustajamme, 

$aaliiksemme saimme pikakiväärin, 

:kiikarikiväärin ym. aseita. Saaren 

·päässä oli majakka ja niin meille se 

,oli majakkasaari • . Sotapoliisi! veivät 

·laivan ja roomut Tulvojaan . Saari jäi 

·meille etuvartiopaikaksi. Saunalomal

·1e pääsimme joulukuulla, kun saim
·me Linnoituspataljoonan miehiä tilal

·1emme vartioon . Seuraavana aamu

na meidät hälytettiin . Saari oli osit

·tain vihollisella . Me jouduimme sa

:man saaren puhdistamaan toisen ker

ran. Joskus saimme tykistötulta sin

·ne. Mutta kyllä pakkanenkin piti tiu

:kalla tammikuussa 1942. 43 astetta on 

:kova pakkanen ja isolla järvellä käy 

aina hieman tuuli. 
Tammikuun lopulla lomautettiin 

1901 syntyneet ja sitä vanhemmat 

miehet. Helmikuun 1 päivä pääsimme 

lähtemään kotiin . 

Kaarlo Akseli Kivimäki 

Haapamäki 

JP 1:n RIVISSÄ TALVISODASSA 

Minut kutsuttiin reserviläisenä 9. 

10. 1939 (res.vänr.) taas samaan 3. 

Komppaniaan, jossa YH-aikana toimi 

päällikkönä ltn Mikkola, peloton ja 

taitava soturi. Joukkue, vänr Timo 

Kannon (koulutoverini) johdolla, jo

hon minäkin kuuluin , sijoittui Pulli

sen kylään vastapäätä Mainilaa. Em

me kuitenkaan niitä kuuluisia • Mai
nilan laukauksia • me ampuneet, siitä 

yksinkertaisesta syystä, ettei meillä 

ollut ainuttakaan tykkiä. Mutta tä

hystäjämme, joka oli Rajajoen var
ressa puussa , oli tehnyt merkinnät 
päiväkirjaansa, jossa hän ilmoitti 

lähtölaukaukset kuu lleensa Mainilan 
kylän metsämaastosta ja nähneensä 

kranaattien räjähdykset mainitussa 

Ma inilan kylässä tunnetuin seurauk

sin . Vihollinen teki joukkue- ja 

komppaniavoimin valehyökkäyksiä 

siltä puolen aina joen rantaan saa

dakseen meidät avaamaan tulen, mut

ta meillä oli määräys, että jos vihol

linen ylittää joen ja etenee 50 met
riä tällä puolen , on lupa vasta sitten 

tulen avaukseen. Ja niin sitten mar

raskuun viimeisenä päivänä aamulla 

kello 7 alkoi ensin kenttätykistön , 

Suomenlahden lähipatteriston ja lai

vaston suorittama kranaattituli , jota 

kesti kello 1 O:een ja senjälkeen puna
armeijalaiset ylittivät rajan. Mutta 

tuon kolmen tunnin aikana, jota ty

kistötulta kesti, me ehdimme miehit

tää asemamme. 

Suoritimme viivytystaistelua linjal

la Rajajoki-Puhtula-Raivola-Perk

järvi-Kuolemanjärvi-Kuuterselkä ja 

senjälkeen vetäydyimme pääpuo-

lustustuslinjalle Summaan. Eräitä 

tapauksia voisin kuitenkin mainita 

näistä viivytyskahakoista . Ensimmäi_

sissä ta isteluissa Puhtulan maastos:;J 

kaatuivat kaikki komppanian nuoret 

kokelaat. Raivolassa yritimme ruo

kailla kenttäkeittiöstä hernekeitton. 

Siinä kesken kaiken kiireen, ilmestvi 

yläpuolellemme vihollisen hävittäjä, 

joka kaasutti meitä niin, että poikia 

alkoi pyörtyilemään ja keitto meni 

mitättömäksi. Kuolemanjärvellä 

suunnittelimme vastaiskua, mutta se 

kiellettiin ylemmän johdon taholta . 

Kuuterselässä oli siv ii liväestö vielä 

paikoillaan , meidän tullessamme ky

lään. Eräskin talon isäntä kielsi ja 
varoitti meitä rep imästä ja tuhrimas

ta huoneiden tapetteja , jotka hän juu

ri oli uusinut. Seuraavana aamuna ei 

ollut enää koko taloa, aamun taiste

lussa se paloi poroksi. Yöllä etulin

jan pojat nukahtivat asemiinsa han
keen pakkasessa , väsyneitä kun oli

vat. Oli täysi työ pitää heitä hereillä. 

Aamulla saimme maistaa sitten ns. 

• piiskatykistä •, joka todellakin pau

kahti kuin piiskan isku korvan juu

ressa. Kyllä sillo in isänmaan kamara 

oli jokaiselle rakas. Kaikki yrittivät 

kaivautua kuin myyrät koloihinsa. 

Mutta silti Kuuterselästä irroittau

duimme tappioita kärs imättä. Taisin 
olla komppaniastamme viimeinen, jo

ka yleisen melun hiljennyttyä syök

syin yksinäisen konekivääritulen 

saattelemana !äheisen metsän suo

jaan. 

Summassa pojat kiroi livat viholli

sen kranaattitulta . Siellä saattoi ko

konainen telttakunta asukkaineen 

lentää yht'äkkiä ilmaan. 

Yliluutnantti Einari Johannes Porvali 

Helsinki 



päivystäjän 
parhaita 

Tyttö ja poika lähtivät kävelemään 

kirkonkylän tanssi lavalta kotiin. 

Kymmenkunta kilometriä taivalsivat 

öistä taivalta tuppisuuna toisis

taan käsistä pidellen . 

Perillä tytön aitan ovella poika saa 
sanotuksi : 

- Pääsenkös aittaan? 

- En aikonut päästää, mutta kun 

sait ylipuhutuksi , niin olkoon men

neeksi, vastasi tyttö maahan katsel
len . 

lltalomalle pääsyyn vaaditaan pal

jon : - on oltava kiiltävät kengät, 

parta sileäksi ajeltu kuin neidon pol

vi, tukka lyhyt ja kaiken karvaista 
tilpehööriä taskussa . 

Eräänä iltalomakeskiviikon aamu
na jääkäri Rauhallinen katseli itseään 

peilistä hyvin pitkään . Hänellä oli 

mielessään koko ajan Raakkelinsa 

jossakin kirkonkylässä. Jääkäri Rau

hallinen tiesi , että hänellä itsellään 

oli liian pitkä tukka iltalomalle pää

syyn . Siinä tuumaillessaan rämähti 

päivystäjän ään i : Komppania valmis
tautuu palvelukseen .... 

- Entäpä jos minä, välähti jääkäri 

Rauhall isen ajatusmaailmassa. Tois

ten mennessä palvelukseen jättäytyi 

hän kasarmille. Kasarmin hiljennyt

tyä sonnustautui hän intin parhaisiin 

ja soluttautui metsiä myöten kirkol
le. 

Hänen ollessaan parturissa saapui 

sinne ärhäkän näköinen kersantti. 

Jääkäri Rauhallisen huomatessaan 

kersantti kysyy: 

- Mitenkäs se jääkäri on palvelus

aikana parturissa . 

Jääkäri Rauhallinen vastaa rauhal

lisesti. 

- Palveluksen aikanahan se on tuo 
tukka kasvanutkin . 

- Eihän se kokonaan ole kasvanut 

palvelusa ikana, tokaisee kersantti. 

Jääkäri rauhallinen vastaa rauhal

lisesti: 

- Eihän sitä kaikkea ole tarkoitus 

leikatakaan. 

Otteita kurssijulkaisuista Vaasan ajoilta 

Vastanaineet, sanoi oppilas Koivis

to, kun sulkeisissa pyöriä yhdestä 

eroitti. 

• Paras aika tähän asti • , sanoi San

takynä Kuusisto, kun tunnustelijat 

Tuunainen ja Paananen varuslomalta 
myöhästyivät. 

Konrollimiehille tulee pahvilui-

sake lups santakynä • , sanoi vääpeli , 

kun rastimiehiä ladun varteen lähetti. 

• Komea rinta , kun pää olisi toisin 

päin, sanoi oppilas Arvo kun Hauta
laa selkään löi. 

- Luetelkaa kk:n osat: Hilavitkut

taja ja hätäjarru . 

- Mistä johtuu pk :n hillitön tuli? 
Kun ampuja hill ittömästi hikeentyy. 

- Opp Sydänoja : Herra Ylik pit

kän harkinnan jälkeen rohkenen vih

doinkin anoa kaikesta huolimatta yö

lomaa • . Ylik Lantto: »Ette saa • . 

Opp Sydänoja : »Sepä harmillista .• 

Opp Parkkila : Pojat saako huutaa 

sarjaa, jos lipas on repussa? 

Opp Parkkila: Nelostupa ovelle pa

rijonoon järjesty . . . tai menkää 

kuutioon , ettei lattia naarmuunnu. 

Herra ylivääpeli, oppilas Hukkala 

muodosta : Saanko puhutella? - Höh. 
ltellä teillä on muoto. 

Kolmisormi Mononen päivystäjänä. 

- Aliupseerikoulu, peskää ittenne 

- jatkakaa. 

- Koulu . valmistautukaa maastoon 

lähtöä varten . Tupien esimiehet jatka
kaa. 

Koulu, valmistautukaa syömäi-

lyyn . 

- Voi, kun sydämeni alkoi äkkiä 

jyskyttää, huokasi tyttö, joka oli au

toajelulla . - Jossain lähistöllä täytyy 
olla varuskunta. 

- lhmissyöjäkomppania marssii 

ohitse. 

Mitä ihmettä , kummastelee eräs 

katsoja , onko heillä jälleen valkoihoi
sia upseereita? 

Ei, vastaa toinen katsoja, valkoihoi

set ovat vain liikkuvana muonavaras

tona mukana. 

KUKA MAHTOIKAAN SANOA? 

Kapt Siltala 

- Ensin hieman yleistä sitten kä

sitteitä ja määritelmiä. 

- Ja sitten seuraava ranskalainen 

viiva. 

- Ei tämä nyt mennyt aivan niin 

hyvin kuin olisi pitänyt. 
- Olisikohan se tarpeellista. 

Ltn Parkkari 

- Nyt pojat kuulkaas pitäisi men
nä lujaa . 

- Ettekö tunne pistoa syädmes
sänne. 

- Mikä on hevosen nimi. 

- Puhdistakaa hyvin minun vols-

habenini. 

- ENIVESTINGS? Etceteraa, etce
teraa . ... 
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Kuka mahtoikaan 
sanoa ? 

Ltn Åkerman 

- Nuori mies, älkää torkkuko. 

- Pitääkö panna hiki virtaamaan, 

mithäh? 

- Oletteko huomanneet, että tuon 

tien varressa kasvaa korvasieni? 

heen kakskolme . . taaks tu 

kolmiriviin . . ärsty. 

Vääp Saastamoinen 

- Kun minä pääsis in teidän kans

sanne maastoon. 
- Harkitkaa vielä Rovaniemelle 

saakka. 
- Ei täältä (potkupalloilijoiden tu

pa) tule mitään palve!ijoita. 

- Tuleeko siitä mitään. 

Ylik Simelius 

- Pk :n vara-ampujan on parempi 

olla pk :n takana kuin edessä. 

- Ei opilaat mitään tiedä. 

- Ette te muuta ajattele kuin lo-

mia . 
- Mikä mies te ootte, oletteko pot

kupalloilija? 

Ylik Lantto 

Älkää vain rikkoko luitanne. Nyt 

se tukehtuu. 
- Kysykää Hermannilta , kyllä 

Hermanni tietää. 
- Hakekaa sitä vaikka Kivennavan 

tuolta puolen. 
- Voi, jos Eeli nyt näkis. 
- Kun ei vain herkkyys menisi. 

Ylik Aherto 

- Olipa se ripeä suoritus . 
- Toinen ääni torvissa , vauhdin 

v inkuessa korvissa. 
- Toinen puoli oli kasvoillaan , pa

holainen sen toisen vei. 
- Kun poistutaan, mennään L U

J A A. 
- Vaskadevaraintebradehär? 

Kers Tuomisto 

- Tulen vaatimaan 11 joukkueen 

pojilta reippaita suorituksia. 

- Pyörät yhteen panettakaisin . 

- Kaks kilometriä tuohon suun-

taan mars, mars. 
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LAINANA SAHAKYLÄSSÄ 

14. 6. 1944 määrättiin JP 1: n 1. 

Komppania oleskelupaikaltaan Uu

denkirkon-lnon tienvarresta aamu

töikseen vastaiskuun URR:n lohkolle. 

Sää oli lämmin ja aurinkoinen. Kui
tenkin kitkerä palavan metsän ja 

ruudin käry peitti tavanomaiset ke

vätkesän tuoksut ja yhtämittainen 

taistelun kumu oli vaientanut lintu

jen laulun. Elettiin taas kerran suur

sodan polttopisteessä , mutta kuinka 

kauan itsekukin eläisi? Kas siinä 

miettimistä! Hiki valui ja pu iden lat

voja hipovat maataistelukonelautat 

pitivät huolen siitä , ettei marssi muo

dostunut yksitoikkoiseks i. Vähän vä

liä pommikuuro raastoi metsää. Lensi 

maata ja oksia, mutta ihme ja kum

ma tappioilta säästyttii n. URR :n ko

mentopaikalla sitten selvisi, ettei lä

pimurtoa ollutkaan. Niin lähti patal

joona takaisin . Eivät kuitenkaan 

kaikki, sillä allekirjoittaneen joukkue 

määrättiin eversti von Essenin käyt

töön . Tästä alkoivat sitten asiat kehit

tyä ja lopulta tehtiin oikein taistelu

kertomuskin . 

Kaihoten siinä katselimme komppa

niamme paluumatkalle lähtöä. Sain 

tehtäväkseni tiedustella vasta isku 
suunnan. Joukkue odotteli saaden sil

loin tällöin kohtuullisen ryöpyn, joko 

maataistelukoneilta tai tykistöltä. 

Kello 19 määräsi eversti von Essen 

joukkueen siirtymään etulinjaan 

URR:n 1. Eskadroonan vahvistuksek

si. Mitä lähemmäs päästiin , sitä sake

ammaksi kävi ilma. Loppumatka teh 

tiin yksittäissyöksyin , mutta perille 

päästiin tappioitta. Jos vanha hokema 

hiki säästää verta » olisi pitänyt 

paikkansa , olisimme totisesti kulu

neen parin tunnin aikana säästäneet 

sitä parin sodan varalle. 
Ratsumestari Haanpää määräsi 

joukkueeni kornetti Mustosen tuki

kohtaan. Vihollinen oli hyökännyt an

karasti koko päivän . Tämä pääpuo

lustus linjan osa tarjosi masentavan 

näyn . Meikäläisiä kaatuneita oli puo

littain luhistuneissa yhdyshaudoissa 

runsaasti . Tappiot olivat olleet suu ret 

ja pahinta, että ainakin osittain niihin 

oli syynä puutteelliset asemat. Itse 

korsut o livat todellisia betonibunkke-

reita , mutta yhdyshaudat olivat vii

me tingassa kaivettuja matalia uria ja 

niin sanottu ampuma-ala oli jätetty 

ilmeisesti metsänhoidollisista syistä 

raivaamatta . Oltiinhan nyt kuuluilla 

Raivolan metsiköillä. 

Konekivääriasemat olivat erinomai

sia . - Tosin , ainakin osittain, ilman 

aseita . 

Onneksi sattui juuri tuohon aikaan 

viholliselle pieni tauko, joten ehdim

me hätäisesti tutustua asemiin ja ti

lanteeseen. Suurin osa joukosta oli 

tullut korsuun , jossa suunniteltiin 

vartiovuorojen jakoa. Maa tuntui re

peävän . Sellaista keskitystä en ollut 

edes pitänyt mahdollisena . Pi eni, kor

sua valaissut öl jytuikku putosi latti 

alle ja koko korsu tuntui huojuvan 

kuin vene myrskysäässä. Ol i turha 

yrittää huutaa mitään ohjeita . - Odo

tettiin säkkipimeässä . lnfernoa kesti 

noin puoli tuntia. Kun se tuntui hiu

kan hellittävän syöksyimme asemiin, 

jotka olivat monin paikoin saaneet 

uuden muodon. Samassa olivat venä

läisetkin uraata huutaen tulossa . 

Hyökkäys kuitenkin torjuttiin, mutta 

venäläiset jäivät kohonneen sumun ja 

savun suojassa käsikranaatin heitto

etäisyydelle. V ähitellen loppuivat il

meisesti molemmilta nämä kranaatit 

ja hiljaisuus laskeutui tienoon ylle. 

Jostain kauempaa kuului kyllä silloin 

tällöin joku lyhyt sarja, mutta nekin 

perin vaisuina. 
Noin klo 23 saapu i vasemmalta 

kaksi miestä selittäen vihollisen pääs

seen sieltä läpi. Koska tilanne oli 
rauhalli nen lähti kornetti Mustonen 

ottamaan selvää asiasta . Tältä mat

kaltaan ei kornettimme palannut, -

kohtalo tuntematon . Itse lähdin sa

maan aikaan oikealle ja määräsin 

kersantti Matti lan joukon vanhim

maksi. Ihmeekseni tapasin komento

korsun tyhjänä. Koska siellä oli kui

asemia tarkastamaan . Paluumatkalla

ni totesin asematkin tyhjiksi ja vasta 

tukikohtamme lähellä tapasin 2 ko

tenkin paljon aseita ja varusteita , ole

tin miesten lähteneen vastaiskuun tai 

ja raskaita aseita tien täydeltä. Joku 

vihollisista oli ilmeisesti lukenut muita 
muspinoja, jotka odottelivat tien var-



nekivääriä ja yhden 37 mm pst-tykin 

miehitetyiksi. Määräsin miehet pysy

mään aikeillaan . Kello oli n. 01 .1 5. 

Koska kornetti Mustonen ei ollut 

palannut, lähetin partion ottamaan 

yhteyttä vasemmalle . Se palasi kui

tenkin nopeasti ja ilmoitti saaneensa 

konepistoolitulta yhdyshaudan suun

nasta. Lähetin uuden partion samaan 

suuntaan ja tämä vahvisti edellisen 

ilmoituksen. Tilanne alkoi näyttää 

epäilyttävältä ja käänsin 3. Ryhmän 

rin ta masuunnan vasemmalle sekä 

lähdin uudelleen eskadroonan ko

mer tokorsulle ilmoittamaan huolista

ni. Otin mukaan 3 miestä. Lähestyes

sämme korsua hava itsi mme näkyvis

sä 8-10 piippolakkia, korsua ja sen 

ympäristöä tutkimassa. Avasimme tu

len ja palasimme tukikohtaamme. 

Matkalla totesin aikaisemmin mainit

tujen konekivääri ja pst-tykki pesäk

keiden miesten livistäneen. 

Nyt oli tilanne nuorelle vänrikille 

tukala. Kaukaa takaa kuului lau

kauksia. Vasemmalla ja oikealla oli 

varmasti vihollinen. Mitään painos

tusta ei v ihollisen puolelta ollut. Mi

tä tehdä? Pääpuolustusasemasta luo

puminen ilman pakkoa ja ilman lu

paa tuntui väh intäin • majesteettiri 

kokselta• . 
Koska joukkueeni oli suhteellisen 

pieni 1 + 3 + 15 ja lisäksi 3 luok

semme jäänyttä URR:n miestä, pää

tin kuitenki pitkän epäröinnin jäl

keen irroittautua, varsinkin kun ir

tautumiskäskyn saanti enää myöhem

min tuntui mahdottomalta. Pidettiin 

siinä jo pieni , sotamiesneuvoston • 

palaverikin , mutta vastuu jäi tietysti 

minulle. 
Onneksi minulla oli loistoporukka. 

Kaikessa rauhassa täydennettiin pat

ruunavarastoa, tuhottiin pst-tykki ja 

konekiväärit, sekä irtauduttiin ase

mista klo 02.00--02.30 tienoissa . Tu

limme varovasti taaempana olevan 

tien varteen . Tiellä ammattikoulun 

luona seisoskeli vihollisia hajallaan 

ja meistä oikealla n 100-150 metrin 

päässä joukkueen verran meihin vi

hamielisesti suhtautuen . Yllättävällä 

ryntäyksellä pääsimme tien yli ja 

edelleen tiheikön suojaan. Nikkeliä 

tuntui tulevan tiheässä , mutta onni 

oli meidän puolellamme. 

Alkoi monivaiheinen marssi ja ei

len saamani kartta osoittautui kor-

vaamattomaksi. Emme tietenkään ol

leet selvillä tilanteesta , emmekä omi

en joukkojen sijainnista. Vaikeutena 

oli lisäksi mukanamme ollut melko 

pahoin haavoittunut jääkäri, jota 

kannettiin omatekoisilla paareilla . Li
säksi oli pari lievemmin haavoittu

nutta . Yllätykseksemme pujahti 

eräästä pusikosta kuusi JP 6:n mies

tä, jotka olivat harhailemassa täällä 

vihollisen selustassa. He liittyivät 

joukkooni. 
Alkuperäinen suunnitelma, jonka 

mukaan menisimme Merisuon yli 

suoraan Mustamäen asemalle, osoit

tautui mahdottomaksi. Emme pääs

seet millään maantien yli, jolla vah

vat venäläiset joukot marssivat jat

kuvasti kohti rintamaa . Edestä kuu

lui taukoamatonta taistelun melsket

tä ja siksi päättelimmekin, että aina

kin siellä on meikäläisiä . - Kuuter

selässä taisteltiin . 

Odottelimme siinä tien reunassa 

aukkopaikkaa. Tosin meillä oli mel

kein jokaisella konepistooli, joten oli

simme voineet puhdistaa hetkeksi 

maantien . Eivät tiedä tänäkään päivä
nä ne tuhannet soturit, jotka ohit

semme pulisten marssivat, millaisissa 

käsissä heidän elämänsä tuolloin oli. 

Joka tapauksessa se oli mielenkiin

toista katseltavaa, sillä joukossa oli 

kaikenlaista . Oli haavoittuneita kuor

mastossa, oli naissotureita, upseereita 

ratsastaen , kaikenlaisia ajoneuvoja ja 

raskaita aseita tien täydeltä. Joku vi

hollisista oli ilmeisesti lukenut muita 

tarkemmin ohjesäännöt ja asetti pari 

miestä tallustelemaan tien viertä var

mistukseksi. Heistä oli tulla tuho . Yl

lättivät meidät makuulta tien varres

ta . Säikähtivät itsekin onneksi niin 

paljon, että pääsimme ryntäämään 

taakse tiheämpään metsään. Taka
namme alkoi luonnollisesti voimalli

nen huuto ja tietysti he kevensivät 

tuliannostaan. Mutta me olimme jo 

muualla . 
Otettiin uusi suunta . Marssi ei 

päässyt hetkeksikään muodostumaan 

yksitoikkoiseksi: Venäl äisii n törmät

tiin silloin tällöin, mutta yleensä 

niin, etteivät he edes huomanneet. 

Pari viestimiesryhmää tavattiin ve

tämässä lapsia kovalla kiireellä. He 

saivat tulla uudelleen , sillä me 

voimme tietysti pätkiä sieltä täältä 

kappaleen matkaa mukanamme. 

Murheella totesimme meikäläisten 

kuormastojen jääneen autoineen · päi

vineen tänne linjojen väärälle puolel

le. Erikoisella kaiholla muisteltiin 

myöhemmin korkeita pst-tykin am

muspinoja, jotka odottelivat tien var
silla käyttäjiään. Sinne jäivät! Lä

hellä Vammeljokea etenivät venäläi

set samaan suuntaan ja olisimme tul

leet varmaan joelle yhtäaikaa, ellei 

jostain olisi tullut harhakranaattia , 

joka putosi ilmeisesti vihollisrivis

töön . Ainakin siellä syntyi valtava 

huuto ja pulina. 

Jännitimme ankarasti Vammeljoen 

varteen tuloa. Ketä olisi vastassa? Ai

kamme tähystettyämme varmistuim

me, että joukot olivat omia. Kesti 

kuitenkin melkoisen tovin, ennenkuin 

joen takana miehityksessä olevat JR 
58 : n miehet uskoivat meidät asevei

koikseen. Joesta selvittiin kahlaamal

la ja haavoittuneet toimitettiin hoitoa 

saamaan. Omaan pataljoonaan ei ol 

lut montaa kilometriä, mutta veto oli 

poissa . Jalat olivat oppositiossa . Jän

nityksen lauettua tuntui kunto koko

naan luhistuneen. Tultiin sentään tö

pinään . Pojat saivat jotain syödäk

seen ja suorastaan romahtivat unten 

maille . 
Ilmoittauduin pataljoonan komen

tajalle maiun Vetrelle ja kerroin 

kuinka meitä oli , lainassa kohdeltu • . 

Hän oli luonnollisesti puolestamme 

hurjana, mutta koska huolia oli tuol

loin jokaisella enemmän kuin tar

peeksi , sain vain määräyksen laatia 

taistelukertomuksen . Pyyntööni muu

taman tunnin levosta suhtautui ko

mentaja aluksi kielteisesti sanoen , et

tä • kovilla on oltu toisetkin • . Niin 

kuin olivatkin olleet. Lopulta vedot

tuani siihen, ettei porukasta juuri nyt 

ollut mihinkään, saih luvan antaa 

poikien nukkua reservinä . 
1./JP 1 :n IV. Joukkue oli viettä

nyt kovan 1 ½ vuorokautta . Tappi

oina olivat yhteensä ainoastaan 3 ka

donnutta . Näistä palasi lähettini jää

käri Jantunen sodan jälkeen vankeu

desta . Koska toimme omien puolelle 

mieiä enemmän, jäimme siis voitol

le. Meillä olisi ollut loistavat tilai

suudet pahantekoon linjojen takana, 

mikäli olisimme olleet hiukan ti

lanteesta selvillä, eikä mukana olisi 

ollut haavoittuneita . 

Keijo Kääriäinen Lammi 
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VALOT JA 
VARJOT 

Oletteko koskaan panneet merkille 

kuinka jokin asia saa meidät niin 

voimakkaan tunteen (ajatuksen) val

taan , että siitä eroon pääsemiseksi ei 

kertakaikkiaan tahdo tulla mitään. 

Tuo tunne on niin väkevä, että se 

tempaa meidät mukaansa ikäänkuin 

eräänlaisena uudestisyntyneenä ih

meenä. Se vie ajan elämästämme. Me 
tunnemme tuon ajatuksen olemassa

olon sangen tärkeänä ja tarkoituk

senmukaisena ilmiönä. Se on vielä 

käsittelemätön. Se on vastasyntynyt, 

mutta silti ikuisesti vanhus. Se on 
toistuva .... 

Ilmiö tai ilmiöt ovat ajatuksiemme 

valoja ja varoja elämämme saatossa . 

Me palaamme niihin aina vain uudel

leen ja uudelleen. Miksi? 

Ajatuksemme poikkeavat t ietysti

kin hyvinkin erilaisina kohdallamme, 

sehän on selvää. Emmehän me muu

tenkaan ole tuiki samanlaisia. Mutta 

yhteistä kuitenkin niissä lienee se, 

että ne säilyvät sydämissämme 

eräänlaisina kuvina siitä , mitä me it

sekukin olemme kokeneet siitä het

kestä alkaen jolloin elämänsyke sai 

alun siihen hetkeen saakka, kunnes 

ajatuksiemme koko kuva muotoutui 

tajuttavuuteemme kypsyystasanteel

le selvänä ja kouriintuntuvana ta

pahtumana. Siinä on alku. Missä on 
loppu? 

Suuret tuntemattomat ajattelivat 

ovat luovuttaneet meidän kaikkien 

käytettäväksemme ajatuksen elämän 

suuresta voimasta, voimasta johon si

sältyy kaiken kaikkiaan koko elämä. 

Se on voima , jonka alkujuuret ih-

1 0 

meellisyyden tutkimattomasta ken

tästä ovat vielä tänäänkin niin peräti 

oudot ja kartoittamattomat. Itse elä

mä ja sen merkitys. Mutta toisaalta : 

miksi kuitenkin me uskomme siihen 

- elämään. Ehkä siksi , koska eläm

me. Ehkä siksi, että saamme elää. 

On sanottu : , Suuri ikuinen ihme 

on ihmisten usko ihmisiin .• Ja sitä

hän se loppujen lopuksi on , ihmettä, 

täynnään sitä . Mutta me uskomme 

siihen ja elämme. 

Mitä tämä kaikki käsittää on arvoi-

tusta sinänsä. Itseasiassa sanaristik

koa, jonka ratkaisemiseen eivät riitä 

yhden ihmispolven ponnistelut, tuskin 

toisenkaan . Se on eräänlaista pyör

rettä maailmankaikkeudessa, johon 

jokainen meistä (tahdoimmepa tai 

emme) sotkeudumme. 

Toinen asia kokonaan on miten me 

tuon pyörteen yhtenä käyttökelpoise

na yksilönä toimimme - tai saamme 

toimia . Tosiasia kuitenkin on: jos et 

saa ravintoa, le :pää, kuolet. Elämä 

lakkaa soluissasi. Sielu voi ehkä elää 

muistona eletyn elämän niin valoissa 

kuin varjoissakin . 

Voidaan ehkä kysyä: missä on ny

kyhetken elämä. Tai oikeammin: Mitä 

se on? 

Onko se sitä että tuskalla, kynsin 

hampain yritämme kamppailla joka

päiväisestä leivästä . Vai onko se eh

kä sitä, että yltäkylläisyyden seka

hedelmäsopassa emme ulospääsyä 

löydä siihen maailmaan, missä meitä 

ympäröivät kanssaihmisemme elävät 

päinvastaisissa olosuhteissa. Vai on-

ko se sitä että näissä kaikissa muo

doissa jo olemme? 

Vaiko ehkä sitä ettemme ole vielä 

saavuttaneet täyttymystä (so kyp

syyttä) mihin meidän voimavaramme 

(inhimillinen kapasiteettimme) pys

tyy . .. ? Ja vielä : vaiko sitä ettemme 

t iedä pyrkimyksiemme päämäärää? 

Törmäämme pakostakin kysymyk

siin, missä vastakohtaisuudet antavat 

kättä toisillemme. Tai lämmin käden

puristus tässä mielessä tuntuu niin 

kovin oudolta ja vieraalta. Se on 

muukalaisuutta . 

Mutta toisaalta ajattelumme toden

peräisyys (tosasioitten tunnustami

nen/rehellisyys) lievittää tuskaam

me, ainakin jossain määrin . Riippuu 

yksilöstä ja usko siihen. Se ei ole sa

marialaisuutta - jota sen toivoisi 

olevan - vaan inhimillisyyden omis

tamista, omaksumista ja sen tietoisuu

teen saattamista nykyelämän normi

vaateisiin . 
Nämä ovat elämänkuvan analyysi

nyansseja. Ni iden tarkastelu yksityis

kohdittain ol isi laaja sanakokonai

suus, mutta se ei ole tarpeen. 

Vanha toteamus kertoo : • He v il 

kaisivat vain kerran ja ohimmenen, 

mutta jo kuvan lähtemättömän sil

miinsä saivat. • Me elämme aikaa jos

sa elämisenehtojen ristiriitaisuudet 

ovat liian selvät. Liian paljolti karri

koituneet. Liian paljolti todellisen 

elämäntarkoituksen (sii hen alun pe

rin syntyneen) pii ristä kaikonneet. 

Liiaksi erilaiset. Vastakohtaisuudet 

ovat räikeät. Lähtökohta ei ole sama. 

Se ei ole sitä mistä sen tulisi läh

teä: Sen puun hedelmästä, josta läh

tevänä mahdollisuudet olisivat samat 

saavuttaa tietty kypsyystasanne. Nyt 

poimijat ovat puolueellisia, ehkä pa

kostakin . Puolikypsä hedelmä heite

tään armotta sivuun sen sijaan, että 

sen annettaisiin kypsyä sille alun pe

rin tarkoitetun pitemmän kehitysajan 

jälkeen kypsiksi , jolloin tulos olisi 

ehkä kokonaan toinen. Juuret ovat 

kuitenkin samasta maaperästä lähtöi

sin . Sitä vastoin lopputulos ei ole si· 

tä . Miksi? Kysymys kysymyksen pe

rään, ilman vastauksia . 

Todellahan vähin ihannetila ihmis

kunnan yksilöiden keskuudessa olisi 

se, että jokaiselle voitaisiin luoda niin 

henkinen kuin ruumiillinenkin tunne 

siitä, että minä olen olemassa ja minä 



olen osa yhteiskuntaa ja minä saan 

ne tarpeet, jotka yhteiskunta (elämä) 

on minulle velkaa . 

Miksi näin ei ole, niin miksi? Ky

symys tai kysymykset saavat varsin 

arkipäiväiseltä kuuluvan vastauksen. 

Me, emme ole samanlaisia. Valitetta

vasti, tai onneksi. Ihmiset - ihmis

kunta - itse ovat kehittäneet jo ai

kojen alusta lähtien määrätynlaisen 

kastijärjestelmän, johon mukaudum

me kutakuinkin sovinnolla. Myöskin 

ruumiillisuus tässä prosessissa on 

näyttänyt varsin ratka isevaa osaa, 

kuten tiedämme. 

En kaiketi tee vääryyttä ajatuksel

le, joka varsin selvästi antaa vastauk

sen näihin kysymyksiin (elämän va

loista ja varjoista) jo siitä hetkestä 

alkaen jolloin napanuora katkaistaan 

hamaan siihen hetkeen saakka, jolloin 

pappi pienellä lapiollaan hiekkajyvä

set arkkumme päälle heittää ja sa

noo: • maasta sinä olet tullut ja maak

si sinun pitää jälleen tulemaan ,• kun 

sanon: tässä on alku ja tässä on lop

pu , olimmepa sitten sitä tai tätä. 

Valot ja varjot vaihtelevat sangen 

mittaavasti päiviemme poluilla. Onko 

sitten onnellisuutta se ken jatkuvasti 

- yhä alati - saa valossa kulkea . 

Vaiko se ettei polkunsa ääriviivoja 

tahdo eroittaa . Mene ja tiedä . Jokai

nen kuitenkin olkoon onnellinen on
nestaan ja siitä mitä on. 

Lopuksi : Suo hetki ajatuksillesi , 

valitse kauniimmat, puhtaimmat niis

tä . Elä hetki menne isyydessäsi , ole 

kappale nykyhetkeä. 

Pohdi silloin tällöin tulevaisuutta

si . Ehkä tällöin löydät kysymyksiisi 

ratkaisun. 

Oli miten oli .... jokatapauksessa 

(niin minusta tuntuu) on varsin he

delmällistä aina silloin tällöin palaut

taa ajatusmaailmaan myöskin se, mi

kä niin lapsenmielisenä on säilynyt 

ajatuksiemme labyrintissä. 

Nämä ovat määreitä , joita tulee 

kunnioittaa ja joihin pohjautuu kysy

myksien koko vastaus sen onnellisim

massa merkityksessä. 

Se on kastepisara sumuisella viher

tävällä niityllä. Siitä saa voimaa jo

kainen. Sitä tarvitsemme . . . . sillä 

elämme. 

Elä ajatuksissasi - valoissa ja var

joissa - niin sinulla on hetkiä elä-

SUOMALAINEN "SISU" 
KIINNOSTI RUOTSALAISVIERAITA 

Hiljattain vieraili ryhmä Kiirunan 

aliupseereita Sodankylän Varuskun

nassa. Ryhmän johtajana toimi ord

förande i Kiruna Underofficersföre

ning förvaltare T Osterberg . Lapin 

Jääkäripataljoonan komentaja evl K 
Kuismanen otti vieraat vastaan esi

kunnan neuvotteluhuoneessa, jossa 

hän myös piti esittelyn varuskunnas

ta ja selosti pataljoonan aikaisempia 

vaiheita . Vieraat olivat esitelmästä 

hyvin kiinnostuneita. Tätä todistaa 

lukuisat heidän esittämänsä kysy

mykset. 
Ohjelmassa seurasi kiertoajelu va

ruskunnan eri kohteissa. Vieraat oli

vat kovasti kiinnostuneita Sodanky

län Korjaamoon ja sen eri työpistei

siin. Heidän mukanaan oli sikäläisen 

korjaamon johtaja. Autohalli esitteli 

omat erikoisuutensa . »Suomalainen 

Sisu • oli vieraista kiintoisin . Useat 

heistä kokeilivat , maastosisua • istah

tamalla sen rattiin. Iltapäivällä seu

rattiin sissien harjoitusta . Vieraat oli

vat kiinnostuneita . Heidän puheissaan 

toistui usein sana , gerilla •. 

mässäsi , joita et unohda. Näin sano

taan ja se olkoon niin. 
Yhtyen edelläsanottuun saanen 

kertoa vielä sen, että jokainen hetki 

on meille uusi. Eilinen ei ole tänään . 

Uusi päivä on todella uusi. Uusi koko

naisuus. Huominen tuo tullessaan 

uuden täyttymyksen . Se on toki muu

takin kuin : aurinko idästä nousee ja 

länteen laskee. Mutta : valot ja varjot 

siirtyvät eiliseen tullakseen esiin jäl

leen huomenna . ... jos niin tahdom

me. 

Vääpeli Sulo Ollila 

Sotilaskoti tarjosi maukkaat ilta

päiväkahvit. Myöhemmin vieraat seu

rasivat varusmiesten lauluiltaa Soti

laskodissa. Monet vieraista lauloivat 

mukana suomenkielellä. Uimahallissa 

käytiin Ruotsi-Suomi uintimaaotte

lu. Tällä kertaa ruotsalaiset hävisivät. 

Auttoikohan voittoomme • kotikenttä

etu •. 

Aliupseerikerholla vietettiin yh-

teistä tutustumisillanviettoa riekon 

täkkälihan merkeissä. Kuuleman mu

kaan ruotsalaiset riekot eivät osaa 

nauraa suomeksi. Kielivaikeuksista 

huolimatta illanvietto sujui mukavas

ti. Ystävyyssiteitä solmittiin ruotsik

si, suomeksi ja englanniksi. Jotkut 

puhuivat esperantoa. Ruotsalaiset ali

upseerit puhuvat yllättävän useita 

kieliä . 
Toisena vierailupäivänä sairaalassa 

syödyn aamiaisen jälkeen kilpailtiin 

ampumataidon paremmuudesta. Vie

raat osasivat käsitellä aseita hyvin ja 

voittivat kilvan ylivoimaisesti. Toisin 

taas kävi taitoajokokeessa . Oma pol 

kupyörämestarimme voitti aivan eri 

metrilukemilla (huom lauta loppui 

hänen kohdallaan kesken . Toiset ei

vät osuneet laudalle ensinkään). 

Vieraat tutustuivat vielä Sodanky

län kirkonkylään ja sen vanhaan 

kirkkoon. Lounaan jälkeen vieraat 

poistu ivat, kiittäen isäntiään vieraan

varaisuudesta. He sanoivat olevansa 

tyytyväisiä näkemäänsä ja kuule

maansa. He toivottivat Sodankylän 

Aliupseerikerhon tervetulleeksi vas

tavierailulle Kiirunaan . Ki itimme 

kutsusta . 
God resa och vällkommen tillbaka. 

Kirunas underofficerare! 

Ylik O Soilanterä 
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Pataljoonan 50-v juhlan ohjelma 

10. ja 11. 3. 1971 

10. 3. ke 
klo 19.00 Killan juhlakokous 

11 . 3. to 
klo 09.00 

klo 10.30 

klo 13.00 

klo 15.00 
-17.00 

klo 19.00 

Paraatikatselmus, kenttähartaus, 
seppeleen lasku ja ohimarssi 

Seppeleen lasku sankarihaudoille 

Päiväjuhla 

Varuskunnan esittely vieraille 
(kahvi sotilaskodissa, sotilas
musiikkia) 

Juhlaillallinen 

klo 20.00 Varusmiesten tanssit 

klo 22.00 Juhlatanssiaiset 

Kerho 

Joutselän 
patsas 

Sankari
hautausmaa 

Siilashalli 
Sotilaskoti 

Ruokala 

Veikkola 

Kerho 

Kaukaa tuleville vieraille varataan mahdollisuus maksulliseen so
tilas- tai yksityisruokailuun ja -majoitukseen, joista ovat tarkem
mat tiedot ilmoittautumislomakkeessa. 

Siinä on myös sarakkeet juhlajulkaisun tilaamista varten. Kilta
puukkoakin on saatavissa, joten täyttäkääpä moniste haluamiltan:ie 
osin ja palauttakaa se killan sihteerille . 

Ja vielä tiedoksi vieraillemme, kerhomme ovat palvelusvalmiina 
Sodankylään saavuttuanne. 

Tervetuloa Sodankylään! 
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Tietoja Sodankylästä 

Sodankylä on kunta , jossa on noin 
12000 km2 12000 asukasta ja 12000 

poroa. Sodankylässä vanha Lappi ja 
uusi aika kohtaavat sopusoinnussa 

toisensa. Sen kaduilla näet niin La

pin pukuisen paljasjalkaisen lappa
la isen kuin jostakin etelän maista 

olevan ruskeaksi paahtuneen turis

tinkin . 
Sodankylä on kehittyvä kauppa- ja 
koulukeskus. Perinteelliset elinkeinot 
ovat maa-, metsä- ja porotalous. 

Oman virkistävän panoksensa kun

nan elämään on tuonut varuskunta. 

Palveluselinkeinojen osuus on kun
nan alueen talouselämässä jatkuvas

ti kasvamassa. 
Tutustumiskohteita Sodankylässä on : 
Lapin vanhin puukirkko , joka on ra
kennettu v . 1689 ja kivikirkko v. 

1860. 
Luostotunturi hotelleineen on 35 
km :n päässä kirkonkylästä. Aidon 
tunturimaiseman tuoman Lapin tun

nelman lisäksi siellä on mahdollisuus 
tunturih ii htoon ja lasketteluun. Luos

tolla on Suomen pisin, noin 1500 m 
pitkä hiihtohissi. Luostohotelli on 
kelohongasta rakennettu, viihtyisä 

matkailijoitten majoitus- ja ravitse

muspaikka. 
Kirkonkylän keskustassa on hotelli 
kantakievari, jossa on ilmainen mat
kailuneuvonta ja -opastus. 

TERVETULOA SODANKYLÄÄN 

TERVETULOA VIERAAKSEMME! 



VAIKUTELMIA SYKSYN KERTAUS
HARJOITUKSISTA 

Perjantaina syyskuun 18. päivänä 

päivän valjettua alkoi Lapin Jääkäri

pataljoonan uuden kasarmirakennuk

sen paikoitusalue täyttyä Lapin- ja 

Oulun läänin rek isterikilvin varuste

tuista, to inen toistaan komeammista 

autoista . Niillä saapuivat reservin up

seerit, jotka olivat saaneet käskyn il
moittautua klo 10.00 mennessä, osal

listuakseen Lapin Jääkäripataljoonan 

järjestämään jääkäriprikaatin esi -

kunnan kertausharjoitukseen run-

saan parin viikon ajan . Nopeasti 

vaihtuivat pankinjohtajien, insinöö

rin, porotalousneuvojan , opettajien 

ja kunnan isän siviilivarusteet soti

sopaan asiaan kuuluvine arvomerk
keineen. 

Kertausharjoitusohjelma oli suun

niteltu annettujen käskyjen mukai

sesti tiiviiksi ja työntäyteiseksi, ja si

tä se todella oli. Lepoon oli varattu 

vain välttämätön aika, mutta joskus 

sekin aika vielä supistui, kun keskus

telua jatkettiin ja kokemuksia vaih

dettiin harjoituksen jälkeen uuden 

viihtyisän kerhorakennuksen suojissa . 

Harjoitus alkoi tiiviinä luokkaopis

keluna luentoja ja erilaisia esityksiä 

kuunnellen. Asiatietoa tuli paljon ja 

kaikkea oli vaikea omaksua niin ly

hyessä ajassa. Näin kertoivat useim

mat reserviläisistä tämän vaiheen 

päätyttyä, mutta käytännön harjoitte

luvaihe kartta- ja maastoharjoituksi

neen sai kaikkien varauksettoman 

tunnustuksen jo yksistään siitä syys

tä, että jokainen pääsi itse toimimaan 

omalla sarallaan ja aika kului kuin 

si ivillä . Esikunnan opiskeltua pari 

päivää taktiikkaa ja muita sotilastai

toja yksinään , ilmestyi kuvaan mu

kaan lisää reserviläisiä ja autojen re

kisterikilpiin tuli V- ja V-kirjaimella 

alkavia tunnuksia , jotka osoittivat 

miesten olevan kotoisin Pohjanmaal
ta. Reserviläisten koulutus jatkui 

useissa eri koulutuspisteissä koko 

sunnuntain vapaata seuranneen vii

kon ja seuraavan pyhän. Samalla val

mistauduttiin seuraavalla viikolla 29. 

9. alkavaa sotaharjoitusta varten. 

Syksyn suuri sotaharjoitus alkoi 

jääkäriprikaatin esikunnan osalta 

siirtymisellä vihollistoiminnan kan

nalta rauhallisemmalle alueelle . Ky

läjärvelle, jossa toimittiin noin vuoro

kausi joukkojen siirtyessä lähtötilan

teen edellyttämään ryhmitykseen . 

Tiedustelua suoritettiin mm helikop

terilla , jolla vuorollaan pääsi jokai

nen esikunnan upseeri lentämään. 

Kokemus oli miellyttävä ja varmasti 

mieliinjäävä jokaiselle . Paikallistun

temuksesta oli myöskin huomattava 

apu esikunnan työskentelyssä, sillä 

karttoihin piti täydentää piirtämällä 

huomattava määrä teitä ja käyttö

kelpoisia ajoneuvoja, jotka niistä 

puuttuivat. Työtä suunnitelmien ja 

käskyjen teossa, tiedustelussa ja 

muissa tehtävissä riitti ympäri vuo

rokauden ja univajaus muodostui 

suureksi jokaiselle. 
Harjoituksen johtajan , apulaisen ja 

kouluttajien ohjauksella muodostui 

toiminnasta selkeä ja johdonmukai

nen kuva . Tämä sai jokaisen toimi

maan suurella innolla omassa tehtä

vässään . Huumorin • kukkakin • ku

koisti ajoittain sopivasti pitäen mie

len virkeänä. Eniten herätti naurua 

esikunnan it-asiantuntijan hämmästy

nyt toteamus , kun hän sai tietää toi

mistoupseerina toimineella kunnan 

isällä olevan jo naimisissa oleva tytär, 

että : »Minä kun luulin häntä vain 

poikaviikariksi! • Huumoria olisi ky

sytty myös tykistötoimistolta, jos siel

lä olisi avattu toimistolaatikkoon pan

tu »tykistön salainen ase»-pakkaus, 

joka sisälsi kuolleen sopulin. 
Kotiuttamista edeltäneenä iltana ol

leessa, kaikille yhteisessä päivällisti

laisuudessa kerholla , julkituotiin puo

lin ja toisin vilpittömät, tyytyväisyyt

tä osoittavat ajatukset, jotka reservi

läisten osalta puki sanoiksi kunnan

johtaja Lasse N ä s i. Hän totesi har

joituksen olleen antoisan ja yhteen

kuuluvuuden tunteen ja yhteistoimin

nan koko harjoitusvaiheen ajan säröt

tömän . Reserviläiset lähtivät 3. 10. 

1970 koteihinsa tyytyväisinä Lapin 

Jääkäripataljoonan suojissa viettä

määnsä kertausharjoitusaikaan. Kou

luttajat olivat vakuuttuneita että op

pi oli mennyt hyvään maaperään. 
Ltn Heikkilä 

Toimituksen nurkka 

Kesä on mennyt menojaan ja kaa

mos on parhaimmillaan . Etupyörä

kaus i on ollut jälleen tapahtumarikas. 

Koulutuksen alalla on 3. Jääkäri

komppanian osalta siirrytty sissikou

lutukseen. Todellinen kohokohta kou

lutuksessa oli syksyn suuri sotahar

joitus, jossa oli sotilaita kuin sopulei

ta eli noin 3500 miestä Pohjois-Suo

men Sotilasläänin joukko-osastoista . 

Näistä kertahausharjoituksissa olevia 

reserviläisiä oli yli 300, suurin osa 

Lapin Jääkäripataljoonan riveissä 

palvelevia . Aluettakin oli sotaharjoi

tuksessa rutosti. LapJP:n viivytys al

koi Vuotsosta ja päättyi Pelkosennie

melle . Ou lulaiset olivat sotaharjoi

tuksessa heittomarssina joten kyllä 

sitä heillekin kilometrejä kertyi. Har

joituksen johtajana oli LapJP:n ko

mentaja everstiluutnantti K K K u i s
m a n e n ja hänen apunaan pataljoo

naupseerimme majuri likka H a I o

n en. 
Vieraita ja vierailuja on ollut ko

solti. On käynyt Sveitsin yleisesikun

tapäällikkö ak-eversti G y g I i n seu

rueineen ja ruotsalaisia upseereita ja 

aliupseereita. Maan isät, maaherrat 

tutustuivat varuskuntaan 11 . 9. 1970 

ja eduskunnan oikeusasiamies Risto 

Le s k i n e n 13. 9. 1970. Näitten li 

säksi on käynyt runsas joukko muita 

vieraita . 

13 



Juhlimaankin on ehditty. 24. 10. vi

hittiin upseerikerho ja everstiluut

nantti Kuismanen luovutti sen upsee

rikerhon käyttöön . Samana iltana ali

upseerikerhon puolella YK:n rauhan

turvajoukoissa palvelleet Lapin sini

baretit viettivät iltaa YK:n viikon 

merkeissä. Kerhorakennus oli siis te

hokkaassa käytössä. 26. 10. 1970 jat

kettiin juhlimista ruotsalaisen Kiiru
nan aliupseerien vierailun kohdistu-

essa Sodankylään. Pienempiä juhlia 

on ollut harva se viikonvaihde, joten 

uudet kerhot eivät pääse ainakaan 

käytön puutteessa hämähäkin seitte

jä kasvamaan. 

Juhlimisesta puheen ollen tämä on 

viimeinen Etupyörä ennen pataljoo
nan suurta 50 v. juhlaa. Sen ohjelma 

on esitetty toisaalla tässä lehdessä, 

joten en siihen kajoa . Toivotan vain 

kaikki vanhat ja nuoret parrat ja 

pumput, pataljoonan riveissä palvel 

leet upseerit , aliupseerit ja jääkärit 

parempine puol iskoineen tervetul-

leiksi juhlistamaan ja juhlimaan 

vuosipäiväämme. Onhan se 50 v-juh

la vain kerran Lapin Jääkäripatal

joonan historiassa joten kyllä se päi

vä kannattaa juhlia . 

50 vuotistaipaleen tapahtumat ovat 

pantu paperille ja juhlajulkaisu val 
mistuu. Yritämme saada sen myyntiin 

hyvissä ajoin ennen vuosipäivää joten 

nyt on »Matti-Myöhäisilläkin • vielä 

mahdollisuus varata se itselleen. Jul

kaisun hinnat ja tilausohjeet löytyvät 

toisaalta lehdestämme. 

Kuten olette huomenneet, on Etu

pyörä • uudestisyntynyt •. Toivottavas

ti tämä miellyttää kaikkia lukijoitam

me, sillä onhan ikioma lehtemme tar
koitettu meitä kaikkia pataljoonan ri

veissä palvelleita ja palvelevia jääkä

reitä ja ystäviämme varten. Jotta Etu

pyörä tulisi v. 1971 kolme kertaa 

Teille, on ohessa tilillepanokortti ti

laushinnasta. Killan jäsenmaksu on 

eroitettu omalle tililleen, josta ohessa 

myös tilillepanokortti. 
Siinäpä nuo tärkeimmät tällä ker

taa. Toivotan omasta puolestani kai 

kille hyvää joulua ja onnekasta uutta 

vuotta . 
Kiitän lämpimästi kaikkia ilmoit

tajiamme ja heitä, jotka tavalla tai 

toisella ovat tämän Etupyörän aikaan 

saantia edistäneet. 

Toimitus/Pee-Tee 
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LAPIN JÄÄKÄRIPATALJOONAN 

URHEILUTOIMINTAA 

HEINÄ- JOULUKUUSSA 

Urheilurintamalla menestykselli-

sesti alkanut vuosi jatkui toisella vuo

sipuoliskolla suhteellisen hyvissä 

merkeissä. 13.-15. 8. käytiin kilpailu 

Pohjois-Suomen Sotilasläänin suun

nistusmestaruuksista. Varusmiesten 

sarjassa alik Jukka J u n t u n e n 

saavutti mestaruuden saaden kunnia

palkinnoksi arvokkaan kaitafilmika

meran. Alik. M M a n n i n e n oli kuu

des ja alik M I m m o n e n yhdestois

ta . Henkilökunnan sarjassa oli kapt 

J V i I e n i u s seitsemäs, vääp M 

N i k u I a 14., ltn O K i i s k in e n 

17. yleisessä sarjassa sekä ylik E 

P u u s t i n e n kolmas yli 35 v . sar

jassa. Partiokilpailussa epäonnisen 

alun jälkeen partiomme sijoittuivat 

sijoille 6. ja 7. 

19.-21 . 8. oli PV:n yleisurheilukil 

pailut Keuruulla , jossa pieni edustus

joukkueemme menestyi hyvin . Alik 

Esa Liedes , joka jälleen osoitti erin

omaiset urheilulliset lahjansa, kävi 

ankaran taistelun varusmiesten maas

tojuoksussa sijoittuen neljänneksi. 

Harmittavan lähellä ol i hän saavut

taa toisen mestariluokan suorituksen 

palvelusaikanaan, sillä vain muuta

mat sekunnit jäivät hänet erottamaan 

siitä 800 m:n juoksussa kova pari

valjakkomme alik Jouni V i i ta -

a h .o ja kers Erkki V i h r i ä I ä saa

vuttivat sijat 5. ja 6. Yleismesta

ruuskilpailussa oli Lapin Jääkäripa

taljoona 10. 

24.-26. 8. PV:n ampumamesta

ruuskilpailuissa Lahdessa joukkueem

me kers J Oiva , alik K Aro n ta 

ja A . P y h ä j ä r v i sijoittui kivääri 

kenttäammunnassa kuudenneksitois

ta , konepistooliammunnassa yhdek

sänneksi ollen joukko-osastojen väli 

sessä • Parolan kilpi • ammunnassa 

yhdeksäs. 

2.-4. 9. kävi Puolustusvoimain 

suunnistusvaliot kilpailua mestaruuk

sista Dragsvikissa . Läänin mestarim
me alik Jukka Juntunen sijoittui 

varusmiesten sarjassa kolmanneksi-

toista, jota voidaan pitää hyvänä saa
vutuksena oudoissa maastoissa. Par

tiomme, johon kuuluivat kapt J V i -

1 e n i u s , ylik K P i p p o I a , alik J 
J u n t unen ja alik M M a n n i -

n e n , saavutti 15. sijan . Presidentti 

·Kyösti Kallion kiertopalkintokilpai

lussa sijoittui Lapin Jääkäripataljoo

na viidennelle tilalle sijaluvuilla 26. 
Tulos koostuu seuraavista sijaluvuis

ta : partiohiihto 2, ammunta 9. ja par

tiosuunnistus 15. Kokonaissijoitusta 
voidaan pitää hyvänä. 

15. 6. 70 saapumiserän Pohjois

Suomen Sotilasläänin ampumamesta

ruuskilpailussa ei pataljoonamme 

joukkue ollut edellistä saapumiserää 

huonompi vaan toi arvokkaan • Tarkk
ampujan • maljan toistamiseen palkin

tokaappiimme. Saavutettu keskitulos 

oli nyt 127,4 pistettä , joka on 3,5 pis

tettä parempi kuin 16. 2. 70 saapu

miserän tulos ja 12,3 pistettä parempi 

kuin nyt toiseksi sijoittuneella Poh

jan Prikaatilla . Henkilökohtaisessa 

kilpailussa saavutti jääk. H N i i r a -

n e n , opp J R a n t a h a I v a r i ja 

jääk R Remes kolmoisvoiton kone
pistooliammunnassa ja kivääriam-

munnassa oli opp K H e n t i I ä kym

menes. Yhdistetyssä kivääri- ja kone

pistooliammunnassa jäi jääk. H N i i -
r a n e n vain pisteen päähän mesta, 

ruudesta sijoittuen toiseksi tuloksella 

164 pistettä. 
Pataljoonamme sisäisissä kilpailuis

sa, joita myös on ollut runsaasti, on 

mestareita leivottu seuraavista: suun

nistuksessa, ltn K H o n k o n e n , ylik 

E P u u s t i n e n , yliv E Ko r h o

n e n , sotpast I S i r k k a ja alok A 
V e h k ao ja päiväkilpailussa, sekä 

pimeäkilpailussa kapt J V i Ien i u s, 

yliv H A h e r t o , vääp S O 1 1 i I a, 

maj V S a I m i ja maj V S a i r a

ne n. 

Partiosuunnistuksessa vei voiton 

11/3. JK:n partio , joka juoksi ylik E 

Puu s t i se n johdolla ja varajohta

jantehtäviä hoiteli upskok R Oja n

p e r ä . Kovakuntoisina partiomiehi-



nä oli jääk E V ä i s ä n e n se
kä jääk J Oja I a. Toisen tilan saa

vutti 1/RAuK:n partio ylik P H a u -
ta I a n johtamana ja kolmanneksi 
tuli sissijoukkueen partio, jonka joh

dosta huolehti ltn O K i i s k i n e n . 

Erittäin raskaan pp-partiokilpailun 

arvokkaan voiton saavutti 1/1.JK:n 
partio. Partion voittoon luotsanneena 
johtajana, monia vaikeita tilanteita 
onnistuneesti ratkoen , toimi ltn Kai
le S c h r o d e r u s . Raskaan reitin 
hänen mukanaan kulki alik R a a p -
p a n a , jääk V e h k a o j a , jääk P y -
k ä I ä i n e n , jääk S a r v i a h o , jääk 

N i k k e r i , jääk H a I o n e n ja jääk 
J u u j ä r v i . 1. Jääkärikomppanian 
hyvää tasoa osoittaa sen Ii-partion si
joittuminen toiseksi kers H R a u ta -
se n johdolla . Kolmannen tilan saa-

vutti 1/EK: n partio jota johti ylik 
KSalmela. 

Kotiutuvien uintikokeen voitti I.JK 
erittäin hyvällä tuloksella, sillä kai
kista kotiutuvista 91 ,8 % esitti 200 

m uintitaidon. Hyvään tulokseen ylti 
myös PstK, joka saavutti tuloksen 

82,8 % . 
»JOUTSELAN PATSAAN • arvok

kaan kiertopalkinnon, jossa on kolme
toista osakilpailua, vei vuodeksi pal 
kintokaappiinsa 3.JK saaden pisteitä 
65, toisena oli 1.JK 53 pisteellä. Mui
den yksiköiden pisteet olivat: 2.JK 41, 

PstK 39, EK 39 ja KrhK 33. 
Kun tarkastelee tuloksia näin vuo

den päättyessä voidaan olla erittäin 
tyytyväisiä saavutuksiin . Kirkkaim

pana tähtenä voidaan mainita patal
joonamme edustajana • moni puoli-

suusmiehen • tehtävissä ollut aliker
santti Esa Li e d e s . Hänen saavu
tuksensa voidaan vielä kerran tuoda 
esille Puolustusvoimain mestaruus 
ampumahiihdossa sekä sotilaskolmi

ottelussa, pronssimitali PV:n viesti 

hiihdossa, hopeaa PSSL:n viestihiih

dossa, sekä lukuisa määrä pataljoo
namestaruuksia ja hyviä sijoituksia 
eri lajeissa. Siinä on vaikeasti tavoi
tettavissa oleva saavutus, joka olkoon 
kannustimena tuleville saapumiseril
le . Velvoitteet ovat kovat, toivoa vain 
voi, että v 1971 aikana ei ote her

paannu eikä LapJP:n nimi putoa pois 
kärkitiloilta sotilasurheilun kovassa 

kilvoituksessa . 
Liikunta-aliupseeri 

Vääpeli 
M Nikula 

UUTISTUORE 

KALEVA 

KALEVA on Pohjois-Suomen 
yleislehti, maan ,31. suurin maa
kuntalehti. Tilaajia 611,.74\J., lu
kijoita .211':7'.000. 

tulee ioka päivä 
- myös maanantaina 
Vuosikerta. va,i,n 50 mk . Tilla,uiks'i'a ot1t1a
vat v,a,sit,a,ain ais+amiehet, kirj,a- ja osrUrU'S
ka,upa,t selkä p0S1ti1toi1mipai1k1a1t. 



Sveitsin yleisesikuntapäällikkö 
ak-eversti Gygli ja everstiluut
nantti Kauko Kuismanen tar
kastavat Lapin Jääkäripatal
joonan asettaman kunniakomp
panian, jona toimi RAuK ma
juri Salmen johdolla. 

Kiirunan aliupseereita Lapin 
Jääkäripataljoonan ja aliupsee
rikerhon vieraina Sodankyläs
sä. 

Upseerikerho vihittiin ja luo
vutettiin käyttöönsä 24. 10. 
1970. Everstiluutnantti Kauko 
Kuismanen pitämässä luovu
tuspuhetta. Hänen oikealla puo
lellaan sosiaalipäällikkö ja 
rouva Arvo Pentti, vasemmalla 
puolella rouva Sikke Kuisma
nen, kapteeni Matti Närhi, 
rouva Ritva Närhi ja majuri 
likka Halonen. 



Tilanne kertausharjoituksista, 
juttua heittämässä luutnantit 
Härkönen, Kallio ja Näsi. 

Kertausharjoituksissa oli myös 
seinäjokelaisia upseereita ja 
aliupseereita, joita tässä sop
pajonossa. 

Pioneerit olivat tarpeen sota
harjoituksessa ruuhilauttoi
neen. 



Reservin luutnantti Lasse Ta
losela kuulustelee »keltaista 
vankia«. 

Pyörärikko sotaharjoituksessa. 
Mekanikko antaa vaihtopyörän. 

Majuri Veli Sairanen, ylivää
peli Arska Vainionpää ja vää
peli Juhani Hietakangas radio
toimittajien tentissä. 



Jääkäreitä sotaharjoituksessa. 

Sotaharjoitusalueen, Pelkosen
niemen isäntiä Lapin Jääkäri
pataljoonan vieraina. 

Masit pääsemässä siviliin so
tilaskodin lähtökahvilla. 



RAuK 
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11/70 RAu1K kul'ls~i,n oppHa-a:t 

Kurssinne päättyy 4. 12. 1970. Eteenne avautuu uusi Ja monipuolinen työkenttä . 
Tähän olette saaneet valmistavaa koulutusta koulussamme. Te ette saa kuvitella 
olevanne täysin päteviä ryhmänjohtajia tämän kurssin päätyttyä. Jos tuudittaudutte 
tällaiseen harhakuvaan, huomaavat alaisenne pian ne puutteet, jotka teissä saat- • 
tavat olla havaittavissa . Ryhmänjohtajana toimiminen on varsinkin alussa siksi 
uutta, että jokapäiväisiin palvelutehtäviin on hyvin huolella valmistauduttava. 
Muistakaa, että esimiehenne ovat tässä apunanne antaen ohjeita ja opastaen 
teitä. 
Olen kurssinne aikana monesti korostanut teille vastuuta ja velvollisuuden tuntoa 
niin oppilaana kuin tulevassa tehtävässänne esimiehinä. Jos te nuo kaksi asiaa 
muistatte, niin voin olla vakuuttunut siitä, että saamanne opetus Lapin Jääkäri
pataljoonan Reservialiupseerikoulussa ei ole mennyt kohdaltanne hukkaan. Ne 
miehet, jotka te edel leen alaisistanne tulette kouluttamaan, voivat esimerkistänne 
omaksua samat sotilaan hyveet. 
Haluan tämän lehden lukijoille todeta kurssi 11/1970 oppilaiden olleen rehtejä ja 
kunnon miehiä. Esimiehenänne minulle jää teistä muistoksi myönteinen käsitys. 
Toivon teille kaikkea hyvää ja menestystä sotilaana niin nykyisissä kuin tulevissa
kin tehtävissänne varusmieskautenanne ja sen päätyttyä. 

VEIKKO SALMI 



Oppilaan kirje kotiin 

Parhain tervehdykseni teille kaikil
le täältä talvisesta Sodankylästä. Siitä 
onkin vierähtänyt pitkä tovi, kun kir
joitin viimeksi, mutta olenhan käynyt 
kotona välillä. Olen kertonut jotain 

siitä kauheasta sotaretkestäkin, jota 
ajatellessa vieläkin tulee kylmät vä
reet ja rupeaa nukuttamaan. 

Meillä on ollut täällä enimmäkseen 
näitä tavallisia hommeleita sulkeisia, 

maastolenkkejä, suunnistuksia, tst
harjoituksia ja enimmäkseen oppitun

teja. Nyt kuitenkin tässä alkuviikos
ta oli mielenkiintoinen harjoitus. Sii
nä pääsi meidän taiteellisetkin ky
kymme oikeuksiinsa, oikeastaan 
kaikki kykymme tulivat esille sen 
mainion jotostelun aikana. Tiedättekö 
muuten mikä jotos on? Se on sellai
nen vana, joka jää lumihankeen, kun 
porukka kävelee jonossa. Ja tehän 

tiedätte, että luminen maisema on 
kuin suuri valkoinen paperi. Me saim
me piirrellä niitä jotoksia siihen pari 
päivää. Oikeastaan ei ollut niinkään 
tärkeää se, millaisia kuvioita piirte

limme, kuin se, että niitä tuli paljon. 

Samalla leikimme sellaista piilo- ja 

hippasleikkiä, jossa toinen porukka 

yritti saada meitä kiinni. Silloin, kun 

Sodankylä 6. 11. -70 

pysähdyimme syömään, jätettiin joku 
vahtimaan vähän taaemmas, etteivät 
kiinniottajat pääse yllättämään. Ha
ju- ja makuaistimme saivat harjoi
tusta, kun sapuskaksi polttelimme 

makaroonia, lihaa, kauravelliä ja 
mannavelliä. Palanpainikkeeksi 
ryyppas,mme lumen ja tuhkan seko
tusta, jossa oli liotettu teepussia (ja 
kyllä olikin hyvää). 

Yöllä se jotosleikki oli niin kivaa, 
ettei kukaan tahtonut nukkuakaan. 

Kilpailimme siitä kuka saa jäisiin 
kantoihin parhaimmat merkkitulet, 
etteivät vastapuoluelaiset eksy jäljil
tä. Välillä oli suurenmoista kirmais
ta piiloon sen minkä kiviltä ja kuo

pilta kompastumatta pääsi, kun oli 
pilkkopimeää. Joskus ammuimme 
merkiksi ja saadaksemme ääniefek
tejä. Kokonaisuudessaan retki oli 

erinomainen. Olisittepa nähneet, 
kuinka onnesta punaisina palasimme 
ja tyytyväisyydestä huokaisten kel

lahdimme vuoteisiime. 
Yrittäkää voida taas niin hyvin 

kuin voitte ja muistakaa, että poika 

on täällä hyvässä hoidossa. Kaikesta 

huolimatta 58 yötä enää sii~n kun 

tulee Joulupukki. 

Terveisin opp Leinonen 
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Kronikat 

1 joukkue 

Vienanen, Eero ltn. Nimensä väärti. Opit tulivat ope
tuksena eikä kantapäitten kautta. Loikkaili vihollisen 
puolelle ja ajoi omia joukkoja kohti panssarivaunulla 
merkki MORRIS. 
Leskelä, Veikko -49, Kemijärvi. Nukahteli aina oppitun
neilla. 1 joukkueen nopein tulen tekijä. Motto: •Pojat, 
jos keitettäis kahvit.• 
Lesonen, Seppo -50, Taivalkoski. Suomies Taivalkoskel
la. Sovelsi sissikoulutusta matkatessaan iltalomilla mor
siamensa luo. • Vanhempi veljeni on kantakessu ja nuo
rempi ruununraaki, muuten mitä mieltä olette minus
ta?• 
Lohi, Eino -49, Ranua. Otti oppia opetuselokuvassa esiin
tyneestä vänrikki-kaimastaan. 
Maronen, Jouko -50, Rovaniemi. Aseveljet kärsivät fou
kon yllättävistä ja odottamattomista •miettimiskohtauk
sista•. Viii. Juvosen kannustus komppaniassa: •Maronen, 
sitten enemmän yritystä Raukissa•. 
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Salmi, Verkko maj (eno). Tarkka ja vaativa koulun 
johtaja. Pelkilsi hyvät suoritukset ja rankaisi rötöksista. 
Piti hyvää huolta oppilaista kuin oma äiti. 

Suihkonen, [ yliv (Suihkis). Sai oppilaat pakokauhun 
valtaan salaisilla tarkastuskäynneillään. Piti huoien op
pilaiden heit'.eille jätetyistä tavaroista. Vastalahjaksi op
pilaat huolehtivat kasarmin asumalähiön ympäristön nos
tamattomibta kannoista. Sai oppilaiden sympatiat puolel
leen mctostaan. Motto: Sitten nokkimaan. 

Mäkitalo, Jouni -50, Pelkosenniemi. Pirteä yo Pelkosen
niemeltä. Omasi koulun omituisimman huumorintajun. 
Närhinen, Pekka -48, Oulu. Hippi, joka ei oppinut pun
kantekoa koulussakaan. 
Patopuro, Juha -49, »Jumppa• Rovaniemi. Pankkiiri rlo
vaniemeltä. Pullapoika, joka piti sairaalan sapuskoista. 
Motto: •ilmoittakaa minut vastaanotolle•. 
Perälä, Vesa -50, •Lusiferus•. Kiitti Pöyryä huomaa
vaisuudesta. 
Rantahalvari, Jorma -50, Kemijärvi. Rautamyyjä Kemi
järve:tä. Ei ottanut uiton hommia kovin vakavasti, mutta 
oli oppinut hyvin pinkanteon ja pummaamisen taidon. 
Aina naurellen lomalla. 
Tenakari, Pertti -49, Rovaniemi. Poliittisesti oriento1tunut 
neuroottinen yo Roista. Opiskeli venäjää ahkerasti. 
Tuomi, Veijo -50, Muurola. LYN:in (LYN = Laillisen 
yhteiskuntajärjestelmän näivertäjät) perustajajäsen Muu
rolasta. Muusikko, joka oli intissä vastoin tahtoaan. 



Hamari, Seppo -49, Oulu. Tunnollinen mies Oulusta kä
sin. Tappio RAuK:ssa suunnattomat, neljä etuhammasta. 
Lähti lomille, mutta palasi Käyrämöstä takaisin, syy: 
mellakka. Motto: Paavo vain Laihialta. 
Aatsinki, Kauko -48, Salla. Varsinainen naisten mies. 
Tämä Sallan poika oli varattu mies vapaa-aikoinakin. 
Tyttö odotti jo päävartion edessä vartion vaihtumista. 
- Kihlajaislomaanhan se päättyikin. Motto: Autoryhmyri 
ei tee mitään. 
Korhonen, Antti -50, Aapajärvi. Rento huulenheittäjä Aa
pajärveltä. Puhui paljon, teki vähemmän, kokeili myös 
kannon lujuutta Ja irtosihan se pelkällä kenttälapiolia
kin. Tuli iltalomilta ja kylläpä tupa heräs. Motto: No 
mitäpä isännät, repiiks heinää. 
Pitkänen, Mauno -50, Taivalkoski. Jämerä isäntämies Tai
valkoskelta. Ajoittain vaivasi ankara puheripuli, muttei 
kertaakaan käynyt vastaanotolla. Pingoitti muuten, mutta 
pinnasi iltalomilta. Motto: eipä oo ottanut muullon pää
hän kuin sotaharjoituksessa. 
Rahja, Antti -51, Kalajoki. Etevä mies Kalajoelta. Huuteli 
turhaan vahvuusilmoituksia päivystäjänä ollessaan, jonka 
seurauksena oli äänen menetys kahdeksi päiväksi. Nousi 
siiville puolikurssilta. Motto: kuka on tänä aamuna tupa
palvelija. 
Laine, Kyösti -50, Pyhäsalmi. Raju asfaltinrypistelijä 
Pyhäsalmelta, omisti Chervoletin, jota ei kylläkään kat
sastusvaikeuksineen koskaan nähty. Kertoi hiljaisuuden 
jälkeen parhaat vitsit, jotka kylläkin herättivät hilpeyt
tä. 

11 joukkue 

Ltn Virsunen, 11 Joukkueen kouluttaja. Vaativa koulutta
ja - hyvä kouluttaja. Alik Riestola, ja sitten joukkue 
kunto korkealle-ohjelman mukaisesti koululle, ja kunto 
kanssa nousi. Motto: Onko isännillä vaikeaa? 
Taimi, Pertti -50, Helsinki. Optimistinen kultapossuker
holainen, joka söi muurahaisia tst:ssa. Pertti aikoi isona 
taksimieheksi ja toivoi siirtoa UudJP:aan, sillä siellä kun 
ei ole kuntorataa. Tuumasi kurssin ensimmäisenä päi
vänä: • Voi figo, eihän tässä enää ole kuin kolme kuu
kautta ja risat, kun tää jo loppuu.• Motto: Zun, zun, 
oppilaskunnan asioita. 
Rautajoki, Arvo -51, Rovaniemi mlk. Siviilikarkuri, joka 
ei aina huomannut huumorinkukan kauneutta. Hiljainen 
voimanpesä, joka itki maastolenkillä: •En mie jaksa• ja 
vihelsi taksin. 
Pekkala, Pentti -52, Pello. Turtholan kaunis hymypoika, 
joka kiivastui pienestäkin herjasta. Penttikään ei ollut 
tykännyt siviliauringosta, koskapa halvas jo hamassa poi
kuudessaan harmaisiin. Motto: .li.lä sie sailas ... 
Vuojärvi, Raimo -49, värvätty, Sodankylä. Kurssin varsi
nainen fakiiri, jonka mielipiteet menivät joskus ristiin 
kouluttajien kanssa; ei mitenkään negatiivisesti. Tunsi 
•Uiton hommat• jo entuudestaan, eikä tehnyt mitään, mi
kä ei ollut ihan välttämätöntä, kelas vaan. Mottona Rai
molla : Villavaatteet sattuu olemaan kotona. 
Lehtinen, Markku -48, värvätty, Sodankylä. Fakiiri kak
konen, jolla myöskin varusmiespalveluksessa opitut tai
katemput olivat vielä tuoreessa muistissa. Sissiharjoituk
sessa tutki taistelijaparinsa Vuojärven kanssa takamaas
toa ja havaitsi siellä autohallin. Markku löi mielellään 
vetoa. 

Piirilä, Reijo -50, Savukoski. Karhunkaataja Savukoskel
ta, kaatoi saman karhun kolme kertaa viikossa, muttei 
kehunut. Tuvan rauhallisin mies, jolle sopii ratti parem
min käteen kuin harja. Motto: älkäähän hermoilko, kyllä 
se tästä järjestyy. 
Kärkkäinen, Kari -47, Oulu. Puolivalmis matikanrehtori 
Oulusta. Vähän vajaa kaksimetrinen mies, nousi puoli
kurssilta siipiupseeriksi vaikkei pingoittanutkaan. Kantoi 
vastuun kaikesta, myös kannoista. Motto: kyllä te olette 
lapsellisia. 
Kiviniemi, Aarne -50, Tornio. Etelän mies Torniosta. Kun
nostautui ruokalassa, josta johtuen teki tarpeitaan tär
keysjärjestyksessä. Tuvan hitain mies muulloin paitsi 
DKW:n ratissa. Motto: Yeah, heitä turha kiire pois. 
Hentilä, Kauko -47, Vaala. Monipuolisin mies Vaalasta. 
Hermoili suotta ennen lomille lähtöä. Otti vastaan il
moituksia alokkailta jo oppilaana ollessaan. Motto: Ei 
päivääkään ilman kirjettä. LLLepo vaan jatkakaa. 
Kerola, Reijo -48, Oulu. Ykköstuvan raaka tartsan Ou
lusta. Omaperäisin nauru varsinkin iltalomalta palates
saan. Valioluokan ampuja. Kulutti vain yhden patruunan 
sotaharjoituksissa. Motto: No niin jätkät, vauhtia siihen 
hommaan. 
Karppinen, Jorma -50, Kemijärvi. Uhrautuva aseveli Ke
mijärveltä, söi jopa toistenkin puolesta ruokalassa. Ro
teva pikamarssija, jolle muodostui kompastukseksi kun
torata. Harjoitti aseotteita ja tähtäilemistä muulloinkin 
kuin koulutuksessa. Motto: Minä en taaskaan oie saa
nut mitään. 

Alkula, Heikki -49, Aavasaksa. Kylvi varusteita, mutta 
totesi loppuajasta, että niiden itävyysprosentti oli nolla. 
Innokas kurssin parturi iltalomailtoina, mutta itse kui
tenkin pomppasi pitkästä tukasta ja jälleen kerran sai 
• Pikku-Belinda• odottaa turhaan. 
Koivuniemi, Pekka -49, Kemijärvi. Muunsi varusmiehen 
päiväsököt tuntipalkoiksi ja totesi yrityksen kannatta
mattomaksi. Tunsi niksit lomien hankkimiseksi. Tuvan 
aamukalenteri: aamujen väri·tys ei koskaan unohtunut. 
Hinno, Kari -50, Pello. Poppari poika Pellosta. Ei mi
kään pinko tyyppi, mutta silti joukkueemme paras suun
nistaja. Viihtyi uimahallilla melkein paremmin kuin sot
kussa. Mielilause iltaloman jälkeen: Kyllähän minä tuon 
sivilikuteet tänne. 
Juujärvi, Paavo Kullervo, -50. Kotoisin Kemijärven mlk 
:sta. Koosta ja laajuudesta huolimatta erittäin hidas ja 
huono punkantekijä. Punkka valmistui kuitenkin ruoka
tuntiin mennessä. Kova mies kävelemään jängillä ja vä
hintään yhtä kova telamiinan kannossa. Kullervon ki
rous: punkka ja kaapillinen. 
Linnala, Aarno -50 mies Muurolasta. Tuvan tehokkaim
pia aamutilanteen asiantuntijoita. Otti vastaan varusmies
palvelukseen kuuluvat erilaiset askareet rauhallisesti. Ei 
unohtanut sotilaskotia vaikeimmissakaan sotilaallista tai
toa vaativissa koitokslssa. Motto: Ei se kannata, pääsispä 
sotkuun. 
Korpela, Sulo Matias. Metsämies Vuostimosta. Tuvan rau
hallisin mies, jonka pingottelu huomattiin vasta koenu
meroista. Pinna ei palanut koskaan, mutta poltteli har
vaksestaan toisten pinnoja ärsyttävillä huomautuksillaan. 
Motto: Oulussakin oli. .. 
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Kolmonen, Seppo Tapio -50, Ten-ola. Ryhmän •paras• 
teltanpystyttäjä ja nuotiontekijä. Pinna kärähti liiankin 
herkästi, tiesi kaiken (?) ja tinkasi paljon. Lomaili paljon 
va imonsa ja intin aikana syntyneen tyttärensä vuoksi. 
Motto : Alä aina itke. 
Jokela, Pentti Juhani -48, Oulu. Sai harmaita hiuksia 
rättisulkeisissa . Suurin rakkaus jotoksilla Emma ja te1a
miina. Sissimuona: Kallen mätitahna ja voileipäkeksi. 
Motto rättisulkeisissa: Kyllä se siinä äsken vilahti. 
Karvonen, Simo Einari -50. Suuri uudisraivaaja PyhäJär
veltä. Pinnisteli yhden kannon ääressä kokonaisen vii
kon. Kanto-S imo oli myös tuvan lahjakkain nukkuja -
nukkui kaikki tupakkatauotkin. Motto: No, äl ä siinä äkise. 
Mattu&, Lauri Olavi -50, Inari. Poromies Inarista. Pelasi 
monet piirisarjaottelut loma-anomuksissa, mutta jäi 
yleensä pois itse ottelusta. Syy: •En myönnä•. Sai alok
kaat ymmälleen huutamalla saamenkielellä : parit -
taakse - poistut. Motto : Vähemmän tässä p ingotellaan. 
Kortesalmi, Unto Antero -50. Sanavalmis merkonomi Aa
nualta. Teki terävän ilmoituksen santsarille, vaikka evl 
seisoi vieressä. Tst:ssä usein kuultu huomautus: • Tie
tysti Kortesalmi•. Motto. Ei tässä olla juoksupuolen mie
hiä. 
Lundqvi&t, jouni -50, Rovaniemi. Ylioppilas Leipeeltä. 
Pingoitteli pikkuhiljaa alusta alkaen, oli hyvä oppilas
johtaja ja saikin korpinjämät puolikurssilta. Pani jor<a 
asiassa vastaan, aloittaen aina perustelunsa: »No mutta 
ajatelkaapa ... • 
Puurunen, Hannu -50, Posio. Hanskilla svengasi hyvin 
varsinkin kun lähdettiin aamulenkille . Meni iltaisin oppi
saliin •telkkaria katsomaan•: loisti kirjallisissa kokeissa . 
lltalomilla teki •lehmäkauppoja• Veikkolassa. Puol ikurs
sin jämeistään huolimatta pyrki lintsai lemaan eikä muu
tenkaan pahasti pingoitellut. Motto: Konsta nukkuu ver
ryttelypuku päällä. 
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Toivanen, Jorma -50, Inari. Mister Kalju Rovaniemeltä . 
Jorman puujalka mätäni hil jal leen RAuK:ssa ja tuoksut 
leijailivat aina Ilomantsiin saakka. Jorman motto: Saas
teongelma on in. 

Moilanen, Martti -48, Rovaniemi. Saapumiserällä 11/70 ei 
näkyvissä vanikkavuoria, sillä Martin leukalaakerit kes
tää. Voi vietävä, taas HK:ssa. Ei meillä talvisovassa oliu 
näin muodollista. Martti puhui harvoin hiljaisuuden ai
kana . 

Niska, Reijo -49, Rovaniemi. Tuvan vähäpuheisin sönK
kö. Laiha viikinki, jonka pinna kiristyi yhden ainoan 
kerran kurssin aikana; kahvi kiehui yli sotaharjoituk
sissa. • Voi pastilli, vähemmän tehhään, jos sopii.• 

Oksanen, Erkki -SO, Ii. Hallitsi teoriassa punkanteon, mut
ta käytärrnössä väänteli varsinaisen myllykuorman. Muu
tenkin auttamaton teoreetikko; laukkonut akatemiasta 
toiseen . Sopeutui hyvin rooliinsa eikä hermostunut vähäi
sistä. 

Määttä, Juha -48, Oulu. Herra, majuri, oppilas Määttä, 
minussa on pakillinen preussilaista verta ja luultavim
min siitä johtuen olen pikkasen sotilaallinen, mutta en 
kyllä takuulla saa puolikurssin jämiä. Vastaisi tst:ssa 
muidenkin puolesta ja kysyi kerran: •Herra luutnantti, 
saanko korjata lusikkahaarukka-mysteeriä, kun se ro
misee?• 

Sailas, Harri -51, Nivala. -Svantte• karkasi siviilistä int
tiin ja RAuK:ssa junaili itsensä kaikilla kuudella aistd
laan ja ällillään puolimatkasta siipilöille, muutenkin Oi · 
kea ilmatieteilijä. Välistä hieman liikaa kaikkitietävä, 
muuten okay. 



111 joukkue 

Kouluttaja Vanhanen, Veikko kers. Rapeanrukiinen raja
karhu, paljon kokenut ja nähnyt. Ovela sissijohtaja. Kek
sii aina uusia juonia; •Pannaanpas pojat, tähän oikein 
kunnon väijytys! • Saa porukan helposti innostumaan. 
Motto: •No hyvä•. 

Hannuniemi, Osmo -49, Savukoski. Osku Savukoskelta, 
tuntee kuitenkin Sodankylän kouluajoiltaan kodikseen. 
Varuslomilla kohti Kantakievaria käy tie. Harvoin ko
tiin ehtii, kun täytyy Leenan luokse rientää. •Kun tuo
kin Rajala olis jo naputtamatta, ettei tarttis ... • 

Raute, Mikko -52, Juoksenki. Sissikuopus, oikea eläinten 
ystävä. Kaiveli Masa-sopulilleen majoituspoteroa ja esit
teli Masalle Sotilaskotia. Sevillan parturi. Tula Tuulan 
tuli tulitei niin Mikkohan sen vei. 
Rajala, Jorma -49, Helsinki. Jomppe tuli Hesasta nosta
maan intin tasoa. Osaa kreikkaa ja latinaa. Liikkuva 
VKO. Joukko-osaston John Lennon, panee aina omiaan. 

Romakkaniemi, Yrjö -51, Raanujärvi. Yki erikoisvalmen
nettava. Eero Mäntyrannan kasvatti. Kävi ankaran 
puukkotappelun sot.mest. Pöyryn kanssa leikkauspöydäl
lä. Tappiot: umpisuoli. Motto: Kyl mie sen voin tehdä. 

Vaarala, Alpo -48, Sodankylä. Ikä Aapo. Merkonomi So
dankylästä. Kirjoitteli kymppejä kokeista. Kiinnitti puo
likurssilta korpinjämät mantteliinsa. Lähtee taittamaan 
talvenselkää Haminaan. Ja siitä huolimatta toukokuussa 
siviliin. Ei vaikuta kotiuttamiseen. 

Eksymä, Matti -50, Kuusamo. Riistarutto Rukan kanjo
neista. Hallitsi vartalonsa niin keinuvalla laivan kan
nella kuin sängyssäkin. Kyllästyi laivalinjaan Turku
Åbo ja samosi saloille ylkäänsä katsomaan ja kosimaan. 
Ulkonaiset TST-ominaisuudet viittaavat urheaan rajavan
tiin. Motto: Ei sauna tule valmiiksi yhtenä pyhänä. 

Pietiläinen (Benjami) Pekka -48, Kemi. Niin silmistähän 
se rakkaus syttyä voi huialleraa hyi hyi. Kuka täällä 
haisee niin kovaäänisesti. Ajatukset heittelehtivät mil
loin Kanadassa, milloin Amsterdamissa, mutta pääasias
sa tosiaankin Marjatan suklaanruskeissa silmissä - jopa 
syödessäkin. Siitähän se Ribaska lähtee, vaikkei ookkaan 
röhmää kaulassa. Motto: Taitaa tietää paljua. 
Asikainen, Reijo -51, Kestilä. Siviilistä karannut ikihymy 
Kestilästä. Innostui asioista kovasti Kuusisaari ja Let
kunvintti, oh, sinne kun joskus hamassa tulevaisuudessa 
pääsisi. Kotala perrr ... Edistystä haittasi visiitti lasareet
tiin, mutta siitä huolimatta toukokuussa Sorkan kaut
ta siviiliin. 
Kotala, Matti -51, Kemijärvi. Siviilikarkuri, käänsi 
kompassinsa suunnan komppaniassa kohti Sodankylää. 
lltalomaltaan palatessaan etsii, etsii omaa hunkkipukua, 
keittelee illat kahvia ja kyselee onko kellään mitään 
syötävää. 
Laru, Reijo -48, Kittilä. Rento jatsarin kuluttaja Leviltä. 
Tuli jo ensimmäiseltä mopoviikolta sinuksi sotmest Pöy
ryn kanssa. Tuttu kysymys: onko Laru sairaalassa vai 
lomilla. Herätykset unohtuivat ja lomakulo kävi. Seu
raus: herättely sujui sitten jopa oppitunnillakin. Kiin
nostui upseeriurasta kerhon peijaisissa. Osti sippi-bosto
nia raittiusviikon kunniaksi. Motto: Täytyy alkaa vissiin 
pingoittaa, mutta kun tuo patjakin on niin ohut ja päivä
peitto roikkuu. Herra kersantti, saiskos esittää pari ky
symystä miinoista. 
Haapalainen, Pauli -50, Taivalkoski. Pate edustaa reipas
ta pohjoismaisen vaaleaa urossukua. Missä lempi siellä 
Impi. Missä Pate siellä myös Impi. Otti hommelit asialli
sen longisti ja säästi pinnaa talven koetuksille Hami
nassa. Omasi oivalliset kulkuvälineet, nimittäin jalat, jo
ten sopiva sissiksi. Minä mahan olla Taivalkoskelta. •Hil
jaa, kun tehdään Väärälän kans noita loma-anomuksia.• 
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Soini, Toivo -49, Kuivaniemi. Topi osasi painin taidot, veti 
iltalomilla ristivyötä. Vaatimaton suurilla voimillaan. 
Vastoin tahtoa Raukkiin. Vähät välitti ilmoituksista, siiti 
rivissä mies paikallaan. Tuvan henki ja vastus. 
Kaarlela, Juha -50, Nivala. Hiljainen merkonomi Niva
lasta. Herkutteli suklaalla, jota hän naposteli muJJta 
salassa. Ei turhia valitellut, vaikka tst ei aina kiinnos
tanutkaan. 
Karjunen, Hannu -52, Pelso. Soljuva äänteinen nelostu
van kuopus . Voimakkuudestaan ja osittaisesta räiskyvyy
destään huolimatta miellyttävä käskynjakaja taisteluhar
joituksissa . Eli suurimmat hetkensä kuntoradalla syöksy
essään kurssin nopeimpaan aikaan. 
Kestiö, Martti -50, Oulu. Avioliiton partaalla horjuva 
nuorimies Raahesta. Vietti illat sotkussa kahvia ja sätkää 
pummaten ja kullaltaan puhelua odotellen. 
Kärjä, Jaakko -51, Kalajoki. Nopeajalkainen opiskelija 
Kalajoelta . Jakoi siviilieväät tasapuolisesti muiden tupa
tovereidensa kanssa. 
Karttunen, Mikko -50, Oulu. Rautaisen pohjakunnon 
omaava sissi. Urheilijasukua Oulusta, valitteli kunnon 
heikentyneen . Kunnostautui kilpailuissa ja tst :ssä. 
Liikanen, Seppo -50, Oulu. •Intin ikuinen inttäjä• elikkä 
mies, joka juntti vastaan joka asiassa. Hoiti kuntoaan 
ylen syömisellä ja lenkkeilemällä. Motto: Miten niin, mi
näkö muka. 

PST-joukkue 

Kasvi, Teuvo (Tepu} vääpeli. Mies kuin kallionjärkäle, 
ääni kuin ukkosenjyrähdys, arveli saavansa vatsahaa
van kouluttaessaan meitä. Siitä huolimatta suurpiiteinen 
maailmanmies, joka piti huumorin lomassa joukkueen 
kurissa ja herran nuhteessa. Motto: Vauhtia rutimuljukset, 
vauhtia. 
Hanski, 0111 -50, Sodankylä. Komppaniassa esimerkilli
nen sotilas. Veltostui RAuK:uun tultuaan, syynä ehkä 
suuri rakkaus. Ei turhaan suutaan soitellut. Hiljainen ki
roilu ilmaisi Ollin tulleen lomilla . Näytti kykynsä ko
keissa. Motto: Pääsispä lomille. 
Hietaniemi, Markku -48, Kittilä. (Hietanovitsh). lunki po
kerinaama, todellinen huulenheittäjä, jonka härski nuu
mori otti valtaansa niin kouluttajat kuin kaveritkin. Tie
si miten lomia pyöritetään . Kaunis sukupuoli vei mie
lenrauhan ja puheet, mutta Marja otti lopulta omakseen. 
Kievari tuli tutuksi joka varuksella. Yo. joka otti oin
gottamatta voiton . Upseeriainesta. 
Ikäheimo, Risto -50, Rovaniemi. Joukkueen suunnistaja. 
Hankkinut tämän taidon lentolupakirjaa varten. Otti 3r
meijan vakavasti . Puolikurssin korppi. Urheilija, jolla 
kunto oli tärkeä !omillakin. Terävä mies joka tapauk
sessa. Motto: Pojat, olkaa kunnolla. 
Kolehmainen, Jorma -50, Kemijärvi. (konna) Huonon 
tuurin mies, joka joutui liemeen toisten takia. Uppoutui 
iltaisin cowboy-tarinoihin. Hiljaisuuden jälkeen puhkesi 
konnan runosuoni. Kaipasi Ruotsiin. Antaa-olla-mies. 
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Ojala, Reijo -51, Helsinki. Synnynnäinen johtajatyyppi. 
joka nousi lentoon ollessaan sairaalassa. Kaipasi etelään, 
Helsinkiin, josta oli kotoisin. Rauhallinen nuorimies, ma
naili pitkää kotimatkaansa ja niukkoja lomia. 

Sinkkonen, Erkki •50, Helsinki. Rauhallinen piippumies 
Helsingistä. Hallitsi täydellisesti intialaisen kaunokirjalli· 
suuden, mutta ei tst-opasta. Joka tilanteessa seiitys val
miina. 

Timonen, Markku -SO, Kittilll. Kovaääninen •ikiliikku
ja• Kittilästä, soti ja jakoi käskyjä unissaankin nelostu
van muiden asukkaiden harmiksi. 

Virkkula, Jorma -50, Salla. Toivottomasti rakastunut :::10-

dankyläläiseen tyttöön. Melkein joka ilta varuslomilla 
kultaansa katsomassa. Muuten rauhaHlnen tyyppi. 

Väisänen, Eero -47, Kemijärvi. Opettajana Kemijärvellä, 
mutta kotoisin kuitenkin Utajärveltä. Vietti viikot hiihto
leirillä. Iltaisin soitteli urkuja ja hoiteli oppilaskunnan 
puheenjohtajan virkaa . Suunnistuksessa ei saanut vas
tusta muilta kurssilaisilta. Sai korpinjämät puolikurssil
ta . 

Vlläsjärvl, Kalevi -50, Tervola. Huomattiin pienuudes
taan huolimatta. Kunnostautui loma-asioissa, mutta ei 
kirjallisissa kokeissa eikä tst-koulutuksessa. 

Ahonen, Jaakko -49, Rovaniemi. Boheemi taistelija . muu
sikko, joka ei vieroksunut lihaa ja jututkin liikkuivat ai
heen ympärillä. Lähti soitellen lomille. Huumoriveikko, 
joka sai omalaatuisilla tempuillaan joukkueen ihmeisiin. 
Suri armeijan tukkamuotia. Motto: Kauheis" kaasuis' her
moton vasen. 

Kurvinen, Mauri -50, Kuusamo. Salaperäinen mies Kuu
samosta, kertoi juttuja hymysuin. Teki rivissä huomau
tuksiaan, joiden takia poistuttiin taakse . Pujotteli sai
raalaan tummat syöksylasit silmillään. Lauleli listan uu
sinnan. Motto: Voi, pojat, kerrankin . .. hoh - heh. 

Kuusisto, Kari -49, Oulu. Hengenmies, jonka kirosanat 
kajahtelivat jo puolikurssilta. Yhtyeen omalaatuisin mies. 
Armeija muutti Kustun mieheksi. Salaperäinen kurssi
ihminen. jo siviilissä lähetti tilit kotiin. Liha ei pojalle 
maistunut missään muodossa. Motto: Son mun asia . 

Salmela, Erkki -49, Rovaniemi. Mies joka oli ajoittain 
kaikkea vastaan. Nukahti alle aikayksikön. Sotaharjoi
tuksissa tuttu kysymys: »Joko on taisteltu•. Rakkain 
harrastus TV ja elokuvat nukkumisen lomassa. Otti lo
mat raskaasti. Motto : No, eihän se nyt niinkään ole. 

Sandholm, Pentti -49, Rovaniemi. Hypnotisol itsensä 
RAuK:uun . Esitti asioihin huvittavia kommenteja . Meni 
kihloihin ja kyllästyi armeijaan, mutta kesti kovatkin 
paikat omaperäisellä huumorillaan. Tarkka poika tava-



roistaan. Yhtyeen karvasin mies. Motto: Järjestelmässä 
on vikaa. 
Tuovinen, Ari -50, Sodankylä. Lyhytpinnainen urheilija
nuorukainen S-kylästä, piti huolen siitä, että hänet huo
mattiin tai ainakin kuultiin. Puheittensa mukaan oli ko
kenut paljon nuoresta iästään huolimatta. • Tuovisen li
sä• tunsi koko pitäjän asukkaat. Huulenheittäjä ja eräs 
koulun hahmoista, pingoitti korpiksi puolikurssilta. Mot
to: Tuuppa kylälle niin katotaan. 
Lantto, Teijo »PU• -50, Kolari. Ei pitänyt POP-musii
kista. Ukkomies, jolla ruuansulatus toimi hyvin. Omisti 
upseerin äänen, ehkä sukurasituksena. Lomat kuluivat 
bingolla. Vajosi illoin tangon tunnelmiin. 

Moilanen, Pentti -50, Taivalkoski. Joukkueen vaitelias 
voimanpesä. Tarkka-ampujan rauhallisuus. Löysytti pin
naansa pst-tykkiä nostelemalla. Nousi siiville puolikurs
silta liikoja pingottamatta. Pohjaton kaipuu Ranuan nai
siin. Motto: Kuka hakee lisää perunoita. 

Ollila, Pauli -50, Sodankylä. Ukkomies, jolta ei yhtäkään 
varuslomaa jäänyt käyttämättä. Oli enemmän vaimonsa 
luona kuin koululla. Tärkeintä hänelle armeijassa olivat 
lomat. Kovakuntoinen urheilija, jolta ei kuitenkaan aika 
riittänyt lenkkeilyyn. Motto: Pitäs täyttää loma-anomus. 
Virkkunen, Reijo -51, Oulu. Seiskatuvan rauhallisin mies, 
joskus pinnan kiristymisen voi kuitenkin havaita. Poru
kan kuopus, pakeni armeijaan Tampereen naista. Ni
mensä väärti - ainakin joskus. Asiallisin maailmanmies. 
Ahman, Aatos (Ryhmä oomanni) -50, Sodankylä. Komp
paniassa Aatos pingotti punkan teossa jo ennen herätystä. 
RAuK:ssa sairastui kesken lupaavan uran. Huolehti ul
konäestöön tunnontarkasti, yhtyeen mannekiini. Teetti Jo
pa omat housut. Syynä ehkä kovakouraiselta tuntuva tyt
töystävä, joka odotti varuksille. Koti kassun nurkalla. 
Joutui •hämärästi• putkaan kaikkien hämmästykseksi. 
Hekottava nauru. Motto: Niinhän se taitaa olla - He-ne. 
Paloniemi, Jouko -49, Posio. Puhtaan pelin mies, palveli 
intin sairaalassa. Tuntematon sotilas. 

e METABO RHEIDCO e 

14tllll 
plentlja.SOUBTA 

sekä kaikkea 
e MEI'ABO RHEIDCO e 

14t,tDI 
lwim11ml 
eRAMNAS WERALITe 

silti. väliltä 
Rautanauloista työ11tökoneisiin, tu-
litikuista ruokakalustoihin 
yleensä kaikkea sitä, mitä alan 
erikoisliikkeen valikoimiin kuuluu. 
Omintakeisesti ja hllrkiten hankit
tuina. - Käykää talossa! 

Tert1SaY IHim11ml 
eRAMNAS WERALITe 

27 



KRH 

Pentti, Veikko ltn Luuletteko te tosiaan, että. . . Mutta 
kyllä äksiisi auttaa. Motto: Kyllä KRH-mies osaa. 
Hautala, Pekka ylik Osasi KRH-asiat paremmin kuin 
ohjesääntö. Kauhtui, jos jokin meni pieleen, hieromalla 
lakkia päässään ja hyppimällä tasajaikaa. Muuten mu
kava, 
Halvari, Juhani -47, Rovanlemi. On tää kummaa nom
maa, miksi aina minä. Sai erehdyksessä puolikurssin jä
mät. 
lisakka, Salokalle -49, Kiiminki. Joukkueen äänetön voit
taja ja puolikurssin korppi. Älyttömästi rakastunut JO· 
hankin oululaiseen •gimmaan • . 
Kantola, Pekka -50, Salla. Metsätyömles Sallan palope
rältä. Varsinainen konemies. Täytti ruokalassa laskunsa 
vanikalla ja sanoi: •Ei tänne oo syömään tultu•. 
Kestilä, Joel -50, Rovaniemi mlk. Sotaharjo itusten suuri 
sankari . Laski metsällä lampa itaan (kesken kiivaimman 
hyökkäyksen kajahti metsässä: ,Ryhmä Kestiiä kokoon.• 
Kierivaara, Matti -49, Sinettä. Hullu lehtivaras iskee jäl
leen sotkussa. Pingoitti RUK:n ilman taksia. 
Kukkala, Pertti -50, Ivalo. Ivalon komia poropaimen, oli 
oppinut mukamas slangia, kun oli kerran käynyt He
sassa. 
Leinonen, Erkki -47, Oulu. Motto mopoaikana : •Niin tu
lipahan vaan mieleen . . . • Sotaharjoitus meni muuten hy
vin, mutta tikkarit loppuivat. Meinas hiiltyä, kun joutui 
•paljuun• puolikurssin jämien vuoksi. 
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Luostarinen, Lauri -50, Oulu. Mökkihöperö, väsähtänyt 
umpisuolentulehdusta pe lkäävä, uneksija, nyhjääjä, jon
ka realiteettlnen taju ja kyky omaksua uutta olivat hä
vinneet jo aikoja sitten . Ei riisunut paitaansa mielel
lään ja häkeltyi joka tilanteessa. Kuvitteli sotaharjoituk
sen olleen pahaa unta. 
Mikkonen, Lauri -49, Salla. Pieni mutta pahaääninen mies. 
Ilmetty Leo Jokela. Oli tyytyväinen saadessaan komen
nella toisia. 
Ranua, Rauno -51, Ranua. Siviilikarkuri, minkä kyllä huo
mas. O li aina äänessä, silloin kun ei tarvinnut. Piti 
lupaa hereillä kuorsaamalla. 
Rojola, Jukka -50, Kemi. Hiljainen, hurskas myhä1:11ä. 
Tuvan kiivain kirjeen kirjoittaja. Ajatukset aina jossain 
Karihaaran Blondinissa. 
Suikkanen, Antero -50, Kemijärvi. ,Varpulan vahva sii
pi•. Hörisi vitsille kuin vitsille. Oli suurimman osan ajas
ta hiljainen myhäil ijä. 
Varpula, Matti -50, Kemijärvi. Kadotti joka päivä va
rusteitaan . Tanssilavojen kauhu , ei jättänyt iltalom1aan 
käyttämättä . Koskaan iltaloman jälkeen ei ollut rahaa 
eikä luottoa. 
Vainio, Erkki -49, Kittilä. Hiljainen maalaispoika, jonka 
opiskelu Sodankylässä vei rappiolle. Vei joukkoaan pit
kin askelin, ,ainoa varma rukkiin lähtijä•. 
Vesterinen, Esko -51, Salla. Joukkueen kuopus ja pie
ninkin. Yritti varmaan kasvaa, kun nukkui niin paljon. 
Motto: vähän päiviä. 



SODANKYLÄN AUTOKOULU 
HARRINKOSKI 

Sodankylä - Puh. 292 

K-VALINTA 

ONNI ALALUUSUA 

Uruarinhe 18 

Sodalll,kylä - Puh. 317 

PARTURIKAMPAAMO 

PI-RA 

SODANKYLÄ 

PUH. 59 

Kello-, kulta- ja silmälasiliike 

ANSELMI PULKKINEN 
kelloja - kultaa - optiikkaa 

Sodankylä - puh. 51 

Tervetuloa jouluostoksillie 

K-HALLI KEMPPAINEN 
Kirkikotie 23, Sodankylä 

Puh. 551-553 

Osastot: elint., tekstiili, rauta 
ja myymäläauto 

HARKITESSANNE ASUSTEHANKINTOJA 
TERVETULOA SOVITTAMAAN MEILLE 

Naisten Eri1koisHike Pietilä 
Sodra1nkylä - Puh. o1 

Lankoja, piirrettyjä liinoja ym. 

KÄSITYÖ LIIKE 

SIIRI MÄKII{OKIULA 
Oj enI1Just1e 13 

Sodankylä - Puh. 92 

€,-huoltoasema 

Autonne testaten kuntoon 

Soda.nkylä - Puh. 337 
R. IKONEN 

T:mi Johannes Lauri 

PUH. 2486 

ROVANIEMI POHJOLANKATU 27 

KEMIKALIOLIIKE 

I{AUTOVU01RI 
SODANKYLÄ. 

Suosiite!laa,n alan erikoislii:kkeenä 
pailkkaku,nnalla. 

Suosi kiltaa, liity jäseneksi! 



FOTO~VALVIO 
KELLO-RÄSÄNE.N 

Sodankylä 
SODANKYLÄ - PUH. 144 Puh. 194 

K.ai'kkea =lokuvausa,lalta Paissi:k'lllVa~ 
Tervetuloa jouluosioksille. 

mtnuUJt.il:!sa. Suoritamme myös valo-
kopiioj älj ennökset. Kokelall:l-e väinri-
k:n ta.k:ki ja lakki! kuvaustai varten, 

J ouluinen kenkäpaketti 
pukinkonttiin 

TUULAN KENKÄ 
Soda•nky1ä, puh. 570 

PAULAN V AATE 
VIKEN KONE SOPIVAT LAHJAT PUKINKONTTIIN 

KODIN KONEITA YM. 
Sodankyl'ä - Puh. 426 

Soo.mkylä 
Puh. 335 ja lviailo - Puh. 368 

1 
1 

MEIJERITUOTTEET 1 
1 

terveen 
ihmisravitsemuksen 

KA.NS,ALLIS-OSAKE-PANKKI 
perusta 

POHJOISMAIDEN 

e YHDYSPANKKI OY 
ROVANIEMEN SÄÄSTÖPANKKI 

SODANKYLÄ SODANKYlAN OSUUSKASS.A 



SODANKYLÄN KUNTA, 

TERVEHTII 

LAPIN JÄÄKÄRIPATALJOONAA 

JA SEN RIVEISSÄ 

PALVELEVIA 

KARJAPOHJOLA 
ROVANIEMI 
PUH. 3601 

ALJO
KENNEL 
Suomenpystykorva111, loarj~rr -
hukoiran ja laptnporolooi,rain pen
tuja jatkuvasti myytävänä. 

Matti Kuivila 
Sodaniky.Lä - Laipmtie 26 - Puh. 13 

VESTf.Rl'SEN PUKIMO 
SODANKYLÄ - PUH. 83 

VALOKUVAAMO 
SOTILAIDEN KUVAUSKESKUS 
CVänri:kiln takki) 

ROIFOTO 
Rovainiemi - Rovaikarou 'l:7 - Puh. 3450 

MAASEUDULLE POSTIPALVELU 



Suosittu tanssipaikka 

JÄRVIHOVI 

SYVÄ.JÄRVEN NUORISOSEURA 

Sodankyläläiset! 
Olemme varanneet Jouluksi eri.t
täin edullisia lahjaitarjowksia. 
Tulkaa, huoletta ,Juoksemme. 
MieluiJnen Laihia varmasti löytyy. 

KENKÄ-TEKONIEMI 

AUTO-ROVA OY 
ROVANIEMI 
Urheilukatu 7 - Puh. 2300 

KEMI 
LapiJntLe 5 - Puh. 3805 

~ 
VEITSILUOTO OSAKEYHTIÖ 
METSÄOS1ASTO 
SODANKYLÄN HANKINTA-ALUE 

Terävät 
. 
J3 
kestävät 

puukot 
tekee 

J. MARTTIININ 
PUUKKOTEHDAS 
ROVANIEMI 

LEIPOMOMME SUOSITTUJA TUOTTEITA 

RANSKANLEIPÄ 
LAPIN RIESKA 
RUSINAPITKO 
KILOPULLA 

Mannermaan Leipomo 
ERKKI AIKIO 
puh. 162 

LASTENPUKIMO 

MAARET 
ELSA LEHTINEN 

Soda,n:kylä - Puh. 158 



LA.PIN 
KULTA 

tunturi purojen 

raikkautta 

TORNIO:N OLUT OY 

KARJAKUNTA 
ROVANIEMI 

J. M. ESKELINEN 

LAPIN LINJAT OY 
ROVANIEMI 
Ko.skikaitu 4.9 

TERVETULOA JOULUOSTOKSILLE 

Ta.rji)a.mme valaisimia, vatka.imia, 
hiustenkuivaajla, vaa.koja, 
aurink,olamppuja, silitysra.utoja, 
musiikkivä.Uneitä (mm. kitaroita., 
nokkahuiluJa, äänilevyjä) . 

RADIOLIIKE EINO KORPI 
SODANKYLÄ 

LAPIN VEIKOT R.Y. 

KEMIKALIO 

NEITA 
Sodankylä - Puh. 128 

Korhosen Parturiliike 
Linja.-autoasemalla 

Sodankylä - Puh. 379 

ERÄ JA URHEILU 
1'-0DANKYLÄ - PUH. 291 



Tervehdimme· 

Lapin Jääkäripataljoonaa 

Toivottaen Hyvää Joulua ja 

OnneHista Uutta Vuotta 

LAPIN RESERVINUPSEERIT 

LAPIN RESERVINALIUPSEERIT 

REIPPAAN 
TALVIKUNNON 

SAAMISEKSI 
URHEILU OSASTOMME 

TARJOAA: - Suksia 
- Sla,lomväH:neitä 
- Lulstim1ia 

Ennenkuin päätätte 
ka I uste hankin no,ista, 
pistä yty kää tutusmrrui~a 
fökikeemme monirpuoliS1een 
via;lilmi.maan. 
Löydätte ~Htä 
kodin ka.lusteiden lisäksi 
säle- ja, ruHa.kaiihti:met 
sekä runsaan mattovaHkoirn.arn. 

Sodankylän l(alustaja 
ERKKI SALIN 
PUH. 52 

- Ta1vik·a11a,stusväli1neitä SOKOS 
Polketkaapa tutustumaan valikoimllmme! SODANKYLÄ 



PUKIN KONTTIIN 
SUKSIA 
KELKKOJA 
LUISTIMIA 
LELUJA 

V. SIMONEN 
Sodainkylä 

Rovaniemen Laakeri 
ROVANIEMI 
Puh. 4317, 4318 

Rovakairan Sähkö Oy 
VeiitikantLe 6 - Rovanremi 
Puhelin 5771 

ISKU KALUSTE 
ROVANIEMI 

KUKKA-FOTO 

Leena Määttä 
SODANKYLÄ 
PUH. 558 

PIKAI(ULJE.TUS 
Rovaniemi, Urheilukatu 11 B 2 
Puhelin 2020 

SUORITAMME ERILAISIA KULJETUKSIA 

MYöS LINJA-AUTOJA TILAUSAJOON 

PEKKALAN BAARIT 

Käyrämö ja Patokoski 

HYVÄÄ KAHVIA 
VOILEIPIÄ 
LEIVONNAISIA JA 
VIRVOKKEITA. 

Kemin Rakennus Oy 
LAINAANK. 1 
VAIHDE 4511 
ROVANIEMI 
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