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Sotiemme kunnioitetut veteraanit,
arvoisat kutsuvieraat, Jääkäriprikaatin sotilaat ja siviilihenkilökunta, Sodan-
kylän varuskunnan väki,

Vain kaksi vuotta ja kaksi kuukautta on kulunut siitä, kun vastaanotin Jääkäriprikaatin
komentajan tehtävät tällä paikalla eversti Jan Laukalta prikaatin seitsemäntenä komentajana.

Puolustusvoimain komentaja on määrännyt minut puolustusvoimain johtamisen laitoksen johtajaksi
ensimmäinen kuudetta 2001 alkaen. Tunnen sotilaan ylpeyttä luovuttaessani Jääkäriprikaatin
komentajan tehtävät eversti Hannu Aikiolle. Esitän hänelle parhaat menestyksen toivotukset.

Kolmaskymmesensimmäinen kolmatta 1999 sanoin ottavani vastaan komentajan vastuulliset
tehtävät luottavaisena ja suurena haasteena, mutta samalla kunnioitusta ja ylpeyttä tuntien.
Luottavainen olin, koska valmiuteni komentajan tehtävän menestykselliseen hoitamiseen olivat
pitkän ja monipuolisen kokemukseni perusteella hyvät. Kunnioitusta ja ylpeyttä tunsin, koska
joukko-osaston komentajuus on upseerin mieluisimpia, ellei mieluisin tehtävä. Haaste oli upseerin
urani kahdestoista ja samalla vaativin tehtävä. Toivoin, että komentajakaudestani muodostuisi
yhtä rikas, antoisa ja elämänhakuinen kuin edeltäjäni kaudesta — yksi elämän kohokohdista.
Minulla on ollut esimiesteni tuki takanani. Tämä ei kuitenkaan ole riittänyt komentajan tehtävän
menestykselliseen hoitoon, vaan esimies ja ihminen on tarvinnut kaikkien alaistensa:
kantahenkilöstön ja varusmiesten, sotilaiden ja siviilien sekä oman perheensä tuen. Täällä pitkään
palvelleilta olen saanut toivomukseni mukaisesti kaiken sen taustatietämyksen, mitä työssäni
olen tarvinnut.

Teistä ei ole vallan helppoa luopua — seuraan toimanne tämänkin jälkeen — Lappiin on helppo
palata, Lappiin tulen palaamaan ainakin loma- ja vapaa-aikoinani. Joukossanne on vallinnut oikea
me-henki, motivaatio, työilmapiiri ja johtajien kykyjen arvostus ovat olleet selkeästi puolustusvoimien
keskitasoa korkeammat, yhteistoiminta on ollut kitkatonta ja avointa. Teidän kaltaisia työtovereita
en ole ennen tavannut! Meidän tehtävämme ovat edelleen valmius-, koulutus- sekä tukitehtäviä,
joista huollon tehtävät ovat laajimmat. Valmiustehtävä on edelleen keskeisin peruste prikaatin
olemassaololle. Lapissa luotetaan siihen, että puolustusvoimat hoitaa joka päivä valmiustehtävän.
Työ valmiuden ylläpitämiseksi on pitkäjänteistä, jatkuvaa ja osin näkymätöntä.

Varusmiesten koulutus — sodan ajan joukkojen tuotanto — on prikaatin keskeisin ja määrältään
suurin toimintamuoto. Mikäli edelleen pystymme muodostamaan varusmiehistämme ja henkilö-

Komentajanvaihdos
31.05.2001  —
eversti Vesa Tervon
tehtävän luovutuspuhe

eversti  Vesa Tervo
Jääkäriprikaatin komentaja

01.04.1999 – 31.05.2001
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kunnasta sotakelpoisia, maanpuolustustöissä taitavia, kurinalaisia yksiköitä olemme täyttäneet
tehtävämme.

Kolmantena päätehtävänä on yhä enemmän nousemassa esiin arktinen koulutus, sen tutkiminen
ja kehittäminen. Uudelleen hyvin alkanut toiminta muodostaa tulevina vuosina todellisen haasteen
kaikille prikaatissa työskenteleville. Sanoin uudelleen siksi, koska puolustusvoimain komentaja,
kenraali Lauri Sutela ilmaisi tämän kehittämisvelvoitteen jo Jääkäriprikaatin perustamisjuhlan
puheessaan lähes 22 vuotta sitten. Yhteistoiminta muiden joukko-osastojen ja naapurimaiden
ystävyysjoukko-osastojen kanssa liittyy myös arktisen koulutuksen kehittämiseen. Kansainvälisyys
on yhä enemmän työntymässä myös pohjoisen joukko-osastomme toimintaan uutena haasteena.

Komentajakaudelleni osui monta mieleen jäänyttä tapahtumaa: Jääkäriprikaatin 20-vuotisjuhla,
valtakunnalliset sotilaskotipäivät, veteraanien kirkkopäivä, sotilaiden SM-suunnistukset Luostolla
ja hiihdot viime maaliskuulla ja korkean tason kansainväliset vierailut Leningradin Sotilaspiirin
komentajaa myöten — ansaitsevat ainakin maininnan. Pohjoisen Maanpuolustusalueen har-
joitusjärjestelmään kuuluvat harjoitukset jääkäri- ja pioneeriharjoitus ja taistelu- ja ampumahar-
joitukset ja Vaara-pääsotaharjoitus viime kesänä ovat jääneet mieleen ja tietenkin Hanki-2000
viime joulukuulta, jonka itse sain johtaa.

Varusmiesten ja henkilökunnan menestys niin koulutuksessa kuin urheilussakin on ilahduttanut
minua suuresti. Pohjoisen Maanpuolustusalueen komentajan myöntämän Veteraanikannun —
kolmannen kerran peräkkäinen voitto — on sokerina pohjalla, josta olen erityisen ylpeä. Kannun
voittamiseen jokaisen panos on ollut merkittävä, josta haluan teitä kaikkia kiittää. Menestyksen
ohessa on ollut myös kirveleviä tappioita ja raskaitakin aikoja. Komentajakausi on ollut elämän-
makuista.

Te varusmiehet olette omalta osaltanne toteuttamassa turvallisuuspolitiikkamme erästä keskeistä
peruspilaria — yleistä asevelvollisuutta ja siihen kuuluvaa varusmiespalvelusta — täällä
Jääkäriprikaatissa. Toivon, että olette tunteneet suorittavanne vaativaa ja arvostettua velvollisuutta
– olette yhteiskuntamme täysivaltaisia kansalaisia. Tarkoitus on ollut, että teitä kohdellaan tämän
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mukaisesti — asiallisesti ja arvostaen. Jääkäriprikaati on kuitenkin
vain osa Sodankylän varuskuntaa.

Sodankylän Vaatetuskorjaamon, Puolustushallinnon Raken-
nuslaitoksen aluetoimiston, Sodankylän Sotilaskotiyhdistyksen
ja Pohjoisen Maanpuolustusalueen Sodankylän Tietotekniik-
kapisteen panos koko varuskunnan hyväksi on mittava, josta
haluan lausua vilpittömät kiitokset.

Kiitän Sodankylän kuntaa ja seurakuntaa, sotiemme vete-
raaneja, Jääkäriprikaatin Kiltaa ja kotikunnan asukkaita, yrityksiä
ja yhteisöjä vankasta tuesta, jonka tiedän jatkuvan myös
tulevaisuudessa. Toivotan Jääkäriprikaatille — arktisen kou-
lutuksen keskukselle, erikoisjoukolle — mitä parhainta tulevai-
suutta. Jääkärien hengessä yhdessä eteenpäin!

 Eversti Vesa Tervo

Eversti Vesa Tervo suorittaa viimeisen joukkojen katselmuksen Jääkäripri-
kaatin komentajana yhdessä seuraajansa eversti Hannu Aikion kanssa
31.05.2001.
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Kunnioitetut sotiemme veteraanit, herra eversti,
hyvät kutsuvieraat, Jääkäriprikaati

Olen ottanut Jääkäriprikaatin komentajan tehtävät vastaan
tänään nöyrin ja hieman jännittynein mielin – onhan joukon

komentajuus jokaisen upseerin tavoitteena, tehtävistä tavoi-
telluin. Erityisen miellyttävää on tulla komentajaksi Sodankylään
syntymäkuntaani. Muistan vuoden 1964 elokuun alun, kun kym-
menvuotiaana pojannassikkana olimme perheemme kanssa
pakkautuneet isän kuorma-auton hyttiin Riipissä kohteena
Sodankylä, johon Pohjanmaan Jääkärit olivat marssimassa
polkupyörin Vaasasta. Ohimarssi kylän keskustassa jäi unoh-
tumattomasti tuon pikkupojan mieliin. Valmistuttuani upseeriksi
vuonna 1977, aloitin tässä samassa joukossa, silloisessa Lapin
Jääkäripataljoonassa. Toimin nuoren upseerin erilaissa teh-
tävissä: alokasjoukkueen kouluttajana, aliupseerikoulun linjan-
johtajana ja lopuksi Sissikomppanian päällikkönä. Pataljoona
kasvoi prikaatiksi 1970-luvun lopulla. Käsky kävi vuonna 1983
siirtyä opettajaksi Kadettikoululle. Tuosta on kulut lähes kahdek-
santoista vuotta ja yhdeksän siirtoa, joista kaksi kansainvälisissä
tehtävissä.

Tunnen ylpeyttä saadessani tulla uudestaan Jääkäriprikaatiin
komentajaksenne. Puolustusvoimain johto teki päätöksen pri-
kaatin komentajuuden antamisesta paikkakunnan omalle kas-
vatille hyvin tietoisena niistä vahvuuksista, eduista ja mah-
dollisista muista vaikutuksista, mitä tällaiseen tilanteeseen liittyy.
Tilanne ei kuitenkaan ole ainutkertainen puolustusvoimissa.
Tulemme yhdessä kehittämään Jääkäriprikaatia ja Lapin puo-
lustusta. Sodankylän kunnan ja varuskunnan välinen yhteistyö
on valtakunnankuuluisaa. Sitä käytetään esimerkkinä hyvin
toimivasta yhteistyöstä. Haluan tätä jatkaa ja uusiakin muotoja
yhteistyön jatkamiseksi voidaan jatkossa tutkia molemminpuo-
lisen hyödyn edistämiseksi.

On ollut mukava seurata, kuinka Jääkäriprikaatin yhteistyö
sotiemme veteraanijärjestöjen kanssa on läheistä ja hyvin toi-
mivaa. Jääkäriprikaatin nuorille varusmiespalvelustaan suo-
rittaville miehille ja naisille on tärkeää välittää tietoja ja tuntoja
veteraanipolvilta. Veteraanisukupolvet antoivat parhaat nuo-
ruusvuotensa — on syytä huomata — siihen, että tänäänkin
saamme seisoa tässä tilaisuudessa.

Jääkäriprikaatin asema Lapin puolustuksessa ei ole muut-
tunut niistä olosuhteista, kun se tänne Pohjan perukoille siirrettiin
1960-luvun alussa. Viimeisen vuosikymmenen aikana turval-
lisuusympäristössämme tapahtuneet muutokset ovat kuitenkin
heijastuneet myös puolustusvoimiin — Jääkäriprikaati ja So-
dankylän kuntakin ovat tästä osansa saaneet. Vuoden 1997:n

Eversti Hannu Aikio Jääkäriprikaatin komentajaksi

Jääkäriprikaatin komentaja
01.06.2001 alkaen

eversti Hannu Aikio

Ensimmäisen ohimarssin vastaan-
otto uutena Jääkäriprikaatin
komentajana yhdessä edeltäjän
kanssa.
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valtionneuvoston eduskunnalle antaman selonteon muutokset
ovat Pohjois-Suomessa saatettu loppuun. Sotilaana tehtävämme
on toteuttaa meille käsketyt tehtävät. Voimme olla ylpeitä
tuloksistamme ja kehityksestämme arktisen koulutuksen osaa-
jina ja kehittäjinä. Puolustusvoimat tarvitsee tällaista osaamista.
Meidän tulee olla ylpeitä siitä, että saamme palvella näissä
vaativissa oloissa. Jääkäriprikaatin arktinen kaiku on velvoittava
ja kannustava sekä kunnioitusta herättävä sekä kotimaassa että
ulkomailla. Myöskään korkea maanpuolustushenki ja
maanpuolustustahto Lapissa eivät jää keneltäkään huomaa-
matta. Tässä työssä Jääkäriprikaatilla on ollut ja tulee olemaan
merkittävä rooli.

Jääkäriprikaatin henkilökunta ja varusmiehet,
Vaihtaessamme tehtäviä kuluneen viikon aikana on ollut hienoa
nähdä motivoitunutta ja tehtäviinsä innokkaasti suhtautuvaa
väkeä. Tällaisen joukon kanssa on hyvä aloittaa ja jatkaa työtä
Lapin ja maanpuolustuksen hyväksi!

Herra eversti,
Kiitän Teitä Jääkäriprikaatin eteen tekemästänne työstä, otan
mielelläni komentajuuden vastaan, kun joukko on hyvässä is-
kussa. Toivotan Teille mitä parhainta jatkoa uusissa vaativissa
tehtävissä upseerikoulutuksemme ja johtajuuden kanssa, kii-
toksia!

Eversti Hannu Aikio

“Tunnen ylpeyttä saadessani tulla
uudestaan Jääkäriprikaatiin komen-
tajaksenne. Puolustusvoimain
johto teki päätöksen prikaatin ko-
mentajuuden antamisesta paikka-
kunnan omalle kasvatille hyvin tie-
toisena niistä vahvuuksista, eduista
ja mahdollisista muista vaikutuk-
sista, mitä tällaiseen tilanteeseen
liittyy” …
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Millenium 2000 toi mukanaan
henkilövaihtoja

Pääkirjoitus

Uusi vuosi alkoi kaikkialla maailmassa juhlinnalla, jota
tehostettiin monimuotoisin ilotulituksin ja ennustein.
Maailman loppua ei kuitenkaan tullut, vaan elämä jatkui

lähestulkoon entisellään — arkisena mutta haastavana. Jääkä-
riprikaatissakin vuosituhannen vaihto huomioitiin aikaisempia
vuodenvaihtoja juhlallisemmin. Komentaja piti tilanteeseen so-
pivan puheen, ammuttiin runsaammin raketteja ja juotiin päälle
kakkukahvit keskellä yötä.

Vuoden vaihteen jälkeen saimme Pohjois-Suomeen runsaasti
lunta. Erityisen paljon sitä satoi Rovaniemen pohjoispuolella,
muutoin talvi oli lauha. Lumi tuli tutuksi kouluttajille ja koulutetta-
ville mutta ennenkaikkea lumenpoisto-organisaatioille, joka
ajoittain tuskaili sen kanssa. Poikkeuksellisen korkeat lumivallit
alkoivat sulamaan vasta huhtikuussa — Jääkäri-ja pioneeri-
harjoituksen aikana. Sulamisvedet kiihdyttivät henkilöstövaih-
toja.

Henkilöstö on kuin ketju. Kun yksi lenkki poistuu, on tilalle
saatava uusi lenkki tai seuraava lenkki on kiinnitettävä edel-
liseen. Tällöin ketjun toiseen päähän on saatava vastaavasti
uusi lenkki, jotta ketjun mitta ei lyhenisi ja sille asetettu tehtävä
täyttyisi. Valitettavasti  joukko-osastojen henkilöstöketju on ve-
detty nykyään niin kireälle, että yhdenkin lenkin puuttuminen
haittaa toimintoja. Tilapäiset lenkit ovat ketjun heikoin kohta.

Kesään mennessä Jääkäriprikaatin esikunnassa kävi vilske,
operatiivisen- ja henkilöstötoimiston päälliköt vaihtuivat. Siirrot
kyettiin järjestämään sisäisesti. Myös esikuntapäällikkö sai
haluamansa kansainvälisen tehtävän Libanoniin, suomalaisen
pataljoonan komentajaksi. Hänen tilalleen siirtyi allekirjoittanut
Kainuun Prikaatista myös omasta halustaan. Keskikesällä vaihtui
Lapin Jääkäripataljoonan komentaja, everstiluutnantti Timo Ka-
rosen siirryttyä reserviin. Tehtävän otti vastaan everstiluutnantti
Kari Veijalainen Pääesikunnasta. Hän sai avukseen vanhan
jääkäriprikaatilaisen, majuri Jyrki Vaaramon Vaasan
Sotilasläänin Esikunnasta. Vaihdot aiheuttivat luonnollisesti lisää
sisäisiä siirtoja ja uusiin tehtäviin määrämisiä. Siirtoja vauh-
dittivat yllättävät eroamiset ja suunniteltua nopeammat ulkomaan
komennukset sekä majuri Esko Raaterovan siirto Lapin
Sotilasläänin Esikuntaan. Muutenkin kesä oli helteinen ja
syöpäläisrunsas.

Juuri havaittavaan ruskaan mennessä moni meistä totesi
olevansa uudessa tehtävässä. Onneksi saimme uusia lenkkejä

Esikuntapäällikkö
01.06.2000 alkaen
everstiluutnantti
Markku Tomperi
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ketjun alkupäähän kun poikkeuksellisen paljon yliluutnantteja
astui palvelukseen. Asialla on myös nurja puolensa, he kaikki
siirtyvät muutaman vuoden kuluttua jatkokurssille saman-
aikaisesti. Opistoupseereita emme saaneet yhtään. Sensijaan
meiltä siirtyi Janne Salmela Viestíkoelaitokseen. Onnistuimme
saamaan Karjalan Prikaatista Petteri Salmelan. Näin ollen
Salmeloiden määrä pysyi kuitenkin muuttumattomana. Millenium
toi mukanaan tosiasian, että ulkoisia siirtoja tapahtuu ilman
rakennemuutoksia kaikissa henkilöstöryhmissä, ei vain upsee-
reilla. Tähän saamme tottua jatkossa, myös siviilivirat ovat
siirrettävissä ihmisineen mikäli halutaan.

Kaikesta kiireestä ja uusista asioista huolimatta suunnitellut
toiminnot onnistuttiin viemään läpi hyvin Monenlaisia voima-
varoja kysyivät monitahoiset tapahtumat kuten VAARA- ja HANKI-
harjoitukset. Niistäkin selvittiin kiitoksin. Kiitoksen mahdollistivat
osallistuneet joukot, mutta ei ilman esikuntien suunnittelu- ja
huoltokeskuksen tukipalveluja.

Millenium- muutokset eivät lamaannuttaneet toimintoja. Uudet
luudat lakaisivat hyvin, sen mahdollisti vanhat kaaderit, jotka
toivat julki, mistä on lakaistava. Yhteistyössä, mutta ennenkaik-
kea yhteisymmärryksessä on voimamme.

Esikuntapäällikkö, everstiluutnantti Markku Tomperi

Sotiemme veteraanien pohjoisen
Suomen kirkkopäivän juhlayleisö
keskittyneenä juhlan päättänee-
seen Maamme-lauluun 30.08.2000
Sodankylän jäähallissa. Juhlaan
yleisöä osallistui yli 1 600 henkeä.
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Pääsiäislomallani luin saamani “Kenraalin testamentti” kirjan,
jossa kunnioitettu kenraali Adolf Ehrnrooth kertoo mielen-

kiintoisesti maamme itsenäisyyden ajan sodista ja niihin liittyvistä
elämän vaiheista. Yhä enemmän nousee kunnioitus tuota suku-
polvea kohtaan, joka puolusti isänmaatamme vaikeissa olo-
suhteissa. Näin veteraanijuhlan alla ei voi muuta kuin todeta taas
kerran ettei itsenäisyytemme ole itsestään selvyys, vaan se on
saavutettu monin uhrauksin ja sitä on puolustettava tänäkin
päivänä samalla isänmaan rakkaudella kuin sotiemme veteraanit
aikanaan.

Jääkäriprikaati on toiminut Sodankylässä yli 30 vuotta. Yksi
kehityksen moottori kunnassamme on ollut varuskunta. Sen
myötä olemme saaneet uutta voimaa moniin asioihin ja hyvällä
yhteistyöllä uskon näin jatkuvan. Tällä hetkellä on painotettu
ettei varuskunta ole lakkautusuhan alla, mutta kuitenkin suuri
pelko puolustusvoimien rakenteellisista muutoksista kalvaa mie-
liämme. Jokainen työpaikka on tärkeä kunnassa, jossa työt-
tömyys on korkea. Niinpä toivomme, että myös vaatetuskorjaamo
sekä muut palvelut säilyvät Sodankylässä.

Pohjoisen Lapin puolustuksesta vastaa Jääkäriprikaati  kun-
talaisina haluamme elää jatkossakin turvallisin mielin tietäen
myös, että arktinen koulutuskeskus täällä tarjoaa erittäin taso-
kasta koulutusta. Maanpuolustus ei kuitenkaan ole pelkästään
työllisyysasia, vaan se on ensisijaisesti koko Suomen valtakunnan
turvallisuuskysymys. Lappilaisten mielestä maamme kaikki rajat
ovat yhtä tärkeitä turvattaviksi.

Sodankylän kunta ja kuntalaiset kiittävät hyvästä yhteistyöstä
sekä toivotamme menestystä jatkossa Jääkäriprikaatille, sen
henkilöstölle ja varusmiehille!

Elsi Poikela
Kunnanhallituksen puheenjohtaja

Sodankylän kunnan tervehdys

Kunnanhallituksen puheenjohtaja
Elsi Poikela
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PERINNESIVU

JÄÄKÄRIPRIKAATIN LIPPU

LAPIN JÄÄKÄRIPATALJOONAN
PERINNELIPPU

PERINNEPÄIVÄ
11. MAALISKUUTA

POHJAN JÄÄKÄRIPATALJOONAN
PERINNELIPPU

JÄÄKÄRIPRIKAATIN PERUSTAMISPÄIVÄ ON 01.10.1979
VUOSIPÄIVÄ ON LOKAKUUN ENSIMMÄINEN PÄIVÄ
KUNNIAMARSSI ON JÄÄKÄRIEN MARSSI

JÄÄKÄRIPRIKAATIN JOUKKO-
OSASTORISTI

LAPIN JÄÄKÄRIRISTI

        JÄÄKÄRIPRIKAATIN
JOUKKO-OSASTOTUNNUS

PERINNEPÄIVÄ
16. HELMIKUUTA
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JÄÄKÄRIPRIKAATI

ARKTINEN



ETUPYÖRÄ 2000 13KOULUTUSKESKUS  2000



ETUPYÖRÄ 200014

Jääkäriprikaatin perinnetaustan lyhyt oppimäärä
Lyhyt historian
kertaus
Jääkäriprikaati perus-
tettiin 01.10.1979. Sen
joukkoyksiköitä ovat
nykyisin Lapin Jääkäri-
pataljoona ja 01.10.1998
toimintansa aloittanut
Pohjan Jääkäripataljoo-
na. Pohjanmaan Tykis-
törykmentti, joka lak-
kautettiin 30.09.1998
Sodankylässä oli Jää-
käriprikaatin joukkoyk-
sikkönä vuosina 1982 –
1998. Samoin joukkoyk-
sikkönä oli Sodankylän
Pataljoona vuoden 1990
alusta vuoden 1996 lop-
puun.

Jääkäriprikaatin lipun on
suunnitellut taiteilija Lasse

Talosela. Lippu vihittiin käyt-
töönsä 22.11.1982. Jääkäripri-
kaatin kunniamarssi on Jean
Sibeliuksen säveltämä ja
Heikki Nurmion sanoittama
Jääkärien marssi.

Jääkäriprikaati vaalii kaik-
kien jääkärijoukkojen tavoin
suomalaisen Kuninkaallisen
Preussilaisen Jääkäripataljoo-
na 27:n ja joukkoyksiköidensä
— nykyisten ja lakkautettujen
— perinteitä.  Lisäksi Jääkäri-
prikaati on ottanut vaalittavak-
seen talvisotaan Lapin miehis-
tä perustetun Jalkaväkiryk-
mentti 27:n perinteet talvisodan
päättymisen muistopäivänä
1990. Jatkosodan aikaisen
pohjoisen miehistä perustetun
6.Divisioonan perinteitä on
joukko-osasto lupautunut vaa-
limaan 28.09.2001 alkaen, kun
6. Divisioonaan kuuluneen

Jalkaväkirykmentti 12, jänkä-
jääkäreiden, perinteitä on vaa-
littu jo 26.07.1986 alkaen. Li-
säksi vaalittavaksi on otettu
jatkosodan aikaisen Erillis-
osasto Savukosken (ErOsSau)
perinteet vuodesta 1995 al-
kaen.

Varuskunta on ollut Sodan-
kylässä lähes neljäkymmentä
vuotta. Rakennustyöt aloitettiin
vuonna 1959. Sodankylään
päätettiin siirtää Pohjanmaan
Jääkäripataljoona, jonka sijain-
tipaikka oli Vaasa. Vuonna
1963 oli osa pataljoonaa muu-
taman viikon kesällä Sodan-
kylässä totuttautumassa olo-
suhteisiin. Ensimmäiset vaki-
tuiset joukkonsa Sodankylän
varuskunta sai vuonna 1964.
Sodankylään jääkärit marssi-
vat polkupyörillä Vaasasta.
Matka alkoi 29.07.1964 klo
05.00 ja tuloparaati Sodanky-
lään tapahtui 02.08.1964.

 Koulutus pohjoisen olosuh-
teissa aloitettiin aluksi hieman
kangerrellen, mutta pataljoo-
nan hyvä yhteishenki toi pian
hyviä koulutustuloksia. Patal-
joonan nimi muutettiin 01.07.
1966 vastaamaan sen uutta
kotipaikkakuntaa eli Pohjan-
maan Jääkäripataljoonasta tuli
Lapin Jääkäripataljoona. Patal-
joona sai uuden sotilaskodin
vuonna 1964.

Pataljoona harjoitteli ympäri
Lapin aluetta, tärkeimmät har-
joitukset pidettiin Ristilammen
alueella. Pataljoonan toiminta
kasvoi pikkuhiljaa ja vuonna
1978 saatiin tieto, että Sodan-
kylään perustetaan maavoi-
mien yhtymä, jonka nimeksi
tulisi Jääkäriprikaati.

Jääkäriprikaati aloitti toimin-
tansa 01.10.1979 ja Lapin Jää-
käripataljoona liitettiin siihen
joukkoyksikkönä.  Prikaatin eril-
lisyksiköinä perustettiin Kulje-

SA-kuva

Jääkäriprikaati sai joukko-osastolippunsa tasavallan presidentin linnassa
22.11.1982 järjestetyssä tilaisuudessa presidentti Mauno Koivistolta.
Lipun lahjoittivat Sodankylän Sotilaskotiyhdistys, Sodankylän kunta,
Jääkäripataljoona 1:n - Lapin Jääkäripataljoonan Kilta ja Pohjois-Suomen
Tykkimeiskilta.
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tus- ja Viestikomppaniat sekä
Kajaanista siirretty Pioneeri-
komppania, jotka liitettiin pri-
kaatiin. Maavoimien rauhan-
ajan uudelleenorganisoinnissa
Oulussa toiminut Pohjanmaan
Tykistörykmentti päätettiin liit-
tää Jääkäriprikaatiin ja siirrettiin
Sodankylään kahdessa vai-
heessa 14.09.1981 ja 15.07.
1982. Jääkäriprikaati jatkoi kas-
vamistaan ja prikaatiin pe-
rustettiin erillisyksiköistä kol-
mas joukkoyksikkö, Sodanky-
län Pataljoona 01.01.1990. So-
dankylän Pataljoonan historia
ei kuitenkaan ollut pitkä, sillä
pataljoona lakkautettiin jo vuo-
den 1996 lopussa.

Puolustusvoimien rakenne-
muutos vuonna 1997 koetteli
myös Sodankylää. Vuoden
1993 alusta Pohjois-Suomen
Sotilasläänistä  Pohjoiseksi
Maanpuolustusalueeksi muut-
tuneen maanpuolustusalueen
valmiusyhtymä päätettiin pe-
rustaa Kajaaniin ja samalla teh-
tiin päätös tykistökoulutuksen
keskittämisestä valmiusyhty-
mään. Pohjanmaan Tykistöryk-
mentti päätettiin lakkauttaa ja
lakkauttaminen toteutettiin
30.09.1998.

Rakennemuutoksen yhtey-
dessä päätettiin lakkauttaa
myös Pohjan Prikaati Oulussa.
Jääkäriprikaatista tuli jalkavä-
kikoulutusta antava prikaati

01.10.1998, kun Pohjan Jää-
käripataljoona aloitti toimin-
tansa Sodankylässä. Pohjan
Jääkäripataljoona peri Pohjan
Prikaatin lipun ja perinteet.

Nykyisin Jääkäriprikaati on
arktista koulutusta antava ke-
hittyvä ja arktista koulutusta ke-
hittävä koulutuskeskus.

Jääkäripataljoona 1:n,
Pohjanmaan Jääkäripa-
taljoonan joukko-osas-

totunnus 30.06.1966
saakka.

Lapin Jääkäripataljoonan
joukko-osastotunnus

05.12.1983 saakka

Pohjanmaan
Tykistörykmentin

joukko-osastotunnus
05.12.1983 saakka

Jääkäriprikaatin joukko-
osastotunnus 06.12.1983

alkaen

Revontulten Prikaati, Jääkäriptikaatin 20-vuotisjuhlakirjan, päätoimittaja
everstiluutnantti Timo Ekdahl toimituskuntineen sai komentajan kiitokset
juhlahetkessä rantasaunan kodassa 01.02.2000.

6.D:n lipun ja perinteiden luovutus Jääkärirpikaatin vaalittavaksi tapahtui
28.09.2001 Jääkärirpikaatin vuosipäivänjuhlassa.
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Taistelu- ja ampumaharjoitus
“HANKI-2000”  08. – 21.12.2000
Harjoituksen johtaja,
eversti Vesa Tervo

Vaativa tehtävä

Jääkäriprikaatin toimeen-
pano vastuulla ollut Pohjoi-

sen Maanpuolustusalueen
koulutusjärjestelmään kuuluva
taistelu- ja ampumaharjoitus
joulukuussa oli vuoden 2000
yksi vaativimmista haasteista.
Komentaja linjasi haasteen tär-
keyden jo vuoden 1999 Etu-
pyörän tervehdyksessään.
Tehtävämme oli siten suunni-
tella, valmistella ja johtaa tais-
telu- ja ampumaharjoitus, joka
nimettiin “Hanki 2000”:ksi.

Eriteltynä tehtävä tarkoitti
sitä, että Jääkäriprikaatin tuli
johtaa harjoitusta edeltävät tie-
dustelu- ja valmistelutilaisuu-
det, sopia yhteistoiminta Lapin
Lennoston ja Lapin Rajavar-
tioston sekä muiden yhteistoi-
mintaosapuolten kanssa, ni-
metä harjoituksen johto, tarvit-
tavat huolto-osat, joukkotuo-
tannon mukaiset joukot sini-
selle puolelle ja tarvittavat jou-
kot keltaiselle puolelle koulut-
tajineen ja kalustoineen sekä
suunnitella, valmistella ja joh-
taa harjoitukseen liittyvät ker-
tausharjoitussuunnitelman mu-
kaiset harjoitukset ja taiste-
luharjoituksen pelitoiminta.

Piti myös valmistella ja joh-
taa joukkokoulutuskauden
määrätyt taisteluammunnat ja
tukea muita ammuntoja. Oli
myös kehitettävä henkilöstön
taitoja toimia sodan ajan sijoi-
tusten mukaisissa tehtävissä

laajamittaisen hyökkäyksen
uhkatilanteessa, kouluttaja- ja
erotuomaritehtävissä sekä tai-
toja johtaa taisteluammuntoja.

Lisäksi oli osallistuttava tuo-
tantojoukkojen sotakelpoisuu-
den arviointiin ja mittaukseen
sekä koko harjoitusta koske-
van kertomuksen ja erilaisten
muistioiden laatimiseen. Sa-
malla oli tutkittava ja kehitet-
tävä arktista koulutusta ja toi-
mintoja.

Harjoituksen aihe ja
valmistelut
Jääkäriprikaatin komentaja joh-
ti sekä harjoituksen valmistelut
että toteutuksen apunaan
esikuntapäällikkö sekä opera-
tiivisen toimiston päällikkö.

Taisteluharjoituksen aiheek-
si määriteltiin jääkäriprikaatin
hyökkäys Lapin talviolosuhteis-
sa laajalla vastuualueella.
Joulukuussa päivä kestää na-
papiirin tasalla vain noin kaksi
tuntia. Lunta piti olla myös riit-
tävästi hiihtämisen ja maas-
toajoneuvojen käytön harjoit-
telua varten sekä ainakin ajoit-
tain kovaa pakkasta. Harjoi-
tuksessa pakkanen laski par-
haimmillaan alle –20 C-asteen,
mutta lunta oli vain noin kym-
menen senttiä. Sakea sumu
haittasi osin ammuntoja.

Harjoituksessa toimineen
jääkäriprikaatin operaatioita
koskeva päätös laadittiin huh-
tikuun maastontiedustelun jäl-
keen. Huhtikuussa julkaistiin
myös Jääkäriprikaatin komen-

tajan päätös harjoituksen to-
teuttamisesta. Useiden aikai-
sempien harjoitusten kerto-
muksiin kirjatut kokemukset,
kehittämistarpeet ja -mahdol-
lisuudet otettiin huomioon. Har-
joituksen käskyluonnos laa-
dittiin lokakuun alkuun men-
nessä ja toimeenpanokäsky
marraskuun alkuun mennes-
sä.

Tiedustelu- ja valmisteluti-
laisuuksien painopiste oli tais-
telu- ja ampumaharjoituksen eri
osatoimintojen tarkoituksen-
mukaisessa ja turvallisessa
yhteensovittamisessa. Ensim-
mäisessä valmistelutilaisuu-
dessa laadittiin aselajien pe-
rusajatukset sekä taistelu- ja
koulutussuunnitelmien rungot
sinisen ja keltaisen pataljoonille
ja erillisyksiköille. Ammunnan
johtajien runkosuunnitelmat tar-
kastettiin maastossa.

Toisessa valmistelutilaisuu-
dessa marraskuun alussa tar-
kistettiin sekä operatiiviseen
suunnitelmaan että harjoituk-
sen toimeenpanoon liittyvät
asiakirjaluonnokset. Henkilös-
tön käyttö-, koulutus-, taistelu-
ja liikesuunnitelmat sekä au-
raussuunnitelmat laadittiin.
Ammunnan johtajat  viimeiste-
livät omat suunnitelmansa.

Harjoitusta edeltävä tuotan-
to-joukkojen koulutus ja käy-
tännön valmistelut toteutettiin
Lapin Jääkäripataljoonan ko-
mentajan johdolla.

Taisteluharjoitus
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Sininen puolue muodostettiin
mahdollisimman tarkoituksen-
mukaiseen joukkotuotantoko-
koonpanoon.Joukkotuotan-
nossa olevia sissiyksiköitä käy-
tettiin tiedusteluun sekä hajau-
tettuun ja koottuun taisteluun.
Puuttuvat jääkäriprikaatin jou-
kot pelattiin. Koulutuksen pai-
nopiste oli joukkoyksikkötason
toiminnan harjoittelussa.

Keltaisen puolen muodosti
taisteluosasto, jota käytettiin
hyökkäys- ja puolustustaiste-
luun. Ilmavoimia käytettiin en-
sisijaisesti keltaisella puolella.

Harjoituksen johdon esikun-
ta suunniteltiin johtamaan sekä
sinistä että keltaista puoluetta.
Esikunta ryhmittyi Sarriojärven
alueelle 08.12. aamupäivän ai-
kana ja oli johtamisvalmiina
iltapäivällä. Joukot saapuivat
alueelle 08.– 09.12. ja ne otet-
tiin johtoon suunnitelman mu-
kaisesti tulokynnyksillä, ryhmi-
tysalueilla tai esikunnassa.
Harjoituksen käynnistäminen
onnistui vähintään tyydyttäväs-

ti, vaikka johtoesikunta saapui
alueelle samana päivänä en-
simmäisten joukkojen kanssa.
Esikunnan hajaryhmitys ja sen
siirrot palvelivat hyvin sekä esi-
kunta- että viestikomppanian
koulutusta. Esikuntakonttien
käyttöä kannattaisi kokeilla tu-
levissa harjoituksissa.

Harjoituksen keskeisin jouk-
ko, Jääkäripataljoona 44, oli
ensimmäistä kertaa koossa
ryhmityttyään alueelle. Patal-
joona tiedusteli, valmisteli ja
harjoitteli käskettyjä valmistau-
tumistehtäviä komentajansa
kapteeni Juha Korvasen joh-
dolla 09.– 10.12. Hyökkäystä
harjoiteltiin yksiköittäin ensim-
mäisenä ja koko pataljoonaa
seuraavana päivänä. Koko pa-
taljoonan harjoittelua tarvitaan,
koska tässä J-kauden harjoi-
tuksessa joukko on koossa en-
simmäistä kertaa. Harjoittelu
voidaan toteuttaa toistavana
ainakin alussa supistetuin
etäisyyksin, jolloin painopiste
on joukon yhteen hitsaamises-
sa sekä virheiden korjaami-

sessa. Erityisesti on harjoitel-
tava siirtymistä, opastusta sekä
toimintaa jalkautumisalueella.

Pataljoona toteutti taistelu-
harjoituksessa kaksi hyökkäys-
tä. Ensimmäinen hyökkäys to-
teutettiin 11.12. Iso-Mellavaa-
ran – Suontajanselän alueelle.
Keltainen suoritti vastahyök-
käyksen ja tavoitteen tilanne
vakautettiin 12.12. kuluessa.
Toinen hyökkäys toteutettiin
13.12. Mukkanulkin alueelle.
Keltainen suoritti vastahyök-
käyksen, joka torjuttiin 14.12.
aamupäivän aikana. Varsinkin
jälkimmäinen pataljoonan
hyökkäys vakuutti ja onnistui
varsin hyvin.

Pataljoona kykenee joulu-
kuun olosuhteissa tekemään
kouluttavan ja valmistellun
hyökkäyksen noin joka toinen
vuorokausi. Esikäsky on saa-
tava noin vuorokausi ennen ha-
luttua vaikutusta, jotta myös
pataljoonan komentaja voi ar-
vioida tilanteen, päättää, esi-
käskyttää ja käskyttää omat

Harjoituksen käskynanto käynnissä — toiminta-ajatus
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alajohtoportaat. Jääkäripatal-
joonan tulenjohto- ja viestipat-
terin on osallistuttava kaikkiin
joukkokoulutuskauden harjoi-
tuksiin.

Johtajien on taattava itsel-
leen riittävä lepo ja ravinto, kos-
ka heidän on oltava parhaim-
millaan taistelujen ratkaisuvai-
heissa. Vastuuta on uskallet-
tava jakaa varajohtajille ja muil-
le sijaisille. Kouluttajien on tuet-
tava sekä henkilökuntaan kuu-
luvaa että varusmiesjohtajaa
syväjohtamisen keinoin.

Taistelijan simulaattoreiden
käyttö elävöitti harjoitusta ja
pakotti taistelijat toimimaan
tilanteenmukaisesti. Simulaat-
toreiden käyttö on syytä ottaa
huomioon jo  harjoituksen val-
misteluissa ja etsittävä simu-
laattoreiden parhaat käyttö-
maastot, jossa joukot saadaan
kohtaamaan.

Harjoituksessa oli kaksi ero-
tuomariryhmää, jotka onnistui-
vat tehtävässään hyvin. Ilma-
erotuomariryhmä sai aikaan
elävän ilmatoiminnan, jota
maalilennokki  sopivasti tuki ja
oli kustannustehokas.

Sinista puoluetta tuki taiste-
luharjoituksessa reservistä
muodostettu jalkaväkiprikaatin
huoltokomppania, jolle suuret
harjoitusvahvuudet takasivat
todentuntuisen toiminnan.
Komppania oli hyvähenkinen
ja motivoitunut, johon komp-
panian päällikön yliluutnantti
Ilkka Välimaan henkilökoh-
tainen panos oli ratkaiseva.
Välimaa palkittiinkin myöhem-
min maanpuolustusalueen
vuoden 2000 reserviläiskou-
luttajana. Jääkäripataljoona
44:n huoltokomppania oli Kai-

nuun Prikaatin perustama. Kel-
taisella puolella toimi Jääkäri-
prikaatin perustama huolto-
komppania. Huoltovastuu oli
oikein jaettu ja huollon yleis-
järjestelyt onnistuivat.

Taisteluharjoituksessa oli
noin 550 ajoneuvoa. Sääolot
vaihtelivat rajusti ja tiestö oli
ajoittain erittäin liukas. Harjoi-
tuksessa tapahtui yksi liiken-
neonnettomuus sekä muuta-
mia ojaanajoja. Vahinkojen
määrä oli olosuhteisiin, ajoneu-
vomäärään ja ajettuihin kilo-
metreihin nähden vähäinen.
Hankittavaksi esitettävät ajo-
neuvohiekoittimet parantaisi-
vat liikenneturvallisuutta, koska
Tielaitoksen ja yrittäjien kalusto
on sidottu pääteille silloin, kun
kelit huononevat. Myös johta-
jien ja kouluttajien on aina otet-
tava vallitsevat olosuhteet huo-
mioon sekä tarkkailtava ja puu-
tuttava kuljettajien ajotapaan.

Ammuntavaihe
Taisteluharjoitus keskeytettiin
14.12. klo 11.00 ja joukot siir-
tyivät ampumavaiheeseen har-
joituksen jatkotilanteen pohjal-
ta johtoesikunnan laatiman
operaatiokäskyn mukaisesti.
Ampumavaiheen taistelujaotus
muodostettiin ja joukot mars-
sivat ryhmitysalueilleen.
Pääosin aliupseerikursseista
muodostettu keltainen palasi
kotivaruskuntiinsa. Everstiluut-
nantti Antti Myyryläinen johti
suunnittelemansa ja valmis-
telemansa ammuntavaiheen.

Harjoituksen yksi keskeisim-
piä oppeja oli se, että johto-
esikunta voi jatkaa taisteluhar-
joitusvaiheen kokoonpanossa
myös ampumaharjoituksessa
ja tilannepohja voidaan säilyt-
tää samana. Aselajipäälliköt

voidaan tarvittaessa vaihtaa ja
harjoittaa mahdollisimman
monia upseereita esikuntateh-
tävissä. Kaikki suoritettavat
ammunnat, ammunnan johta-
jat ja henkilöstö sekä ampuma-
ajat ja -alueet on kuitenkin
suunniteltava, valmisteltava ja
käskettävä jo ennakolta harjoi-
tuskäskyssä. Harjoituksen joh-
to voi toteuttaa ammuntojen
turvallisuusjärjestelyt ja varo-
toiminnan.

Käsitteestä ampumatoimisto
ja ampumapuhuttelu voidaan
luopua. Päivittäin pidettävissä
käskynannoissa alajohtopor-
taille käsketään seuraavan päi-
vän toiminta tarkasti sekä pe-
rusteet seuraavasta päivästä.
Alajohtoportaat suunnittelevat ja
käskevät ammunnat sekä muun
toiminnan joukoilleen.

Ammunnat toteutettiin oh-
jeistuksen mukaisesti ja turval-
lisesti ensisijaisesti vakiopai-
koilla. Opetustarkoitus saa-
vutettiin hyvin. Voitiin kuitenkin
havaita, että mitä todenmukai-
semmin joukko toimi ammun-
nassa sen huonommaksi sen
tuhoamis- ja osumaprosentit
muodostuivat. Sijoitettu henki-
lökunta ja varusmiesjohtajat
johtivat ammunnoissa toimivaa
joukkoa.

Mittaustoiminta sekä
tutkimus- ja kehittämis-
toiminta
Sotakelpoisuuden arviointi ja
mittaus toteutettiin Pohjoisen
Maanpuolustusalueen asetta-
man tutkimusryhmän johtama-
na ja ohjeiden mukaisesti. Jou-
kon kouluttajien sitouttaminen
mittaukseen ja yhteistoimin-
taan tutkimusryhmän kanssa
johtaisi parhaiten kaikkien
hyväksymään mittaustulok-
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seen ja toimintojen yhtenäistä-
miseen.

Arvioitavia joukkoja oli 10
jalkaväkijoukkoa, 4 kenttätykis-
töjoukkoa, 2 ilmatorjuntajouk-
koa, 2 pioneerijoukkoa, 2 vies-
tijoukkoa sekä 2 huoltojouk-
koa. Kertausharjoituksessa ol-
lut huoltokomppania ja Lapin
Rajavartioston muodostama
sissikomppania saavuttivat
parhaan arviointituloksen 4,3.
Joukkojen arviointitulokset
olivat keskimäärin noin 0,5 pis-
tettä heikompia kuin kesän
Vaara-2000 pääsotaharjoituk-
sessa.

Tutkimus- ja kehittämisteh-
tävät toteutettiin joukko-osas-
toittain ensisijaisesti oto-teh-
tävinä laadittujen suunnitel-
mien mukaan. Oulun Aluetyö-
terveyslaitoksen Sotilas kyl-
mässä-projektin tutkijaryhmä
tutustui harjoitusolosuhteisiin
sekä sotilaiden henkilökohtai-
siin varusteisiin ja suoritti joi-
takin mittauksia. Arktisen kou-
lutuksen kehittämiseen saatiin
uusia virikkeitä.

Tarkastukset ja vierai-
lut
Pohjoisen Maanpuolustusalu-
een komentaja kenraaliluut-
nantti Olavi Jäppilä tarkasti
ampumavaiheen 18. ja 20.12.
2000. Ilmatorjunnan tarkastaja
eversti Kari Siiki seurasi har-
joitusta 17.12.2000. Myös
maanpuolustusalueen evp-ko-
mentajisto tarkasti ampuma-
vaiheen kenraaliluutnantti Erk-
ki Laatikaisen johdolla. Seu-
rueeseen kuulunut Lapin Jää-
käripataljoonan hyväkuntoinen
80-vuotias entinen komentaja
eversti Kauko Kuismanen sai
esikutsun pataljoonan 80-vuo-
tisperinnepäivän juhlaan.

Harjoitukseen kutsuttiin kou-
luttajia naapurimaiden ystä-
vyysjoukko-osastoista. Norjan
Finnmarkin Rykmentti saattoi
lähettää molempiin vaiheisiin
yhteensa neljä upseeria, jotka
seurasivat koulutusta ja jouk-
koja niiden mukana maasto-
olosuhteissa. Rykmentin ko-
mentaja prikaatikenraali Hå-
kon Kvernmo seuranaan kak-
si esikuntaupseeria tutustuivat
ammuntavaiheeseen. Seurue
tutustui lisäksi rajavartioston ja
tullin toimintaan Sallan Kello-
selän rajanylityspaikalla ja ra-
javartioasemalla. Sallan san-
karihautausmaa ja Talvisodan
taistelupaikat, Paikanselässä
ja Mäntyvaarassa tekivät jou-
lukuun hämärässä suuren vai-
kutuksen.

Päätäntä
Joukkojen tulee olla joukkokou-
lutuskauden harjoituksissa
joukkotuotanto-kokoonpanos-
sa. Tämä tarkoittaa organisaa-
tion lisäksi sitä, että joukon ma-
teriaali ja ajoneuvot ovat pää-
sääntöisesti määrävahvuuden
mukaiset. Joskus joukolla voi
olla maastokuorma-autot tela-
kuorma-autojen sijaan tai jää-

kärijoukkueen teltat ovat aina
pienempiä sissitelttoja.

Suuret harjoitukset mahdol-
listavat henkilökunnan toimia
ja harjaantua sodan ajan sijoi-
tuksen mukaiseen tehtävään.
Joukon johtaja kouluttaa sa-
malla myös alaisiaan. Harjoi-
tuksessa saatiin jälleen kerran
uusia virikkeitä ja opittiin pal-
jon. Henkilökunnan jatkuvaa
jatko- ja täydennyskoulutusta
erityisesti huollon ja aselajitoi-
mintojen osalta tarvitaan. Kai-
killa johtamisen tasoilla on
ylläpidettävä oikeaan tilanne-
kuvaa, arvioitava sen kehitty-
mistä, ennakoitava ja esikäs-
kytettävä. Tiedustelu ja valmis-
telu tulee aina aloittaa ajoissa.

Harjoituksen johtajana esi-
tän harjoitukseen osallistuneil-
le johtoportaille ja joukoille par-
haat kiitokseni yritteliäisyy-
destä ja hyvistä suorituksista.
Joukot suoriutuivat tehtävis-
tään hyvin huolimatta vähäi-
sestä talvitaistelukokemuk-
sesta. Onnistuimme yhdessä
luomaan myönteisen ja innos-
tavan ilmapiirin, joka tuotti kou-
lutuksellisesti hyviä tuloksia.
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Majuri Jari Sormunen

Operatiivisen toimialan tuloksien tarkastelua

Operatiivinen suunnit-
telu

Yksi toiminnan painopiste-
alueista vuonna 2000 oli

operatiivisen suunnittelun jat-
kotyö aiemmin valmistuneiden
perussuunnitelmien pohjalta.
Jatkotyö keskittyi yksityiskoh-
taisten alasuunnitelmien laa-
dintaan toimialoittain. Tarkalla
ja joustavalla suunnittelulla luo-
tiin edellytykset kriisiaikaisten
valmiustehtävien toteuttami-
selle.

Haasteeksi muodostui pri-
kaatin henkilöstön riittävä si-
toutuminen valmiustehtäviin liit-
tyvään suunnittelutyöhön. Val-
takunnallinen perusajatus ope-
ratiivisista suunnitteluviikoista
tukee prikaatin toista pää-
tehtävää hedelmällisellä tavalla
myös tulevaisuudessa.
Keskeiset voimavarat kyettiin
suuntaamaan suunnittelujak-
soille tavoitteellisella suunnit-
telulla. Suunnittelutyöhön osal-
listuneen henkilöstön korkea
suorituskyky sekä saavutetut
laadukkaat tulokset voitiin ilolla
todeta toteutuneilla suunnitte-
lujaksoilla.

Joukkotuotanto
Koulutettavan henkilöstön pois-
tuma kasvoi vuodesta 1999.
Jääkäriprikaati tuotti kuitenkin
jäljelle jääneestä henkilöstöstä
tuotantovastuulleen käsketyt
joukot varsin hyvin. Henkilöstön
sijoitusprosentti oli 73 %.

Joukkotuotannossa onnis-
tuttiin myös laadullisesti hyvin.
Operatiivinen toimisto tuki vuo-

den aikana tulostoimintayksi-
köitä kouluttaja-avulla tavan-
omaista enemmän. Annettu
apu edesauttoi joukkojemme
hyvää menestystä muun muas-
sa Puolustusvoimien pääso-
taharjoitus VAARA-2000:ssa
sekä Pohjoisen Maanpuolus-
tusalueen taistelu- ja ampuma-
harjoitus HANKI-2000:ssa.

Kertausharjoitukset
Kertausharjoitukset kehittyivät
myönteisesti edellisvuodesta
sekä määrällisesti että laadul-
lisesti. Vuoden aikana pidettiin
yhteensä 25 harjoitusta.

Reserviläisiä koulutettiin 752
ja he käyttivät yhteensä 5 809
kertausharjoitusvuorokautta.
Saadun palautteen mukaan
koulutuksen laatu ja palvelus-
motivaatio olivat tasolla 4,2.

Arktinen taistelu
Arktisen taistelun kehittämi-
seen osallistuttiin käynnistä-
mällä muun muassa joukkojen
suorituskykyvaatimusten kar-
toittaminen. Lisäksi laadittiin
kehittämiseen liittyviä esityk-
siä ylemmälle johtoportaalle.

Toiminnan ja resurssi-
en suunnittelu
Toiminnan ja resurssien suun-
nittelu onnistui hyvin. Toiminta-
suunnitelma palveli toimintaa
joustavasti ja oikealla tavalla.
Vallitseva tilanne sekä ennuste
tilanteen kehittymisestä esi-
tettiin prikaatin johdolle kuu-
kausittain seurantajärjestel-
mällä.

Onnistunut suunnittelu ja tu-
losyksikkötason seuranta loi-
vat edellytykset hallituille muu-
toksille toimintavuoden aikana.
Tähän liittyivät ennakoidut ja
perustellut esitykset ylemmälle
johtoportaalle tarvittavien lisä-
resurssien saamiseksi. Tilan-
teen hallinta, riittävä ennakointi
sekä huomion kiinnittäminen
tuloksiin johtivat perustellusti
tulosten edellyttämien lisäre-
surssien saamiseen Jääkäri-
prikaatille.

Perinteistä tulosajattelua
lähtökohtana käyttäen voitai-
siin todeta, että toiminnan ja
talouden suunnittelussa ei bud-
jetoinnin osalta onnistuttu ylem-
män johtoportaan vaatimusten
mukaisesti. Jääkäriprikaati ylitti
alkuperäisen suunnitelman
mukaiset menot vajaalla
kahdella miljoonalla markalla,
joka on 3,6 % toiminta-
määrärahoista ja noin 1 % koko
määrärahoista. Käytetyt re-
surssit kohdentuivat maanpuo-
lustuksen päätehtäviin.

Perinteisestä tulosajattelus-
ta ja -toiminnasta poikkeavaa
vuonna 2000 olivat suunnitel-
man joustava muuttaminen, re-
surssien lisätarpeen ennakointi
sekä muutoksen hallittu toteut-
taminen. Selkeänä johtopää-
töksenä toimintavuodesta
2000 korostuu yhteistyöllä saa-
vutetun tuloksen merkitys
maanpuolustuksen kokonai-
suuden kannalta. Prikaatillem-
me asetettujen tulostavoittei-
den sekä suunnattujen resurs-
sien tasapainon oikea arviointi
on jatkossakin ratkaisevaa.
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Ylempi johtoporras kohotti
tulospalkkiokriteerejä vuodelle
2000. Lisäksi tulospalkkioiden
määräytymis- ja laskentape-
rusteita muutettiin vuoden ai-
kana aiempaa paremmin mit-
taaviksi. Tulospalkkiotasoissa
ei oletetusti päästy edellisvuo-
den tasolle. Kokonaisuutena
tulospalkkiojärjestelmä kehittyi
korjausten osalta aiempaa
parempaan suuntaan mitaten
oleelliseksi koettuja kohteita.

Jääkäriprikaatissa aloitettiin
laatutoiminta. Majuri Aimo So-
merkallio piti laatutoimintaan
liittyvän koulutuksen. Toimen-
piteet aloitettiin suunnittelemal-
la työyksiköiden itsearvioinnit.

Tietotekniikka
Tietotekniikka-ala organisoitiin
uudelleen liittyen koko maan-
puolustusalueen järjestelyihin.

Muutokseen liittyen välitystoi-
minta lakkasi prikaatissamme.
Uudelleenjärjestelyssä mene-
timme Pauli Pekkalan ja Sirk-
ka Seitaniemen toiseen orga-
nisaatioon. Vuoden aikana
koimme myös tietotekniikka-
päällikkönä toimineen Petteri
Yrjölän siirtymisen reserviin si-
viilityömarkkinoille.

Tietoliikenneverkon raken-
taminen uusine yhteyksineen
jatkui voimakkaana. Tavoittee-
na ollut kaikkien työpisteiden
saaminen EJ:n piiriin toteutui.
Laitekannan uusiminen vas-
taamaan tulevaisuuden vaati-
muksia ja haasteita tulee edel-
lyttämään lisäpanostusta jat-
kossa.

Tietojärjestelmien puutteet
aiheuttivat haasteita useilla eri
aloilla. Pääosa haasteista oli
prikaatista johtumattomia. Tie-

totekniikka-alan työpanos vai-
kutti merkittävästi siihen, että
esille nousseet haasteet kyet-
tiin voittamaan.

Lopuksi
Henkilöstövaihdoksista, ulkoi-
sista paineista ja toimintaan
kohdistuneista erinäisistä haas-
teista huolimatta voidaan to-
deta operatiivisen toimiston
tuottaneen laadukkaita ja hy-
viä, osin jopa kiitettäviä tuloksia
toimintavuonna 2000.

Esitän operatiivisen toimis-
ton ja Jääkäriprikaatin korkea-
tasoiselle henkilöstölle sekä
kaikille yhteistyökumppaneille
sydämelliset kiitokseni yhtei-
sestä vuodesta ja toivotan sa-
malla mitä parhainta menes-
tystä myös jatkossa.

Kuljetushelikopterit  tulossa noutamaan sissejä uudelle toiminta-alueelle siirtymiseen.
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siirtää sähkönne
   Sähkön myy

ISOMMUS ENERGIA OY

ROVAKAIRA OY
Kittilä, Sodankylä, Rovaniemi

(1,17 min + pvm)(1,17 min + pvm)(1,17 min + pvm)(1,17 min + pvm)(1,17 min + pvm)

TÄYDEN  PALVELUN
MATKATOIMISTO

MATKA-ILO OY
KAIKKI MATKALIPUT
(ALL TICKETS)
TOIMISTOSTAMME:

•   Linja-autoliput
•   Junaliput
•   Lentoliput
•   Laivaliput
•   IATA- ulkomaan lentoliput
    International flight tickets
•   Seuramatkat
•   Hotellivaraukset
•   Matkavakuutukset
•   Ryhmämatkat jne.

Toimistomme on avoinna ma – pe 9 – 17

MATKATOIMISTO
/ TRAVEL AGENCY

MATKA-ILO OY
LOMPOLONTIE 1
99600  SODANKYLÄ
Puh. (016) 614 385
Fax.  (016) 614 388
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HENKILÖASIOITA 2000
Koonnut yliluutnantti Jorma Pöllänen

Kunnia-ja ansiomerkit
04.06.2000

Suomen Leijonan 1 luokan ritarimerkki
•    everstiluutnantti Kari Veijalainen

Suomen Valkoisen Ruusun ansioristi
• yliluutnantti Juha Junttila
• yliluutnantti Heikki Jänkälä
• yliluutnantti Sami Karjalainen

Suomen Valkoisen Ruusun 1 luokan mitali
kultaristein
• sotilasmestari Juha Sirviö

Suomen Valkoisen Ruusun 1 luokan mitali
• toimistosihteeri Ulla Backman
• sihteeri Maila Korhonen
• toimistosihteeri Tanja Moilanen
• toimistosihteeri Riitta-Liisa Särkelä
• ravitsemispäällikkö Annamaija Tervo
• vääpeli Erkki Lohela
• ylikersantti Heikki Maunu
• autonasentaja Esko  Lohela
• kojeoptikko Tapani Keskitalo

Sotilasansiomitali
• everstiluutnantti Markku Tomperi
• majuri Markku Iittiläinen
• yliluutnantti Jorma Pöllänen

Sihteeri
Maila Korhonen

Toimistosihteeri
Tanja Moilanen

Ravitsemispäällikkö
Annamaija Tervo

Toimistosihteeri
Liisa Salmela

Vuoden Jääkäriprikaatilainen

•         toimistosihteeri Liisa Salmela

Veteraanikannu on vuonna 2000 myönnetty
Jääkäriprikaatille. Veteraanikannu luovutettiin
Jääkäriprikaatille 04.06.2000 Rovaniemellä
Puolustusvoimien lippujuhlapäivän juhlallisuuk-
sissa.

<– Toimistosihteeri Liisa Salmelan valinta vuoden
jääkäriprikaatilaiseksi vuonna 2000 julkistettiin
prikaatin vuosipäivän pääjuhlassa.
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Lapin Jääkäriristit

01.10.2000
• luutnantti
Jan-Trygve Laiti
• vänrikki
Ari Järveläinen
• kersantti
Jari Nasi
• teleasentaja
Pauli Pekkala
•   varastotyöntekijä
Alpo Kemppainen

Ylennykset
01.03.2000
• luutnantiksi
sotilasmestari
Harri Hautala
 01.05.2000
• kapteeniksi
yliluutnantti
Keijo Tenhunen
04.06.2000
• kapteeniksi
yliluutnantti Ari Mure

Teleasentaja
Pauli Pekkala

• yliluutnantiksi
luutnantti
Kari Mähönen

01.07.2000
• yliluutnantiksi
luutnantti
Ari Lappalainen
• yliluutnantiksi
luutnantti
Keijo Pippola
• yliluutnantiksi
luutnantti
Jouni Puljujärvi
• yliluutnantiksi
Markku Kallatsa
• yliluutnantiksi
Pertti Sarajärvi
01.08.2000
• majuriksi
kapteeni
Vesa Ryynänen
06.12.2000
•    everstiluutnantiksi
majuri Kari VeijalainenLuutnantti

Harri Hautala

Kapteeni
Keijo Tenhunen

Yliluutnantti
Kari Mähönen

Yliluutnantti
Markku Kallatsa

Kersantti, reservissä
Olli Hietanen

Varastonhoitaja
Timo Luusua

Yliluutnantti
Sami Karjalainen

Toimistosihteeri
Riitta Särkelä

Kersantti
Jari Nasi

Luutnantti
Jan-Trygve Laiti

Sotilasmestari
Juha Sirviö
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Reservin ylennykset

06.12.2000
• vääpeliksi
ylikersantti
Veli Hyötylä
• vääpeliksi
ylikersantti
Ahti Rantakokko
• ylikersantiksi
kersantti
Jorma Häätylä
• ylikersantiksi
kersantti
Kari Keskitalo
• ylikersantiksi
kersantti
Juha Rantala
• kersantiksi
alikersantti
Olli Hietanen
• kersantiksi
alikersantti
Jukka Karkkola
• alikersantiksi
korpraali
Esa Kotivesi
• alikersantiksi
korpraali
Erkki Nieminen
• korpraaliksi
autosotamies
Tommi Kitunen
• korpraaliksi
tykkimies
Timo Luusua

Nimitykset
18.10.2000
Kerttu Mäntynen
• nimitetty varas-
tonhoitajan virkaan
14.11.2000
Annamaija Tervo
• nimitetty ravit-
semispäällikön vir-
kaan

Tehtävään määräyk-
siä

01.02.2000

• hammaslääketieteen
lisensiaatti Olli Suvan-
to määrätty Pohjoisen
Maanpuolustusalueen
johtavaksi hammas-
lääkäriksi

Siirrot Jääkäri-
prikaatiin
01.06.2000
Kainuun Prikaatista
•        everstiluutnantti
Markku Tomperi,
määrätty Jääkäripri-
kaatiin esikuntapäälli-
köksi
01.07.2000
Pääesikunnasta
•        majuri
Kari Veijalainen, mää-
rätty Lapin Jääkäripa-
taljoonan komentajak-
si
Vaasan Sotilasläänin
Esikunnasta
• majuri
Jyrki Vaaramo, mää-
rätty pataljoonaupsee-
riksi Lapin Jääkäripa-
taljoonaan
01.09.2000
Karjalan Prikaatista
• vänrikki
Petteri Salmela, mää-
rätty opetusupseeriksi
2. Jääkärikomppani-
aan

Siirrot Jääkäri-
prikaatista
01.01.2000
Suojeluvarikolle
• luutnantti
Reijo Kukkohovi
Lapin Ilmatorjuntaryk-
menttiin
• luutnantti
Pasi Säkkinen (aikai-
sempi siirtomääräys
Karjalan Prikaatiin
peruutettu)

01.02.2000
Lapin Sotilasläänin
Esikuntaan
•       everstiluutnantti
Markku Aherto
01.04.2000
Lapin Ilmatorjuntaryk-
menttiin
• luutnantti
Matti Kurttila
01.06.2000
Pääesikuntaan
•  everstiluutnantti
Timo Ekdahl
01.07.2000
Maanpuolustuskor-
keakoululle
• yliluutnantti
Pasi Väätäinen
01.08.2000
Hämeen Rykmenttiin
• luutnantti
Jari Tenno
25.08.2000
Oulun Sotilasläänin
Esikuntaan
• kapteeni
Vesa Ryynänen
01.09.2000
Tykistöprikaatiin
• yliluutnantti
Matti Sopanen,
Viestikoelaitokselle
• luutnantti
Janne Salmela
01.10.2000
Lapin Sotilasläänin
Esikuntaan
• majuri
Esko Raaterova

Tulleet palveluk-
seen Jääkäripri-
kaatiin
01.01.2000
•          varastonhoitaja
Timo Luusua
04.06.2000
valmistuneet Kadetti-
kurssilta 83, nimitetty
upseerin virkoihin

Varastonhoitaja
Kerttu Mäntynen

Yliluutnantti
Matti Sopanen

Luutnantti
Reijo Kukkohovi

Luutnantti
Janne Salmela
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ylennettynä yliluutnan-
teiksi, määrättynä pal-
velukseen Jääkäripri-
kaatiin
• yliluutnantti
Timo Huhta, 1. Jääkä-
rikomppaniaan
• yliluutnantti
Juha Lamminen, 2.
Jääkärikomppaniaan
• yliluutnantti
Arto Lilja, Kranaatin-
heitinkomppaniaan
• yliluutnantti
Risto Lindeman
Sissikomppaniaan
15.12.2000
•ravitsemistyönjohtaja
Outi Paavola

Reserviin
01.01.2000
• kapteeni
Esko Törmänen
01.03.2000
• yliluutnantti
Tero Vähäsarja
01.07.2000
•        everstiluutnantti
Timo Karonen
01.09.2000
• luutnantti
Esko Korhonen
01.10.2000
luutnantti
Keijo Haapala

Yliluutnantti
Timo Huhta

Yliluutnantti
Juha Lamminen

Yliluutnantti
Arto Lilja

Yliluutnantti
Risto Lindeman

Ravitsemistyönjohtaja
Outi Paavola

Eläkkeelle
01.03.2000
•        varastonhoitaja
Anita Niemelä, yksilöl-
liselle varhaiseläkkeel-
le
01.05.2000
• kokki
Ritva Neitola, yksilölli-
selle varhaiseläkkeel-
le
01.08.2000
•      varastotyöntekijä
Anna-Liisa Rajaluoto
• sairaala-apulainen
Elina Ollila

Eronnut palve-
luksesta
01.05.2000
yliluutnantti
Petteri Yrjölä
18.10.2000
• varastomies
Erja Remsu

Kapteeni
Esko Törmänen

Luutnantti
Esko Korhonen

Luutnantti
Keijo Haapala

Varastotyöntekijä
Anna-Liisa Rajaluoto

Kokki
Ritva Neitola

Sairaala-apulainen
Elina Ollila
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14.11.2000
• ravitsemispäällikkö
Anu Sorvari-Happo-
nen

Kuollut
06.07.2000
• yliluutnantti
Jyrki Kuivila
06.09.2000
• ravitsemistyöntekijä
Eila Virtanen

YK-tehtävissä
04.06.2000
•       everstiluutnantti
Timo Ekdahl, suoma-
laisen rauhanturvajou-
kon komentajaksi Li-
banoniin
04.10.2000
• kapteeni
Jari Haavisto, Libano-
niin

Määräaikaiset
palvelussuhteet

Ylikersantit

01.01.2000
•      reservin vänrikki
Markus Särkelä
•      reservin vänrikki
Juha Siekkinen
•      reservin vänrikki
Markus Mäki
•     reservin kersantti
Heikki Vaarala
•     reservin kersantti
Juha Morottaja
•     reservin kersantti
Petja Kemppainen
•     reservin kersantti
Jussi Nenonen
01.04.2000
•      reservin vänrikki
Annukka Ylivaara
01.07.2000
•      reservin vänrikki
Timo Helaniva

•     reservin kersantti
Jaakko Honkaniemi
•     reservin kersantti
Petri Haapasaari
17.07.2000
•       reservin vänrikki
Ville Hukkanen
01.08.2000
•       reservin vänrikki
Mika Kurkela
07.08.2000
•     reservin kersantti
Mikko Enbuska
17.08.2000
•      reservin kersantti
Antti Mikkola

Sopimussotilaat
21.02.2000
•     reservin kersantti
Tapani Pulkkinen
•  reservin alikersantti
Pasi Tapaninen
•     reservin korpraali
Tuomo Koivukangas
• reservin jääkäri
Harri Erola
01.03.2000
•  reservin alikersantti
Marko Kuusela
•     reservin korpraali
Matti Karjalainen
•     reservin korpraali
Sami Siirtola
21.08.2000
• reservin korpraali
Juhan Nykyri

Määräaikaiset
siviilitehtävät
01.01.2000
Päivi Asteljoki
• sairaanhoitaja
Jarmo Lohela
• asentaja
03.01.2000
Jukka Vierma
•        liikenneopettaja
04.01.2000
Kai Lokka
• ravitsemistyöntekijä

01.03.2000
Raija Neitola
•       varastonhoitaja
05.04.2000
Päivi Mettiäinen
•  ravitsemistyöntekijä
08.05.2000
Anna-Maija Lassila
• sairaanhoitaja
22.05.2000
Kirsi Ylitalo
•  ravitsemistyöntekijä
Pentti Koivuperä
•        varastonhoitaja
Sami Koivuperä
•        varastonhoitaja
01.06.2000
Timo Mukku
•        varastonhoitaja
Outi Nasi
•        varastonhoitaja
27.06.2000
Timo Yliaska
•        varastonhoitaja
03.07.2000
Esko Hannula
•  ravitsemistyöntekijä
Marianne Ahola
• kokki
04.07.2000
Heikki Vaarala
•  vartiomies
01.08.2000
Terttu Korhonen
•         toimistosihteeri
Sisko Rapo
•   sairaala-apulainen
21.08.2000
Harry Bruun
•        varastonhoitaja
Tuula Alatorvinen
•         toimistosihteeri
01.09.2000
Kaisa Mikkola
•   ravitsemistyöntekijä
Päivi Kuusela
•        toimistosihteeri
01.10.2000
Arja Meltaus
•      varastotyöntekijä
Selma Uutela
•    sairaala-apulainen

08.11.2000
Johanna Pajuniemi
• perhediakoni

Vänrikki
Petteri Salmela

Ylikersantti
Heikki Maunu

Vääpeli
Erkki Lohela
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Tammikuun saapumiserän sotilasvala
varuskunnassa
Tammikuun saapumiserän sotilasvala
varuskunnassa



ETUPYÖRÄ 2000 29

Järjestelyistä vastasi
majuri Pertti Lokka

Heinäkuun saapumiserän
valatapahtuma järjestettiin
aikaisemmista käytännöistä
parissakin kohtaa poiketen.

Ensinnäkin varsinainen vala
tapahtuma ei liittynyt vä-

littömästi Jääkäriprikaatin joh-
tamaan valamarssiin, vaan
marssit suoritettiin perusyksi-
köittäin kunkin yksikön ohjel-
maan sovittaen ja ne kestivät
kahdesta kolmeen vuorokautta
jokivarsissa, jäkäläkankailla ja
tunturimaastoissa kierrellen.
Järjestely joustaa parhaimmin
perusyksiköiden erilaiset tar-
peet mm. ampumaratavuorot
jne. huomioiden.

Toisekseen tapahtuma jär-
jestettiin väylänvarressa Kola-
rin kirkonkylällä, jossa ei ole
totuttu näkemään kristillis- isän-
maallisia suurtapahtumia pitkiin
aikoihin. Vastaanotto oli heti
valmisteluvaiheessa innos-
tunut ja kannustava. Vaikka
Kolarin taajama-alue on yhden
tien varteen sijoittunut pieni ja
liikenteellisesti järjestelyjä vaa-
tiva, saatiin kaikki tapahtumaan
liittyvät asiat sujumaan hyvin.

Kolariin joukot siirtyivät lo-
makuljetuksiin varatuilla linja-
autoilla.

Varsinainen vala vannottiin
torstaina 10.08.2000 klo 11.00
urheilukentällä ja ohimarssi
päätiellä. Valan vastaanotti
Jääkäriprikaatin komentaja
eversti Vesa Tervo ja valan
esilukijana toimi kolarilainen so-
tiemme veteraani Oiva Taina.

Kalustonäyttely järjestettiin
koulukeskuksen viereisellä

Saapumiserän vala Kolarissa 10.08.2000
kentällä, videot pyörivät liikun-
tasalissa nonstoppina ja vää-
pelit miehittivät yläasteen piha-
alueen soppatykeillä, jossa
myös valan vannoneet omai-
sineen, joita olikin saapunut ta-
pahtumaan noin 1700 henkeä,
nauttivat valalounaan.

Jääkäriprikaatin komentaja
eversti Vesa Tervo esitteli Jää-
käriprikaatia kutsuvieraille kun-
nanviraston salissa, jossa nau-
tittiin myös lounas kutsuvierai-
den kanssa.

Kolmanneksi valatapahtu-
ma poikkesi aikaisemmista sil-
täkin osin, että valansa van-

noneet siirtyivät omaistensa tai
Jääkäriprikaatin järjestämällä
linja-autokyydillä torstaipäivän
lopuksi suoraan lomalle ja ai-
noastaan varusmiesjohtajat
aseet ja kalusto mukanaan pa-
lasivat varuskuntaan opettele-
maan taisteluammuntojen jär-
jestelyjä, joita taitoja tarvittiin
heti seuraavalla viikolla alka-
vassa peruskoulutuskauden
ampumaharjoituksessa Kylä-
järvellä.

Kolari
10.08.2000
Kolari
10.08.2000
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Prikaatin 21. vuosipäiväjuhlaPrikaatin 21. vuosipäiväjuhla
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Majoitustupaan tutustutaan 04.02.2000. Käden tarkkuuden testausta laser-simulaattorilla Kolarissa.

Sotaväen juhlaruoka hernerokka valmistuu kenttäkeittimessä.Ase- ja kalustoesittely Kolarin valatilaisuuden yhteydessä.

Heinäkuun saapumiserän valantekotilaisuuden juhlahetki Kolarin urheilukentällä 10.08.2000.

JOUKKOYKSIKÖT
ESITTÄYTYVÄT

JOUKKOYKSIKÖT
ESITTÄYTYVÄT
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ETUPYÖRÄ
    2000

- LEHTI KIITTÄÄ NIITÄ KUNTIA, JOTKA OVAT
MUISTANEET JÄÄKÄRIPRIKAATISSA PALVELEVIA
VARUSMIEHIÄ TERVEHDYKSELLÄÄN SEKÄ
SUOSITTELEE  ILMOITTAJAYRITYSTEN   PALVELUJA

SUOMUSSALMEN  KUNTA

KUHMON KAUPUNKI

PELKOSENNIEMEN  KUNTA

KITTILÄN KUNTA

KANNUKSEN KAUPUNKI

INARIN KUNTA
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                LAPIN
JÄÄKÄRIPATALJOONA

Lapin Jääkäripataljoona 2000

Everstiluutnantti Timo Karonen
komensi Lapin Jääkäripataljoonaa

30.06.2000 saakka

Lapin Jääkäripataljoonan
toimintavuotta 2000 kuvaa

hyvin sana “vaihtuvuus”. Lapin
Jääkäripataljoonan arvostettu
komentaja everstiluutnantti Ti-
mo Karonen siirtyi reserviin ja
hänen tilalleen määrättiin ever-
stiluutnantti Kari Veijalainen
01.07.2000.

Vaihtuvuus ei pelkästään ra-
joittunut pataljoonan komen-
tajaan vaan lisäksi vaihtuivat
pataljoonaupseeri, kärkikomp-
panian päällikkö ja sissipääl-
likkö. Kapteeni Kari Rapo luo-
vutti hienosti hoitamansa patal-
joonaupseerin tehtävät Vaa-
san Sotilasläänin esikunnasta
Jääkäriprikaatiin palanneelle
majuri Jyrki Vaaramolle
01.09.2000. Kärkikomppanian
päällikkönä kannuksensa
hankkinut kapteeni Jouni Huh-
tinen luovutti tehtävänsä van-

noutuneelle panssarintuhoo-
jalle kapteeni Peter Eklundille.
Kapteeni Markku Pajuniemi
päätti aloittaa opiskelut esiup-
seerikurssilla luovuttaen sissit
yliluutnantti Tomi Kallungille.

Lapin Jääkäripataljoonan
keskeisimpänä tavoitteena oli
tuottaa reserviin arktiset olo-
suhteet hallitsevat ammattitai-
toiset sodan ajan joukot. Ta-
voitteeseen liittyen 180 vuoro-
kautta palvelevien jääkäreiden
maastovuorokausien lukumää-
rän tuli olla 60.

Tämä keskeisen tavoitteen
toteutumisen kannalta keskei-
simpiä koulutustapahtumia oli-
vat erikoiskoulutuskauden jää-
käri- ja pioneeriharjoitukset,
valtakunnallinen panssarintor-
juntaohjusharjoitus sekä Poh-
joisen Maanpuolustusalueen

taistelu- ja ampumaharjoituk-
set.

Miten pataljoona selvisi
haasteista, joihin eräänä kes-
keisenä osana kuului myös
paljon työtä vaativa, mutta on-

LAPIN
JÄÄKÄRIPATALJOONA

Alkuvuosi 2000 marssittiin everstiluutnantti Timo Karosen tahtiin
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Lapin Jääkäripataljoonan
komentaja 01.07.2000 alkaen
majuri Kari Veijalainen, joka
06.12.2000 alkaen ylennettiin

everstiluutnantiksi.

Pataljoonaupseeri
majuri Jyrki Vaaramo

nistuessaan palkitseva varus-
miesten uusittu johtajakoulu-
tusjärjestelmä.

Lyhyesti voidaan todeta ta-
voitteet saavutetun. Tuotettu-
jen sodan ajan joukkojen kou-
lutuksellinen suorituskyky täytti
asetetut vaatimukset. Myös 60
maastovuorokauden saapu-
miseräkohtainen tavoitetaso
saavutettiin. 2. Jääkäärikomp-
panian panssarintorjuntaoh-
jusjoukkue kouluttajinaan luut-
nantti Jyrki Syväniemi ja vän-
rikki Tommi Alatörmänen
voitti joulukuun valtakunnalli-
sessa panssarintorjuntaohjus-
harjoituksessa kaiken mahdol-
lisen ja oli suoritustasoltaan
lähes ylivoimainen.

Everstiluutnantti Karosen
johtama jääkäri- ja pioneeri-
harjoitus toteutui laadukkaasti
ja Lapin Jääkäripataljoonan
joukot menestyivät hyvin. Sen
sijaan syksyllä Vuosangassa
toimeenpannussa Jääkäri- ja
pioneeriharjoituksessa Kai-
nuun Prikaati palautti Lapin
Jääkärit maan pinnalle voit-
tamalla koulutustasokilpailuis-
sa lähes kaiken mahdollisen.

Lapin Jääkäripataljoona
johti menestyksellisesti pri-
kaatitasoisen esikunnan ja pri-
kaatin runkohenkilöstön ker-
tausharjoituksen syyskuussa.
Vuoden kruunasi yliluutnantti
Ilkka Välimaan valinta Poh-
joisen Maanpuolustusalueen
vuoden 2000 reserviläiskou-
luttajaksi.

Vaikka vuoden 2000 tavoit-
teet pääosin saavutettiin jäi
vielä tekemistä tulevalle vuo-
delle erityisesti varusmiesten
johtaja- ja liikuntakoulutuksen
osalta. Eräänä keskeisenä teh-

tävänä on arktisen koulutuksen
kehittäminen ainakin taistelu-
tekniikan ja sotavarustuksen
osa-alueilla.

Etupyörän ilmestyessä olem-
me siirtyneet Lapin Jääkäripa-
taljoonan 80-juhlavuoteen.
Vuodesta 2001 on jälleen tu-
lossa työntäyteinen. Edellä
mainittujen lisäksi keskeisim-
piä haasteitamme on johtaa
laadukkaasti jalkaväkipatal-
joonan kertausharjoitus, valta-
kunnallinen panssarintorjunta-
ohjusharjoitus 2 sekä luonnol-
lisesti Pohjoisen Maanpuolus-
tusalueen jääkäri- ja pioneeri-
harjoitus 1.

Miten sitten tavoitteissam-
me ja pataljoonamme vuosi-
juhlassa onnistuimme selviää
tulevasta Etupyörästä. Tavoit-
teiden toteutumisen paras tae
on pataljoonamme erinomai-
nen ja ammattitaitoinen henki-
lökunta, mainiot sidosryhmät
sekä parhaansa yrittävät moti-
voituneet asevelvolliset. JÄÄ-
KÄRIEN HENGESSÄ ETEEN-
PÄIN!

Heinäkuun alusta alkaen pataljoona marssi
majuri Kari Veijalaisen tahtiin. Valaohimarssi
Kolarissa 10.08.2000.
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Tee työtä, jolla ON tarkoitus

1Jääkärikomppania on jat-
kanut aikaisempina vuosi-

na aloitettua jääkäritaistelijoi-
den koulutusta Lapin vaativiin
olosuhteisiin.

Komppaniassa käytiin läpi
lukuisia henkilöstömuutoksia.
Varapäällikkö yliluutnantti Arto
Hirvelä siirtyi esikuntaan ope-
ratiivisen toimiston suunnitte-
lualalle 01.03. 2000. Yliluut-
nantti Tomi Kallunki peri teh-
tävän neljän kuukauden ajaksi,
kunnes siirtyi sissikomppa-
niaan.

Kapteeni Peter Eklund
paikkasi varapäällikön tehtä-
viä, kunnes otti päällikön pestin
yksikön järkähtämättömän joh-
tajan, kapteeni Jouni Huhti-
sen siirryttyä niin ikään opera-
tiiviselle puolelle.

Kesällä MpKK:sta valmis-
tunut yliluutnantti Timo Huhta
sai hoidettavakseen varapääl-
likön paikan.

Myös yksikön vääpeli vaih-
tui, kun yliluutnantti Juha Junt-
tila siirtyi huolto-ja kuljetus-
komppanian “äidin” tehtävään.
Konkarikouluttaja yliluutnan-
tiksi 01.08.2000 ylennetty Pert-
ti Sarajärvi otti vääpelin teh-
tävät kontolleen.

Myös kouluttajaportaassa
kävi kuhina. Maaliskuun alus-
sa, myöhemmin yliluutnantiksi
ylennetty Jouni Puljujärvi siir-
tyi liikuntakasvatusupseerin
tehtävään. Samaan aikaan 3.
JK:sta siirtyivät ykköseen lii-
kuntahirmu sotilasmestari Mi-
ka Nikula ja pst-osaaja luut-
nantti Tero Sääskilahti. Hei-

näkuun alussa 1.JK ja 2.JK
“treidasivat” kouluttajia. Yliluut-
nantti Jaakko Rautanen suk-
kuloi kakkoseen ja vänrikki Ari
Keski-Säntti ykköseen.

Ykkösessä pysyivät jääkäri-
koulutuksen kärkiosaajat luut-
nantit Kari Pikkupirtti ja Jari
Mikkola. Yksikössä vieraili
vuoden päivät myös ylikersant-
ti Petja Kemppainen.

Epäsuoran tulen jumalat tu-
kivat yksikköä joukkokoulutus-
kaudella keväällä luutnantti Ri-
ku Illikainen ja Juha Sirviö
sekä syksyn räntäsateessa yli-
luutnantti Ari Lappalainen ja
ylikersantti Timo Helaniva.

Näinkin lukuisista henkilös-
tömuutoksista huolimatta 1.JK
säilytti toimintakykynsä ja mai-
neensa jääkärikoulutuksen
kärkiosaajana.
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Komppanian päällikkö
31.08.2000 saakka

kapteeni
Jouni Huhtinen

Komppanian päällikkö
01.09.2000 alkaen

kapteeni
Peter Eklund

Komppanian vääpeli
31.03.2000 saakka

yliluutnantti
Juha Junttila

Komppanian vääpeli
01.04.2000 alkaen

yliluutnantti
Pertti Sarajärvi

1. JK:n varusmiesjohtajien tj-risteily 14.08. – 16.08.2000
Osmo Kolu,
alikersantti reservissä

Kotiuduin Jääkäriprikaatin
1. Jääkärikomppaniasta

30.06. 2000. Varusmiespalve-
lukseni aikana olin saanut pal-

jon uusia ystäviä, ja kes-
kenämme puhuimme, var-
sinkin palveluksen loppupuo-
lella, paljon tulevaisuudesta ja
siitä mitä kaikkea voikaan
tapahtua, kun tiemme eroa-
vat. Ajatuksissamme kotiu-

tumiseen liittyi paljon mukavia
asioita, mutta oli myös yksi
asia, joka ei ehkä ollutkaan
niin mukava — hyvin yhteen
hitsautunut porukkamme tulee
vääjäämättä hajoamaan, eikä
se tuskin enää koskaan kohtaa

Ruotsalaisvierailu
varuskunnassa

Taina Pirinen



ETUPYÖRÄ 2000 37

samanlaisena — ei ainakaan
samanlaisessa ilmapiirissä.
Niinpä keskuudessamme he-
räsikin ajatus yhteisestä mat-
kasta, joka sitten muotoutui ris-
teilyreissuksi länsinaapurimme
pääkaupunkiin Tukholmaan.

Tj-reissusta meidän varus-
miesjohtajien kesken alettiin
puhumaan jo maaliskuussa,
mutta silloin se tuntui aivan
liian kaukaiselta ajatukselta. Ja
kaukainenhan se olikin, sillä
kaikkihan tietävät, miten hi-
taasti varusmiehen aika kuluu.
Päätimme kuitenkin, että jon-
kun pitäisi tehtävä ottaa hoi-
dettavaksi, ja siitä kunniasta
sitten kiisteltiin tyypilliseen ar-
meijan tyyliin. Aluksi tehtävään
valittiin komppaniamme toimis-
toaliupseeri, koska ajattelim-
me, että hänen aikansa riittää
tuollaiseen ajatustyöhön. Toi-
mistoaliupseereille tyypilliseen
tyyliin tämä meidän “huuhaam-
me” kuitenkin sai peruttua lu-
pauksensa ja tehtävä siirtyi mi-
nulle, ehkä osittain siksi, että
ajatus oli alun perin ollut minun.

Reissu unohtui taas pitkäksi
aikaan, mutta kun loppusota
oli sodittu ja kotiutuminen alkoi
lähestyä, muistimme sen jäl-
leen. Sovimme ajankohdasta
ja siitä minne tj-retkemme suun-
tautuisi. Hyvään kohtaan osui
myös Jääkäriprikaatin Killan
esittäytyminen, jossa saimme
kuulla killan sihteeriltä Pekka
Heikkilältä, että tällaisen mat-
kan järjestelyissä kilta voisi aut-
taa mielellään. Oikeastaan
saamme kiittää kiltaa siitä, että
matkamme lopulta sitten onnis-
tui.

Lähtöajaksi sovimme elo-
kuun puolenvälin tienoon, joka
sopi parhaiten meille, sillä kou-

lut eivät olleet vielä alkaneet.
Kaikki eivät kuitenkaan pääs-
seet mukaan, sillä osalla ha-
lukkaista oli töitä tai heillä oli
muita menoja.

Matkamme oli siis laivaris-
teily Tukholmaan, jossa vietim-
me päivän ja sitten palasimme
takaisin Helsinkiin. Laivassa
aikaa vietimme siis kaksi yötä.
Osa porukkaamme matkusti jo
Helsinkiin yhdessä, kun taas
osa oli jo aikaisemmin tullut
Helsinkiin tai tuli muualta päin.
Laivassa vietimme aikaa yh-
dessä, teimme ostoksia, söim-
me, kerroimme omat ja muiden
kuulumiset ja muistelimme
vanhoja.

Kotiutuksesta ei ollut kulunut
kuin pari kuukautta, joten tuntui
melkein tavalliselta olla samas-
sa porukassa taasen. Vaikka
olimme olleet erossa vasta niin
vähän aikaa oli meille sillä aikaa
tapahtunut paljon. Moni oli
muuttanut toiselle paikkakun-
nalle, osa oli töissä ja osa vain
odotteli, että opiskelu alkaisi.

Aamulla, kun olimme Tuk-
holmassa, vähiten väsyneet
kävivät herättämässä toiset ja
armeijatyyliin tuli väittelyitä sii-
tä, miksi pitää herätä näin aikai-
sin. Pääsimme kuitenkin yh-
teisymmärrykseen, että py-
symme kasassa ja menemme
tutustumaan Tukholmaan po-
rukalla. Tukholmassa kävim-
me katsomassa kuninkaanlin-
nan vartion vaihdon ja ihmet-
telimme, mihin kaikkeen naa-
purimaamme varusmiehet jou-
tuvatkaan. Kaikki olisivat ha-
lunneet päästä kuittailemaan
vartiomiehille aamuista, mutta
emme viitsineet, koska tiesim-
me miten väsyttävää on var-
tioida yhdellä ja samalla pai-

kalla koko ajan. Vartionvaihdon
jälkeen kävimme ostoksilla ja
tutustuimme kaupunkiin pa-
rem min.

Lopulta pääsimme ajoissa
takaisin laivaan ja valmistau-
duimme kotimatkaan. Yön vie-
timme laivan yökerhoissa ja
päätimme nukkua ainoastaan
vähän, jos ollenkaan, koska
seuraavana päivänä ei olisi tie-
dossa muuta kuin paluumatka
kotiin, joko junalla tai muuten.
Varsinkin me, jotka asuimme
pohjoisessa, tiesimme että, pa-
luumatkan aikana on parempi
levätä kuin laivalla jossa on
paljon muutakin mukavaa teke-
mistä.

Aamulla Helsingissä poruk-
kamme sitten vähitellen hajosi,
mutta sitä ennen sovimme, että
koitamme tavata taas ensi syk-
synä. Suunnittelimme, että voi-
simme vuokrata vaikka mökin,
mutta mitään varmaan emme
sopineet vielä silloin. Vastuun
tehtävästä otti Jarno Mus-
tonen ja toivonkin kuulevani
hänestä ensi syksynä, ja toivon
että voisimme tavata ehkä vä-
hän suuremmallakin porukalla.

Kiitoksia kaikille mukana
olleille ja toivotan teille kaikkea
hyvää. Kiitoksia myös kiilalle
ja Pekka Heikkilälle kaikesta
avusta.
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   Tutustu www.metsa.fi
 Soita palvelunumeroon

0205 64 120

Tervetuloa
Valintataloon

Monipuolisia valikoimia
Edullisuutta
Ostamisen mukavuutta ja

nopeutta
Tuotteiden selkeää esille

asettelua, joka mahdollistaa tuot-
teiden löytämisen helposti

Ammattitaitoinen ja palvelu-
haluinen henkilökunta

Hyvät paikoitustilat

Sodankylä
Puh. (016) 611 758, 611 006

vvvvvvalintaalintaalintaalintaalintatalotalotalotalotalo

Muista ennen kuin päätät, kysy meiltä!
Laadukkaat ja edullisen hintaiset sähköiset taululaitteet nyt saatavana.

Tuotannossamme seuraavat mallit:
SEPPO 10 m TAULUNSIIRTOLAITE manuaalinen
SEPPO 10 m TAULUNSIIRTOLAITE automaattinen
SEPPO 10 m NAUHATAULULAITE 17 x 17 taululle
SEPPO 50 m NAUHATAULULAITE pienoiskivääri / vapaapistooli

Saatavana sekä luodinkerääjällä että ilman
SEPPO 10 m ILMAPISTOOLIAMMUNNAN TAULUNKÄÄNTÖLAITE

Sisältää 10 eri kääntöohjelmaa, soveltuu myös pienin
muutoksin ulkoradan ohjaimeksi.

SEPPO 25 m PISTOOLIRATAKOKONAISUUDET
SEPPO 10 m OLYMPIAKIVÄÄRIRATALAITTEET (kolme eri mallia)

Seppo m 10, Seppo m 90, Seppo m 2000.
100 pl – sekajuoksuohjelmin varustetut radat sekä myös
kaatuvatauluvalmiudella varustetut radat.

SEPPO 50 m VILLIKARJURADAT sekajuoksuautomatiikka
SEPPO 100 m ISOHIRVIRATA logiikkaohjauksella
SEPPO ÄÄNIAKTIIVISET KUULOSUOJAIMET
SEPPO KAATUVA JA PUTOAVAT TAULULAITTEET

OHEISTARVIKKEINEEN
SEPPO RATAPUHELINJÄRJESTELMÄT 

Lähetämme esitteen ja tarjouksen pyydettäessä.
Tiedustelkaa tarjouksiamme ja toimitusehtojamme!

Kylätie 3 A, 13500  HÄMEENLINNA
Puh. (03) 618 3146, Fax (03) 618 3146, GSM 0400 480 822
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2. Jääkärikomppania

2 Jääkärikomppania on vii-
me vuoden aikana antanut

molemmille saapumiserille mo-
nipuolista koulutusta Lapin ark-
tisissa ja vaativissa olosuhteis-
sa. Kovuutta on haettu niin tais-
teluharjoituksissa kuin ryhmä-,
joukkue- ja komppania-ammun-
noissakin.

Koulutus on huipentunut
mieskohtaisten taitojen osalta
koulutushaaratutkintoon ja
joukkokohtaisten taitojen osal-
ta jalkaväki- ja pioneeriharjoi-
tukseen sekä valtakunnalli-
seen panssarintorjuntaohjus-
harjoitukseen. Ensimmäisen
saapumiserän tärkeimmästä
koitoksesta, kevään jalkaväki-
ja pioneeriharjoituksesta suo-
riuduttiin kunniakkaasti. Komp-
paniamme oli jääkäritaitokilpai-
lussa yliluutnantti Jarno Ant-
talaisen johdolla maanpuolus-

tusalueen paras yksikkö ja yli-
luutnantti Kari Mähösen (kuva
s. 24) ja sotilasmestari Ari Ai-
kion kouluttama joukkue otti
kiertopalkinnon takaisin Jää-
käriprikaatiin.

Ahmavaara-2000 harjoituk-
sessa sinisellä puolella tais-
tellut komppaniamme menes-
tyi veljesyksikömme — 1. Jää-
kärikomppanian tavoin suoras-
taan huolestuttavan hyvin. Vain
erotuomaritoimin saatiin kel-
tainen puoli pelastettua var-
malta tappiolta.

Syksyn jalkaväki- ja pionee-
riharjoituksen kilpailuissa ei ol-
tu yhtä menestyksekkäitä kuin
kevään leirillä. Taisteluam-
munnat sujuivat hyvin, mutta
jääkäritaitokilpailussa ja sinko-
ryhmien kilpailuissa jäätiin puo-
len välin huonommalle puolel-

le. Hanki-2000 harjoituksessa
edelleen sinisellä puolella tais-
tellut jääkärikomppaniamme ja
panssarintorjuntaohjusjouk-
kueemme menestyivät mallik-
kaasti.

Panssarintorjuntaohjusjär-
jestelmän m/83 koulutuksen
menettämistä ja koulutusvas-
tuun siirtoa Kainuun Prikaatille
ei jääty pitkään murehtimaan.
Joulukuun valtakunnallisella
panssarintorjuntaohjusleirillä
ohjusmiehemme osoittivat,
että valtakunnan parasta oh-
juskoulutusta annetaan edel-
leenkin Jääkäriprikaatissa.
Luutnantti Jyrki Syväniemen
ja vänrikki Tommi Alatörmä-
sen kouluttama joukkue oli yli-
voimaisesti paras ohjusryh-
mien, sinkoryhmien kuin ohjus-
joukkueidenkin välisissä koulu-
tustasokilpailussa.

Heinäkuun saapumiserä valaohimarssissa Kolarin keskustassa 10.08.
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Pitkäaikainen panssarintor-
juntaohjuskouluttaja luutnantti
Jyrki Syväniemi valittiin Lapin
Jääkäripataljoonan vuoden kou-
luttajaksi. Ohjusjoukkueemme
ovat menestyneet Jyrkin joh-
dolla valtakunnallisilla ohjus-
leireillä voitokkaasti oli sitten
koulutuskalustona kumpi ta-
hansa valtakunnassa tällä het-
kellä käytössä olevista ohjus-
järjestelmistä.

Huipulla tulee — näin aina-
kin 2. Jääkärikomppaniassa.
Komppaniassa vaihtuu vara-
päällikkö lähes yhtä usein kuin
monella taistelijalla sukat. Hei-
näkuun alussa varapäällikkönä
toiminut kapteeni Peter Ek-
lund siirtyi 1. Jääkärikomppa-
nian päälliköksi ja varapäälli-
kön tehtävät vastaanotti yliluut-
nantti Jarno Anttalainen. Sa-
manaikaisesti yksikön vääpeli
yliluutnantti Jorma Nieminen
siirtyi prikaatin esikuntaan ja
vääpelin tehtävät vastaanotti
yliluutnantti Keijo Pippola.

Vaihtuvuuden takaamiseksi
vielä vänrikki Ari Keski-Säntti
ja yliluutnantti Jaakko Rauta-
nen vaihtoivat Jääkärikomp-
panioiden välillä tehtäviään se-
kä ylikersantti Jaakko Honka-

niemi astui  palvelukseen täy-
dentämään yksikön kokoonpa-
noa.

Syyskuun alussa yliluut-
nantti Jarno Anttalainen siirtyi
lehtoriksi 3. Jääkärikomppa-
niaan sissilinjalle ja varapäälli-
kön pallille istahti Maanpuo-
lustuskorkeakoulusta Puolus-
tusvoimien lippujuhlapäivänä
04.06.2000 valmistunut yliluut-
nantti Juha Lamminen (kuva
s. 26).

Syyskuun alussa siirtyi yk-
sikköön Sissikomppaniasta yli-
luutnantti Risto Lindeman
(kuva s.26) jalkaväkiosaston
johtajaksi ja vänrikki Petteri
Salmela panssarintorjunta-
kouluttajaksi Karjalan Prikaa-
tista .

Yksikössä on vallinnut hyvä
henki — varusmiesten kohdal-
ta muutamaa torstaiaamua lu-
kuunottamatta — ja motivaa-
tio on pysynyt korkealla — eri-
tyisesti perjantaisin... 

Komppanian päällikkö
kapteeni Juha Korvanen

Komppanian vääpeli
30.06.2000 saakka

yliluutnantti
Jorma Nieminen

Komppanian vääpeli
01.07.2000 alkaen

yliluutnantti
Keijo Pippola

Komppanian varapääl-
likkö 01.07. – 31.08.2000

yliluutnantti
Jarno Anttalainen

Panssarintorjuntaojusjoukkue Hanki-harjoituksessa.
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Lapin
Jääkäripataljoonan

vuoden 2000 kouluttaja
luutnantti

Jyrki Syväniemi

Ansioitunut kouluttaja
sotilasmestari

Ari Aikio
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Uuden vuosituhannen sissejäUuden vuosituhannen sissejä

Uusi vuosituhat alkoi, mutta
mitenkään liikuttamatta

sissikoulutusta. Sissikomppa-
nia koulutti edelleen hyvähen-
kisiä, taitonsa osaavia, erä-
miestaitoisia taistelijoita, jotka
kykenevät elämään pitkiäkin
aikoja vihollisen selustassa
tuottaen sille häiriötä ja tap-
pioita pienin partioin.

Yksikkömme elämässä nä-
kyi — kuten varmaan kaikkien
muidenkin yksiköiden — nykyi-
sen koulutusrytmin kiivaus.
Vuoden alkaessa, heti edelli-
sen saapumiserän kotiuduttua,
komppania otti vastaan I/00-
saapumiserän. Saapumiseräs-
tä koulutettiin sissijoukkue yli-
luutnantti Sami Sipposen ja
vänrikki Ari Järveläisen johta-
mana sekä komentojoukkue
luutnantti Mikael Honkalan
johdossa. Saapumiserän sissi-
radistit ottivat kouluttaakseen
yliluutnantti Markku Pulju ja

sotilasmestari Jukka Törmä-
nen. Luutnantti Juha Korho-
nen oli saapumiserän aliup-
seerikurssin ajan kouluttaja-
apuna 3. Jääkärikomppanias-
sa.

Pohjoisen Maanpuolustus-
alueen jääkäri- ja pioneerihar-
joituksessa kunnostautuivat
erityisesti tarkka-ampujat tuo-
den joukkuekilpailun kiertopal-
kinnon Sodankylään. Saapu-
miserä osallistui myös kauko-
liikenne- ja siirtymisharjoituk-
seen Kalmankaltion – Angelin
tunturimaastossa. Harjoituk-
sen yhteydessä järjestettiin
myös sissiradistien kertaushar-
joitus. Kyseessä olikin palve-
lustaan suorittavien sissiradis-
tien yksi tärkeimmistä harjoi-
tuksista.

Vaara-2000 harjoitukseen
komppania osallistui harjoituk-
sen johdon sissiosastona ja

tuotti harmia sinisen selustassa
taistelleille muuten ilman vihol-
liskosketusta jääneille joukoil-
le.

Kevään saapumiserän ko-
tiutuessa vaihtui myös yksikön
päällikkö. Kapteeni Markku
Pajuniemi lähti opiskelemaan
esiupseerikurssille ja hänen ti-
lalleen siirtyi yliluutnantti Tomi
Kallunki. Ja samalla otettiin
vastaan syksyn saapumiserä.
Erikoiskoulutuskauden alkaes-
sa syyskuussa muodostettiin
saapumiserästä sissi- ja huol-
tojoukkueet. Sissijoukkuetta
johti yksikön varapäällikkö yli-
luutnantti Sami Sipponen ja
huoltojoukkuetta luutnantti Mi-
kael Honkala. Sissiradistit otti
hoiviinsa yliluutnantti Markku
Pulju. Syksyllä koimme radis-
tikouluttajissa suuren menetyk-
sen luutnantti Janne Salme-
lan vaihtaessa harmaat sinisiin
ja siirtyessä Tikkakoskelle
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opiskelemaan. Tosin täyden-
nyksenä saimme Markulle uu-
den taistelijaparin vänrikki Pet-
ri Huttusen siirtyessä kranaa-
tinheitinkomppaniasta sissi-
komppaniaan. Tätä kirjoitet-
taessa onkin Petri käynyt jo
monta opintoviikkoa “elämän
yliopistoa” tavoitteenaan val-
mistua kaiken taitavaksi sissi-
radistikouluttajaksi.

Syksyn saapumiserän har-
joituksista voidaan merkittä-
vimpinä mainita Pohjoisen
Maanpuolustusalueen jääkäri-
ja pioneeriharjoitus, luonnon-
muonaharjoitus, kaukoliiken-
ne- ja siirtymisharjoitus ja Han-
ki-2000 sotaharjoitus.

Luonnonmuonaharjoituk-
sen varmasti unohtumatto-
mimpana kokemuksena oli mo-
nelle elävän poron teurastami-
nen ja valmistaminen edelleen
ruoaksi. Kaukoliikenne- ja siir-
tymisharjoitus järjestettiin Iva-
lojoen elokuvamaisemissa rus-
kan ollessa kauneimmillaan.
harjoitukseen osallistui aivan
kuin keväälläkin parikymmentä
reserviläistä kertausharjoituk-
sessa. Reserviläiset perustivat
koulutusvaiheen jälkeen tuki-
asemia ympäri Lappia. Hanki-

2000 harjoituksessa komppa-
nian joukkueet toimivat jälleen
harjoituksen johdon alaisena
sissiosastona.

Vuoden 2000 aikana komp-
pania kykeni niukkenevien re-
surssien puitteissa kuitenkin
täyttämään sille asetetut ta-

voitteet. Vaikka resurssit aina-
kaan henkilöstön osalta eivät
näytä kuluvan vuoden osalta
paranevan tuotamme edelleen
joukot jotka selviytyvät kaikissa
Lapin olosuhteissa vihollisen
selustassa ja kykenevät toteut-
tamaan niille asetetut tehtävät.

Komppanian päällikkö
30.06.2000 saakka

 kapteeni 
Markku Pajuniemi

Komppanian päällikkö
01.07.2000 alkaen

yliluutnantti
Tomi Kallunki

Komppanian  vääpeli
yliluutnantti

Heikki Jänkälä

Komppanian
varapäällikkö
yliluutnantti

Sami Sipponen
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Shell-HUOLShell-HUOLShell-HUOLShell-HUOLShell-HUOLTOTOTOTOTO
KAKAKAKAKAUKUKUKUKUKO KILPIMAA KO KILPIMAA KO KILPIMAA KO KILPIMAA KO KILPIMAA KYYYYY
Puh. (016) 851 278
98500  Pelkosenniemi

Jäämerentie 15, 99600  SODANKYLÄ
PUh. (016) 612 333

HALLITIE 12, 96320  ROVANIEMI

KESTILÄN KUNTA

KONTIOLAHDEN KUNTA

JALASJÄRVEN KUNTA

SODANKYLÄN

FYSIOTERAPIAFYSIOTERAPIAFYSIOTERAPIAFYSIOTERAPIAFYSIOTERAPIA
Matti Julkunen

Lompolonkulma, 99600  SODANKYLÄ
 Puh. (016) 613 361

Museotie 32 •  95700  PELLO
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POHJAN
JÄÄKÄRIPATALJOONA

POHJAN
JÄÄKÄRIPATALJOONA

Pohjan Jääkäripataljoona 2000

Varusmieskoulutuksen kul-
makiviä on varusmiesesi-

miesten johtaja- ja kouluttaja-
koulutus. Vuoden 2000 aikana
pataljoonassa keskityttiin sy-
vän johtamisen periaatteiden
sisäänajoon perusyksiköissä.
Vuoden aikana saatujen pa-
lautteiden mukaan varusmies-
johtajat olivat omaksuneet ko.
johtamisperiaatteet hyvin. Sy-
vän johtamiseen kuuluvat tii-
mityöt ja arvioinnit teettivät kui-
tenkin aikaisempaa enemmän
työtä, mikä aiheutti jonkin ver-
ran tarkistustarpeita koulutus-
suunnitelmiin.

Varusmieskoulutuksessa
asetetut tavoitteet saavutettiin
pääsääntöisesti. Varusmies-
ten koulutustasoa mittaavissa
kilpailuissa ei aivan parhaim-

pien vuosien saavutuksiin  tällä
kertaa päästy. Syynä tähän lie-
nee se, ettei kaikkiin suunnitel-
tuihin kilpailuihin osallistuttu.
Perinteiseen kranaatinheitti-
mistön tulenaloituskilpailuun
kevään valtakunnallisessa
kenttätykistön ja kranaatinheit-
timistön ampumaharjoitukses-
sa eivät heitinmiehemme jouk-
kotuotantosyistä osallistuneet.

Parhaiten menestyttiin vuo-
den ensimmäisellä puoliskolla.
Pohjoisen Maanpuolustusalu-
een sotilaspoliisiharjoitukses-
sa keväällä alikersantti Par-
viaisen johtama sotilaspoliisi-
ryhmä voitti ylivoimaisesti soti-
laspoliisien koulutustasokil-
pailun.

Peruskoulutuskaudella hel-
mikuussa järjestetyssä PMpa:

n rynnäkkökivääriampujamal-
jakilpailussa 3.Jääkärikomp-
pania sijoittui Jääkäriprikaatin
parhaana perusyksikkönä ko-

      Pohjan Jääkäripataljoonan
    komentaja 30.06.2001 saakka

everstiluutnantti
Antti Myyryläinen.

Valaohimarssi Kolarissa pataljoonaupseeri
majuri Jari Ristolan johdolla
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konaiskilpailussa kolmanneksi
ja Kranaatinheitinkomppania
hienosti neljänneksi, molem-
mat yli 140 pisteen keskiarvo-
tuloksilla.

Varusmieskoulutuksen
ohella pataljoona johti kolme
kertausharjoitusta — kaksi
panssarinorjuntakomppanian
harjoitusta toukokuussa ja
marraskuussa joukkokohtaise-
na harjoituksena sekä kranaa-
tinheittimistön runkohenkilös-
tön harjoituksen toukokuussa.

Henkilöstömuutoksilta ei
vältytty tänäkään vuonna. 3.

Jääkärikomppanian päällik-
kyys vaihtui lokakuun alussa,
kun Esko Raaterova siirtyi La-
pin Sotilasläänin Esikuntaan
ja Kari Rapo otti häneltä pääl-
likön tehtävät vastaan.

Muita pienempiä henkilöstö-
järjestelyjä jouduttiin jälleen
tekemään runsaasti lähinnä ali-
upseerikurssien läpiviemisek-
si ja joukkotuotantokokoonpa-
noon siirtymiseen liittyen.

Kokonaisuutena vuosi 2000
oli tuloksiltaan hyvä. Tärkeim-
mät tavoitteet saavutettiin ja
siitä parhaat kiitokset ansaitsee
koko joukkoyksikön henkilöstö.

Pohjan Jääkäripataljoonan
komentaja 01.07.2001 alkaen

everstiluutnantti Raimo Sevón.

Pataljoonaupseeri
Jari Ristola

Toimistosihteeri
Ulla Backman

Jääkäriprikaatin internet-kotisivut =
http://www.mil.fi/joukot/jpr — käy
tutustumassa!

Toimistoupseeri
yliluutnantti

Jukka Hämäläinen
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3. Jääkärikomppania — johtaja- ja
kouluttajakoulutuksen kärkiosaaja

Vuosi 2000 sisälsi runsaasti
mielenkiintoisia koulutus-

tapahtumia. Yksikkö koulutti jo
vakiintuneen käytännön mu-
kaisesti peruskoulutuskaudella
alokkaista sotilaan perustaidot
omaavia jääkäreitä sekä ali-
upseerikursseilla hyvät ryh-
mänjohtajan perustiedot ja -
taidot omaavia alikersantteja.
Yksikön selkeä toiminnan pai-
nopiste on aliupseerikoulutus.

Arktisen koulutuksen saralla
yksikössä koulutettiin jo perus-
koulutuskaudella lumiluolaan
majoittumista ja toimintaa kyl-
män vaikutuksessa. Aliupsee-
rikursseilla haettiin kokemuksia
lumikenkien käytöstä hyök-
käyksessä. Kapteeni Ari Mure

sai arvokasta ja rohkaisevaa
palautetta niin taisteluammun-
noissa kuin taisteluharjoituk-
sissa vuoden aikana.

Vuoden pääosan yksikön
johdossa toimi majuri Esko
Raaterova. Alkuvuonna vara-
päällikkönä toimi yliluutnantti
Pasi Väätäinen. Väätäinen
siirtyi uusiin haastaviin tehtäviin
Maapuolustuskorkeakoululle
ja kapteeni Ari Mure otti vara-
päällikön tehtävät vastaan. Yk-
sikköön siirtyi 01.09.2000 yli-
luutnantti Jarno Anttalainen
2. Jääkärikomppaniasta, hä-
nen tomeralla otteellaan uudis-
tettiin yksikön johtaja- ja kou-
luttajakoulutusta entistä ehom-
malle tasolle. Majuri Esko Raa-

terova sai siirron Lapin Soti-
lasläänin Esikuntaan syksyllä
ja kapteeni Kari Rapo siirtyi
Lapin Jääkäripataljoonasta yk-
sikön päälliköksi. Vuoden ai-
kana kouluttajien siirtoja ta-
pahtuu päätehtävän eli aliup-
seerikurssien yhteydessä. Sis-
si-, tiedustelu- ja sissiradiokou-
luttajat vierailevat omien mies-
tensä kanssa vuorollaan kurs-
seilla ja urheilujoukkueen kou-
luttajat olivat syksyn kurssilla
yksikön vahvuudessa.

Vääpelin toimistossa yksi-
kön hallintoa ja huoltoa johti
kokemuksella ja ammattitaidol-
la yliluutnantti Jukka Rautio
apunaan toimistosihteeri Anita
Alatalo.



ETUPYÖRÄ 2000 51

Komppanian päällikkö
 -> 30.09.2000 saakka

majuri Esko Raaterova

Komppanian päällikkö
01.10.2000 -> alkaen
kapteeni Kari Rapo

Komppanian vääpeli
yliluutnantti

Jukka Rautio

Toimistosihteeri
Anita Alatalo

Vuoden ensimmäisellä puo-
liskolla yksikön merkittävimpiä
tapahtumia olivat ampuma-
harjoitukset ja ryhmätaitokilpai-
lu. Lisäksi kurssille järjestettiin
selviytymisharjoitus, jonka ta-
voitteena oli opettaa oppilaille
selviytyminen maastossa tila-
päisvälinein ja luonnonmuonin.
Kesäkuussa kurssi osallistui
VAARA 2000 harjoitukseen, jo-
ka oli Puolustusvoimien pää-
sotaharjoitus.

Harjoitus toteutettiin Kai-
nuun korvissa ja osin asutus-
keskuksissa. Aliupseerikurssi
osoitti koulutustasonsa harjoi-
tuksen simulaattoritaisteluissa.
Taistelijan simulaattorit toivat
kaivatun lisän jalkaväen koulu-
tukseen. Kyseiset välineet oi-
kein käytettyinä lisäävät huo-
mattavasti koulutuksen kiin-
nostavuutta ja taistelijoiden
motivaatiota. Yksikön henkilö-
kunta kouluttautui tällä saralla
pian joukko-osaston kärki-
osaajaksi. Kapteeni Ari Mure
koulutti taistelijan simulaatto-
reita prikaatin henkilöstölle ke-
sän aikana.

Vuoden toisella puoliskolla
aloitettiin linnoitustöillä Sarrio-
järven alueella. Kurssi linnoitti
viikon ajan saaden aikaan alu-

een kokonaisuutta palvelevia
linnoitteita ja samalla oppien
ryhmänjohtajalle tärkeän asian
linnoitustyön tekemisen ja joh-
tamisen. Ampumaharjoituksen
ja ryhmätaitokilpailu toteutettiin
rutinoituneella tavalla.

Reserviläiset kävivät näyttä-
mässä oppilaille sen, että re-
servissä on tietoa, taitoa ja tah-
toa. Reserviläisryhmä voitti yli-
voimaisesti syksyn kurssin ryh-
mätaitokilpailun. Vuosi huipen-
tui HANKI-2000 harjoitukseen.
Oppilaskomppania toimi har-
joituksessa keltaisella puolella
ja sai monipuolisia ja haasta-
via tehtäviä.

Vuoden aikana saatujen ha-
vaintojen ja kokemusten pe-
rusteella aloitettiin loppuvuon-
na kurssisuunnitelman kehittä-
mistyön, jonka lopputuloksena
syntynee suunnitelma, joka
huomioi entistä paremmin kou-
lutushaarankoulutuksen riittä-
vän määrän.

Vuosi oli kokonaisuutena
todella työntäyteinen ja henki-
lökunnan työkyvyn ylläpitämi-
seen ja jaksamiseen tulee kiin-
nittää entistä enemmän huo-
miota yhä vähenevillä henki-
löstöresursseilla, mutta yhä

suuremmilla koulutustavoitteil-
la — ja velvoitteilla. Toivotta-
vasti henkilöstö jaksaa tämän
kiireen keskellä tehdä työnsä
hyvin ja jopa kehittää koulu-
tusta ja toimintaa.

Yliluutnantti Pasi Väätäinen
 komppanian varapäällikkö

-> 30.06.2000 saakka

Kapteeni Ari Mure
komppanian varapäällikkö

01.07.2000 alkaen
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Kranaatinheitinkomppanias
sa koulutetaan henkilös-

töä reserviin kranaatinheitin-
komppanioihin ja jääkärikomp-
panioihin tulenjohtueiden osal-
ta. Tuliasemakoulutukseen
kuuluu heittimiin liittyvän koulu-
tuksen ja taistelukoulutuksen
lisäksi viesti-, mittaus- ja huol-
tokoulutus. Tulenjohtokoulu-
tukseen kuuluu varsinaisen tu-
lenjohtotoiminnan ja taistelu-
koulutuksen lisäksi viesti- ja
mittauskoulutus.

Kokonaisuudessaan kra-
naatinheitinkomppaniassa
koulutettavan on varusmies-
palveluksen jälkeen osattava

Kranaatinheitinkomppania —
pataljoonan tykistö

taistelijan perustaitojen lisäksi
oman koulutushaaran mukai-
nen toiminta. Koulutus on tä-
män vuoksi monipuolista ja
haastavaa. Koulutustulokset
on helppo mitata, koska kou-
lutustuloksien mittauksissa
voidaan käyttää kriteereinä
piirua, metriä ja sekuntia.

Tuliasemakoulutus toteu-
tetaan kokonaisuudessaan
kranaatinheitinkomppanias-
sa. Vuonna 2000 tulenjohto-
koulutuksen saanut henki-
löstö siirtyi erikoiskoulutus-
kauden puolessa välissä jouk-
kotuotantoyksiköihin 1. ja 2.
Jääkärikomppaniaan.

Vuodelle 2000 oli luonteen-
omaista kiire. Nykyisin käytös-
sä oleva koulutusjärjestelmä
ei mahdollista hengähdystau-
koa juuri lainkaan. Jokaisella
koulutuskaudella on omat ta-
voitteensa, joita ei saavuteta
hyvin ilman hyvää suunnittelua
ja kovaa työtä.

Koulutuksen suunnittelua ja
toteutusta sekä henkilöstön
käytön suunnittelua vaikeutti
epätietoisuus siitä, että osal-
listuvatko Jääkäriprikaatin hei-
tinmiehet valtakunnallisiin
tykistön ja kranaatinheittimis-
tön sota- ja ampumaharjoituk-
siin. Yhteistoiminta Kainuun

SA-kuva
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Prikaatin kanssa ei ollut vuon-
na 2000 sellaista, mihin aikai-
sempina vuosina oli totuttu.
Vuoden toisen saapumiserän
koulutukseen liittyen ei enää
perustettu yhteistä kranaatin-
heitinkomppaniaa Pohjoiselta
Maanpuolustusalueelta.

Henkilöstö
Kranaatinheitinkomppanian
päällikkö vaihtui 01.09. Kap-
teeni Jukka Viitaniemi luovutti
tehtävät kapteeni Jukka Lai-
neelle. Kapteeni Laine siirtyi
päälliköksi prikaatin esikunnan
operatiivisen toimiston lkp-toi-
mialalta. Kapteeni Viitaniemi
siirtyi toimistoupseeriksi pri-
kaatin esikuntaan henkilöstö-
toimistoon saamaan kokemus-
ta myös esikuntatehtävistä en-
nen esiupseerikurssille siirty-
mistä.

Väliaikaisia kouluttajia vuo-
den 2000 aikana Kranaatinhei-
tinkomppaniassa oli kolme. Yli-
kersantti Juha-Heikki Siek-
kinen toimi väliaikaisena
kouluttajana ajalla 01.01.2000
– 30.06.2000. Ylikersantti
Timo Helaniva aloitti väliai-
kaisena kouluttajana tulenjoh-
tueessa 01.07.2000 ja palvelee
edelleen Jääkäriprikaatissa.

Ylikersantti Mikko Enbuska
toimi väliaikaisena koulutta-
jana, laskinkouluttajana, 01.08.
2000 – 31.12.2000 välisen
ajan. Vuoden 2000 päättyessä
Enbuska siirtyi jatkamaan
siviiliopintojaan.

04.06.2000 valmistuneelta
kadettikurssilta Kranaatinhei-
tinkomppaniaan astui palve-
lukseen yliluutnantti Arto Lilja.
Henkilötäydennys tuli tarpee-
seen, sillä yliluutnantti Matti
Sopanen määrättiin Tykistö-
prikaatiin Tykistökoululle tutki-
mus- ja kehittämisosastolle
01.07.2000 lukien.

01.09.2000 vänrikki Petri
Huttunen siirtyi Kranaatinhei-
tinkomppaniasta 3. Jääkäri-
komppaniaan sissiradistikou-
luttajaksi. 01.07.2000 sotilas-
mestari Jorma Nieminen siir-
tyi varastotoimistosta Jakelu-
varasto 2:n lakkauttamisen
myötä kouluttajaksi Kranaatin-
heitinkomppaniaan.

Koulutus
Tykistön ja kranaatinheittimis-
tön sota- ja ampumaharjoitus
1:een liittyen järjestettiin val-
takunnallinen  kunto-ottelukil-

pailu. Jääkäriprikaatin krh-par-
tio kokoonpanolla yliluutnantti
Tapio Huhtamella, yliluutnant-
ti Tapio Hoppula ja vänrikki
Toni Sulasalmi sijoittui hie-
nosti kolmanneksi.

Sijoitus tuli taistellen ja on
kunnioitettava, sillä partion joh-
taja tuli maaliin polvi venähtä-
neenä partion jäsenten avus-
tamana.

Varusmieskoulutuksessa
saavutettiin sille asetetut tavoit-
teet hyvin. Joukkojen suoritus-
kyky mitattiin molempien saa-
pumiserien osalta Pohjoisen
Maanpuolustusalueen sota- ja
ampumaharjoituksissa. Jouk-
kojen suorituskyvyn todettiin
olevan hyvän.

I/00 saapumiserän tarkka-
ampujamaljakilpailuun liittyen
Kranaatinheitinkomppanian
jääkäri Petri Pekkinen voitti
henkilökohtaisen sarjan RK
3:ssa tuloksella 166.

Jääkäriprikaatin heitinmie-
het osallistuivat tykistön ja
kranaatinheittimistön sota- ja
ampumaharjoitus 2:een yh-
dessä panssariprikaatin heitin-
miesten kanssa. Harjoitusta

Komppanian päällikkö
31.08.2000 saakka

kapteeni
Jukka Viitaniemi

Komppanian päällikkö
01.09.2000 alkaen

kapteeni
Jukka Laine

Komppanian vääpeli
yliluutnantti

Markku Hautaniemi

Yliluutnantti
Tapio Huhtamella
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Muu henkilöstö vuonna 2000 oli seuraava:

varapäällikkö yliluutnantti Tapio Huhtamella
vääpeli yliluutnantti Markku Hautaniemi
kouluttajat yliluutnantti Tapio Hoppula

yliluutnantti Ari Lappalainen
luutnantti Riku Illikainen
sotilasmestari Juha Sirviö
vänrikki Toni Sulasalmi

toimistosihteeri rouva Sirkka Ojuva

06.07.2000 Kranaatinheitinkomppaniaan tuli suruviesti. Viesti
kertoi, että Kranaatinheitinkomppanian kouluttaja luutnantti Jyrki
Kuivila on poistunut keskuudestamme.

edelsi osallistuminen Panssari-
prikaatin ampumaharjoitus 2.2:
een, missä Jääkäriprikaatin
heitinmiehet saivat mahdolli-
suuden tukea määrävahvuisen
panssarivaunukomppanian
hyökkäystä. Tapahtuma oli
mieleenpainuva uusi kokemus.

Sota- ja ampumaharjoitus 2
jäi mieleen vaativana. Harjoitus
läpivietiin kaamosaikaan kyl-
missä olosuhteissa. Harjoituk-
sessa oli vaihe, jossa toteutet-
tiin kovapanosammuntoja lä-
hes yhtäjaksoisesti yli neljä
vuorokautta. Tukemistehtävät
kyettiin toteuttamaan virheittä.
Suoritus osoitti kiistatta joukon
olevan sotakelpoinen.

Perinteiden mukaisesti vuo-
den molemmista saapumis-
eristä valittiin esimerkillisin joh-
tajakoulutuksen saanut ja esi-
merkillisin miehistöön kuuluva,
jotka saavat kiinnityksen “Kul-
tainen kranaatti”-tauluun. Tau-
lua säilytetään yksikkömme
portaikossa, missä se on kaik-
kien nähtävissä. Taulussa on
nimiä aina vuodesta 1986 al-
kaen. Vuoden 2000 aikana tau-
luun kaiverrettiin seuraavat
nimet:

Vaikka tie on jatkunut kivik-
koisena, kranaatinheitinkomp-
pania on saavuttanut sille ase-
tetut tavoitteet. Toiminnan täy-
tyy kuitenkin kehittyä koko ajan
ja tuloksia on aina mahdol-
lisuus saada entistä parem-
miksi.

Uusia haasteita tulevaisuu-
dessa tuo Pohjoisen Maanpuo-
lustusalueen Esikunnan käsky
kranaatinheitinjoukkojen kou-
luttamisesta, joka selkeyttää
koulutusvastuun Pohjoisella
Maanpuolustusalueella. Suun-
nitelmissa on myös tulenjoh-
tueiden kouluttaminen jääkäri-
komppanioissa palvelukseen
astumisesta aina reserviin siir-
toon saakka. Nämä aiheuttavat
haasteita henkilöstön käytön
suunnittelulle. Koulutusjärjes-
telmän käyttöönotto aiheuttaa
nykyistä enemmän kouluttajien
siirtoja yksiöstä toiseen, jopa 2
– 3 kertaa vuodessa.

Uusia haasteita tuo myös
uudistunut varusmiesjohtaja-
koulutus ja uudistuva henkilö-
kunnan koulutus uudessa
Maasotakoulussa. Perusyksi-
köiden rooli rekrytoijana koros-
tuu entisestään.

Kranaatinheitinkomppania
lähtee uusiin haasteisiin nöy-
ränä, mutta päättäväisenä.

“Kultainen kranaatti” tauluun vuoden 2000 aikana
kaiverretut nimet

• alikersantti Piiroinen, JK, II/99 saapumiserä
• jääkäri Hämäläinen, JM, I/00 saapumiserä
• vänrikki Anttila, JM I/00 saapumiserä
• jääkäri Määttä, JP, II/00 saapumiserä

Yliluutnantti
Tapio Hoppula

Vänrikki
Toni Sulasalmi
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Prikaatimme suurin yksikkö
Huolto- ja Kuljetuskomp-

pania koulutti vuonna 2000
joukkotuotantotehtäviensä
mukaisesti sotilaspoliiseja ja  -
kuljettajia sekä talous-, lääkin-
tä-, taisteluväline- ja varasto-
miehiä sekä esikunta-alan hen-
kilöstöä. Yksikön vahvuus oli
parhaimmillaan 287 asevelvol-
lista jakautuen  suurimmillaan
12 eri koulutusryhmään tai
osastoon. Lisäksi yksikkö tuotti
erilaisia vartio-, huolto- ja tuki-
palveluja koko joukko-osaston
tarpeisiin.

Yksikön henkilöstössä ta-
pahtui vuoden aikana merkit-
täviä muutoksia, sillä sekä
päällikkö että vääpeli vaihtui-
vat. Komppanian päällikön
tehtävät otti vastaan majuri

Jyrki Ronkainen 01.03.2000
majuri Jorma Mustoselta.
Yksikön vääpeli vaihtui kuu-
kautta myöhemmin 01.04.
2000 yliluutnantti Juha Juntti-
lan ottaessa tehtävät vastaan
Lapin Ilmatorjuntarykmenttiin
siirtyneeltä luutnantti Matti
Kurttilalta. Tehtävien vaihto-
jen myötä hallinnollisia rutiineja
tarkistettiin ja “iso laiva” alkoi
hitaasti kääntyä uusien ohjaa-
jien haluamaan suuntaan.

Kouluttajia Huolto- ja Kulje-
tuskomppaniasta siirtyi uusiin
tehtäviin lisäksi huoltojouk-
kueen johtaja yliluutnantti Pek-
ka Raasakka 01.04. prikaatin
esikuntaan sekä 01.07.2000
liikenneopettaja luutnantti Har-
ri Hautala Sodankylän Kor-
jaamolle.

Määräaikaisina kouluttajia
vuoden aikana yksikössä pal-
velivat ylikersantit Markus Sär-
kelä ja Heikki Vaarala 30.06
asti, Petri Haapasaari 01.07.
– 30.09, Ville Hukkanen
17.07. – 16.08 ja  Antti Mikko-
la 17.08. – 31.12. Edellämai-
nituista Ville Hukkanen jatkoi
sotilasuraansa Kadettikurssille
ja Markus Särkelä Maan-
puolustusopistoon. Liikenne-
opettajan “pätkätöitä” jatkoi
Jukka Vierma 03.01. – 13.02,
01.03. – 09.04 ja 01.08. –
22.10.2000.

Koulutuksessa yksikkö pää-
si pääosin asetettuihin tavoit-
teisiinsa.Kuljettajakoulutus
eteni perinteiseen malliin ja
tavoitteeksi asetetuista ajokor-
tit saatiin koulutettua muuta-

     Huolto- ja Kuljetuskomppania
— suojaa, huoltaa ja kuljettaa

SA-kuva
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mia yksittäisiä sotilaita lukuun-
ottamatta.

Kuljettajakurssit huipentui-
vat kenttäkoulutusharjoituksiin,
joissa vaihtelevan ja vaativan
kuljettajakoulutuksen lisäksi
uutena asiana II/00 saapumis-
erästä alkaen opetettiin selviy-
tyminen poikkeusolosuhteissa.
Sarriojärven kauniissa maas-
toissa tulen- ja asentopaikan
teon  sompiolaiseen tapaan
opetti vanha mutenialainen Olli
Hietanen. Erilaiset riekon
pyyntitavat alkuperäiskanso-
jen taidoilla koulutti luutnantti
Jan Laiti. Tuulastaminen ja
pyyntivälineiden teko opetettiin
sotilasmestari Ismo Ahon ja
vänrikki Riku Raappanan asi-
antuntemuksella. Ikimuistoi-
nen ilta päättyi siian paistami-
seen loisteella “eräkokki” Juk-
ka Vierman tapaan.

Erityisesti kiitos kokeneelle
liikenneopettajakaartille kuuluu
onnistuneesta liikenneturvalli-
suuskoulutuksesta ja asenne-
kasvatuksesta. Kuljettajamme
ajoivat vuoden aikana noin 2
miljoonaa kilometriä vaativissa
olosuhteissa eikä tienpäällä tai
maastossa sattunut kuin kym-
menkunta pientä haaveria ja

Komppanian päällikkö
01.03.2000 alkaen

majuri Jyrki Ronkainen

Komppanian vääpeli
01.04.2000 alkaen
yliluutnantti Juha

Junttila

Sotilasmestari
Ismo Aho

Vänrikki
Riku Raappana
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mikä tärkeintä ilman henkilö-
vahinkoja.

Sotilaspoliisikoulutus on va-
rusmiesten arvostama ja ha-
luttu koulutushaara. Vuoden
aikana sotilaspoliisit saivat vaa-
tivan ja monipuolisen koulu-
tuksen luutnanttien Markku
Ylivaaran, Jorma Ovaskan ja
Vesa Kylmäojan asiantunte-
vassa opastuksessa. Erityises-
ti laskeutumiskoulutus on ollut
koulutettaville mieliinpainuva
kokemus ja uskaltautuminen
alas korkeasta tornista on ollut
sotilaspoliisien “miehuuskoe”.

Pohjoisen Maanpuolustus-
alueen sotilaspoliisiharjoituk-
set ovat olleet koulutustason
päämittaustapahtumia. Vuo-
den aikana koulutustaso
maanpuolustusalueella oli ko-
honnut siinä määrin, että yk-
sikkömme ei kuluvana vuonna
päässyt pokkaamaan mitaleja.
Joten parannettavaakin tule-
valle vuodelle jäi.

Sotakoirien valtakunnallisis-
sa koulutushaarakilpailuissa
yksikkömme koiranohjaajien ja
sotakoirien koulutus sai tun-
nustusta. Varusmiesten par-
tiokoirakokeessa jääkäri Heini
Pajala ja spu Yri sijoittui ho-
pealle sekä korpraali Erja Hut-
tunen ja spn Erla pronssille.
Vapaaehtoisessa asepalveluk-
sessa olevat naiset osoittivat
täten olevansa valtakunnallista
huippua alallaan.

Arktisen koulutuksen kehi-
tystyötä sotilaspoliisit ovat
tehneet vuoden aikana selviy-
tymisharjoituksissa. Vaikka lu-
miluola ei olekaan sotilaspo-
liisin ensisijainen majoitutila on
yöpyminen hankeen kaivetus-
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sa luolassa ollut “avartava” ko-
kemus.

Huoltojoukkomme  tuotti
vuoden aikana monenlaisia
välttämättömiä tukipalveluja
prikaatillemme. Valtakunnalli-
sista  pienimpiin yksikön har-
joituksiin asti huoltojoukot luo-
vat edellytykset onnistuneelle
läpiviennille. Toimivat ja asian-
sa osaavat lääkintä- ja talous-
joukot ovat elintärkeitä jouk-
kojen taistelukunnon ja ennen-
kaikkea motivaation kannalta.

Sekä varusmiesjohtajat että
miehistö antoi selkeä positii-
visen palautteen loppukyse-
lyissä yksikkömme koulutuk-
sen tasosta ja hyvästä henges-
tä. Erityisen lämpimät muistot
jäi kotiuttamisjuhlista, kun ko-
tiutuvat muistivat kukin ja
lämpimin halauksin toimisto-
sihteeri Aija Raaterovaa äidil-
lisestä  huolenpidosta. Yksik-
kömme henkilökunnalla oli ilo
siirtää reserviin tyytyväisiä ja
hyväntuulisia asevelvollisia.

Uusi vuosituhat Huolto- ja
Kuljetuskomppaniassa käyn-
nistyi hyvissä merkeissä.

Toimistosihteeri
Aija Raaterova



ETUPYÖRÄ 200060

Jääkäri
Teemu Kytövuori

Sodankylän Jääkäriprikaa-
tin sotilapoliisijoukkue koki

yhtä sun toista mieleenpainu-
vaa yhdeksän kuukauden kou-
lutusjakson aikana. Saapumis-
erän 2/99 miehet ja naiset me-
nivät eteenväin välillä melkoi-
sellakin perkeleellä, eikä hiki-
pisaroita säästelty.

Koulutukseen kuului mm.
kohteen suojausta, jota harjoi-
teltiin useaan eri otteeseen,
samoin kuin henkilön suojaus-
ta. Lisäksi koulutus pitää sisäl-
lään myös kulunvalvontaa, las-
keutumiskoulututusta ja suoje-
lukoulutusta. Sotilaspoliisikou-
lutukseen kuuluu läheisesti eri
aselajeihin tutustuminen aina
pistoolista tarkkuuskivääriin
saakka.

Huomattava lisä ja selvä etu
koulutuksessa on noin 13 opin-
toviikkoa kestävä vartiointipal-
velu kasarmialueella, sekä
mahdollisuus vartijan perus-
kurssin suorittamiseen. Jos
yritys palkkaa töihin, voi varti-
jakortin saada 5 vuodeksi ker-
rallaan, joten tämä on merkit-
tävä etu työpaikkoja ajatel-
lessa.

PEMPAN leiri, eli Pohjoisen
maanpuolustusalueen sotilas-
poliisi leiri koulutuksen loppu-
metreillä sujui Sodankylän po-
jilta melkoisen hyvin. Joukkue
sijoittui yhteispisteissä kolman-
neksi ja voitti lopussa ryhmätai-
tokilpailun, joka koostui 30 km
hiihtomarssista rasteineen.
Mutta mitä mieltä varusmiehet
olivat koulutuksesta ja mikä sai
heidät valitsemaan sotilaspo-
liisikoulutuksen, kerrottanee
seuraavassa.

Korpraali Markku Heikkilä
arvioi koulutukseen olleen kou-
luarvosanoista asteella 8 – 9.

Koulutus oli hyvin monipuo-
lista heti alusta asti, mutta sitä
olisi saanut olla vielä enem-
mänkin. Koulutukseen saisi ol-
la joku isompi rata, jossa voisi
harjoitella laskeutumiskoulu-
tusta ja asutuskeskustaistelua.
Pelkkä kasarmi alkoi tuntu-
maan liian pieneltä pitemmän
päälle, kertoo Heikkillä.

Heikkilälle jäi muuten positii-
vinen kuva koulutuksesta. Las-
keutumiskoulutusta ja erityi-
sesti siihen liittyviä erikoistek-
niikoita mm. korealaiskäännök-
siä olisi voinut olla lisää.

Jääkäri Atro Erhamon mie-
lestä koulutus oli suhteellisen
rankka kokemus.

 Kyllähän minä tiesin tähän
lähtiessä, että se tulee ole-
maan suhteellisen rankka ko-
kemus. Koulutus kokonaisuu-
tena oli monipuolinen. Koko
aika, minkä olin sotilaspoliisina
antoi uusia elämyksiä ja kas-
vatti hyvinkin paljon minua. Heti
alusta oltiin samaa porukkaa
ja henki oli alusta asti hyvä niin
koulutuksessa kuin vartiossa.
Ei ollut minkäänlaisia ongelmia
missään vaiheessa ja pystyi
toimimaan ihan jokaisen kans-
sa.

Erhamo kertookin monipuo-
lisen koulutuksen olleen yksi
kriteereistä, miksi hän valitsi
sotilaspoliisikoulutuksen.

 Varmaan se oli tuo moni-
puolinen koulutus, saa niin pal-
jon uusia kokemuksia. Se an-
taa myös hyvät jatkomahdolli-
suudet poliisikouluun, YK-
joukkoihin, sekä vartiointialal-
le, tuumii Erhamo.

Korpraali Markus Veijalai-
nen kertoo koulutuksen olleen
korkealaatuista.

 Itse jäin kaipaamaan enem-
män tilannekohtaista koulutus-
ta, vaikka sitä olikin. Esimer-
kiksi kokonaisvaltaista koulu-
tusta, jossa olisi yhdessä esim,
laskeutuminen ja talon valtaus.
Tämä oli erikoiskoulutusta ja
se oli monipuolista. Pääsi käyt-
tämään monenlaisia aseita.
Kouluttajat olivat ammattitai-
toisia ja osasivat hommansa.
Se oli hienoa huomata, että
meihin luotettiin, selvittää
Veijalainen.

Alikersanti Parviaisen ryh-
mä voitti ryhmätaitokilpailun,
johon myös Veijalainen kuului
yhdessä korpraali Pekka Aho-
lan, korpraali Jaakko Alapu-
rasen,korpraali Aleksi Seppä-
sen, korpraali Jyrki Laitalan
ja jääkäri Mikko Heikkilän
kanssa. Miltä Veijalaisesta voit-
to tuntui?

 Se oli mahtavaa, näki että
jokainen oli tosi asenteella mu-
kana ja kannustus oli mieltä-
ylentävää. Kukaan ei itkenyt,
virnistää Veijalainen.

Jääkäri, sotilaspoliisi
Teemu Kytövuori

Verta, hikeä ja kunniaa …
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Reservin korpraali,
ohjelmistosuunnittelija
Erja Huttunen

Varusmiespalvelukseni al-
koi 03.01.2000 Sodanky-

län Jääkäriprikaatissa, 3. jää-
kärikomppaniassa. Kotoa läh-
tiessä ainoastaan matkan
määränpää oli tiedossa, mi-
tään selkeää mielikuvaa siitä,
mitä lähitulevaisuus tuo tulles-
saan, minulla ei ollut.

Alkuviikot jäivät mieleen
epämääräisinä säntäilyinä,
arvomerkkien kertaamisina,
sulkeisjärjestysharjoituksissa
sinkoiluina sekä talon yleisten
tapojen opetteluna. Koulutus-
haaravalintoja alettiin suorittaa
ensimmäisen viikon jälkeen ja
punnitsin vaihtoehtoja sissira-
distin sekä sotilaspoliisin välillä
Asiallinen sotilaspoliisikou-
lutuksen esittely ratkaisi pää-
tökseni ja lisäksi sivulauseessa
mainittu sotakoiraosaston toi-
minta herätti mielenkiintoni.
Sinne siis.

Alokasajan jälkeen aloi-
timme kuukauden kestävän
spol-kurssin ja sen aikana
varmistui päätökseni koiraoh-
jaajana toimimisesta. Koiratar-
halle valittiin kuusi jääkäriä ja
siirryimme tarhalle samaan ai-
kaan kun vartiovastuu vaih-
dettiin päävartiossa. Tarhalla
tutustuimme koiriin, joista osa
vaati pitemmän ajan ystävys-
tyäkseen ja vanhojen jää-
käreiden kotiuduttua maalis-
kuun lopussa tarhan päivystys-
vastuu siirtyi meille. Olin kou-
lutuksessa pääsääntöisesti
partiokoira spn Herlan kanssa,

Varusmiespalvelukseni Jääkäriprikaatissa
mutta sen lisäksi huolehdin
eläkeikää hipovasta malinois-
uros Ystorista, jota tarvittaes-
sa käytettiin vartiointitehtävis-
sä.

Palveluspäivät kuluivat koi-
rien kanssa ulkoillessa, erilai-
sissa partiokoiraharjoituksissa
sekä spol-koulutuksessa. Koi-
ratarhalla vietetty aika oli mi-
nulle erittäin mielekästä; sain
innostuksen kipinän palvelus-
koiraharrastukseen ja vaikka
tarhasta huolehtiminen oli
oma-aloitteisuutta ja vastuul-
lista, se oli myös erittäin antoisa
varusmiespalveluksen suorit-
tamisen muoto.

Partiokoirien kanssa harjoi-
teltiin jäljestämistä, kuulovar-
tiota ja tottelevaisuutta sekä
miinalangan ja henkilön ilmai-
sua. Suojelukoulutusta meillä
oli muutaman kerran, mutta
pääasiassa keskityimme sota-
koirien kesäkisalajeihin, joihin
varusmiessarjassa suojeluosio
ei kuulu.

Koirien kanssa oltiin komen-
nuksilla ja leireillä myös So-
dankylän lähialueiden ulkopuo-
lella. Osallistuin  kesällä Her-
lan ja Ystorin kanssa Rova-
niemellä maatalousnäyttelyyn,
jossa pidin Herlan kanssa kak-
si tottelevaisuusnäytöstä päivi-
sin ja korpraali Ali Heiskanen
toimi Ystorin kanssa vartioin-
titehtävissä. Toinen tärkeä Ro-
vaniemen komennus oli Sota-
koirien koulutushaarakilpailut
elokuussa 2000, jonka varus-
miessarjassa kilpailimme. Jää-
käriprikaatista osallistui viisi
koiraa kilpailuihin ja niistä kaksi
ylsi mitalisijoille: korpraali Heini
Pajala ja spu Yri sijoittuivat

Kainuun Prikaatin edustajan
jälkeen toiseksi ja minä spn
Herlan kanssa kolmanneksi.
Koiraleireistä mielekkäin taitaa
olla kevättalvella pidetty kol-
men päivän mittainen luon-
nonmuonaleiri Kaarestunturin
maastossa. Nukuimme lumi-
luolissa, testasimme armeijan
lumikenkiä ja nälän yllättäessä
rakentelimme ruokaa poron-
lihasta, perunoista ja kanan-
munista. Elämyksiä Puolustus-
voimissa.

Vuodenajat vaihtuivat huo-
maamatta talvesta syksyn al-
kuun ja kotiutumisen aika alkoi
olla lähellä uusien jääkäreiden
(Il/00) tullessa harjoittelemaan
päivystystä tarhalle. Loppuso-
dan kävimme syyskuussa
PMpa:n sotilaspoliisileirillä
Vuosangassa ja kotiutuminen
koitti syyskuun viimeisenä
päivänä. Meistä kaikista oli
varmasti haikea jättää “oma
koira” tarhalle uuden ohjaajan
hoiviin, mutta oli huojentavaa
nähdä, että koira alkoi tehdä
yhteistyötä uuden ohjaajan
kanssa nopeasti.

Reservissä aloitin työt heti
alkavalla viikolla oululaisessa
ohjelmistotalossa ja se piti
päiväni kiireisinä. Ajatus eläke-
läiskoiran hankkimisesta Ys-
torin täyttäessä 11 vuotta, oli
kuitenkin mielessä ja tuuman
kypsyttyä valmiiksi tiedustelin
koiraa itselleni. Kotona minulla
oli 8-vuotias pystykorvauros
Kössi ja ajattelin Ystorin so-
veltuvan rauhallisen luon-
teensa puolesta sille hyvin
kaveriksi. Paperit laitettiin ve-
tämään ja samaan aikaan jär-
jestimme asunnon vaihdon
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Lapin Puupojat Oy
97760  SAARIHARJU

HANNUNHANNUNHANNUNHANNUNHANNUN
KKKKKONEPONEPONEPONEPONEPAJAAJAAJAAJAAJA
97700  RANUA
PUH. (016) 355 1880, 355 1360

KONEPAJA- JA KORJAAMOTOIMINTAA
•  SORVAUSTA JA JYRSINTÄÄ
•  PULTIT JA MUTTERIT
•  HYDRAULIIKKATARVIKKEET, ÖLJYT
•  LAAKERIT JA TIIVISTEET
•  ERILAISET SÄILIÖT

Puh. 020 831 0516, fax (016) 612 573
Lapintie 42, 99600  SODANKYLÄ

A-RYHMÄN SÄHKÖURAKOINTIA-RYHMÄN SÄHKÖURAKOINTIA-RYHMÄN SÄHKÖURAKOINTIA-RYHMÄN SÄHKÖURAKOINTIA-RYHMÄN SÄHKÖURAKOINTI
SÄHKSÄHKSÄHKSÄHKSÄHKÖJOUNI OÖJOUNI OÖJOUNI OÖJOUNI OÖJOUNI OYYYYY

VARMUUTTA
AMMATTITYÖLLÄ AAAAAUTOMAALUTOMAALUTOMAALUTOMAALUTOMAALAAMOAAMOAAMOAAMOAAMO

Puh. (016) 615 158
Kaikkien vakuutusyhtiöiden hyväksymä

K. Leino, Suomustie 1 , 99600  SODANKYLÄ, puh. ilt. 0400 222 563

Postilokero 22 – Puhelin (08) 82 011
93101  PUDASJÄRVI

Maakuntakatu 23  96200  ROVANIEMI

VARAOSAT JA TYÖKALUT ERIKOISLIIKKEESTÄVARAOSAT JA TYÖKALUT ERIKOISLIIKKEESTÄVARAOSAT JA TYÖKALUT ERIKOISLIIKKEESTÄVARAOSAT JA TYÖKALUT ERIKOISLIIKKEESTÄVARAOSAT JA TYÖKALUT ERIKOISLIIKKEESTÄ
LUOTETTAVIA LAATUMERKKEJÄ — ASIANTUNTEVAA PALVELUA
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avomieheni kanssa Oulun ete-
läpuolelle kaupungin keskus-
tasta ja hankimme farmarimal-
lisen auton, jonne molemmat
koirat hyvin mahtuisivat.

Puoltavan päätöksen tultua
ja eläinlääkärin tarkastuksen
jälkeen haimme koiran avo-
mieheni kanssa toukokuun
alussa. Ystor tunnisti minut vie-
lä hyvin ja hyppäsi autoon in-
nokkaana tulevasta matkasta.

Ajomatka Ouluun sujui hyvin
koiran nukkuessa perätilassa,
mutta Oulussa meitä odotti
Kössin kohtaaminen ja uuteen
elinympäristöön totuttelemi-
nen. Ensi kohtaamisella koirat
ottivat rajun näköisesti yhteen
ja sen jälkeen kotona vallitsi
pari päivää ns. kauhun tasa-
paino koirien vältellessä toi-
siaan.

Ensimmäisen viikon aikana
tehdyt yhteiset lenkit sekä rau-
hallinen kotona oleminen kui-
tenkin rentouttivat koiria ja ne
ystävystyivät nopeasti. Ystorin
suhtautuminen lähiympäristön
ärsykkeisiin kuten autoihin, rul-
laluistelijoihin ja lapsiin on ollut
neutraalia. Koira on hyväher-
moinen ja liikennevarma ja elä-
mänmuutosta seuranneen al-
kustressin jälkeen koira on rau-
hallinen ja rento oma itsensä.

Tulevaisuudessa koirahar-
rastukseni tulee jatkumaan ja
harkinnassa on Hollannin pai-
menkoiranpennun ostaminen.
Ajankohtaista se on kuitenkin
vasta, kun nämä kaksi eläke-
läistä, Kassu ja Kössi, ovat
saaneet vanheta rauhassa.
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Puh. (016) 615 311      fax (016) 615 312
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Vuoden 2000 toiminta on
kuljetuskeskuksessa nou-

datellut jo vakiintuneita toimin-
tatapoja. Kuljetuskeskuksen
päällikkö palasi toimistoonsa
01.03.2000 Bosnia-Herzego-
vinasta. Sopimussotilaiden
käytöstä kuljetuskeskuksessa
on saatu erittäin hyviä koke-
muksia ja käytäntöä on syytä
jatkaa. Kuljetuspalveluiden
tuottaminen Jääkäriprikaatille
on ollut tärkein avaintehtäväm-
me.

Nykyinen varusmiesten
koulutusjärjestelmä asettaa
palveluiden tuottamiselle omat
vaateensa, koska rytmi on erit-
täin kiivas ja aikaa ajoneuvojen
kunnossapitoon ja katsastuk-
siin on vähän.

Kuljetuskeskus Käyttökalusto alkaa olla
tiensä päässä (A-45 ja moot-
torikelkat), ja se työllistää kes-
kuksen lisäksi myös varuskun-
takorjaamoa. Sen sijaan valoa
tunnelin päässä on varuskun-
ta-ajoneuvojen kohdalla, joi-
den uushankinnat aloitettiin tä-
nä vuonna ja alustavat mää-
rärahat mahdollistavat kalus-
ton uusimisen pääosiltaan vuo-
teen 2006 mennessä. Henki-
lökunnan kuljetusalan koulu-
tukseen ja korttikoulutukseen
on syytä lisätä voimavaroja
tulevina vuosina.

Jääkäriprikaati pääsi mu-
kaan KULTI-tietojärjestelmän
pilotointiin. Asia on meidän
kannaltamme hyvä, mutta sen
kuljetuskeskuksen henkilös-
töön kohdistunut työmäärän
lisäys on ollut yllättävän suuri.

Huoltokeskus

Jääkäriprikaatin huoltopäällikkö
majuri Markku Iittiläinen

Huoltokeskuksen päällikkö
kapteeni Mika Aikio
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Järjestelmän tuomat edut ovat
kuitenkin kiistattomat ja sen
vuoksi sen valmiiksi saattami-
sen edestä kannattaa tehdä
töitä.

Haasteina seuraavalle vuo-
delle on KULTI-järjestelmän lo-
pullinen käyttöönotto koko val-
takunnassa, johon vaikuttaa
suurelta osin se pilotointityö,
mitä Pohjoisen maanpuolus-
tusalueen joukot ovat tehneet.
Onnistunut käyttöönotto vaatii
myös Jääkäriprikaatin henki-
löstön kouluttamista ajoneuvo-
jen käyttösuunnitelma-sovel-
luksen saloihin. Lisäksi tavoit-
teena on käynnistää arktisen
koulutuksen kehittämiseen liit-
tyen ajoneuvojen kokeilu- ja
testaustoiminta. Yhtenä suu-
rena haasteena on myös nivel-
tää yhteen kuljetusalalla jouk-
kotuotannon ja muiden ajoneu-
votarpeiden tuomat vaatimuk-
set ottaen huomioon mahdol-

linen uusi varusmiesten kulje-
tuskoulutus ja myös hen-
kilökunnan uusi koulutusjärjes-
telmä. Näiden järjestelmien
uusimisen vaikutus tulee näky-
mään toiminnassamme tulevi-
na vuosina. Toivottavasti kehi-
tys tulee olemaan käyttäjiä aja-
tellen  positiivista.

Muonituskeskus

Muonituskeskus aloitti toi-
mintansa myönteisissä

merkeissä.
Uusi lastauslaituri ja maastojen
luovutustila paransi toimin-
taa.Vuoden kiireisemmiksi jak-
soiksi ovat muodostuneet tam-
mi–maaliskuu sekä heinä–
syyskuu uusien palvelukseen-
astumisaikojen vuoksi.

Henkilöstöä sekä väheni
että vaihtui vuoden aikana tiu-
haan.

Muonituskeskus menetti
kaksi ravitsemistyöntekijän vir-
kaa vuosien 1999 – 2000 vaih-
teissa.

Työiältään vanhin kokki Rit-
va Neitola jäi yksilölliselle var-
haiseläkkeelle huhtikuun alus-
sa. Vuoden ikävin tapahtuma
oli pitkäaikaisen ja pidetyn työ-
toverin Eila Virtasen äkillinen
menehtyminen työpaikalle
06.09.2000.

Eila saatettiin haudan le-
poon runsaalla työtovereiden
joukolla 16.09.2000.

Syyskuussa ravitsemispääl-
likkö Anu Sorvari-Happonen
sanoutui irti puolustusvoimien
palveluksesta ja siirtyi siviiliin
uuteen haasteelliseen tehtä-
vään.

Marraskuun puolessa välis-
sä Annamaija Tervo valittiin
muonituskeskuksen uudeksi
ravitsemispäälliköksi. Joulu-

Kuljetuskeskuksen väki Anita Niemelän läksiäiskuvaan ryhmittyneenä
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kuun puolessa välin muonitus-
keskukseen saatiin uusi ravit-
semistyönjohtaja Outi Paavo-
la.

Muonituskeskuksen henki-
lökunta osallistui “Työkyvystä
eläkekykyyn” kuntoutusprojek-
tiin, jonka toteutti Rovaniemen
ammattikorkeakoulun fysio-
terapiaopiskelijat. Ohjattu kun-
toutusohjelma koettiin positii-
viseksi.

Tykytoimintaa kehitellään
lisää ja aktivointia jatketaan.
Lisäksi keväällä kuusi muoni-
tuskeskuksen henkilökunnas-
ta osallistui Aslak-kuntoutuk-
seen.

Vierailuja oli keväällä ja syk-
syllä tuttuun tasaiseen tahtiin,
jotka työllisti ravitsemistyön-
johtaja Tarja Kettusta eritoten.
Tarja Kettunen hoiti vierailut
tunnetulla ammattitaidolla.

Vuoden suurin harjoitus
Hanki-2000 toteutettiin joulu-
kuussa. Harjoitus oli mittava
myös muonituksen näköpiiris-
tä. Harjoituksen muonituksen
suunnittelu ja toteutus työllisti
sekä nieli määrärahoja. Har-
joituksen muonitus toteutettiin
keskittämällä hankinnat yhdel-
le toimittajalle. Tavoitteena on
harjoituksen aikana kehittää ja
kokeilla elintarvikkeiden tilaus-
ta, toimitusta kenttähuoltojär-
jestelmässä sekä saada koke-
muksia kuljetusjärjestelyiden
suhteen.

Raskaasta vuodesta ja suu-
rista muutoksista huolimatta
muonituskeskuksen väki on
pystynyt täyttämään tärkeim-
män tavoitteen, asiakastyyty-
väisyyden.

Tästä on hyvä jatkaa luotta-
vaisin mielin ja uusin haastein.
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Varasto-osasto

Vuosi 2000 oli varasto-osas-
ton toiminnalle varsin mer-

kittävä. Kesällä lakkautettiin
jakeluvarastot 1 ja 2, joiden
merkitys toimiville joukoille oli
melkoinen. Varastojen lakkaut-
taminen aiheutti sopeutumis-
vaikeuksia, koska materiaalin
saaminen ajallaan vaatii enem-
män etukäteisvalmisteluja kuin
aiemmin.

Varastojen lakkauttamiseen
liittyvät työt vaativat myöskin
aikaa melkoisesti, sillä hen-
kilöstön siirrot käskettiin lak-
kautuspäiväksi ja näin ollen
varastot jäivät täyteen mate-
riaalia. Nyt, kun elämme vuo-
den 2001 huhtikuuta, materiaa-
li alkaa vähitellen olla oikeilla
paikoillaan.

Henkilöstö
Varasto-osastoa jatkuvasti vai-
vaava henkilöstöpula on saatu
kohtuudella paikattua työlli-
syysvaroin palkatulla henkilös-
töllä. Pitkäaikainen henkilös-
tösuunnittelu ei kuitenkaan ole
mahdollista tällä tavalla.

Materiaalin käsittely on kä-
sityötä ja vain riittävä määrä
näitä käsien käyttäjiä on oltava,
jotta materiaali saadaan pidet-
tyä kunnossa ja käyttäjät tyy-
tyväisinä.

Vuoden lopussa varasto-
osaston pidetty ja tunnollinen
johtaja kapteeni Jouni Pöntiö
siirtyi reserviin.

Vuoden aikana lakkautettiin
yksi varastotyöntekijän tehtä-
vä ja viestivälinemiehen tehtä-
vä siirrettiin Sodankylän korjaa-
molle.

Varasto-osastoon palkattiin
01.03.2000 kaksi sopimusso-
tilasta teknisten laitteistojen
huolto- ja käyttökouluttajiksi.
Sopimussotilaiden käyttö ko.
tehtäviin koettiin onnistuneek-
si.

Tyky toiminta
Varasto-osaston henkilöstö on
ottanut lämmöllä vastaan tyky-
liikunnan suomat mahdollisuu-
det ja osallistuminen on ollut
todella aktiivista. Liikuntahar-
rastuksen lisääntyminen on
tuonut tullessaan myöskin en-

Kapteeni Jouni Pöntiö siirtyi reserviin



ETUPYÖRÄ 2000 69

simmäiset kilpailut. Varasto-
osaston joukkue voitti saliban-
dy-turnauksen.

Niin lämmöllä kuin tyky toi-
minta onkin otettu vastaan
myös negatiivista palautetta on
tullut. Sinänsä hyvä mahdolli-
suus on muuttumassa velvol-
lisuudeksi kun tyky-suunnitel-
mien teko alkaa olla jo niin
vaikeaa, ettei se enää lisää
innostusta asiaan. Hyvään
asiaan ei pidä sekoittaa liikaa
byrokratiaa.

Asiakastyytyväisyys
Vuonna 2000 pidettyjen asia-
kastyytyväisyyskyselyjen mu-
kaan varasto-osaston toimin-
taan oltiin pääosin tyytyväisiä.
Jakeluvarastojen lakkautta-
minen aiheutti jonkin verran
soraääniä, mutta nekin ovat
ajan myötä vähentyneet. Eri-
tyisen suurella lämmöllä otettiin
vastaan palaute kotiutuvilta va-
rusmiehiltä, joiden antama pa-
laute vaatetusmateriaalivaras-

ton toiminnasta oli koko valta-
kunnan tasolla mitattuna kii-
tettävä. Parhaat kiitokset vaa-
tetusmateriaalivaraston työn-
tekijöille.

Tulevaisuudessa asiakas-
tyytyväisyyden merkitys var-
maankin tulee kasvamaan niin-
pä asiaan tulee paneutua jat-
kossakin.

Varasto-osaston
kokoonpano
Varasto-osastoon kuuluu va-
rastotoimisto, keskusvarasto,
vaatetusmateriaalivarasto, Sii-
lashalli, ampumaradat ja kasar-
mikalusto- ja liikuntavälineva-
rasto.

Keskusvaraston toimialaan
kuuluvat:

- taisteluväline,
- pioneeri,
- viesti,
- kenttämuonitus,
- kirja- ja karttamateriaalin

varastointi ja jakelu

Vaatetusmateriaalivarasto
vastaa asevelvollisten varus-
tamisesta ja varusteiden huol-
losta ja varastoinnista. Sauna-
varasto, joka toimii vaatetus-
materiaalivaraston alaisuudes-
sa huolehtii asevelvollisten
pyykinvaihdosta saunomisen
yhteydessä.

Siilashallin toimenkuvaan
kuuluu varsinaisen urheiluta-
lon toimintojen lisäksi varus-
kunnan hiihtolatujen kunnos-
sapito.

Ampumaratoihin kuuluu
paitsi varuskunnan kouluam-
pumaratatoiminnon myös Ky-
läjärven taisteluampuma-alu-
een (lähes 8000 ha) hoitami-
nen.

Kasarmikalusto- ja liikunta-
välinevarasto vastaa nimensä
mukaisen materiaalin varas-
toinnista ja jakelusta.

06.12.2000
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ROVANIEMI
(016) 321 0000

SODANKYLÄ
(016) 612 255

TORNIO
(016) 446 601

KEMINMAA
(016) 280 373

Jäämerentie 17
99600  SODANKYLÄ
(016) 611 645
Internet: http://personal.inet.fi/yritys/lapinsuu/

Elokuvateatteri

LÄHDE TUVASTA —  NAUTI  ELOKUVASTA

JO  VAINJO  VAINJO  VAINJO  VAINJO  VAIN
POHJANTÄHDESTÄPOHJANTÄHDESTÄPOHJANTÄHDESTÄPOHJANTÄHDESTÄPOHJANTÄHDESTÄ

SODANKYLÄSODANKYLÄSODANKYLÄSODANKYLÄSODANKYLÄ
(016) 612 222(016) 612 222(016) 612 222(016) 612 222(016) 612 222

Tilaukset:

MÖLLÄRIN LINJAT OY
Pelkosenniementie 64, 98120  KEMIJÄRVI

Puh. (016) 321 164, fax (016) 821 172

MAAPERÄTUTKIMUKSET

KALLIOPORAUKSET

99600  SODANKYLÄ
Puh. (016)  611 374, auto 049 396 296

OTAMME VASTAAN PORON-,
HIRVEN- YM, LIHOJEN

KYLMÄ- JA LÄMMINSAVUSTUSTA
SEKÄ PURKITUSTA

KYLMÄNEN FOOD OY   SODANKYLÄ
Puh. (016) 613 121

KODIKAS, LÄMMINHENKINEN
RUOKA- JA SEURUSTELURAVINTOLA
LUOSTOLLA, TUPASVILLAN TILOISSA

Tervetuloa tutustumaan !
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Jalkaväen mitali

II/99 saapumiserä

Upseerikokelas Mika Ville Jo-
hannes Penttinen, Oulu
Kersantti Mikko Samuli Ala-
kärppä, Kiiminki.

I/00 saapumiserä

Upseerikokelas Juha-Antero
Taikina-aho, Oulu

Koonnut yliluutnantti Pekka Raasakka

Kersantti Juri Antti Santeri Kor-
honen, Kemijärvi.

Jääkäripatsaan
pienoismalli

II/99 saapumiserä

Korpraali Jukka Mikael Holma,
Haukipudas.

I/00 saapumiserä

Jääkäri Kai Mikael Väisänen,
Tornio.

Lauri Leppäsen veistämän Vaasan
Jääkäripatsaan pienoismalli ja Jää-
kärikunniamerkki (vasemmalla).
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Jänkäjääkärinimitys-
ja puukko

II/99 saapumiserä

Kersantti Petri Markku Haa-
pasaari, Ilvesjoki.

I/00 saapumiserä

Kersantti Jari Seppo Liuskala,
Oulu.

Lapin Reserviupseeri-
piirin maanpuolustus-
mitali

II/99 saapumiserä

Upseerikokelas Harri Kalervo
Puolitaival, Oulu.

I/00 saapumiserä

Upseerikokelas Kari Pekka
Lahdenperä, Rovaniemi.

Lapin Reservin Aliup-
seerien Piirin maan-
puolustusmitali ja
puukko

II/99 saapumiserä

Kersantti Antti Juhani Päätalo,
Oulu.

Lapin Reserviläispiirin
maanpuolustusmitali
ja puukko

I/00 saapumiserä

Alikersantti Pertti Sakari Nie-
melä, Ranua.

Sodankylän Reservin-
aliupseerien palkinto
ja puukko

II/99 saapumiserä

Kersantti Pekka Adam Lakka-
la, Sodankylä.

I/00 saapumiserä

Kersantti Kimmo Tapani Mat-
tanen, Sodankylä.

Jääkäriprikaatin kun-
niakirja ja puukko

II/99 saapumiserä

Korpraali Aleksi Seppänen,
Oulu
Jääkäri Katri Johanna Mark-
kanen, Tampere
Jääkäri Tanja Maaret Jolanki,
Rovaniemi
Korpraali Esko Joonas Tapo-
järvi, Kolari
Jääkäri Olli Peter Hartikainen,
Ulkomaat
Korpraali Jani Tapani Veikan-
maa, Sodankylä
Korpraali Heikki Juhani Autio,
Kempele
Kersantti Matts Henrik Weur-
lander, Espoo
Jääkäri Torsti Tapani Ilkka,
Oulu
Korpraali Niko Mikael Halm-
krona, Tornio.

I/00 saapumiserä

Korpraali Jari Petteri Uutinen,
Oulunsalo
Korpraali Tero Jaakko Takalo-
Eskola, Oulainen
Jääkäri Jussi Petteri Metso,
Oulu
Jääkäri Heikki Veli Matias
Hautamäki, Alavieska
Jääkäri Kari Juhani Kaunis-
kangas, Oulu

Korpraali Harri Juhani Yrtti-
aho, Rovaniemi
Korpraali Jarmo Olavi Pasma,
Kemijärvi
Kersantti Jari Seppo Liuskala,
Oulu
Jääkäri Veli-Matti Ojala, Rova-
niemi
Korpraali Petri Juhani Perä-
talo, Oulu.

Lapin Jääkäriristit

07.03.2000

Huolto- ja Kuljetuskomppa-
nia
• korpraali Markus Antero
Veijalainen
• jääkäri Heikki Juhani Pääaho
• jääkäri Heikki Juhani Lauk-
kanen

24.05.2000

1. Jääkärikomppania
• kokelas Jarno Markus Tapani
Mustonen
• kokelas Mikko Eemeli Soik-
keli
• alikersantti Teemu Kalevi
Koivisto
• alikersantti Arto Kalevi Toppi
• jääkäri Ilkka Kristian Keinotie
• jääkäri Tapani Kalervo Puu-
runen
• jääkäri Marko Tapio Tuovila

2.Jääkärikomppania
• kokelas Mikko Samuli Huttu-
nen
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• kokelas Veli-Pekka Antero Lepistö
• kokelas Mika Ville Johannes Penttinen
• alikersantti Hannu Tapani Jussila
• alikersantti Vesa Tapio Rantakeisu
• jääkäri Markku Tapani Kuusilehto
• jääkäri Ilkka Vilhelm Latvakoski
• jääkäri Markus Petteri Mäkelä
• jääkäri Juha Tapio Ruusunen
• jääkäri Kyösti Antti Einari Örn

Sissikomppania
• kokelas Mika Eelis Törmänen
• kersantti Mikko Päiviö Uusimaa
• alikersantti Riku Tapio Koivuneva
• alikersantti Harri Untonpoika Ruotsala
• jääkäri Timo Eerik Kaveri

Kranaatinheitinkomppania
• kokelas Pekka Sakari Vuollo
• kokelas Mikko Lauri Savola
• jääkäri Janne Olavi Hämäläinen
• jääkäri Arto Johannes Kultima

3.Jääkärikomppania
• kokelas Joni Petteri Paananen
• kokelas Tommi Juhana Kinnunen
• kersantti Aki Tapani Heikkinen

Huolto- ja Kuljetuskomppania
• kersantti Ville Matti Liisanantti
• alikersantti Ari-Pekka Mikael Karekivi
• alikersantti Tomi Fredrik Köngäs
• korpraali Juha Pekka Nykyri
• korpraali Tapani Markus Pynnöniemi

28.06.2000

Huolto- ja Kuljetuskomppania
• kersantti Lauri Mikael Ahola
• alikersantti Ville Eerik Hautaluoma

04.09.2000

Huolto- ja Kuljetuskomppania
• jääkäri Tero Jaakko Tapani Takalo-Eskola
• jääkäri Marko Juhani Poikela
• jääkäri Heikki Veli Matias Hautamäki

06.12.2000

1. Jääkärikomppania
• kokelas Jari Tapani Sivula
• kokelas Kari Markus Hakso

• kokelas Anna-Kaisa Parkkonen
• korpraali Pekka Kullervo Satokangas
• korpraali Mika Toni Tapani Hämäläinen
• jääkäri Tero-Juhani Telkkälä
• jääkäri Jarkko Juhani Palosaari

2. Jääkärikomppania
• kokelas Tomi Jarno Lappalainen
• kokelas Paavo Matias Maunu
• alikersantti Jari Juhani Kopakkala
• alikersantti Antti Matias Pinola
• jääkäri Jani Johannes Pekkala
• jääkäri Erkki Heikki Holma
• jääkäri Jaakko Pekka Eljas Ylimäinen
• jääkäri Jani Olavi Ojala
• jääkäri Harri Kalevi Hynynen
• jääkäri Petri Mikael Kolehmainen
• jääkäri Jukka Sakari Huttunen

Sissikomppania
• alikersantti Kosti Kimmo Kallunki
• alikersantti Timo Allan Ilmari Jaatinen

3. Jääkärikomppania
• kokelas Tuomas Kustaa Ketola
• kokelas Juuso Pietari Österlund
• kersantti Kimmo Tapani Pernu

Kranaatinheitinkomppania
• kokelas Henri Antero Huurinainen
• kokelas Mika Kristian Malinen
• jääkäri Heikki Tapani Korhonen

Huolto- ja Kuljetuskomppania
• alikersantti Matti-Pekka Heikura
• korpraali Ville Mikael Kyrölä
• jääkäri Mikko Kullervo Näsänen
• jääkäri Esa Eerik Arola
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Taksi- ja linja-autoilla, myös Inva-kuljetukset

Puh. / fax (016) 638 690, 0400 291 582

Seitatie 10, 99600 Sodankylä
Puh. (016) 615 444

NOPTEL – EHDOTTOMASTI PARAS HARJOITTELULAITE

NOPTEL OY
Teknologiantie 2, 90570  OULU
Puhelin (08) 551 4351
Telekopio (08) 556 4101

“Jo vuosia olen käyttänyt Noptelin laitteistoa.
Harjoittelu on milekästä ja se on
nopeuttanut kehistystäni ratkaisevasti.”

noptel

NOPTEL  ST-2000  SPORNOPTEL  ST-2000  SPORNOPTEL  ST-2000  SPORNOPTEL  ST-2000  SPORNOPTEL  ST-2000  SPORTTTTT
KUN HALUAT HYVIÄ TULOKSIAKUN HALUAT HYVIÄ TULOKSIAKUN HALUAT HYVIÄ TULOKSIAKUN HALUAT HYVIÄ TULOKSIAKUN HALUAT HYVIÄ TULOKSIA

Oikea harjoittelu tuo tulosta. Siksi ammunnan
harjoitteluun tarkoitetulta laitteistolta vaaditaan

huippuunsa kehitettyjä ominaisuuksia.

Antti Jokinen,
SM-mitalisti, PM-mitalisti

S
A
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n 
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Liikuntatapahtumat vuonna 2000
Liikuntakasvatus-
upseeri, yliluutnantti
Jouni Puljujärvi

Jääkäriprikaati menes-
tyi erinomaisesti soti-
laiden Suomenmesta-
ruuuskilpailuissa

Jääkäriprikaatin menestymi-
nen oli häikäisevän hyvää,

kun Jääkäriprikaatin joukot hal-
litsivat suvereenisti talvella Ro-
vaniemellä järjestettyjä hiihdon
sotilaiden Suomenmestaruus-
kilpailuja sekä Mikkelissä jär-
jestettyjä sotilas-5-ottelukilpai-
luja.

Muissakin lajeissa, joihin
Jääkäriprikaati otti osaa, oli me-
nestys vähintäänkin tavoittei-
den mukaista.

Sotilaiden hiihdon Suomen-
mestaruuskilpailuissa aliker-

Yliluutnantti
Jouni Puljujärvi

santti Jaakko Honkaniemi
voitti varusmiesten rynnäkkö-
kivääriampumahiihdon. Sa-
malla hän sai omakseen ar-
vokkaan puolustusvoimain ko-
mentajan lahjoittaman pienois-
kiväärin. Samassa kilpailussa
pronssille hiihti ja ampui ali-
kersantti Petri Annala.

Maastohiihdossa  aliker-
santti Jari Poikela saavutti
pronssisen mitalin. Varusmies-

ten kolme kertaa viiden kilo-
metrin viestinhiihdossa ali-
kersanttikolmikko Jaakko
Honkaniemi, Jaakko Lou-
kusa ja Jari Poikela taisteli
Jääkäriprikaatille toisen sijan.

Partiohiihdon A-sarjassa
Jääkäriprikaatin partio jatkoi
menestyksekkäitä partiohiih-
don perinteitä nappaamalla
hieman yllättäen hopeaa kans-
sakilpailijoiden nenän edestä.
Partiossa hiihtivät kapteeni
Markku Pajuniemi, yliluut-
nantti Jouni Puljujärvi, aliker-
santti Janne Seppänen ja ali-
kersantti Petri Annala.

Myös ampuma- ja maasto-
hiihdon joukkuemestaruudet
sekä hiihdon yleismestaruus
tulivat Sodankylään.

Sotilas-5-ottelun  Suomen-
mestaruuskilpailuista Mikke-
lissä sotilasmestari Mika Niku-
la jatkoi katkeamatonta voitto-
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putkea. Mika ei ole hävinnyt
yhtään sotilaiden 5-ottelun
Suomenmestaruuskilpailua
sen kuusivuotisessa historias-
sa. Varusmiesten sarjassa
Jääkäriprikaatin mitalirohmut
kersantit Jaakko Honkaniemi
ja Jari Poikela saalistivat ho-
peaa ja pronssia. Joukkuemes-
taruus tuli myös Sodankylään.

Ampumamestaruuskilpai-
luissa Jääkäriprikaatin piti mi-
talikannassa puuseppä Matti
Lehtinen tähtäämällä itselleen
isopistoolin 30+30ls yli 45 vuo-
tiaiden sarjassa hopeaa sekä
vapaapistoolin 60 ls yleisessä
sarjassa pronssia.

Naisten rynnäkkökiväärin 3
x 5 ls sarjassa alikersantti Teija
Lauri sijoittui toiseksi. Yliluut-
nantti Markku Pulju jäi niu-
kasti neljänneksi vähemmillä
kympeillä yleisen sarjan ryn-
näkkökiväärin 6+6+6 ls kilpai-
lussa tuloksella 169 pistettä.
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Jääkäriprikaati oli
jälleen vahvin kalotin
joukko-osastojen
partiohiihdossa
Jääkäriprikaati oli tyly isäntä
järjestäessään vuotuisen kalot-
tijoukko-osastojen välisen par-
tiohiihtokilpailun.

Jääkäriprikaatin partio, jos-
sa hiihtivät yliluutnantti Kari
Mähönen, yliluutnantti Jouni
Puljujärvi, kersantti Jaakko
Honkaniemi ja kersantti Jari
Poikela, voittivat ylivoimaisesti
neljällä minuutilla Jääkäripri-
kaatin 2 partion: luutnantti Jari
Tenno, ylikersantti Juha Aikio,
alikersantti Petri Annala ja
alikersantti Jaakko Loukusa.
Kiirunan partio jäi jo toistakym-
mentä minuuttia.

Jääkäriprikaati järjesti
sotilas-5-ottelun Poh-
joisen Maanpuolustus-
alueen mestaruuskil-
pailut
Jääkäriprikaatin uusi esterata
sai tulikasteen heti valmistu-
misen jälkeen järjestetyissä so-
tilas-5-ottelun Pohjoisen
maanpuolustusalueen mesta-
ruuskilpailuissa.

Itse kilpailutapahtuma jär-
jestettiin ammattitaitoisesti.
Myös kilpailullisesti tapahtuma
oli menestys Jääkäriprikaatille.
Sotilasmestari Mika Nikula
voitti jälleen kerran yleisen sar-
jan. Varusmiesten tiukassa kil-
pailussa voiton vei kersantti
Jari Poikela. Kolmannen sijan
saavutti kersantti Jaakko Hon-
kaniemi. Myös joukkuekilpai-
lun voitto jäi Jääkäriprikaatiin.
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Jääkäriprikaatin mitalistit sotilai-
den SM-kilpailuissa vuonna 2000
Sotilas-5-ottelu

Mestari, yleinen sarja: sotilasmestari Mika Nikula
1.sija, joukkuekilpailussa: Jääkäriprikaati:

sotilasmestari Mika Nikula, kersantti Jaakko Honkaniemi,
kersantti Jari Poikela, kersantti Timo Kyllönen

2.sija, varusmiesten sarja: kersantti Jaakko Honkaniemi
3.sija, varusmiesten sarja: kersantti Jari Poikela

Hiihto

Mestari, varusmiesten rynnäkkökivääriampumahiihto:
alikersantti Jaakko Honkaniemi

1.sija, varusmiesten ampumahiihdon joukkuekilpailu, maas-
tohiihdon joukkuekilpailu, hiihdon yleismestaruus

Jääkäriprikaati
2.sija, partiohiihto A-sarja:

kapteeni Markku Pajuniemi, yliluutnantti Jouni Puljujärvi,
alikersantti Janne Seppänen, alikersantti Petri Annala

2.sija, varusmiesten viestihiihto:
alikersantti Jaakko Honkaniemi, alikersantti Jaakko
Loukusa, alikersantti Jari Poikela

2.sija, ampumahiihdon joukkuekilpailu: Jääkäriprikaati
3.sija, varusmiesten rynnäkkökivääriampumahiihto

alikersantti Petri Annala
3. sija, varusmiesten maastohiihto: alikersantti Jari Poikela

Ammunta

2.sija, isopistooli 60 ls, yli 45 v sarja: puuseppä Matti Lehtinen
2.sija, rynnäkkökivääri ammunta 3 x 5 ls, naiset

alikersantti Teija Lauri
3.sija, vapaapistooli 60 ls, yleinen sarja

puuseppä Matti Lehtinen

Jääkäriprikaatin saldo sotilaiden Suomenmestaruuskilpai-
luista vuonna 2000  oli:

I  sijoja 6 kpl
II  sijoja 6 kpl
III  sijoja 4 kpl

Liikunnan ammattilaiset   yli-
luutnantit Veijo Pesonen ja
Jouni Puljujärvi vaihteeksi
toimistopöydän äärressä.
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Jääkäriprikaatin mitalistit
Pohjoisen Maanpuolustusalueen
mestaruuskilpailuissa v. 2000
Hiihto

Mestari, varusmiesten rynnäkkökivääriampumahiihto, varus-
miesten maastohiihto: alikersantti Jari Poikela
Mestari, yli 35 v ampumahiihto, yli 35 v maastohiihto

yliluutnantti Jouni Puljujärvi
Mestari, yli 45 v ampumahiihto, yli 45 v maastohiihto

ylikersantti Juha Aikio
Mestari, yli 40 v ampumahiihto:  yliluutnantti Juha Junttila
1.sija, varusmiesten 3 x 5 km viestihiihto: Jääkäriprikaati I

alikersantti Jaakko Honkaniemi, alikersantti Jaakko
Loukusa, alikersantti Jari Poikela

2.sija, varusmiesten rynnäkkökivääriampumahiihto, varus-
miesten maastohiihto: alikersantti Jaakko Honkaniemi
2.sija, yli 40 v maastohiihto: yliluutnantti Juha Junttila
2.sija, yli 40 v ampumahiihto: yliluutnantti Heikki Jänkälä
2.sija, kaikki  joukkuekilpailut: Jääkärirprikaati
3.sija, varusmiesten 3x5 km viestihiihto: Jääkäriprikaati II

Yliluutnantti Asko Hirvisalo selos-
taa harjoituksen aihetta vierailijoille
Siilashallissa.

Liikuntakasvatusupseeri uimahallin
valvomossa kaimansa Jouni Hui-
kurin kanssa.
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alikersantti Mikko Ilmola, alikersantti Teemu Vahlroos,
oppilas Simo-Pekka Ovaskainen

Sotilas-5-ottelu

Mestari, yleinen sarja: sotilasmestari Mika Nikula
Mestari, varusmiesten sarja: kersantti Jari Poikela
1.sija, joukkuekilpailu:

sotilasmestari Mika Nikula, kersantti Jari Poikela,
kersantti Jaakko Honkaniemi

3.sija, varusmiesten sarja: kersantti Jaakko Honkaniemi

Suunnistus

Mestari, varusmiesten sarja: alokas Teemu Sipilä
Mestari, naisten sarja: alokas Mari-Annika Vaarala
Mestari, yli 40 v: yliluutnantti Juha Junttila
Mestari, yli 45 v: yliluutnantti Veijo Pesonen
2.sija, partiosuunnistus A-sarja: Jääkäriprikaati I

yliluutnantti Tomi Kallunki, yliluutnantti Kari Mähönen,
alokas Teemu Sipilä, alokas Jukka Kantomaa

2.sija, joukkuekilpailut ja yleismestaruus: Jääkäriprikaati
3.sija, naisten sarja: alokas Jaana Bask

Ammunta

Mestari, RK 6+6+6 ls, varusmiehet: jääkäri Mikko Foudilainen
Mestari, RK 6+6+6 ls, yleinen: yliluutnantti Markku Pulju
Mestari, RK 6+6+6 ls, naiset, alikersantti Teija Lauri
Mestari, RK 3x5 ls, naiset: alikersantti Tiina Närhi
Mestari, kivääri pika-ammunta 3 x 20 ls:

       teknikkokapteeni Pertti Viitanen
1.sija, yleismestaruus: Jääkäriprikaati
2.sija, RK 6+6+6 ls, naiset: alikersantti Tiina Närhi
2.sija, RK 3x5 ls, naiset: alikersantti Teija Lauri
2.sija, pienoiskivääri 3 x 20 ls: yliluutnantti Markku Pulju
2.sija, vakiokivääri 3 x 20 ls: yliluutnantti Markku Pulju
2.sija ,pistooli pika-ammunta 3 x 20 ls: yliluutnantti Asko Hirvisalo
2.sija, varusmiesten rynnäkkökivääriammunnan joukkuekilpailu:

Jääkäriprikaati
2.sija, kiväärin pika-ammunta 3x20ls joukkuekilpailu:

Jääkäriprikaati: yliluutnantti Sami Sipponen, yliluutnantti
Markku Pulju

3.sija, RK 6+6+6 ls, varusmiehet: alikersantti Janne Lauri
3.sija, 3x5 ls, varusmiehet: alikersantti Markus Ojala
3.sija, RK 6+6+6 ls, naiset, RK 3x5 ls, naiset:

oppilas Mari-Annika Vaarala
3.sija, vakiokivääri 20 ls varusmiehet: alikersantti Juha Heinonen
3.sija, kivääri pika-ammunta 3 x 20 ls: yliluutnantti Markku Pulju
3.sija, vakiokivääri 3 x 20 ls: teknikkokapteeni Pertti Viitanen
3.sija, isopistooli 60 ls, vapaapistooli 60 ls:

puuseppä Matti Lehtinen

Siilashallin
kuntosalilla on
mahdollisuus
monipuoliseen
kuntoiluun
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Pohjoisen Maanpuolustusalueen sotilashenkilö-
kunnan ammunnan kotirata-ampumakilpailu
vuonna 2000

Joukko-osastojen välinen kilpailu

1. Lapin Sotilasläänin Esikunta 424,85 pistettä
2. Jääkäriprikaati 418,31 pistettä
3. Haapajärven Asevarikko 415,55 pistettä

Henkilökohtainen kilpailu (sijoitus suluissa PMpa:n kilpai-
lussa)

1. (1) Luutnantti Mikael Honkala 459 pistettä
2. (3) Teknikkokapteeni Pertti Viitanen452 pistettä
3. (7) Yliluutnantti Markku Pulju 448 pistettä

Rk-ammunta 10 ls
1. (2) Everstiluutnantti Antti Myyryläinen 98 pistettä
1. (2) Yliluutnantti Ali Vaarala 98 pistettä
3. (11) Insinöörikapteeni Martti Aikio 97 pistettä

Rk-ammunta 6+6+6 ls
1. (1) Sotilasmestari Mikko Jumisko 172 pistettä
1. (1) Yliluutnantti Markku Pulju 172 pistettä
3. (6) Luutnantti Mikael Honkala 168 pistettä

Sotilaspistoolia-ammunta 10 ls
1. (1) Luutnantti Mikael Honkala 99 pistettä
1. (1) Sotilasmestari Mika Nikula   99 pistettä
3. (8) Yliluutnantti Tapio Hoppula   98 pistettä

Sotilaspistooliammunta 10 ls kääntyvät taulut
1. (1) Luutnantti Mikael Honkala 96 pistettä
2. (6) Teknikkokapteeni Pertti Viitanen 91 pistettä
3.(14) Sotilasmestari Mikko Jumisko 88 pistettä

Jääkäriprikaatin saldo Pohjoisen Maanpuolus-
tusalueen mestaruuskilpailuista vuonna 2000

I sijoja 26 kpl
II sijoja 20 kpl
III sijoja 12 kpl

SODANKYLÄ, PUH. (016) 613 860
VARUSMIEHILLE 50 %:n ALENNUS
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Jääkäriprikaatin mestarit
vuonna 2000 lajeittain
Maastohiihto

Yleinen sarja: luutnantti Jouni Puljujärvi
yli 35v: yliluutnantti Juha Junttila
Yli 40v: yliluutnantti Heikki Jänkälä
Yli 50v: everstiluutnantti Timo Ekdahl
Kuntosarja: insinööri Kari Värttiö
Varusmiehet: alikersantti Jari Poikela
Joukkuekilpailu: Sissikomppania, yliluutnantti Heikki Jänkälä,
yliluutnantti Sami Sipponen, upseerikokelas Risto Salmela,
alikersantti Jari Poikela

Rynnäkkökivääriampumahiihto

Yleinen sarja: luutnantti Jouni Puljujärvi
Yli 35 v: yliluutnantti Juha Junttila
Yli 40v: yliluutnantti Heikki Jänkälä
Yli 45v: ylikersantti Juha Aikio
Kuntosarja: insinööri Kari Värttiö
Naiset: alikersantti Kirsi Pääkkö
Varusmiehet: alikersantti Jaakko Loukusa
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Joukkuekilpailu: Sissikomppania, yliluutnantti Heikki Jänkälä,
yliluutnantti Sami Sipponen, alikersantti Jaakko Loukusa, ali-
kersantti Markus Poikela

Ilmakivääriammunta 20ls

Yleinen sarja: yliluutnantti Markku Pulju
Naiset: toimistosihteeri Birgitta Junttila
Varusmiehet alikersantti

Ilmapistooliammunta 20 ls

Yleinen sarja: puuseppä Matti Lehtinen
Naiset: toimistosihteeri Sari Koivula
Varusmiehet: jääkäri Juhani Lehtinen

Sotilas-5-ottelu

Yleinen sarja: sotilasmestari Mika Nikula
Varusmiehet: kersantti Jari Poikela
Joukkuekilpailu: 3. Jääkärikomppania, yliluutnantti Ari Mure,
oppilas Mika Ojala, alikersantti Mikko Myllymäki

Suunnistus

Yleinen sarja: yliluutnantti Kari Mähönen
Yli 35v: yliluutnantti Jari Tuomisto
Yli 40v: yliluutnantti Juha Junttila
Yli 45v: yliluutnantti Juha Aikio
Kuntosarja: luutnantti Jorma Ovaska
Naiset: alokas Mari-Annika Vaarala
Varusmiehet: alokas Antti Ekonoja
Joukkuekilpailu: 2. Jääkärikomppania, ylikersantti Jaakko
Honkaniemi, alokas Antti Ekonoja, alokas Teppo Isokoski
Partiosuunnistus

A-sarja: Sissikomppania: yliluutnantti Tomi Kallunki,
alikersantti Simo-Pekka Ovaskainen, jääkäri
Juha Räisänen, jääkäri Henri Paalanne

B-sarja: Huolto-ja Kuljetuskomppania: alikersantti
Sami Matala, alikersantti Juha Lumme,
jääkäri Miika Krunniniva, jääkäri Heikki
Tuomaala

C-sarja: Jääkäriprikaatin Esikunta: eversti Vesa
Tervo, yliluutnantti Veijo Pesonen,
yliluutnantti Jouni Puljujärvi , ylikersantti Juha
Aikio

Yö-suunnistus
Yleinen sarja: kapteeni Ari Mure
Yli 40 v: yliluutnantti Heikki Jänkälä
Yli 45 v: yliluutnantti Veijo Pesonen
Yli 50 v: ylikersantti Juha Aikio
Kuntosarja: yliluutnantti Ali Vaarala
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Ammunta

Rk-ammunta 6+6+6 ls, yleinen: yliluutnantti Jouni Puljujärvi
Rk-ammunta 6+6+6 ls, varusmiehet: jääkäri Timo Onnela
RK-ammunta 6+6+6 ls, naiset: alikersantti Teija Lauri
Rk-ammunta 3 x 5 ls, varusmiehet: jääkäri Juha Heikkinen
Rk-ammunta 3x5 ls, naiset: alikersantti Teija Lauri
Rk-ammunta joukkuekilpailu: 1. Jääkärikomppania: yliluutnantti

Pertti Sarajärvi, yliluutnantti Timo Huhta, jääkäri
Pasi Kerälä, jääkäri Jani Oiva, jääkäri Jarkko Kemp-
painen, jääkäri Jarkko Palosaari, jääkäri Keijo
Kujala, jääkäri Veli-Matti Kumpula

Vakiokivääri 3 x 20 ls: yliluutnantti Markku Pulju
Kivääri pika-ammunta 3 x 20 ls: teknikkokapteeni Pertti Viitanen
Vakiokivääri 20ls, varusmiehet: alikersantti Juha Heinonen
Pienoiskivääri 3 x 20 ls: yliluutnantti Markku Pulju
Pistooli pika-ammunta 60 ls: yliluutnantti Asko Hirvisalo
Vapaapistooli 60 ls: puuseppä Matti Lehtinen
Isopistooli 60 ls: puuseppä Matti Lehtinen

Jääkäriprikaatin
mestarit ammunnassa
vuonna 2000

Liikunnallisia vieraita ammattikou-
lumaailmasta tutustumassa puolus-
tusvoiminen nykypäivän liikunta-
kasvatukseen isäntänään Pääesi-
kunnan liikuntakasvatustoimiston
päällikkö Kauko Palvalin (eturivi 2.
oik).

Kello-, Kulta- ja Silmälasiliike

AAAAA. PULKKINEN K. PULKKINEN K. PULKKINEN K. PULKKINEN K. PULKKINEN KYYYYY
Jäämerentie 12, 99600  SODANKYLÄ
Puh. (016) 615 171, fax (016) 615 173
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Jeesiön lenkki 2000 — perinteitä vaa-
liva varusmiesten polkupyöräkilpailu
Perinteinen Jeesiön lenkki

pyöräiltiin tasapuolisissa
olosuhteissa syyskuisen rus-
kan ollessa parhaimmillaan. 60
kilometrin mittaisessa kilpai-
lussa kamppailtiin yksiköiden
välisestä paremmuudesta se-

kä henkilökohtaisesta sijoituk-
sesta.

Palkintona tästä uurastuk-
sesta on nopeimmalle polkijalle
Jääkäriprikaatin Killan lahjoit-
tama arvokas polkupyörä.

Vuonna 2000 pyörän sai omak-
seen oppilas Joni Seppä, joka
samalla paranteli 9 vuotta
vanhaa ennätystä.

Yksiköiden välisen kilpailun
voitti 3.Jääkärikomppania.

Henkilökohtainen kilpailu

1. Oppilas Joni Seppä 1.58.23  RE
2. Oppilas Teemu Haavisto 1.58.26
3. Oppilas Jukka Kantomaa 2.00.00
4. Oppilas Ville Kaikkonen 2.00.42
5. Oppilas Juha Vuolteenaho 2.00.48
6. Oppilas Tuomas Paaso 2.00.52
7. Oppilas Antti Naamanka 2.01.23
7. Oppilas Otso Rantanen 2.01.23
7. Oppilas Mikko Suomela 2.01.23
7. Oppilas Heikki Heikkilä 2.01.23

Kaikki ylläolevat kilpailijat edustivat 3.Jääkä-
rikomppaniaa.  RE = uusi reittiennätys.

Yksikkökilpailu vuonna 2000

1. 3.Jääkärikomppania 2.11.36
2. 1.Jääkärikomppania 2.30.07
3. Kranaatinheitinkomppania 2.36.21
4. Huolto-ja Kuljetuskomppania 2.58.14
5. 2.Jääkärikomppania 2.59.13
6. Sissikomppania
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Puh. (016) 612 044
Jäämerentie 10

SODANKYLÄ

SODANKSODANKSODANKSODANKSODANKYLÄNYLÄNYLÄNYLÄNYLÄN
APTEEKKIAPTEEKKIAPTEEKKIAPTEEKKIAPTEEKKI

VVVVVALMISTALMISTALMISTALMISTALMISTAMME:AMME:AMME:AMME:AMME:
•  moottorikelkan tuulilasit, liukukiskot
•  jalasmuovit ajorekiin
•  MSK ikkunat, keittiökalusteet
   yms. puusepäntuotteet

LASITUSLIIKE

M & J.  RAUTIO
Suomustie 3, 99600  SODANKYLÄ

http://personal.inet.fi/yritys/lasirautiot/

ALAN ASIANTUNTEVAA
PALVELUA LÄMPÖ- JA
VESIJOHTOASIOISSA

SODANKYLÄSSÄ

VESIOLLI KVESIOLLI KVESIOLLI KVESIOLLI KVESIOLLI KYYYYY
OPINTIE 4, 99600  SODANKYLÄ

PUH. (016) 613 051

MYYNTI    ASENNUS    HUOLTO

ROOPEN
SIISTIAUTO OY

AUTO 0400 693 696
Autojen pesu ja fiksaukset

ja muut siivoukset

ROOPERANDE PUB
Jäämerentie

Puh. (016) 611 036

Sotilaan
varusteisiin
kuuluu puukko

Valitse puukkosi huolella.
Vertaa hintaaja laatua.
Pyydä tarjous omaksi
kurssipuukoksi, jonka
valmistaja on
IISAKKI  JÄRVENPÄÄ Oy
62200 KAUHAVA (06) 434 0135, fax (06) 434 0919

Verkkotehtaankatu 17,
95420  TORNIO

puh. (016) 445 008

Kurssit alkavat maanantaisin
TERVETULOA
Autokoulu

S. Nuutinen Ky

KULJETUKSET    JÄTEHUOLTO

KIITÄMME YHTEISTYÖSTÄ
KULUNEELTA VUODELTA

Porotie 20, 99800  IVALO, puh. (016) 663 413
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I/2000 saapumiserä

Joukko-osastojen välinen kilpailu
  pistemäärä

1. Jääkäriprikaati 137,34
2. Lapin Ilmatorjuntarykmentti 129,30
3. Kainuun Prikaati 125,16

Perusyksiköiden välinen kilpailu
  pistemäärä

1. TiedK/Kainuun Prikaati 143,50
2. 1.JK/Kainuun Prikaati 141,37
3. 3.JK/Jääkäriprikaati 140,86

Henkilökohtainen kilpailu
  pistemäärä

1. Jääkäri Petri Pekkinen,
     KrhK/Jääkäriprikaati 166
2. Jääkäri Markku Nygren,
    3.JK/Jääkäriprikaati 166

Pohjoisen Maanpuolustusalueen Rynnäkkökivääri-
ampuja-Maljakilpailun tulokset

II/2000 saapumiserä

Joukko-osastojen välinen kilpailu
  pistemäärä

1. Jääkäriprikaati 137,82
2. Kainuun Prikaati 132,10
3. Lapin Ilmatorjuntarykmentti 131,17

Perusyksiköiden välinen kilpailu
  pistemäärä

1. TiedK/Kainuun Prikaati 152,20
2. 3.JK/Kainuun Prikaati 149,50
3. 1.JK/Kainuun Prikaati 145,32
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SODANKSODANKSODANKSODANKSODANKYLÄNYLÄNYLÄNYLÄNYLÄN
VESI OVESI OVESI OVESI OVESI OYYYYY

Kasarmintie 8,
Puh. (016) 618 248

99600  SODANKYLÄ

Pohjolan KANTA-ASIAKKAANA
saat merkkitäviä etuja!
Soita tai tule käymään!

ROVANIEMI puh. 010 558 620
KEMIJÄRVI puh. 010 558 623
SODANKYLÄ puh. 010 558 624
KEMI puh. 010 558 621
TORNIO puh. 010 558 622

w
w

w
.pohjola.fi

SEITSEITSEITSEITSEITA-BA-BA-BA-BA-BAARIAARIAARIAARIAARI
Jäämerentie 20, 99600  SODANKYLÄ

VIRVOKKEITA
RUOKAA, KAHVIA,

KESKIOLUTOIKEUDET
TERVETULOA!

99600  SODANKYLÄ
Puh. (016) 612 349
Fax   (016) 613 174
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Varusmiespappina ja sotilaspappina

Sotilaspastori
Timo Waris

Varusmiesaikani oli poik-
keuksellinen. Alokaskau-

den olin rivimiehenä muiden
tavoin, mutta sen jälkeen minut
komennettiin puolustusvoi-
mien kirkolliseen työhön. Sain
jalkaani heti suuret saappaat:
toimin yksin Santahaminassa
Kaartin Jääkärirykmentin soti-
laspapin sijaisena syyskuun
puolivälistä joulukuun loppuun
2000. Kaiken lisäksi varuskun-
nan kuraattori oli syksyllä kuu-
kauden lomalla — vastasin siis

varusmiehenä käytännössä
kuukauden ajan suurehkon
joukko-osaston papin ja ku-
raattorin tehtävistä!

Tammikuun alusta 2001
Santahaminaan saatiin sotilas-
pappi. Kävi ilmi, että samoihin

aikoihin Jääkäriprikaatissa So-
dankylässä tarvitaan kirkolli-
sella alalla lisätyövoimaa. Pää-
esikunnan kirkollinen osasto
järjesti komennuksen, ja niin
siirryin varusmiespalvelukseni
loppuajaksi Sodankylän Jää-
käriprikaatin papin sijaiseksi.
Kotiutumisen jälkeen jatkoin
muutaman viikon vielä Jääkäri-
prikaatin sotilaspastorina.

Millaista on hoitaa jääkärinä
kokonaisen joukko-osaston kir-
kollista toimialaa? Huomasin,
että vaativaa. Ilman kauluslaat-
tojen tuomaa arvovaltaa on lu-
nastettava oma paikka muulla
tavoin. Onneksi varuskunnan
väki sekä Helsingissä että So-
dankylässä osasi nähdä met-

Varusmiespappi, jää-
käri Risto Alakärppä
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sän puilta: oleellista ei aina ole
se, kuka työtä tekee ja millä
arvolla, vaan se, että työ tulee
tehdyksi.

Metsän näkeminen puilta
onkin välttämätöntä kaikessa
siinä, mitä armeijassa tehdään.
Koko palvelusaikani olen itse
joutunut miettimään, mikä on
papin tehtävä sotilasyhteisös-
sä. Olen sitä mieltä, että jokai-
sen puolustusvoimissa palve-
levan vastuulla on tietää, miksi
tekee ja mitä tekee. Vain taju
päämäärästä antaa työlle oi-
kean ja ryhdikkään luonteen.
Jokainen pieninkin ratkaisu ja
teko on voitava perustella puo-
lustusvoimien toiminnan tarkoi-
tuksesta käsin. Mikä on tuo
tarkoitus? Olen ajatellut, että
se on osaavien ja motivoitu-
neiden joukkojen tuottaminen
isänmaan puolustukseen.

Papin tehtävä armeijassa on
kolminainen. Ensinnäkin se on
eettis-moraalinen. Pappien
tehtävänä on olla armeijan
omanatuntona, käynnistää ja
ylläpitää herkeämätöntä kes-
kustelua sodan ja rauhan kysy-
myksistä, yksilön vastuusta,
yhteisön toiminnan moraalista
jne. Historia on meille opetta-
nut, mikä merkitys on sillä, että
kriisin tullessa kansan moraa-
linen tietoisuus on selkeä.
Kenttähartauksissa ja oppitun-
neilla olen yrittänyt käsitellä oi-
keutetun sodan kysymystä.

 Toinen tehtävä liittyy kristil-
liseen lähimmäisenrakkau-
teen: papin on oltava heikko-
jen tukena. Heikomman puolel-
la oleminen on yksi kristillisen
uskon perusjuonteita ja nousee
suoraan itsensä Jeesuksen
esimerkistä. Heikkojen tuke-
minen toteutuu hiljaisesti ja
yksityisesti niissä keskusteluis-

sa, joita pappi käy varusmies-
ten ja henkilökuntaan kuulu-
vien kanssa milloin papin huo-
neessa, milloin sotilaskodissa,
milloin kasarmilla, milloin lei-
rinuotiolla. Toisaalta papilta tu-
lisi löytyä rohkeutta myös puut-
tua ihmisyyttä sortaviin julkisiin
vääryyksiin, jos sellaisia on.
Tässä tehtävässään pappi ei
toimi ketään vastaan vaan
kaikkien puolesta.

Kolmas tehtävä nousee kir-
kon ytimestä: se on Jumalan
sanan tuominen varuskunnan
elämään, evankeliumin ilosa-
noman esilläpitäminen. Kristil-

lisen uskon mukaan ihmiselä-
män syvin päämäärä toteutuu
yhteydessä rakastavaan Ju-
malaan. Voisiko jonkun ihmi-
sen elämässä tälle yhteydelle
avautua ovi myös armeijan
paineiden keskellä?

Siinäpä papille työsarkaa.
Toivon, että Sodankylän Jää-
käriprikaatin kirkolliseen työ-
hön saadaan hyvä jatkaja. Ti-
mo Waris on tehnyt uutteraa
työtä täällä muutaman vuoden
ajan, mutta hänet on nyt nimi-
tetty uusiin tehtäviin. Oma sijai-
suuteni päättyy 24.05.2001.
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Prikaatin pappi 01.08.2001 –
14.07.2002, sotilaspastori

Ari Riuttaskorpi

Toivotan tämän työn jatka-
jalle ja kaikille varuskunnassa
palveleville hyvää ja siunattua
tulevaisuutta!

     SODANKYLÄN KUNTA

TERVEHTII
JÄÄKÄRIPRIKAATIN

HENKILÖKUNTAA JA VARUSMIEHIÄ

Kansallisen veteraanipäivän seppeeleenlaskutapahtuma vuonna 2000
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Jäämerentie 9, 99600  SODANKYLÄ
Puh. (016) 611 163

Seitatie 9, puh. (016) 611 333
fax. 611 329, auto 049 695 140

Rakennamme kotimaakuntaamme
LAPPIA

Puh. (016) 253 500    Fax (016) 253 501
Kaivokatu 3, 94100  KEMI

Mukana elämän eri käänteissä

Kemi, Karihaara, Rytikari, Syväkangas,
Keminmaa, Lautiosaari, Simo

Linjaliikennettä valillä
Rovaniemi – Sodankylä
vuodesta 1951 lähtien

Väinämöisentie 45, 96300  ROVANIEMI
Puh. (016) 312 280, Fax (016) 312 254

Linjan kuljettaja 040 353 1657

w
w

w
.liikenneniem

ela.fi

KKKKKUIVILANUIVILANUIVILANUIVILANUIVILAN
HAHAHAHAHAUTUTUTUTUTAAAAAUSTOIMISTOUSTOIMISTOUSTOIMISTOUSTOIMISTOUSTOIMISTO

Yrjö Kuivila
Puh. (016) 611 113, 612 102

SODANKSODANKSODANKSODANKSODANKYLÄNYLÄNYLÄNYLÄNYLÄN
LLLLLVI-VI-VI-VI-VI-TUOTE OTUOTE OTUOTE OTUOTE OTUOTE OYYYYY

Pohjantie 8, 99600  SODANKYLÄ
Puh. (016) 612 774, fax (016) 612 767

Alakorkalontie 15      puh. (016) 342 3911
PL 8198, 96101  ROVANIEMI

www.osuuspankki.fi
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Varusmiestoimikunnan pyrkimyksenä oli toimintakaudella
varusmiesten viihtyvyyden parantaminen ja vapaa-ajan
toiminnan kehittäminen. Huolimatta koulutusjärjestelmän

aiheuttamista kiireistä ja vapaa-ajan vähyydestä päästiin toi-
mikunnan osalta varsin hyvin tavoitteisiin.

Toimihenkilöt vuonna 2000

Toimikunnan kokoonpano on vakiintunut sellaiseksi, että siinä
on kolme kokopäivätoimista henkilöä ja kuusi yksikköedustajaa.

Vuonna 2000 varsinaisina jäseninä toimivat seuraavat henkilöt:

01.01. – 28.06.2000
Puheenjohtaja kersantti Lauri Ahola, sihteeri alikersantti Ville
Hautaluoma ja työ-opinto- ja sosiaaliasiamies jääkäri Ville Siipola.

29.06. – 31.12.2000
Puheenjohtaja alikersantti Jarkko Koivuranta, sihteeri alikersantti
Timo Mäki ja työ- opinto- ja sosiaaliasiamies korpraali Ilkka Heino.

Toiminta vuonna 2000
Lyhyin Syöksyin lehti

Toimikunta on koonnut ja julkaissut viikoittain suuren suosion
saanutta informaatio ja ajanvietelehtistä Lyhyin Syöksyin. Sen

avulla on saatu tiedotettua varusmiehille erilaisista tapahtumista,
kilpailuista, elokuvista ja muista ajankohtaisista asioista kevyessä
muodossa.

Internet
Varusmiestoimikunta on kuluneen vuoden aikana parantanut
Internet-yhteyttä hankkimalla ISDN-liittymän, jolla on lisätty tie-
tokoneiden määrä neljään. Koneiden avulla on varusmiehet voineet
hoitaa opiskeluasioita, olla yhteydessä kotiin sähköpostin väli-
tyksellä ja jopa surffailla internetissä.

Videofilmien lainaus
Yksi suosituimmista vapaa-ajan vietto muodoista on varusmiesten
keskuudessa ollut videofilmien katselu sekä yksiköissä, että va-
rusmiestoimikunnan tiloissa. Tämän mahdollistaa varsin mittava
videokirjasto, josta on  lainattavissa uusimmat filmit.

Elokuvaesitykset
Varusmiestoimikunta on huolehtinut elokuvasalissa näytettävien
elokuvien tilaamisen, mainostamisen ja näyttämisen. Elokuvat
ovat olleet uusimpia ja näin ollen varsin suosittuja vaikka
esitysajankohdat eivät aina ole olleet kaikille parhaat mahdolliset
johtuen yksiköiden harjoituksista. Toimikaudella on esitetty
seuraavat elokuvat:
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•      Kenraalin tytär
•      Lapin Kullan kimallus
•      Austin Powers
•      End of Days
•      Kolme kuningasta

Tapahtumien järjestäminen
Varusmiestoimikunta oli mukana järjestämässä vuoden aikana
palvelukseen astuneiden saapumiserien Sinä, minä ja puolus-
tusvoimat-tapahtumaa. Palvelukseen astuneiden alokkaiden seu-
rustelukumppanit pääsivät tutustumaan varusmiehen arkeen ja
tietysti tapaamaan kumppaniaan Jääkäriprikaatin maksaessa kul-
jetuskustannukset.

Vakiintuneen tavan mukaisesti Jääkäriprikaati järjesti saapumis-
erille Terveitä Aamuja-tapahtuman, jossa Rovaniemen ammattikor-
keakoulun sosiaali- ja terveysalan opiskelijat antoivat valistusta
parisuhteista ja liikunnasta sekä Terveys ry kertoi päihteistä.
Varusmiestoimikunta oli mukana järjestelyissä ja vastasi iltaoh-
jelmasta Sotilaskoti 1:ssä.

Muita pienempiä tapahtumia vuoden aikana oli:
•    alokkaille pidetyt varusmiestoimikuntaa esittelevät oppitunnit
•    alokasinfon päivittäminen ja postittaminen tuleville varusmiehille
•    Soneran tekstiviestipalvelun käyttöönotto
•    varusmiesjohtajille suunnatut infotilaisuudet Päällystökerholla
reserviyksikkötoiminnasta,henkilökunnan uudesta koulutusjär-
jestelmästä ja YK:n rauhanturva tehtävistä
•     kevään ja syksyn yhteishaku yhdessä sosiaalikuraattori Pirkko
Mutenian kanssa

Kerho- ja kurssitoiminta
Läpi vuoden on varuskunnassa pyörinyt liikuntakerhoja lajia har-
rastaneiden varusmiesten vetäminä. Suosituimmat lajit ovat olleet
salibandy, koripallo, lentopallo ja itsepuolustuslajit.

Laskuvarjohyppykurssi järjestettiin vuoden aikana kahdesti yli-
luutnantti Tomi Kallunkin johdolla. Kurssit toteutettiin yhteistyössä
Napapiirin laskuvarjohyppykerhon kanssa. Keväällä järjestettiin
yliluutnantti Pekka Kustulan johdolla metsästäjän tutkintoon val-
mentava kurssi ja siihen liittyvä tutkinto.

Yhteistyö eri yhdistysten kanssa
Sodankylän Sotilaskotiyhdistyksen kanssa yhteistoiminta on ollut
erittäin läheistä.Yhdistys on tukenut varusmiestoimikunnan työtä
sekä rahallisesti, että materiaalisesti. Sodankylän Varuskunnan
Urheilijoiden kanssa on järjestetty urheilu tapahtumia ja kilpailuja
kuten Jääkärikankaan hölkkä ja uintikilpailut.

Toimitilat
Varusmiestoimikunnan toimitilat sijaitsee Sotilaskoti 1:n alaker-
rassa, jossa on tilava toimisto ja soittohuone. Vuoden lopussa
saatiin asuntoalueelta lomatupa varuskunnassa lomansa viettävien
varusmiesten käyttöön. Lomatuvan käyttö oli alussa vielä vähäistä,
mutta jatkossa varmasti lisääntyy.

•      Levottomat
•      Puhallettu 60 sekunnissa
•      Mission Impossible 2
•      Gladiator
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MARKETMARKETMARKETMARKETMARKET
Edelläkävijä   antaa   enemmän!Edelläkävijä   antaa   enemmän!Edelläkävijä   antaa   enemmän!Edelläkävijä   antaa   enemmän!Edelläkävijä   antaa   enemmän!

99600  SODANKYLÄ

Jäämerentie 19, Sodankylä puh. (016) 615 616, 615 617, 615 618

hikeä. ei kyyneleitä. www.elmo-sport.fi

KASARMINTIE 10, SODANKYLÄ, PUH. (016) 614 616

KIRJANPIDOT
Eija Pernu
KLT-kirjanpitäjä
040 522 3002

ISÄNNÖINTI
Maire Lehtikangas
ITS-isännöitsijä
040 522 3003

Pelloplast Oy valmistaa korkealaatuisia
kirjamuoveja, ikkunatiivisteitä ja teippejä

Pelloplast Oy
99720  RIIPI
Ristonmännikkö
(016) 633 232
0400 397 289

99600 SODANKYLÄ
Puh. (016) 611 101
0400 393 661
0400 396 612

HEIKKINEN KY
Ajetaan puutavaraa, soraa
sekä maankaivuutyöt
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Meri Kaila-Kauppi

Suomalaiset seuraajat Ruotsin Norrbottenin Lombenissa  22.09.2000 yhteiskuvassa isäntien kenraalimajuri Jan
Frankin kanssa.  Vasemmalla varatuomari Kauppi Kemistä ja kaksi haaparantalaista veteraania. Oikealla nyt jo
edesmennyt sotakamreeri Väinö Kuiri Kemistä.  Valokuva Meri Kaila-Kauppi.

Suomesta kutsutun pienen
tarkkailijaryhmän autot

suunnistivat kapeaa metsätietä
Norrbottenin ylämaihin. Karun-
gista länteen, korven keskellä
sijaitsee Lomben, yksi Ruotsin
armeijan laajoista ampuma-
alueista. Ne ovat ahkerasti kou-
lutuskäytössä. Kerran vuodes-
sa — asevelvollisuusajan lo-
pulla — testataan saadut opit
suurissa yhteisissä ampuma-
taitonäytöksissä. – Mukaan on
tullut tavaksi kutsua myös suo-
malainen joukkue jostakin Poh-
jois-Suomen koulutuskeskuk-
sesta. Tällä kertaa oli kutsun
saanut Sodankylästä tuleva

joukkue. Ensimmäisen kerran
koko viikoksi.

Syyskuun lopulla pidettyihin
Norrbottenin ammuntoihin
osallistui Ruotsin armeijan ja
hemvärnetin (=kodinturvajou-
kot / suojeluskunta) miehiä kai-
kista aselajeista —

 
paitsi lai-

vastosta.
Kaukaisimmat osallistujat

olivat Örebrosta, kertoi koko
operaation komentaja, majuri
Harry Thorneus Bodenista.
Sekä komentajan, että miehis-
tön yhteistyö näytti tehokkaal-
ta, nopealta ja huolelliselta.

Norrbottenin ammuntojen
toiminta-alueiksi oli varattu

aseiden käyttötarkoituksien
mukaan kolme erityyppistä
maastoa. Ensimmäinen pans-
sariajoneuvoihin sijoitettujen
raskassinkojen toimintanäytös
toimeenpantiin hakkuuaukiol-
la.

Vuorelta tarkkailtavaksi oli
laajalle suoalueelle koordinoitu
tykistön, pst-ohjus Billin, heitti-
mien ja miinojen ammusräjäy-
tykset. Kolmas näytös sijoittui
notkelmaan, jossa kentällä jy-
misivät nopeat pikatulipans-
sarit Leopold ja panssarivaunu
90, naamioitujen sissijoukko-
jen koettaessa tuhota liikkuvia
kohteita lähirynnäköillä.

Näytösammuntaa seuraamassa
naapurissa syyskuussa
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Lombenin vaihtelevassa
maastossa oli varsinkin vaaroil-
ta oivallinen näköala yli maa-
lialueen. Tykistön tulikomen-
tojen lähettämät ammukset
pölläyttelivät syvälle suohon
maastoutettujen maalien koh-
dalle kymmenien metrien kor-
keuteen nousevia turvepatsai-
ta. Ruskea pöly hälveni hitaasti
levittäytyen laajalle ympäris-
töön.

Alueelle asetetut maalit:
panssarikilvet, korsut, sillat ja
ajoneuvot olivat suorasuun-
tauksen jälkeen pidetyssä kat-
selmuksessa surkeaa nähtä-
vää. Kohteet olivat repeyty-
neet, lytyssä, tai jäljellä ammotti
vain syvä monttu.

Ilmavoimien luvattu osallis-
tuminen jäi matalalla riippuvan
pilviverhon vuoksi symbolisek-
si ylilennoksi, mikä jylisytti kal-
lioista maastoa. Näköyhteys
maaleihin jäi olemattomaksi.

Kaikki ampumakoulutuk-
seen osallistuneet joukot, kilo-
metrien päässä olevia tulen-
johtopaikkoja lukuunottamatta
olivat sulloutuneet puuttomalle
kalliolle: ”Observation framåt!”
(Huomio eteenpäin!), kuului
kaiuttimista Thoneuksen täs-
mäkomento.

Ruotsalaisten asevelvollis-
ten ja hemvärnetin miesten il-
meet olivat jännittyneitä ja
tarkkaavaisia. Maastopukuis-
ten ja kypäräpäisten Sodanky-
län poikien läsnäolo tuntui kiin-
nostavan — tarkkailtiin vaivih-
kaa taputtivatko myös suoma-
laiset onnistuneille osumille.

Vierailut ovat olleet vasta-
vuoroisia. Kilpailu luo ainakin
tervettä maaotteluhenkeä. Se

taas on ilmeisen hyvä nostat-
tamaan kummankin osapuolen
arvostavaa suhtautumista
myös omien joukkojen suori-
tuksiin. Aiempien vuosien
armeijakielteisyys on laantu-
maan päin myös Ruotsissa.
Sen näkee tarkkaillessa esim.
suhtautumista esimiehiin ja
heidän antamiinsa komentoi-
hin.

Manööverit: ammukset,
joukkojen liikuttelu (länsimaiset
armeijat eivät enää marssi ja-
lan kuin hätätilassa), eikä vä-
hiten muonitus, josta “vatsal-
laan marssiva armeija” ei voi
tinkiä, maksaa paljon. — Tark-
koja tietoja siitä, mitä tämä pa-
rin tunnin operaatio maksoi jää
sotasalaisuudeksi. Ammunto-
jen vastaava komentaja Thor-
neus, majuri Blanksvärd
enempää kuin luutnantti Nyst-
römkään, ei suostu tarkempiin
kustannusanalyyseihin.

Paikalle aamuvarhaisella on
saapunut myös jo eläkkeelle

siirtynyt prikaatikenraali Wik-
bom, Bodenin varuskunnan
komentajan Honkamaan seu-
raaja eversti Lodén. Ylintä joh-
toa edustivat lisäksi prikaa-
tikenraali Espmark ja kenraali-
majuri Frank.

Suomalaiskutsuvieraina
osallistuivat: joukkue Sodan-
kylän varuskunnasta luutnantti
Tero Sääskilahden komen-
nossa: upseerikokelaat M.S.
Korpiaho, P.M. Maunu ja J.A.
Taikina-aho sekä kersantit
H.M. Lahtinen, M.J. Laitinen
ja J.H. Lepsu.  Edelleen sota-
kamreeri Väinö Kuiri, yhteis-
työhenkilönä Kemistä, varatuo-
mari Kauppi puolisoineen ja
suomalaisten sotaveteraanien
edustajat Haaparannalta.

Yhteistyön perinteet
ovat pitkät
Lopuksi on ehkä paikallaan ly-
hyt katsaus Ruotsi-Suomen
suurvalta-ajan jälkeiseen yh-
teistyön vaiheisiin. Suomen

Lomben — ammunnan tulosten tarkastelua.  Tuhon jälkeä.

Meri Kaila-Kauppi
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jouduttua liitetyksi Venäjään
1809, syntyi yhteistyöhön
Ruotsin kanssa yli sadan vuo-
den tauko. Suomen pyrkiessä
irti Venäjästä 1917, osallistui-
vat ruotsalaiset Suomen va-
paussotaan, etupäässä pääl-
lystönä 1918 mm. Tampereen
kovissa taisteluissa.

Muutama vuosi tämän jäl-
keen rakennettiin jo vankkaa
pohjaa sotilasyhteistyölle idäs-
tä länteen suuntautuvan hyök-
käyksen varalle.

Talvisodan syttyessä osa
suunnitelmista pantiin täytän-
töön, ruotsalaisten lähettäessä
vapaaehtoiselta pohjalta hävit-
täjiä Pohjois Suomen olemat-
toman ilmapuolustuksen täy-
dennykseksi. Kemi ja Oulu
säästyivät tämän jälkeen lähes
kokonaan talvisodan pommi-
tuksilta.

Sallaan lähetettiin myös
ruotsalaisten vapaaehtoisten
pataljoonan vahvuinen joukko,

suomalaisten ollessa pakotet-
tuja irrottamaan omia joukko-
jaan linjasta Kannaksen puo-
lustukseen.

Saksan ja Suomen yhteis-
rintamassa käymän jatkoso-
dan päätyttyä ryhdyttiin virittä-
mään Ruotsiin päin uudelleen
vanhoja siteitä mm. Oulun Poh-
jan Prikaatin ja Bodenin va-
ruskunnan välille.

Historiaan tukeutuen, muttei
kuitenkaan heikommin eväin,
liittyi mukaan Kemi. Siellä sota-
kamreeri Kuiri ryhtyi ensim-
mäisenä nitomaan ruotsalaisia
Jääkäripataljoona 27:n Perin-
neyhdistyksen toiminnan yh-
teyteen. Tämä toistakymmentä
vuotta kestänyt etappimuis-
tokivien ja -laattojen hanke oli
juuri sopiva historiallinen linkki
Ruotsiin.

Olihan Ruotsi ollut mukana
kolmen vaikutusvaltaisen hen-
kilön voimalla edistämässä jo
1915 Suomen itsenäisyys-

hanketta. Ruotsalaisia on kiin-
nostanut erityisesti se, että
etappien tuen taustavaikutta-
jina Ruotsin kuningaskunnas-
sa olivat silloinen Ruotsin Ber-
liinin suurlähettiläs, kreivi Tau-
be, Saksan keisarihuoneen lä-
heinen sukulainen kreivi Doug-
las ja kolmantena vaikutta-
jahenkilönä sanomalehtimies
ja pamflettikirjailija Molin, jonka
harteilla oli hanketta tukevan
informaation ja mielipidemuok-
kauksen kirjoittaminen lehdes-
sään.

Kreivi Douglasin poika osal-
listui Tampereen valtaukseen
vapaussodassa ja oli jatket-
tuaan upseerin uraansa, kor-
keissa armeijan viroissa, mm.
Bodenin rykmentin komenta-
jana aina jatkosodan loppuun
asti.

Tornion laakson Ruotsin
puoleisiin kyliin perustettiin luo-
tettava etappitaloverkko va-
paussodan aattovuosina. Ta-
loja liittyi operaatioon Vojak-
kalassa, Korpikylässä, Över-
torneån ja Pajalan kylissä.  –
Tärkein jääkärirekryyttien huol-
topiste “Halkokonttori” sijaitsi
Haaparannalla.

 Näiden kaikkien kohteiden
muistomerkkijuhlallisuuksiin
on saatu auliisti apua Ruotsin
armeijalta ja kunnilta. Se on
luonut arvostusta kummankin
valtion maanpuolustustyölle.

Meri Kaila-Kauppi

Harjoituksen päätteeksi hyvä ruoka maistuu. Vasemmalla kaksi  naamio-
maalattua sissiä.
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Otteita 70 vuoden takaa …

Oheisissa lainauksis-
sa on täsmätietoa leh-
temme alkuajoilta ja
“Rajakaste”-perinteen
synnystä
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Sodankyläläisen metsänhoitaja
Erkki Tikkasen nuoruusvuosi-
naan kokoelmiinsa saama tulitik-
kuetiketti, jonka hän on luovutta-
nut Jääkäriprikaatin perinnehuo-
neeseen. Kuva luonnollisessa
koossa. Etiketin värit ovat: vaa-
leampi osa on oranssia ja tumma
osa tumman vihreä. <-
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Joutselän patsaan paljastusjuhla 05.07.1931

Arvokas Joutselän patsaan paljastusjuhla pidettiin 05.07.1931.  Patsaan edessä sen “isä”, everstiluutnantti Hj.
Strömberg (vuodesta 1936 alkaen Siilasvuo).  Sotien jälkeen hävitetyn patsaan paikalle ollaan nyt suomalaisen
Kivennapa-seuran aloitteesta pystyttämässä alkuperäisen patsaan kopiota.  Suunnitelma on jo viralliset kotimai-
set ja venäläiset luvat saanut ja odottaa lähinnä rahoitustaan. Olisiko kiltalaisilla halua osallistua rahoitukseen?

Sodankylään pystytetyn Joutselän patsaan jäljennöksen isä on kirjailija, kapteeni Pentti H Tikkanen (nykyisin
majuri evp).  Patsas paljastettiin 06.12.1967 ja sai lopullisen silauksen Jääkäripataljoona 1:n 411:n sankarivainajan
nimen tultua kaiverretuiksi patsaaseen kiinnitettyihin laattoihin 04.06.1968.  Em. luovutustilaisuuden kuvassa
etualalla oikealta sotilasmestari Vilho Moilanen (kuoli 13.03.1998), Lapin Jääkäripataljoonan komentaja, eversti-
luutnantti Kauko K Kuismanen, kapteeni Pentti H Tikkanen ja Lapin Jääkäripataljoonan varusmiesedustaja.
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Mitalien jakoa 28.12.1941 Lohilahdella.  Jakajana eversti Palojärvi, kapteeni Tukkimäki ja takana näkymättömissä
eversti Puroma.  Sisaret vasemmalta Hilkka Salmio, Maija Vuokko (Kannas) – pää näkyy hiukan, Maire Muurinen,
Betty Kekki, Irja Yrttiaho, Laila Kataja – "Pörri" –, Aira Kumpula, Raisa Alanko, Hellin Kailasto. SA-kuva TK-kuvaaja
Hedeström.  Kuvan lahjoitti entinen kiltaveli ja entinen JR 12:sta perinneyhdistyksen puheenjohtaja Yrjö Ensio
Sodankylän Sotilaskotiyhdistykselle.  Kuvataulu kuuluu Jääkäriprikaatin perinnetilan esineistöön.

Muistoja Jänkäjääkärien sodanaikaisen
sotilaskotitoiminnan ajoilta

Pirkko Ahtaja (myöh. Haapa-
la), Eeva Airola, Noora Cast-
ren (myöh. Arhinmäki), Hele-
na Erva (myöh. Nuutila), Laila
Heikkinen, Tyyne Maria Hen-
tilä (myöh. Vanhanen), Hilja
Hiitola, Alli Jutila (myöh. Sar-
voja), Sirkku Holttinen, Selma
Jansson (myöh. Lindkvist),
Irja (Isabella) Hämäläinen,
Vuokko Marjatta (Maija) Kan-
nas (myöh. Karppinen), Jelle
Liisa Kekki, Inkeri Keskinen
(myöh. Härkönen), Aune Le-

pistö (myöh. Virtanen), Elli
Liimatainen, Hellä Mikkola
(myöh. Rapo), Sirkka Muuri-
nen (myöh. Jauhiainen), Lai-
na Määttä (myöh. Pihlaja),
Pirkko Parviainen, Helena Pit-
käniemi, Tuovi Puputti (myöh.
Rauanheimo), Hilja Varpu
Rahtula, Anna-Meri Riski, Lii-
sa Salmio (myöh. Ahtela, ->
Kivisalo), Laina Savonen,
Helmi Stenberg (myöh. Kar-
sten) Mirja Varrela (myöh.
Porkka).

Kuvassa olevien lisäksi muita sodanaikaisia
“Jänkäjääkärien sotilaskotisisaria” olivat:
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Jänkäjääkärien sotilaskodit jatkosodan aikana
Rovaniemen sotilaskotikeskus
Hankikosken sotilaskoti
Kotalan sotilaskoti (Alangon koti)
Saijan-Pirtti (Saijalla)
Saunakangas (Savukoseklla)
Iijärven sotilaskoti (Kuusamo)
Suvannon sotilaskoti
Piston sotilaskoti
Kokkosalmen sotilaskoti
Jängän sotilaskoti Kiestinki

aluksi asemalla
kaksoisparakissa keskustassa
jatkettiin

Tapparan-pesä Lohilahdessa

Karhun-pesä Lohivaarassa
Kunnon-pesä  III pataljoonan alue
Mäntymaja Siitosenlahdessa
Tiiran-pesä Röhön tien varressa
Nurmeksen sotilaskodit ( 3 kotia)
Sungun sotilaskoti
Fedovan sotilaskoti (Sunku)
Harinon sotilaskoti (Sunku)
Jänkäpirtti sotilaskoti Pintuisissa
Poventsan sotilaskodit (useita)
Lapin-pirtti  Vienan kanavalla
Maaselän – Hiisijärven koti
Sattanen Sodankylässä

Lapin sodan päätepiste ja
kodin purkaminen

Jääkäriliike

Koko suomalainen  Jääkäripataljoona 27
marssilla Libaussa, nykyisessä Latvian
kaupungissa  Liepajassa. Kuva teoksesta
Suomen vapaussota kuvissa, osa I, s. 20.
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Kuninkaallinen Preussin Jääkäripataljoona 27

Kuninkaallisen Preussin
Jääkäripataljoona 27:n

synnyn taustana ovat Suomen
historian ns sortovuodet. Rat-
kaisevaa Jääkäriliikkeen pe-
rustamiselle oli 17.11.1914 jul-
kaistu laaja venäläistämisoh-
jelma: Suomen autonomian
lakkauttaminen ja liittäminen
Venäjän keisarikuntaan. Siksi
kokoontui Helsingissä Ostro-
botnialla joukko ylioppilasak-
tivisteja 20.11. ja se oli perus-
tana uudelle aktiivisen vasta-
rinnan liikkeelle, Jääkäriliik-
keelle. He totesivat ainoaksi
tieksi Suomen irrottamisen Ve-
näjästä aseellisella kansan-
nousulla. Koska välttämättö-
män sotilaallisen koulutuksen
saaminen ei järjestynyt Ruot-
sista, käännyttiin asiassa Sak-
san puoleen.

Ensimmäiset 200 vapaa-
ehtoista saapuivat Lockstedtin
leirialueelle lähelle Hampuria
25.02.1915. Aluksi koulutus ta-
pahtui Pfadfinderkurssi nimi-
senä ja vaatetuksena oli saksa-
lainen partiopuku. Kurssin lop-
pupuolella saatiin saksalainen
jalkaväen harmaa univormu;
siitä nimitys musketööriaika.
Pfadfinderkurssi kesti helmi-
kuusta elokuuhun. Kurssi oli
fyysisesti ankara ja alkuperäis-
tä koulutusaikaa jatkettiin
useasti. Keisari Wilhelm  alle-
kirjoitti sittemmin perustamis-
käskyn Ausbildungstruppe
Lockstedtin muodostamiseksi
ja tämä käsky oli perustana
itse jääkäripataljoonalle. Siksi
käynnistettiin laajamittainen
salainen värväystoiminta. Se
oli isänmaallisten aktivistien
tehtävänä kuten huolehtiminen
salaisista etappireiteistä ja kul-
jetuksista Ruotsin kautta Lock-
stedtiin.

Etappeihin liittyi myös Simon
Maaningan metsäsauna, jossa
jääkäritarjokkaiden ja venäläis-
ten kesken 11.12.1916 sattu-
nut ensimmäinen aseellinen
välikohtaus tunnetaan Simon
kahakkana. Jääkäreiksi meni
noin 1900 vapaaehtoista suo-
malaista miestä.

Harjoitusjoukon pääosa
asetettiin liikekannalle touko-
kuussa 1916 ja se lähti rinta-
malle 31.05. Sen nimeksi tuli
Preussin Kuninkaallinen Jää-
käripataljoona 27. Koulutus
Lockstedtissa jatkui samalla
edelleen, jossa harjoitusjoukko
oli olemassa jääkärien kotiin-
paluuseen asti helmikuulle
1918. Jääkäripataljoona 27
sijoitettiin ensin Misse-joelle,
jossa se oli kesäkuusta elo-
kuuhun ja sen jälkeen Riian-
lahdelle väliseksi ajaksi. Sen
jälkeen pataljoona osallistui
Saksan itärintamalla talvitais-
teluihin seuraavan vuoden
maaliskuulle asti Aa-joella.
Koulutusta annettiin myös Li-
baussa jääkäreiden paluuseen
asti. Siellä syntyi myös Suo-
malainen sotilaskäsikirja, joka
tuli olemaan suomalaisen oh-
jesääntökirjallisuuden perus-
teos.

Jääkäriliikkeen synnyn ai-
noa vaikutin oli Suomen va-
pauttaminen Venäjästä. Jää-
käreiden tuloa varjosti petty-
mys, koska he totesivat, ettei
koko Suomen kansa ollut yksi-
mielinen itsenäisyystaistelus-
ta. Tämä seikka ei kuitenkaan
estänyt vakaasti päätetyn  ta-
voitteen toteuttamista, isän-
maan vapauttamista. Jääkärit
saapuivat Vaasaan 25.02.
1918 eli tasan kolme vuotta

ensimmäisten vapaaehtoisten
saavuttua Lockstedtiin. Tätä
päivää vietetään Jääkäriliik-
keen vuosipäivänä.

Jääkärien pääjoukosta yli-
päällikkö Mannerheim sai kai-
paamiaan johtajia ja kouluttajia
luomaansa Valkoiseen armei-
jaan. Heidän taitonsa ja esi-
merkkinsä veivät lyhyen kou-
lutuksen saaneita joukkoja voit-
toisiin taisteluihin.

Itsenäisen Suomen puolus-
tusvoimissa jääkärit tekivät
mittavan koulutus ja hengen-
luomistyön. Aarne Sihvosta
ja Hugo Östermanista alkaen
monet heistä kohosivat nuorina
vastuunalaisiin tehtäviin rau-
han ajan armeijaa rakennet-
taessa.  Sodissamme jääkä-
rien taito, henki, ja uhrivalmius
olivat edelleen voimakkaana
esimerkkinä koko kansalle.
Jääkärihenki oli kasvanut koko
kansakuntaa kokoavaksi talvi-
sodan hengeksi.

Suomeen saavuttuaan jää-
kärit perustivat keskinäiseksi
yhdyssiteekseen ja turvakseen
sekä etujaan puolustamaan
Jääkäriliiton. Sen julkilausuma
lokakuulta 1939 sodan pilvien
kohotessa uhkaavina maam-
me ylle on sykähdyttävää ja
velvoittavaa luettavaa.

Jääkäriliitto on lakannut ole-
masta kaikkien jääkärien siir-
ryttyä tuonpuoleiseen, mutta
Suomen Jääkärien perintö
elää. Perintö elää jääkärijou-
koissamme ja koko puolustus-
voimissamme. Omalta osal-
taan sen säilymisestä huoleh-
tivat Jääkärisäätiö ja Jääkä-
ripataljoona 27:n Perinneyh-
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Jääkärit juoksuhaudassa Riianlahden rannalla.  Kuva teoksesta Suomen vapaussota kuvissa osa I, s 18.

distys ry – Föremagen Jägar-
bataljon 27:s Traditioner rf.

Jääkärieversti Heikki Nur-
mion uljaaksi runoelmaksi
muotoilema ja säveltäjämes-
tarimme Jean Sibeliuksen
vuonna 1917 säveltämä Jää-
kärimarssi loivat aikoinaan us-
koa Suomen jääkäreihin. Äl-
kööt nuo sanat ja sävelet unoh-
tuko kansamme itsenäisyys-
tahdon vahvoina symboleina.
Jääkäritarusta tuli vahvaa to-
dellisuutta. Taru on ikuistettu
lukuisiin teoksiin, historiateok-
sista ja elämäkerroista romaa-
neihin, runoihin, säveliin, näy-
telmiin, filmeihin ja videoihin
sekä cd-romeille. Niissä jää-
käritaru puhuttaa meitä kaikkia.

Jääkärilippu

Vuosisatoja vanhan sotilas-
perinteen mukaan taiste-

Jääkärikunniamerkki

lukentällä kamppailleella jou-
kolla oli kokoontumismerkkinä,
ja myöhemmin myöskin ylei-
senä tunnuksena lippu. Käy-
tännössä sotilaslippu toimi jou-
kon tunnusmerkkinä itse tais-
telukentälläkin aina tämän vuo-
sisadan alkuun saakka. Siitä
lähtien sotilaslipulla on ollut ai-
noastaan vertauskuvallinen
merkitys.

Myös Kuninkaallinen Preus-
sin Jääkäripataljoona 27 sai
oman lippunsa. Sen valmista-
misesta, ja kustannuksista,
vastasi Berliinissä asunut suo-
malainen tohtori Gösta Hahl
Hedvig-rouvineen. Lippu toi-
mitettiin keväällä 1916 valmiina
joukon komentajalle majuri
Maximillian Bayerille Lock-
stedtin leirille luovutettavaksi
pataljoonalle jo ennen rinta-
malle lähtöä.

Pataljoonan komentajan
mielestä se voitiin luovuttaa
suomalaisille vapaaehtoisille
vasta sen jälkeen, kun jääkärit
olisivat osoittaneet miehuuten-
sa taistelukentällä. Luovutta-
minen jäi sitten tavallaan ko-
konaan toteuttamatta.

Jääkäreiden vannoessa us-
kollisuudenvalaansa Suomelle
pataljoonan virallisen lakkaut-
tamisen jälkeen 13. päivänä
helmikuuta jo lähes kaksi vuot-
ta valmiina ollut lippu oli otettu
mukaan Libaun Trinitatis-kirk-
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koon. Jääkäreiden tuohon
saakka piilossa ollut lippu oli
valatilaisuudessa vapaan Isän-
maan vertauskuvana. Samas-
sa tilaisuudessa ennen valan
antamista lippu vihittiin.

Jääkärilippu ei liehunut Sak-
san armeijaan kuuluneen jou-
kon edessä. Siitä muodostui
alusta pitäen itsenäisen Suo-
men ensimmäisen sotilasjou-
kon tunnus, ensimmäinen puh-
taasti suomalainen sotilaslip-
pu. Siksihän se oli alunperin
tarkoitettukin.

Ajatus lipun hankkimisesta
lähti liikkeelle jääkärien kes-
kuudesta. Hauptzugfuhrer Erik
Jernströmin esittäessä joskus
kevättalvella 1916 majuri
Bayerille jääkärien yhteistä toi-
vetta lipun saamisesta oli aja-
tuksena, että pataljoonan tun-
nuksesta tehtäisiin punakeltai-
nen vaakunalippu. Tämän vuo-
sisadan ensimmäisinä vuosi-
kymmeninä Suomen väreinä
pidettiin hyvin yleisesti suuri-
ruhtinaskunnan leijonavaaku-
nan punaista ja keltaista.

1920-luvun alussa Suo-
meen palautettiinkin Saksasta
I maailmansodan ajalta peräi-
sin ollut punapohjainen Suo-
men vaakunalippu, jonka alku-
perä on jäänyt tuntematto-
maksi. On tietenkin mahdollis-
ta, että tuo lippu olisi tehty juuri
jääkärien aloitteesta.

Tuomari Fritz Wetterhofin
esityksestä lipun malliksi va-
littiin lopullisesti preussilaisen
perinteen mukainen kaartin va-
liojoukon lippu. Lipun pohjavä-
riksi tuli samasta syystä val-
koinen. Nykysuomessa muo-
doltaan saman perinteen mu-

kainen on Kaartin Pataljoonan
lippu.

Oikeastaan aivan sattu-
malta, kun Rudolf Hertzogin
liikkeestä Berliinistä löytyi so-
pivaa kangasta lipussa olevan
yrjönristin väriksi valittiin si-
ninen, vaikka jääkärien väriksi
olisi Saksassakin kuulunut vih-
reä. Näin jääkärilippuun valittiin
tulevan Suomen lipun värit lä-
hes sellaisenaan.

Lipun kulmiin on sommiteltu
Saksan valtakunnan kotka-
kuviot osoituksena kuulumi-
sesta keisarin armeijaan. Kot-
kakuvioihin liittyy kuhunkin tun-
nuslause PRO GLORIA ET
PATRIA – kunnian ja Isänmaan
puolesta.

Jääkärilipun keskuskuvio on
mielenkiintoinen. Itse asiassa

se on autonomian aikana hy-
vinkin tavanomainen, hieman
tyylitelty Suomen leijonavaa-
kuna. Vaakunakilpeä koristaa
ajalle tyypillinen ruhtinaskruu-
nu. Vaakunakuviossa on kui-
tenkin eräs erikoisuus, joka
erottaa sen nykyisestä vaaku-
nastamme. Jääkärien leijonalla
on kaksi häntää.

Jääkärien leijonan kaksi-
häntäisyys juontaa juurensa
huomattavasti kauemmaksi
kuin autonomian tai 1700-lu-
vun valistuksen aikaan. Pro-
fessori Kauko Pirisen mukaan
oli Kustaa II Adolf nähnyt 1600
luvun alkupuolella 30 vuotisen
sodan retkellään Keski Euroo-
passa böömiläisen vaakunalei-
jonan, jolla oli kaksi häntää.

Vaakunataide ei 1600-luvul-
la, eikä vielä myöhemminkään,

Jääkärilippu
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ollut niin tarkasti säädeltyä kuin
tänä päivänä. Vaakunoiden
muoto ja kuviot saattoivat rön-
syillä omistajien ja piirtäjien
mielen mukaan joskus tuiki tun-
temattomiksikin. Tällaisesta
taiteellisesta mielikuvituksen
rönsyilystä on kyse myös jää-
kärien leijonassa.

Varmaa tietoa asiasta ei ole,
mutta todennäköisesti lipun
luonnostelijana toiminut saks-
alainen piirtäjä aliupseeri oli
saanut joko jääkäreiltä itsel-
tään tai joltakin muulta lipun
vaakunan malliksi kaksihäntäi-
sen version, ja tästä syystä
näemme alkuperäisessä jää-
kärilipussa edelleenkin hieman
erikoisen Suomen leijonan.

Lauri Leppäsen veistämän Jääkäri-
patsaan pienoismalli. Kyseistä pie-
noismallia on jaettu Sodankylässä
vuodesta 1964 alkaen parhaana ko-
tiutetulle lyhimmän palvelusajan pal-
velleelle varusmiehelle.
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Jääkärien marssi

Keväällä 1917 järjestettiin
Saksassa Libaussa Jää-

käripataljoonalle runokilpailu
oman marssin aikaansaami-
seksi.  Kilpailun ensimmäisen
palkinnon voitti silloinen grup-
penführer Heikki Nurmio 3.
Jääkärikomppaniasta runol-
laan "Suomalaisten Jääkärien
Marssi".

Runon säveltäjäksi jääkärit
toivoivat jotakin suomalaista
säveltäjää. Tukholmassa sil-
loin santarmeja paossa ollut
jääkäriliikkeen yhdysmies, toh-
tori Kai Donner, toimitti loka-
kuussa 1917 marssin tekstin
dosentti Wilhelm Zilliacuk-
selle. Donnerin pyynnöstä Zil-
liacus pyysi Jean Sibeliusta
säveltämään Nurmion ajan-
kohtaisen ja innoittavan mars-
sitekstin. Jääkäriliikkeen innok-
kaana kannattajana Sibelius
sävelsi marssin "parissa päi-
vässä voimakkaan isänmaal-
lisen tunteen vallassa."

Nuoteista tehtiin kopioita
tiettävästi Jääkäriliikkeen joh-
don käytössä silloin olleessa
salaisessa jääkäriaktivistien
toimintakeskuksessa ns. "Uu-
dessa Metsätoimistossa".  Toi-
misto sijaitsi Helsingissä Töö-
lönkatu 9:ssä olevassa talossa.

Kopio monistettiin "Muntra
Musikanter"- kuoron monistus-
pajassa.  Yksi moniste lähetet-
tiin kiireellisesti Vaasan – Uu-
majan etappireittiä pitkin Tuk-
holmaan Kai Donnerille, joka
kiidätti monisteen edelleen jää-
käreille Saksan Libauhun.  Siel-
lä Jääkärimarssi kuultiin en-
simmäisen kerran 28.11. 1917.
Silloinen gruppenführer Brand
(myöhemmin kenraalimajuri
Palojärvi) soitti marssin pianol-
la.

Kotimaassa Jääkärien mars-
sin julkinen ensiesitys tapahtui
19.01.1918 Yliopiston juhla-
salissa Itsenäisyysjuhlassa.
Jääkärien marssi olikin siitä
lähtien jääkärien "tunnuslaulu".

Vuonna 1936 asetettu kun-
niamarssitoimikunta esitti, että
kaikkien Polkupyöräpataljoo-
nien yhteinen kunniamarssi tu-
lisi olla Jääkärien marssi, joka
oli ollut ikäänkuin heitteillä, kun
silloinen Jääkäriprikaati, joka
oli sen ominut, oli lakkautettu
vuonna 1934.

Tasavallan Presidentti Pehr
Evind Svinhufvud hyväksyi
esityksen 26.11.1936 ja se
vahvistettiin Sotaväen pääl-
likön päiväkäskyssä 08.12.
1936.  Jääkärien marssi onkin
siitä lähtien ollut kaikkien jää-
kärijoukkojen tunnusmarssi.
Jääkärien marssi onkin eräs
"hohtavin helmi" kunniamars-
siemme joukossa.

JÄÄKÄRIEN MARSSI on
Jääkäriprikaatin kunniamarssi.

Jääkärien marssin esittelyn
on laatinut musiikkieverstiluut-
nantti Rauno Haahti

Sarjassa kuvia kiltalaisilta on yllä valokuva Killan kokoontumisesta ilmeisesti vuodelta 1976.  Monet kuvassa
olevista ovat jo siirtyneet ajasta iäisyyteen. Kiltalaisille voidaan julistaa tunnistuskilpailu kuvassa olevista
kiltalaista. Kuvan antoi Harald Johansson, joka itse on kolmantena oikealta eturivissä. Tunnistustiedot voi lähettää
kirjallisesti yksilöitynä Killan sihteerille.
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Killan 38. toimintavuosi — vuosi 2000

Jääkäriprikaatin Kilta r.y:n
38. toimintavuosi sujui vuo-

sikymmenen ajan jatkuneen
vakiintuneen toimintarungon
mukaisesti. Tapahtumia jäse-
nistölle tarjottiin matkoista pe-
rinteisiin retkiin Sodankylään
ja paikallisosastot osallistuivat
mm. kiltapiirien tapahtumiin
alueillaan omien kokoontumis-
ten lisäksi.  Vuosikokous valitsi
yksimielisesti uudeksi Killan
kunniajäseneksi Olavi Turu-
sen Vaasasta.

Toimintavuoden aikana pois-
tui riveistämme mm. kunnia-
jäsenemme Kaarlo Haikonen
ja eräitä muita aktiivisesti hal-
litustasolla toimineita jäseniäm-
me. Kunnia heidän muistolleen
ja kiitos työstään yhdistyksem-
me hyväksi. Luettelo vuoden
2000 ja sen jälkeen kuolleista
jäsenistämme on lehden sivulla
149.

 Kiltalaiset ovat osallistuneet
edelleen kohtalaisen aktiivi-
sesti järjestettyihin tapahtu-
miin, josta parhaat kiitokset kai-
kille mukana olleille. Tapah-

tumiin osallistujia olisi toki
mahtunut mukaan enemmän-
kin kuin ne jo vakiintuneet osal-
listujat.

Valtuuskunnan pitkäaikainen jäsen, Killan Vaasan osaston puheenjohtaja
Olavi Turunen valittiin kunniajäseneksi vuosikouksessa 10.03.2000.
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Kilta oli aktiivisesti mukana
toimintavuoden aikana Sodan-
kylässä yhdessä paikallisten
veteraanijärjestöjen kanssa
toteutetussa sotiemme vete-
raanien pohjoisen Suomen
kirkkopäivässä 30.08.2000.
Tapahtumaan osallistui 1 600
vieraan joukossa useita Kiltam-
me jäseniä aina Seinäjokea
myöten. Samoin Kilta on osal-
listunut merkittävällä tavalla
Sodankylän veteraanimatrik-
kelin toimittamiseen.

Yhdessä Jääkäriprikaatin
kanssa jatkettiin Sodankylässä
koko toimintavuoden ajan mo-
lempien saapumiserien johta-
ja-ainekseen kohdistunutta kil-
taesittelyä. Tällä tavalla 185
nyt jo kotiutunutta varusmiestä,
eri puolilta Suomea, liittyi va-
paavuosijäseninä Killan jäse-
niksi.  Odotamme heistä aktii-
visia tulevia toimivia jäseniä
Kiltaan.

Killan toimintavuoden
päätapahtumat vuoden
2000 aikana
• vuosikokous ja talvita-
paaminen Sodankylässä 09. –
11.03.2000 Lapin Jääkäripatal-
joonan 79-vuotisperinnepäivä-
juhliin liittyen, kiltalaisia osal-
listui 32 ja vuosikokoukseen
45 jäsentä,
• Kesäpäivämatkalle Balt-
tiaan, Jääkärien jäljillä, 26. –
30.05.2000 osallistui 37 jäsen-
tä. Matkan johti kiitettävästi,
kaikkien matkalaisten tyydy-
tykseksi, kiltaveli Juha Myy-
ryläinen. Killan erityiskiitos hie-
noista järjestelyistä ja vaivan-
näöstä matkanjohtajalle.

Muille kiltamatkoille kesän ai-
kana osallistui maksavia mat-
kalaisia seuraavasti:

Valmiina valaohimarssiin 04.02.: eversti Vesa Tervo ja  esilukija, sotaveteraani, Antti Lokka.

Killan pystyttämä ensimmäinen muistomerkki.
Jääkärikivi Vaasan kasarmintorilla. Tehty kiltaveli
Alpo Fastan aloitteesta, paljastus  28.07.1964.

Killan valtuuskunnan kokous Sodankylässä 29.09.2000.
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• Kelsinkäinen, Alakurtti,
Vermanjoki matkalle 26. –  28.
06.2000 osallistui 20 matka-
laista ja järjestelyorganisaatio,
• Petsamon matkalle 21.
– 25.07.2000 osallistui 28 mat-
kalaista ja järjestelyorganisaa-
tio,
• Rukajärvi, Solovetsk,
Uhtua-matkalle 18. – 23.08.
2000 osallistui yhteensä 38 hen
kilöä.
• Matkojen johtajana toimi
monin matkalaisten kiitoksin
kiitetty kiltaveli Keijo Haapala,
sotahistorioitsijana ja bussin
kuljettajana kaikilla matkoilla
Killan puheenjohtaja, kiltaveli
Seppo Hakala.  Viimeksi mai-
nitusta matkasta oli useita kir-
joituksia Lapin Kansassa sen
mukana olleen toimittajan teke-
mänä.
• Jänkäjääkärien kesäta-
paaminen Sodankylässä 02. –
04.06.2000; läsnä 77 henkilöä,
järjestäjänä perinneyhdistys,
• Puolustusvoimien lippu-
juhlapäivän 04.06.2000 Lapin
Sotilasläänin paraati järjes-
tettiin Rovaniemellä. Paraatiin
osallistui myös Killan lippu ja
puheenjohtaja,
• syysretki Sodankylään
27.09. – 01.10.2000, Jääkäri-
prikaatin 21-vuotisjuhlatapah-
tumat ja valtuuskunnan ko-
kous.  Mukana syysretkellä oli
14 jäsentä ja valtuuskunnan
kokouksessa 10 valtuuskun-
nan jäsentä,
• Kiltainfo-tilaisuudet Jää-
käriprikaatin kotiutumassa ole-
ville varusmiesjohtajille 26. –
29.06.2000; 156 varusmiestä
ja 27.11. – 28.12.2000; 84 va-
rusmiestä; jäseneksi liittyi 185
kotiutuvaa varusmiestä,
• useat paikallisosastojen
omilla alueillaan järjestämät
paikalliset tapahtumat, näytte-
lyt ja jäsentilaisuudet.
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Kilta osallistui jälleen ETU-
PYÖRÄ 1999-lehden toimitta-
miseen yhdessä Jääkäripri-
kaatin kanssa.  Killan sihteeri
suoritti lehden taiton sen toimi-
tussihteerinä ja lehden postit-
tamisen jäsenistölle.  Ensi ker-
taa koko lehden taitto lähetet-
tiin kirjapainoon valmiiksi taitet-
tuna cd-rom:lle poltettuna, mut-
ta siitä huolimatta kirjapaino
onnistui saamaan aikaan vir-
heitä, joista on saatu maksu-
hyvitys.  Lehti postitettiin jäse-
nistölle sihteerin muista kiireis-
tä — veteraanimatrikkelin taitto
— johtuen vasta 15.01. 2001.

Jäsenistölle postitettiin toi-
mintavuoden aikana kolme jä-
sentiedotetta, muistettiin onnit-
teluadressilla tasavuosia al-
kaen 50 ikävuodesta ylöspäin
70 ikävuoteen saakka kymme-
nen vuoden välein ja siitä ylös-
päin 5 vuoden välein. Onnitte-
lu on lähetetty kaikille niille jä-
senille, jotka merkkipäivänsä
jäsenrekisteriin ovat ilmoitta-
neet ja joiden osoite on tiedos-
sa.

Joulutervehdys lähetettiin
perinteisesti kunniajäsenille,
valtuuskunnan jäsenille ja  yh-
teistyöosapuolille sekä paikal-
lisosastoille ja suurimman ta-
loudellisen tuen antaneelle
henkilöjäsenelle.

Killan johto on osallistunut
Jääkäriprikaatin uuden perin-
netilan suunnitteluun tähtää-
vään työryhmään. Tämä työn
toteutus on kärsinyt rahapu-
lasta. Työ jatkuu.

Killan hallitus
Vuosikokouksen valitsemana
Killan hallituksen puheenjoh-
tajana on toimintavuoden 2000
aikana ollut kiltaveli, evers-
tiluutnantti evp Seppo Hakala.

Killan hallitus ja kutsuvieraat kokouksessa 25.02.2001 rantasaunalla.  Vasemmalta Matti
Alajärvi, everstiluutnantti Markku Tomperi, Jorma Kitunen, Keijo Haapala, Oili Palmu,
yliluutnantti Ilkka Välimaa, Niilo Tasala, eversti Vesa Tervo, Martti Salkomaa, Ilkka
Tyrväinen, Kalle Sukuvaara, Kari Veijalainen, Seppo Hakala, Martti Makikkunen, Jouko
Kuivila, Lasse Talosela.
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Valittuina hallituksen jäse-
ninä ja varajäseninä ovat olleet:
varapuheenjohtajana Jorma
Kitunen, jäseninä: Ilkka Tyr-
väinen, Jouko Kuivila, Timo
Karonen, Oili Palmu, Lasse
Talosela, Niilo Tasala ja Pek-
ka Valvio. Varajäseninä: Keijo
Haapala, Saija Kuivila, Antti
Myyryläinen ja Jukka Vier-
ma.

Hallituksen kokouksiin ovat
osallistuneet lisäksi yhdistysjä-
senyhdistysten edustajina:
Matti Alajärvi, Sotainvalidien
Veljesliiton Sodankylän osasto
ry:n puheenjohtaja, Martti
Maikkunen, Sodankylän Sota-
veteraanit ry:n puheenjohtaja,
Martti Salkomaa, JR 12 perin-
neyhdistyksen edustajana ja
Kalle Sukuvaara, Sodankylän
Rintamaveteraanit r.y:n pu-
heenjohtaja.

Yhdistyksen talous
Yhdistyksen taloutta on toi-
mintakaudella hoidettu vuosi-
kokouksen hyväksymän ta-
lousarvion puitteissa. Tilinpää-
tös osoittaa päättyneeltä tili-
kaudelta 01.01.2000 – 31.12.
2000 alijäämää mk 1 106,38.
Yhdistyksen taseen loppusum-
ma on tasekirjan mukaan mk
178.780,80. Pääkirjan summa-
saldo oli tällä tilikaudella mk 1
101 694,29.

Yhdistyksen talouden voi-
daan katsoa olevan edelleen
vakaan.

Jäsenistö
Yhdistyksellä on toimintavuo-
den päättyessä 15 kunniajä-
sentä.

Toimintavuoden aikana kuo-
li kunniajäsen Kaarlo Haiko-
nen Jyväskylässä 26.06. 2000.

Ainaisjäseniä Killalla on
toimintavuoden päättyessä
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POHJOISEN PUHTAAT VÄRIT
    •   Painotyöt visiittikortista
         vuosikertomukseen
    •   MAC ja PC-pohjainen tietojenkäsittely
    •   Monipuoliset painokoneet ja
         jälkikäsittelylaitteet
    •   Matta- ja kylmäväripainatus
    •   Vankka vientikokemus (mm. Venäjälle)

Norvatie 4, 96910  ROVANIEMI
Puh. (016) 362 471, Fax (016) 362 475

KUIVILA E & T Ky
Kasarmintie 39, 99600  SODANKYLÄ

Puh. (016) 611 167

Keskustie 32  97700  RANUA
AutotarvikkeetAutotarvikkeetAutotarvikkeetAutotarvikkeetAutotarvikkeet            ja varaosat           ja varaosat           ja varaosat           ja varaosat           ja varaosat

KANDELININ SEURAAJAKANDELININ SEURAAJAKANDELININ SEURAAJAKANDELININ SEURAAJAKANDELININ SEURAAJAT OT OT OT OT OYYYYY
Laivanselvitys, huolinta- ja kuljetusliike
Jääkärinkatu 4,  95400  TORNIO
puh. (016) 211 0211, fax (016) 211 0222

Oulun Autoliike OyOulun Autoliike OyOulun Autoliike OyOulun Autoliike OyOulun Autoliike Oy
90400 OULU, KEMPELEENTIE 9, puh. (08) 888 5511

LAPMET  OLAPMET  OLAPMET  OLAPMET  OLAPMET  OYYYYY
Kisällinkatu 8, 95420  TORNIO
Puh. (016) 211 0300
Fax (016) 466 932
Kotisivuos. http://www.lapmet.fi

•  tilauskonepaja
•  projektitoimitukset teollisuudelle
•  koneistukset
•  kunnossapitopalvelut

Poikelan teollisuusalue,
99600  SODANKYLÄ, puh. (016) 611 119

*Saha- ja höylätavara
* Rakennuskonevuokraus

RADIOLIIKE EINO KORPI
Ojennustie 8, 99600  SODANKYLÄ

Puh. (016) 611 079, fax (016) 613 779
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269 (265)*.  Lisäys vuoden
aikana oli 12 (11)* uutta ainais-
jäsentä.

Vuosijäsenmaksunsa mak-
saneita jäseniä oli vuoden 1999
lopussa 565 ja päättyneen toi-
mintavuoden 2000 viimeisenä
päivänä yhteensä 558.  Koko-
naisvähennys vuoden 2000 lo-
pussa jäsenrekisteristä pois-
tetuista joko eroilmoituksen il-
moittaneista, kaksi vuotta pe-
räkkäin vuosijäsenmaksunsa
laiminlyöneistä tai osoitemuu-
tostietonsa laiminlyöneistä oli
69 jäsentä.

Killan maksavien jäsenten
kokonaisjäsenmäärä oli vuo-
den lopussa 842 (845)*, mutta
jäsentiedotteen postitusmää-
rä yhteensä 1355 kpl. * = Sul-
keissa on esitetty edellisvuo-
den lukuja.

Toimintavuoden aikana liittyi
yhdistykseen uusia jäseniä 41
ja 25 vapaavuosijäsentä mak-
soi jäsenmaksun eli yhteensä
66, joilta ei mene liiton jäsen-
maksua vuonna 2001.

Toimintavuoden aikana saa-
tiin suruviesti 16 jäsenen pois-
menosta.

Varusmiehinä on uusiksi va-
paavuosijäseniksi toimintavuo-
den aikana liittynyt jäseniä yh-
teensä 185 (121).

Yhdistyksen jäsenrekiste-
rissä on 31.12.2000 yhteensä
77 (84)* naisjäsentä.

Valtuuskunta
Jääkäriprikaatin Kilta r.y:n val-
tuuskuntaan kuului toiminta-
vuoden aikana yhteensä 45
jäsentä, joista Kaarlo Haiko-
nen kuoli kesällä 2000.

Valtuuskunta piti sääntö-
määräisen kokouksensa syys-
tapaamisen  yhteydessä So-
dankylässä 28.09.2000. Val-
tuuskunnan kokouksessa oli

läsnä 10 valtuuskunnan jäsen-
tä ja lisäksi syystapaamiseen
osallistuneet oli kutsuttu mu-
kaan ja Killan sihteeri.

Ajankohtaisten asioiden li-
säksi valtuuskunta  keskusteli
Killan toiminnan kehittämiseen
liittyvistä asioista, tulevien ke-
säpäivien järjestämiseen liitty-
vistä asioista.

Valtuuskunnan kokoonpa-
noon tuli vuosikokouksessa
muutama henkilömuutos. Val-
tuuskunnan puheenjohtajaksi
vuosikokous valitsi Jääkäripri-
kaatin komentajan, eversti, kil-
taveli Vesa Tervon.

Valtuuskunnan varapuheen-
johtajana on toimintakaudella
toiminut Killan puheenjohtaja
Seppo Hakala.

Paikallisosastot
Killalla on ollut toiminnassa pai-
kallisosastoja toimintavuoden
aikana kaikkiaan 10.

Paikallisosastojen johtoteh-
tävissä toimintavuoden aikana

ovat toimineet seuraavat kilta-
veljet ja -sisaret osastoittain:

Helsingin osastossa puheen-
johtajana Jyrki Jolma, Varsi-
nais-Suomen osastossa pu-
heenjohtajana Teuvo Launiai-
nen ja sihteerinä Marko Peip-
po. Satakunnan osastossa pu-
heenjohtajana Veikko Riiko-
nen ja sihteerinä Helena Spink-
kilä, Vaasan osastossa pu-
heenjohtajana Sauli Lassila ja
sihteerinä Olavi Kujanpää.
Etelä-Pohjanmaan osastossa
puheenjohtajana Matti Jaska-
ri, Lappeenrannan osastossa
puheenjohtajana Timo Vitikai-
nen, Keski-Suomen osastossa
puheenjohtajana Yrjö Qvarn-
berg. Keski-Pohjanmaan osas-
tossa puheenjohtajana Raimo
Petäjä ja sihteerinä Seppo Yli-
Norppa, Etelä-Lapin osastos-
sa puheenjohtajana Matti Ni-
kula sekä JR 12 perinneyhdis-
tyksessä puheenjohtajana Jor-
ma Kitunen ja varapuheen-
johtaja Pertti Lokka.

Tuore valokuva entisen uljaan Terijoen upseerikerhon nykypäivän alennus-
tilasta. Vuonna 1932 puolustusministeriö osti rakennuksen Polkupyöräpatal-
joona 1:n upseerikerhoksi tamperelaisen apteekkari Hagbergin konkurssi-
pesältä silloisella  250 000,00:lla Suomen markalla.

Janne Timonen
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Jääkärien jäljillä Baltiassa 26.05. – 30.05.2000
Riitan teksteistä koonnut Helena Suomela
Riitta Tuomivaaran matka-
kertomus 25. – 30.05.2000
kiltamatkalta Baltiaan.

Torstai 25.05.

Lunta oli vielä varjopaikois-
sa, kun lähdimme Sodan-

kylästä työstä väsyneinä, aja-
tukset sekavina ja odotuksia
täynnä. Olimmehan valmistau-
tumassa elämämme ensim-
mäiselle kiltamatkalle olematta
kiltalaisia. Onneksi osanotta-
jalistalta löytyi muutama tuttu
nimi. Ilman killan sihteerin Pek-
ka J Heikkilän järjestelyjen
erinomaisuutta täällä pohjoi-
sessa emme olisi uskaltautu-
neet matkalle; monia puheluita
ja kysymyksiä, epäilyksiä. Tuli
mieleen jääkärien värväys Väi-
nö Kokon muistelmista…  Ju-
namatka Rovaniemeltä Helsin-
kiin Heikkilöiden kanssa meni
rattoisasti, nukuimme hyvin.
Helsingissä satoi ja tuuli oli
kovaa.

Perjantai 26.05.
Taksissa rautatieasemalta kohti
laivaterminaalia kuljettaja epäi-
li, pääseekö katamaraani lähte-
mään lainkaan Tallinnaan ko-
van tuulen vuoksi.

Kokoontuminen yhteen, mat-
kanjohtajamme Juha Myyry-
läisen tapaaminen ja lippujen
jako rauhoitti mielet. Harald
Johansson oli meitä tervehti-
mässä, myös muita tuttuja ih-
misiä vuosien takaa oli joukos-
samme, pohjalaismurre pääl-
limmäisenä. Olihan jääkäreis-
täkin Pohjanmaalta huomatta-
va osa.

Merenkäynti oli aika kova
matkan ajan. Kun tulimme Tal-
linnaan, sade oli tauonnut. Vuo-

relan liikenteen linja-auto Suo-
mesta odotti meitä ja kuljetta-
jamme Jussi Ronkainen las-
tasi killan retkeläiset ja tava-
ramme autoon ja matka Pär-
nuun alkoi (130 km).

Pärnussa ruokailimme idylli-
sen viihtyisässä ravintolassa
ja puheensorina täytti paikan.
Solmimme uusia tuttavuuksia
pöytäseuralaisiimme.

Latvian rajalla tullimuodolli-
suudet sujuivat joutuisasti. Ihai-
limme vehmasta maaseutua
ja laajoja peltoaukeamia. Aina
sopivin välein matkan ajan kuu-
limme matkanjohtajamme esit-
televän ympäröivää maisemaa
Tallinnasta alkaen ja katsauk-
sia Viron ja sitten Latvian nyky-
päivään. 

Riikaan saapuminen oli häi-
käisevää: avara, puiden reu-
nustama kilometrien pituinen
tulokatu johti meidät juhlalli-
sesti perille. Eurolink-hotelli oli
juhlallinen avarine kauniine
huoneineen. Illallinen nautittiin
viihtyisässä ravintolassa pai-

kallisen musiikkiyhtyeen soit-
taessa ruokailun aikana. Pi-
meässä illassa kerjäläisiä kulki
kaduilla.

Lauantai 27.05.
Aamulla tapasimme toisemme
jo näöltä tutumpina ja kaikki
matkalaiset olivat hyvissä voi-
missa. Mukanamme oli lääkäri
Yrjö Qvarnberg henkilääkäri-
nämme.

Kiertokävely Riikan vanhas-
sa kaupungissa avasi eteem-
me vanhan kulttuurikaupungin
aarteineen. Ooppera 1800-lu-
vulta, tasokas nykyisinkin,
Nymfi-patsaalla saimme kiin-
nostavaa tietoa naisista, Riikan
Vapaudenpatsas (25 metriä
korkea, ylimpänä 3 tähteä), jon-
ka rakentamiseksi uudelleen
30-luvulla latvialaiset olivat
järjestäneet kansalaiskeräyk-
sen. Paikka oli vaikuttava. Van-
han kaupungin puistot olivat
hyvin hoidettuja, monia van-
hoja rakennuksia kunnostet-
tiin parhaillaan. Kirkkojen tor-
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gonottoon, mutta meidän mat-
kamme jatkui jääkärien jalan-
jäljille. Jääkärien pohjoisimmat
taisteluasemat olivat Jurma-
lasta hieman etelään. Sinne
on pystytetty muistomerkki me-
ren rannalle hiekkatörmälle
vuonna 1998. Kivi on tuotu
Suomesta. Jääkärien tyttäret
— Sinikka Bergman o.s. Val-
timo, Ulla Rajakaltio o.s.
Wahlbeck ja Vappu Eskola
o.s. Alanko — seurueestam-
me laskivat pihlajakimpun tuon
patsaan juurelle, kun matkan-
johtajamme kertoi meille kai-
kille jääkärien oloista täällä
vuonna 1916. Hetki oli vaikut-
tava. Me olimme heidän isiensä
jalanjäljillä täällä. Linja-autolle
saavuttuamme matkanjohtaja
loihti samppanjat juhlistamaan
matkaamme.

Lyhyen matkan päässä oli
hautausmaa, jonne oli haudat-
tu myös useita suomalaisia
kaatuneita jääkäreitä. Sinnekin
laskettiin kukat. Smarden tais-
telupaikalle jääkärien tyttäret
laskivat kauniin kielokimpun,
kun ensin olimme kuunnelleet
huikaisevan jännittävän ku-
vauksen linja-auton ikkunan
edessä avautuvalla peltoau-
kealla koetuista tapahtumista
1916. Sotahistoria alkoi elää...

Ihmeeksemme autonkuljet-
tajamme sai loihdituksi noki-
pannukahvit tuoreen pullan ke-
ra meille kielojen laskemisen
aikana! Jännittävä sotahisto-
rian täyteinen päivä!

Sunnuntai 28.05.
Aamulla heti kohti Liepajaa
(ent. Libau), (215 km). Matkalla
kuulimme lisää jääkäreiden
vaelluksesta. Tunnelma autos-
sa oli hetkittäin jopa harras.
Välillä pysähdyttiin jalkoja le-
puuttamaan ja ostoksille. Aprik
on paikkakunta, jossa sijaitsi

marsalkka Mannerheimin ja
hänen vaimonsa Anastasian
jonkin aikaa omistama kartano.
Nykyisin talo toimii kouluna.
Joimme kahvit tuon kartanon
piha-alueella. Pohjalaiset aset-
tuivat ryhmäkuvaan kartanon
portaille. Matkanjohtajamme
kertoi Mannerheimin historias-
ta ja hänen avioliitostaan. Mat-
ka jatkui, näkymät vaihtuivat
upeista maisemista ankeisiin.
Kaikenlaista mahtuu myös Lat-
viaan. Erään kylän sivutien var-
relta löytyi mielenkiintoinen hal-
kovarasto: puut oli asetettu eri-
muotoisiin rakennelmiin, tor-
neiksi, holvikaariksi. Vanha pa-
riskunta sai elämän sisältöä ja
iloa näitä rakentamalla. Kame-
rat räpsyivät.

Liepajassa hotelli Amrita oli
aivan uusi. Saimme kaupun-
kikierrokselle suomea puhuvan
oppaan. Hän kauppasi meille
vanhoja ja keskeneräisiä ra-
kennuksia kunnostettaviksi.
Kukaan ei tainnut tehdä vielä
kauppoja. Kierros osoitti Lie-
pajan olleen sotaväen asut-
taman kaupungin. Tyhjiä tai
huonokuntoisiksi rapautuneita
kasarmikerrostaloja oli run-
saasti. Kaunis, vanha ortodok-
sikirkko oli jäänyt täysin isojen
kerrostalojen keskelle piiloon.
Sitä kunnostettiin, mutta ker-
rostalot olivat huonokuntoisia,
vaikka olivat paljon nuorempia.
Varuskunnan alueella suoma-
laisten jääkärien aikana toi-
minut upseerikerho oli komea
suuri rakennus, jonka yläkerran
parvekkeelta avautui näkymä
Itämerelle. Sen suuritöinen
kunnostus oli aloitettu. Siellä
moni suomalaisjääkäri on viet-
tänyt vapaa-aikaansa Liepajan
vuosinaan. Kaupungin hiekka-
rannalla kohoaa suurikokoinen
muistomerkki, merelle päin
miestään tähyävä nainen. Me-

neissa ei ollut ristejä vaan tuu-
liviirit. Meripihkakorujen kaup-
piaita liikkui runsaasti kirkkojen
aukiolla olevalla pikku torilla.
Mustapää-ritarikunnan raken-
nus kiilteli kullasta ja vasta-
päätä oli NL:n aikainen laatik-
komainen rakennus rajuna
kontrastina vanhojen raken-
nusten kauniille muodoille. Iha-
nat huilunsoittajat kaduilla toi-
vat upeaa tunnelmaa kulkemi-
seen ja kaupungin vanhimman
asuintalon edessä torvisoit-
tokunta soitti – suomalaista
musiikkia!! Kuin tilattuna meille.
Kiitos!

Söimme lounaan uudessa
matkailukeskuksessa pitkän
pöydän ääressä kuin 7 veljestä.
Matkamme jatkui linja-autolla
kohti Jurmalaa. Lomakaupun-
gin hiekkarannalla kohtasimme
hääseurueen ja pääsimme seu-
raamaan heidän juhlimistaan.
Siisti hiekkaranta kutsui aurin-
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ren kohina peitti muut äänet
tuolla hiekkarannalla.

Liepajan saksalainen kirkko
on jääkärien historiassa tärkeä
paikka. Siellä kaupungissa
koulutuksensa saaneet suo-
malaiset jääkärit vannoivat so-
tilasvalansa ja heidät siunattiin
matkaan heidän lähtiessään
Suomeen. Jääkärien perinne-
yhdistys 27 on lahjoittanut kirk-
koon muistolaatan siellä 13.02.
1918 valansa vannoneitten jää-
käreiden kunniaksi. Jääkäreis-
sä oli teologiaa opiskelleita, jot-
ka pitivät jumalanpalveluksia
jääkäreille ja hoitivat kirkollisia
tehtäviä suomalaisten joukko-
osastoissa.Teol.yo, sotilas-
pastori, Hannes Anttila piti
jääkärien valantekotilaisuu-
dessa saarnan valan merki-
tyksestä ja heidät siunattiin siel-
lä matkaan.

Vietimme tuossa kirkossa
juhlallisen kirkkohetken. Mat-
kanjohtaja kertoi valatilaisuu-
desta vaikuttavasti ja siitä, kuin-
ka jääkärit lähtivät sen jälkeen
Arcturus-laivalla kohti Suomea.
Meidän hetkeämme varten
muistolaatan pöydällä paloivat
kynttilät, Suomen lippu ja jää-
kärilippu olivat kynttilöiden mo-
lemmin puolin. Kirkko oli kau-
niisti valaistu. Paikalle oli tilattu
urkuri Gunta Dejus ja myös
paikallisia liepajalaisia oli saa-
punut kirkkohetkeen. Yksi mat-
kalaisista, Helena Suomela,
puhui tuossa hetkessä jääkä-
rien uhrautuvaisuudesta isän-
maan hyväksi, tämän matkan
merkityksestä meille matkalai-
sille ja siitä, että meillä on jo-
kaisella oma kutsumuksemme
ja vastuumme. Yhteisen Isä
meidän-rukouksen ja siunauk-
sen jälkeen lauloimme saman
virren, jolla jääkärit päättivät
oman kirkkohetkensä “Oi, Her-

Kiltalaiset Riikan majoitushotellinsa Eurolinkin edustalla valmiina vanhan
kaupungin kävelykierrokseen (yllä). Jääkärien tyttäret Sirkka Bergman, Ulla
Rajakaltio, Vappu Eskola ja muut kiltalaiset JP 27:n perinneyhdistyksen

pystyttämällä muistokivellä Riianlahden rannalla. Oikean keskikulman pikku-
kuvassa Suomen jääkäreitä asemissa samalla alueella silloin  vuonna 1916.
Näinkin voi puuvaraston rakentaa asumukseksi taiteellisesti (kuvat  alla).
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ra, siunaa Suomen kansa”.
Loppusoittona kuulimme mah-
tavasti vanhoilla barokkiuruilla
soitettuna Maamme-laulun.
Kirkkohetki oli vaikuttava. Ur-
kuri oli loistava. Harvoin olen
tuntenut samanlaisia väristyk-
siä! Tuon kirkon korjaukseen
Jääkäripataljoona 27:n perin-
neyhdistys  ottaa vastaan raha-
lahjoituksia edelleen.

Maanantai 29.05.
Aamupalan jälkeen oli lähdet-
tävä kohti Tarttoa (480 km).
Siguldassa tutustuimme Gau-
jun kansallispuistossa Turai-
dan linnan raunioihin, joissa oli
matkailutoimintaa ja paljon tu-
ristiryhmiä.

Latvia vaihtui Viroon Val-
gassa, jossa kävimme kaatu-
neitten Pohjanpoikien muisto-
laatalla. Muutamat pohjalaiset
löysivät tuttuja nimiä. Titelmu-
nen kartano Pajussa on nyt
vanhusten hoitokotina. Sen
pihalla oli Pohjan poikien tais-
telun muistomerkki 1919. Pa-
jun taistelun muistomerkki oli
pyramidin muotoinen, jonka
huipulla oli kivinen patsas. Erit-
täin vaikuttava ja hyvin hoidet-
tu. Isoissa kylteissä oli yksi-
tyiskohtainen selvitys taiste-
luista ja rintamista. Suomalais-
ten hyökkäys oli ollut häikäile-
mätöntä ja avointa, josta oli
tullut myös tappioita.

Illalla saavuimme Tarttoon,
josta löytyi viehättävä kellari-
ravintola illallispaikaksi. Ihas-
telimme kuljettajan taitavuutta
kapeilla hämärillä kaduilla.

Tiistai 30.05.
Tarttoon tutustuimme kierto-
kävelyllä heti aamulla. Se on
upea, hyvin hoidettu kaupunki.
Kustaa II Aadolf on perustanut
sinne yliopiston 1632 ja sen
päärakennus on hyvin kaunis.

Toome-mäelle pystytetyillä
lukuisilla patsailla on mielen-
kiintoinen historia, josta op-
paamme Juha Myyryläinen
persoonallisella kiinnostavalla
tavallaan kertoili. Sitten oli
suunnattava kohti pohjoista ja
Tallinnaa. Pysähdyimme välillä
pitämään pienen kiitoshetken
matkamme tärkeille henkilöille,
matkanjohtajalle ja kuljettajalle,
joille puheet piti Olavi Turunen
ja Jyrki Jolma. Matka oli ollut
antoisa ja sisältörikas.

Lopuksi
Lähdimme matkaan avoimin
mielin. Yritän vieläkin jäsen-
nellä asioita. Mietin, olisinko
minä äitinä lähettänyt poikani
“partiokoulutukseen” Balttiaan

niinä aikoina? Osa jääkäreistä
jäi sinne vainajina, osa ei pa-
lannut Suomeen, ja se osa joka
palasi, toimi upseereina omis-
sa joukoissaan Suomen sodis-
sa alkaen vapaussodasta pää-
tyen talvi- jatkosotaan ja Lapin
sotaan. He olivat aikanaan
korvaamattomia Suomen kan-
salle.

Heidän koulutuksensahan
oli ollut kovaa. Mutta heillä oli
saksalaisen sotilaskoulutuk-
sen taidot, joilla kouluttaa itse-
näisen Suomen tulevaa arm-
eijaa. Heitä tarvittiin!

– Retki oli elämäni kannalta
arvokas satsaus. Sain uutta
pohjaa tulevaisuuteen ja uusia
ystäviä.
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Killan matka Sallaan ja Kantalahteen kesällä 2000
Mikko Virrankoski

Alkutaival

Juhannuksen jälkeisenä
maanantaina kerääntyi 25

hengen matkaseurue Sodan-
kylästä, Rovaniemeltä, Helsin-
gin junalta, Kemijärveltä ja Sal-
lasta Seppo Hakalan ajamaan
Möllärin linja-autoon. Matkalai-
sista oli 11 sotaveteraania, 4
naista, 6 järjestelymiestä ja 4
asianharrastajaa. Monet tun-
sivat toisensa jo aikaisemmilta
kiltamatkoilta, joten välitön tun-
nelma syntyi heti alkukättelystä
alkaen.

Sallassa majoituimme hotelli
Takkavalkeaan ja sen jälkeen
tutustuimme kiertokäynnin ai-
kana Sallan sotahistoriaan ja
kotiseutumuseoon. Kävimme
Hautajärvellä, josta Jalkaväki-
rykmentti 12 lähti 28.06.1941
läpi tiettömien taipaleiden Niit-
selysjärven kautta valtakunnan
rajalle. Ensimmäinen tappio
rykmentille tuli ja Niitselysjär-
vellä, kun pellolainen aliker-
santti Lauri Mäkikyrö hukkui
järveen marssilevon aikana.

Mukanamme ei ollut nyt yh-
tään jänkäjääkäriä, mutta moni
veteraaneistamme kertoi vi-
deonauhalle muisteluksiaan
sodan alkuhetkistä 6. Divi-
sioonan eteläsivustalla Liika-
senvaarasta alkaen, josta edet-
tiin Tuutijärven sivuitse Killun-
taivaaraan.

Aarne Körkkö, Jaakko Mu-
roma, Ossi Kurkela, Pertti
Keskinen, Veijo Tapanainen,
Veikko Hynynen, Erik Aho-
nius ja Kaapo Kivelä olivat
kuuluneet JR 33:een, KTR
14:sta ja VP 35:een.

Erityisesti miehet muistelivat
painavia kantamuksiaan, kun
ajoneuvot eivät pystyneet seu-
raamaan korvessa eteneviä
joukkoja. Tykkimiehet jalkau-
tettiin ja pantiin kantamaan
kranaatinheittimen ammuksia
kymmeniä kilometrejä. Hevo-
set varustettiin kantosatuloilla,
joihin kiinnitettiin raskaimmat
kuormat. Vähitellen koottiin
Tuutijärvelle, Niluttijärvelle ja
Jyrhämäjärvelle veneistä ja
lautoista muodostettu “Sunkun
laivasto”, jolla kuljetettiin muo-
naa, ampumatarvikkeita ja jopa
tykkejä kohti pohjoista jouk-
kojen perään. Haavoittuneiden
ja kaatuneiden evakuointi pe-
rustui suurelta osin laivaston
käyttöön, kun Siemingissä oli
kenttäsairaala. Vasta Alakurtin
valtauksen jälkeen 30.08.1941
saatiin huoltotie Sallaan auki
ja erämaareitistä voitiin luopua.

Vanha Salla
Toisen matkapäivän aamuna
lähdimme reippaasti kohti Kel-
loselän rajanylityspaikkaa.
Hyvä matkavire rupesi laske-
maan, kun ylimenolupa Venä-
jän puolelle ei ollutkaan kun-
nossa. Matkanjohtaja Keijo
Haapala soitti kännykällään
ties minne, ainakin monta ker-
taa Murmanskiin saakka, en-
nenkuin lupa vihdoin saatiin
noin kolmen tunnin odottelun
jälkeen. Laiha lohdutus oli
Keijon lausahdus “tulli on aina
oikeassa”.

Saksalaisten sankarihau-
tausmaalla totesimme alueen
entisöinti- ja uudistustöiden
olevan käynnissä. Töitä johti
kolme saksalaista ja työmiehet
olivat ilmeisesti Alakurtista.
Lehtitiedon mukaaan (Lapin

Kansa 27.08.2000) Sallaan on
haudattu 5 300 saksalaista,
joista Kiestingin – Uhtuan suun-
nilta on tuotu 2 200 vainajaa.
Lisää on vielä tulossa, sillä siinä
nurmikolla oli noin 100:n soti-
laan jäännökset harmaissa
muovisäkeissä odottamassa
tunnistusta ja hautausta. Otim-
me ryhmäkuvan hautausmaan
muistomuurin edessä. Alunpe-
rin muurissa on ollut rautale-
vystä tehty Saksan Kotka-vaa-
kuna, mutta se on korvattu nyt
puuristillä. Muurin edessä ollut
kunniakoroke on purettu.

Suomalaisten sankarihau-
tausmaa Sallan vanhan kirkon
raunioiden vieressä on kun-
nostettu vuonna 1998. Salla-
Seura ry on pystyttänyt paikalle
puhuttelevan muistomerkin,
jossa on 278 sankarivainajan
nimet. Lisäksi 136 vainajaa on
saanut leposijan muissa san-
karihaudoissa tai heidät on siu-
nattu kentälle jääneinä.

Sallalaiset veteraanit Kaapo
Kivelä, kotoisin vanhasta kir-
konkylästä ja Martti Hautala,
Ylikurtista, kertoivat useaan eri
otteeseen Sallan kylien elä-
mästä ennen talvisotaa ja evak
koon lähdöstä sodan sytyttyä.
Mitään evakuointisuunnitel-
maa ei ollut ainakaan heidän
tietoonsa tullut ei edes YH:n
aikana. Lähtö tapahtui Ylikur-
tilta 30.11.1939, kun muuta-
man kilometrin päässä ollut
Alakurtin kylä oli jo sytytetty
palamaan.

Jouko Muroma kertoi talvi-
sodan viivytystaisteluista Er.P
25:n riveissä nuorena vänrik-
kinä 06.12.1939 alkaen Kuola-
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järven kapeikosta Kairalassa
päätyen Joutsijärvelle, jossa
vihollinen pysäytettiin ja lyötiin
takaisin Märkäjärvelle tammi-
kuussa 1940.

Uusi viivytys matkantekoon
tuli vanhan Sallan jälkeisellä
rajavartijoiden tarkastuspis-
teellä. Eräs raja-aliupseeri oli
ilmoittanut nähneensä meidän
kuvaavan sotilaskohteita san-
karihautausmaalla ja siksi
videokuvaaja sekä valokuvaa-
jat käskettiin kuulusteluihin
ilmiannon johdosta. Aikaa kului
lähes pari tuntia ennenkuin
kutsuttu vartioaseman päällik-
kö viittasi kintaalla tapah-
tumalle katsottuaan videoka-
merasta, mitä nauhalle oli tal-
lennettu ja toivotti meille hyvää
matkaa.

Kelsinkäinen
Seuraava pysähdys oli Kelsin-
käisen (Kieristelemävaaran)
kupeella. Siinä oli lounastauko
ja halukkaat pääsivät käymään
vaaran laella kuusipyöräve-
toisella kuorma-autolla. Käynti
oli ainutlaatuinen elämys! Auto
oli kaatumaisillaan monta ker-
taa, mutta kuljettajan apumies
vain nauroi ja tarjosi auliisti
lisää matkaeväitä eniten pel-
kääville. Vaaran laelta avau-
tuivat upeat näköalat kaikkiin
suuntiin. Tuntui epätodellisel-
ta, että tällä samalla paikalla
taisteltiin tosi ankarasti 59
vuotta sitten, 09. – 11.07.1941,
kun JR 12 hyökkäsi etelästä-
päin vaaran laelle ja piti sitä
hallussaan vuorokauden ver-
ran, ennenkuin se oli pakotettu
vetäytymään takaisin lähtöase-
miinsa. Jänkäjääkärien tappiot
olivat kovat. Rykmentin I pa-
taljoona, joka oli koottu pää-
osin Lapin pitäjien varusmie-
histä, menetti taistelussa 54
kaatunutta, 59 katosi ja 112

haavoittui. Se merkitsi noin 25
% pataljoonan vahvuudesta!

Kelsinkäisen laella olivat
vielä nähtävissä sammaloi-
tuneet taistelukaivannot. Ve-
näläiset olivat pystyttäneet pai-
kalle muistomerkin. Maastosta
löytyi vielä ruostuneita ja la-
honneita taisteluvarusteita ku-
ten kypäriä, lippaita, kenttä-
pakkeja, kaasunaamareita jne.

Matkan jatkuessa Alakur-
tissa oli puolen tunnin jaloitte-
lutauko ja käynti paikallisessa
elintarvikekaupassa. Kylän so-
tilasvahvuus on arviolta enää
600, kun se oli muutama vuosi
sitten 3 000. Helikopteriryk-
mentin koneista enää murto-
osa on lentokunnossa. Suo-
malaisten rakentamassa ja
vuonna 1994 luovuttamassa
sotilaskylässä asuu yhä enem-
män siviileitä ja kylän vanhat
asunnot törröttävät tyhjillään.

Kantalahti
Alakurtista Kantalahteen oli
matkaa noin 100 km. Asutusta
on vasta aivan Kantalahden
lähettyvillä, ilmeisesti pari van-
haa kolhoosikylää.

Kantalahdessa majoituim-
me Nivajoen rannalle paikal-
liseen turistihotelliin. Illallinen
ja illanvietto hotellin ruokalassa
oli miellyttävä tapahtuma, mut-
ta aamutoimet kylpyhuonees-
sa kylmällä vedellä ja ilman
WC-paperia palauttivat mielen
tasapainoon.

Aamupäivällä oli kiertoajelu
kaupungissa ja sen lähiympä-
ristössä. Kantalahdessa on 7
500 asukasta. Siellä on vilkas
satama sekä metalli- ja kalan-
jalostusteollisuutta. Vilkkaasti
liikennöidyt Muurmannin rauta-
tie ja maantie kulkevat kaupun-
gin läpi. Käynti kaupunginmu-
seon sotahistoriallisella osas-

tolla oli mielenkiintoinen. Siellä
oli useita valokuvia suomalai-
sistakin sotureista Sallan rinta-
malla niin talvisodassa kuin
jatkosodassa. Yhdessä isossa
karttakuvassa esitettiin näyttä-
västi saksalaisten karkotus
Vermanjoelta Märkäjärvelle
syyskuun puolivälin jälkeen
vuonna 1944.

Partisaanien uroteoista ker-
tovat kuvat ja esineet palaut-
tivat ikävällä tavalla mieleen
heidän todelliset urotekonsa
jatkosodan aikana Lapin syrjä-
kylissä siviiliväestön keskuu-
dessa.

Paluu Sallaan
Aikataulu oli Kantalahdesta
lähdettäessä niin kireä, että
Seppo Hakalan oli pidettävä
bussi lähes jatkuvassa liikkees-
sä. Pysähdyimme sentään
Vermanjoelle uuden maantie-
sillan kohdalla. Siihen oli päät-
tynyt saksalaisten ja suoma-
laisten (I/JR 54 ja II/JR 54)
pohjoisimman siiven hyökkäys
18.09.1941. Venäjän puolella
on komea, puiden latvoihin
saakka ulottuva muistomerkki
isänmaansa puolustajille.

Veteraanit kertoivat koke-
muksistaan Vermanjoen taiste-
luissa joen alajuoksulla rauta-
tien ja vanhan maantien siltojen
lohkoilta. Suomalaisista JR 12
vietiin täältä Kiestinkiin jo loka-
kuussa 1941, JR 33 vietiin
myös Kiestinkiin tammikuussa
1942, mutta tuotiin pian Kajaa-
nin pohjoispuolelle Ristijärvelle.
Tuskaisin taival oli JR 54:llä,
joka hiihti 450 km jokivarresta
Kajaaniin saakka tammi/
helmikuussa 1942. Kevyt
Osasto 3 ja Rajajääkärijoukot
jäivät saksalaisten avuksi
sivusta- ja selustavarmistus-
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tehtäviin lähes kahdeksi vuo-
deksi.

Taisteluasemat joen molem-
min puolin ovat paikoillaan.
Tietenkin ne ovat lahonneet
sekä korsujen ja pesäkkeiden
katot romahtaneet alas. Asu-
tusta ei näkynyt.

Alakurtin taistelusta 29. –
30.08.1941 veteraaneja ei eh-
ditty haastatella lainkaan. Al-
lekirjoittanut palautti vain tulo-
matkalla liikkuvassa bussissa
mieliin, miten kylä vallattiin.

Aimo Hyvärinen kertoi ol-
leensa veturinlämmittäjänä
kesällä 1944 Kemijärven ja Ala-
kurtin asemien välillä liiken-
nöivissä vetureissa. Viimeinen
juna lähti Alakurtista 14.09.
1944, mutta matka keskeytyi
Nurmen aseman paikkeilla,
kun venäläiset olivat koukan-
neet pohjoisen kautta Sallaan
menevälle tielle ja rautatielle.
Hän tuli kävellen saksalaisten

mukana Kuolajärven eteläpuo-
litse Märkäjärvelle ja siitä au-
tolla Kemijärvelle. Hämmästys
oli suuri, kun hänen veturinsa
oli täydessä toiminnassa Ke-
mijärven ratapihalla. Kävi ilmi,
että saksalaiset saivat tien ja
rautatien uudelleen haltuunsa.
Radankorjaajat toimivat ripeäs-
ti ja niin viimeinen juna tuotiin
Suomen puolelle.

Takaisin kotimaahan
Suoritetulla matkalla rajan yli-
tys takaisin Suomen puolelle
sujui normaalilla nopeudella.
Venäjän puoleisen Kelloselän
tulliaseman rakennustyöt olivat
aivan alussa. Valmistuttuaan
se nopeuttanee ja vilkastutta-
nee merkittävästi nyt vielä ha-
paroivaa rajojejn ylimenoa.

Matkan taustavoimat
Järjestelytehtävät olivat enna-
kolta koetussa käsissä ja kaikki
sujui mukavasti. Sille ei voi

mitään, jos tullimies ja raja-
vartija ovat mielestään oikeas-
sa ja hidastavat matkantekoa.

Keijo Haapala johti, Seppo
Hakala ajoi bussia ja kertoi
sotahistorialliset taustatiedot,
Rainer Hiuspää videoi vete-
raanien kertomukset, Olavi
Kaltiokumpu ja Raimo Leh-
tosalo järjestivät lounas- ja
kahvitarjoilut sekä musisoivat
sopivasti matkalaisten iloksi.
Varusmieslääkäri pääsi helpol-
la, kun sairastumisia ja louk-
kaantumisia ei onneksi sattu-
nut.

Matka päättyi hotelli Takka-
valkean pihalla yhteisesti lau-
lettuun “Veteraanin iltahuu-
toon”. Se soi edelleen korvis-
sani ja tulen vastakin osallis-
tumaan killan matkoille, mikäli
muut eläkeläisen kiireet sen
sallivat. Matkavarusteisiin li-
sään sääskihatun ja hansik-
kaat.

Matkalaiset saksalaisten sanka-
rihautausmaalla vanhassa Sal-
lassa. (yllä). Salla-Seuran v. 1998
pystyttämä muistomerkki. <-

Kelsinkäiselle noustiin yllä olevalla matkailuajoneuvolla. Venä-
läisten Vermanjoen itärannalle pystyttämä muistomerkki. (yllä)
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Kiltamatkalla kauko-Karjalassa
Teksti Esko Vuorisjärvi,
kuvat Outi Vuorisjärvi

Yksi vuoden 2000 kiltamat-
koista suuntautui tällä ker-

taa Kalevalan laulumaille, sin-
ne mistä Elias Lönnrot yli 150
vuotta sitten kokosi kansallisen
perinnekirjamme. Matkan pää-
kohteena olivat tietysti jatko-
sodan taistelupaikat, kuului-
simpana ehkä Kiestinki, mutta
monessa muussakin paikassa
ehdittiin käydä.

Yötä Kostamuksessa
Matkamme alkoi elokuun 21.
päivän aamuna Sodankylästä
ja sitä taitettiin tuttujen miesten
“komennossa”: matkanjohtaja-
na oli Keijo Haapala ja sota-
historioitsijana ja samalla au-
tonkuljettajana Seppo Haka-
la.

Matka taittui joutuisasti aina
Vartiuksen rajanylityspaikalle
saakka. Rajalla oli vähän ruuh-
kaa, kun kajaanilaiset bensiinin
tankkaajat täyttivät raja-ase-
man. Bensiinihän on tunnetusti
naapurissa halvempaa ja ben-
sarallia ajetaan pohjoisenkin
teillä. Tunnin odottelun jälkeen
pääsimme rajan yli ja illan jo
pimennyttyä löysimme Kosta-
muksessa, tässä suomalais-
ten rakentamassa kaivoskau-
pungissa, olevan majapaikkam
me, Ruda-hotellin. Vielä myö-
häinen illallinen ja sitten olikin
aika vetäytyä yöpuulle, huo-
menna odottaisi mielenkiintoi-
nen ja uusia elämyksiä tarjoa-
va päivä.

Ennen kuin seuraavan päi-
vän suunniteltua ohjelmaa
päästiin kunnolla toteutta-
maan, oli jo aamulla koettava
yksi ylimääräinen elämys. Yöllä

olivat ilkivallantekijät, kaikista
varotoimenpiteistä huolimatta,
päässeet iskemään ja naar-
muttaneet autoamme. Ennen
kuin vahinkoilmoitus oli saatu
tehtyä, siis ennen kuin venä-
läispoliisit suostuivat ottamaan
sen vastaan, oli aamupäivä ku-
lunut jo pitkälle.

Rukajärven tiellä ja
kylässä
Matkalla kohti ensimmäistä py-
sähdyspaikkaa Tsirkka-Kemi-
jokea Seppo Hakala kertoi so-
dan yleistilanteesta. Heinä-
kuussa 1941 oli 14. divisioona
hyökännyt juuri näissä maise-
missa kohti Rukajärveä, jonka
se saavutti syyskuun 06. päivä-
nä. Venäläiset vetäytyivät tä-
män jälkeen vielä vähän taak-
sepäin Ontajoelle saakka, mi-
hin rintama sitten jähmettyi ko-
ko sodan ajaksi. Rintamalinjat
eivät näissä erämaissa olleet
yhtenäisiä. Vahvemmat joukot
olivat vain harvalukuisten tei-
den suunnassa, ja laajat alueet
olivat erillisten tukikohtien ja
kenttävartioiden varassa.

Tämä 14. divisioonan lohko
oli itse asiassa pohjoisin suo-
malaisten vastuulla oleva rinta-
man osa. Rukajärven pohjois-
puolella Kiestingissä ja Uhtual-
la, niissä paikoissa, joissa pa-
luumatkalla kävimme, olivat rin
tamavastuussa saksalaiset ja
suomalaiset joukot, mm. JR
12, olivat heille alistetut.

Tsirkka-Kemijoella sitten py-
sähdyttiin ja tässä kuulimme
ensimmäisen aidon sotamuis-
telun. Näillä paikoilla taistellut
veteraani Martti Taskinen ker-
toi elokuun 1944 tapahtumista,
jolloin oltiin jo vetäytymässä
kohti koti-Suomea. Venäläiset

olivat tehneet tuolloin kouk-
kausyrityksen, joka oli kuiten-
kin epäonnistunut ja suomalai-
set olivat päässeet pinteestä.

Matka jatkui Tiiksan kautta
Rukajärvelle, missä pidimme
kahvitauon. Pysähdys tuon idyl-
lisen, hävitykseltä säästyneen
vienankarjalaiskylän kupeessa
oli mieliin painuva. Tunnelmaa
ajan pysähtyneisyydestä noi-
den yli satavuotiaiden tupasten
vierellä lisäsi taivaalta hiljak-
seen valuva sade. Mitä lienee
miettinyt 14. Divisioonan ko-
mentaja kenraalimajuri Erkki
Raappana tähyillessään edes-
sään aukeavan järven selälle
lähes 60 vuotta sitten? Divi-
sioonan komentopaikka oli ni-
mittäin juuri täällä Rukajärvellä.

Matka jatkui kohti Kemiä,
jota Suomessa sanotaan Vie-
nan Kemiksi, ilmeisesti erotuk-
seksi Suomen Kemistä. Ison
virran, Kemijoen suussa on
Vienan Kemikin, tämä vanha
venäläinen kaupunki. Illan taas
jo hämärtäessä asetuimme
taloksi “hotelliimme”.

Solovetsk
Seuraavana aamuna lähdim-
me pikku laivalla Vienanme-
relle ja kohti Solovetskin saaria.
Matka näille pahamaineisille
saarille oli kaikille ensimmäi-
nen; saarethan ovat vasta va-
pautuneet turismille. Solovets-
kin saaret ovat historian juok-
sussa, aina 1500-luvulta läh-
tien, tunnetut kuitenkin ensi-
sijaisesti kukoistavasta luosta-
ristaan ja nytkin siellä käydes-
sämme vallitsi kaikkialla toi-
melias hyörinä, vaikka vaati-
matonta muuten vielä olikin.
Neuvostovallan katoamisesta
on kulunut vasta 10 vuotta ja
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tuon ajan merkit olivat kyllä
yhä nähtävissä. Päivä kului
mieliin jäävällä tavalla paikal-
lisen oppaan kertoessa ja
näyttäessä saarten ja luostarin
historiaa. Ikävä ja traaginen
sivumaku tähän historiaan tuli
vuosiksi 1923  – 1939. Tuolloin
saaret toimivat Neuvostoliiton
tai paremminkin sen diktaat-
torin Stalinin karkotussaarina.
Solovetsk oli yksi saari “van-
kileirien saariston” saarten jou-
kossa ja se oli erikoistunut “hoi-
tamaan” vanhan Venäjän äly-
mystön jäseniä. Lähes kaikkien
hoidettavien elämä päättyi
väkivaltaiseen ja ennenaikai-
seen kuolemaan. Toivottavasti
tätäkin aikakautta voidaan
sadan vuoden kuluttua katsella
vielä paremmin vain ohimene-
vänä ilmiönä ja saaret ja luos-
tari ovat palanneet entiseen
loistoonsa. Paluumatka Kemiin
tapahtui loistavassa säässä,
Vienanmeren laineiden liplat-
taessa ja Olavi Kaltiokum-
mun ja kuoron viihdyttäessä
meitä musiikillaan. Kuulimme
mm. Solovetsk valssin, johon
Olavi on itse tehnyt sanat.

Isä Sergei
Solovetskissa
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Iltapäiväkahvit
Tuoppajärvellä
Seuraava eli matkamme kol-
mas päivä, oli jos mahdollista,
vielä edellispäiviäkin antoi-
sampi. Aamulla ennen lähtö-
ämme tutustuimme Kemin kau-
punkiin ja sitten matka jatkui
Pietarin Murmanskin kuop-
paista ja nopeusrajoitusten
alaista valtatietä kohti Louhea.
Suomalaiset, sen paremmin
kuin saksalaisetkaan eivät
sinne sotavuosina päässeet,
me Louhen torille hetkiseksi
poikkesimme.

Matkalla Kiestinkiin pysäh-
dyimme paikalle, johon asti
suomalaiset marraskuun alus-
sa 1941 etenivät. Parin penin-
kulman päässä oli Louhen ase-
ma, mutta sinne asti suoma-
laiset eivät poliittisista syistä
koskaan edes yrittäneet.
Veteraani Uuno Katisko muis-
teli, kuinka suomalaiset pio-
neerit olivat katkaisseet paikal-

la maantien, lähtö taaksepäin
oli kuitenkin pian tullut.

Seuraava pysähdyspaik-
kamme oli Kiestingissä. Suo-
malaisethan joutuivat syksyllä
1941 täällä mottiin, kun Siilas-
vuo ja kumppanit eivät anta-
neet kunnollista hyökkäyslu-
paa, eivätkä varsinkaan lupaa
vetäytymiseen. Tuoppajärven
rannalla pidimme kahvitauon
ja useat veteraanit, mm. Lauri
Jusheikki, kertoivat sodanai-
kaisista muistoistaan. Matkalla
Uhtualle eli Kalevalaan pysäh-
dyimme vielä monessa sota-
historiasta ja sotakirjoista tu-
tuksi tulleessa paikassa, jotka
monelle mukana olleelle vete-
raanille olivat tietysti omakoh-
taisestikin tuttuja. Meille muille
“eläviksi” muuttuivat tuona
maanantaina sellaiset paikat
kuin Kokkosalmi, Sohjanan-
koski ja Röhön ranta. Röhöjär-
ven rannalla, ilta auringon pu-
natessa maisemaa, Seppo
Hakala kertoi paikan olleen so-
ta-aikana ensisijaisesti huolto-
tukikohta.

Veteraani Eino Väisänen
puolestaan kertoi rankasta
tammikuun yöstä 1944. Hänen
osastonsa oli törmännyt 10 ki-
lometriä Röhöjärveltä venäläis-
ten varmistukseen. Kaksi poi-
kaa oli kaatunut ja haavoittu-
neiden poiskuljetukseen oli tar-
vittu suksia. Niinpä Väisänen-
kin oli saanut hiihtää paluu-
matkan Röhöjärvelle yhdellä
suksella ja yhdellä sauvalla.
Pitkä päivä, itse asiassa jo seu-
raavan vuorokauden puolella,
päättyi kotimajoitukseen eri
puolille Uhtuan kylää.

Ennen kuin seuraavan päi-
vänä jätimme jäähyväiset ky-
lälle, poikkesimme sen män-
nyn äärelle, jonka juurella Elias
Lönnrot oli istunut ja tehnyt
muistiinpanojaan. Lönnrotin

Kuvatekstit

Numeroidut kuvat
Kuva 1: Matkalle osallistuivat vete-
raanit Hemmi Jaara, Lauri Jusheikki,
Uuno Katisko, Eino Kurola, Martti
Moisala, Veli Partanen, Toivo Pynnö-
nen, Ahti Rautiainen,  Paavo Ruonio,
Olavi Salmi, Martti Taskinen ja Eino
Väisänen. Tässä he ovat yhteisku-
vassa Tuoppajärven rannalla.
Kuva 2: Tiiksassa jututimme USA:sta
1930-luvulla Karjalaan muuttanutta
siirtolaisvanhusta.
Kuva 3: Solovetskin luostarin rantaa.
Väki menossa hartautta harjoitta-
maan.
Kuva 4: Näillä linja-autoilla menimme
lounaalle Solovetskissa.

Kuva vieressä ylhäällä:
Uhtuan “Väinämöinen”, matkan lää-
käri, Risto Tervahauta Lönnrotin män-
nyn juurella.

Kuva vieressä alhalla:
Vienakarjalainen linnunpelätin.
Kaikki kuvat kuvannut  Outi Vuorisjärvi.
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näillä Vienan Karjalan retkil-
lään kokoamat laulut johtivat
sittemmin kansalliseepoksem-
me Kalevalan syntyyn. Se,
onko kysymyksessä juuri se
mänty, jonka juurella Lönnrot
olisi istuskellut, on sivuseikka.
Pääasia on, että legenda elää
ja kylällä on tarjota joitakin näh-
tävyyksiä. Matkalla Vuokkinie-
meen poikkesimme laulustaan
tunnetuilla Muna- ja Makkara-
kukkuloilla. Munakukkulahan
oli venäläisten etulinjaa ja Mak-
karakukkula oli puolestaan

vuoteen 1943 saakka suoma-
laisilla, minkä jälkeen sen mie-
hittivät saksalaiset.

Kesän 1941 taisteluissa mu-
kana olleet veteraanit Martti
Moisala ja Veli Partanen ker-
toivat muistoistaan Seuraavat
pysähdyspaikat olivat Pisto-
joella ja Vuonisessa ja illaksi
ehdittiin Vuokkiniemeen, vii-
meiseen yöpymispaikkaam-
me.

Sitten olikin hyvästijättöjen
aika ja edessä kotimatka, joka
tapahtui Kostamuksen kautta

samaa reittiä kuin menomat-
kakin. Näimme ja kuulimme
tällä matkalla niin paljon, että
tällaiseen lyhyeen kuvaukseen
ei voi sisällyttää kuin murto-
osan koetusta.

Kiitän Jääkäriprikaatin Kiltaa
ja matkan vetäjiä ja meidän
matkalaisten hyvinvoinnista
vastanneita henkilöitä hyvin
hoidetuista järjestelyistä. Toi-
von, että matkakertomukseni
ja valokuvat palauttavat vete-
raanien ja muiden retkeläisten
mieliin joitakin muistoja näistä
mielenkiintoisista päivistä.

Jääkäriprikaatille uusi perinne-esittelytila
On tehty päätös prikaatin uuden perin-
netilan avaamisesta vuoden
2003 prikaatin vuosipäivä-
nä entisen sotilaskoti 2:n
salitiloissa Sodankylän
varuskunnassa. Tä-
hän tähtäävät työt
ovat käynnissä ja
ovat kiinni riittä-
vän rahoituk-
sen saami-
s e s t a .
T y ö h ö n
osallis-
tuu pri-
kaatin
ohel-

la
myös
Kilta.
Jäsentie-
dottees-
saan Kilta on
esittänyt toi-
veen mahdolli-
sen lahjoitetta-
van aineiston saa-
misesta perinneti-
laan sijoittamista var-
ten. Työn tekemisen
kannalta on edullisinta,
että sijoitettava aineisto on
käytössä jo työtä tehtäessä,

eikä vasta avajaisissa käyttöön saatavana.
Aineistopyyntö koskee luonnolli-

sesti kaikkia prikaatin perin-
nejoukkoja: Jääkäripataljoo-

na 27, Lapin Jääkäripatal-
joona perinnejoukkoi-

neen, Pohjan Jääkäripa-
taljoona perinnejouk-

koineen, Pohjan-
maan Tykistöryk-

mentti perinne-
joukkoineen,

Jalkaväkiryk-
mentti 27 ja 6.

Divisioona
j o u k k o -

osastoi-
n e e n ,

Sodan-
kylän
vete-
raani-

järjestöt
ja

 maan-
p u o l u s -

tusjärjestöt
sekä Sodan-

kylän Sotilas-
kotiyhdistys.

Aineistoa on vuo-
sien varrella saatu,

mutta nyt tilojen mo-
ninkertaistuessa tilaa

lisämateriaalille on ole-
massa. Aineistoksi kel-

paavat hyvät valokuvat ku-
vatekstein, kirjallisuus, eri-

laiset esineet jne, joilla on pe-
rinnearvoa em. joukkojen rau-

han ja sodan ajan historiassa.
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Kenraalimajuri Hannu Särkiön puhe Sotiemme
veteraanien pohjoisen Suomen kirkkopäivänä
Sodankylässä 30.08.2000

Arvoisat Pohjois-
Suomen Veteraanit,
miehet ja naiset, hyvä
juhlayleisö

Tervehdin kunnioittavasti
Teitä Pohjoisen Suomen

Veteraanien kirkkopäiville saa-
puneita. Talvisodan 60-vuo-
tismuisto antaa erityisen ai-
heen tervehtiä Teitä Talviso-
dan taistelijat, jotka rintamilla
kestitte ylivoimaisen maahan-
tunkeutujan rynnistyksen, jotka
saitte kokea vakavat heikkou-
det armeijamme varustukses-
sa ja reservien puutteen. Mutta
jotka saitte tuntea myös ainut-
laatuisen yhteishengen ja sen
voiman. Suomussalmen, Kuh-
mon, Pelkosenniemen, Sallan
ja Petsamon suunnissa koti-
seutuaan ja sen väestöä puo-
lustavat Pohjois-Suomen mie-
het ankarissa taisteluissa py-
säyttivät Oulua ja Rovaniemeä
kohti vyöryvät hyökkäyskolon-

nat. Neuvostoarmeija kärsi
näissä taisteluissa tappioita,
joista tänäkin päivänä kerro-
taan suuren maailman sotatai-
don oppikirjoissa.

Talvisodan taistelijoiden ja
koko Pohjois-Suomen väestön
tuntoja tuona kohtalon talvena
kuvaavat Pelkosenniemen
taistelumuistomerkin sanat:
”Tässä auttoi Herra“. Kohta-
lomme oli suuremmassa kä-
dessä. Tänään 60 vuotta myö-
hemmin tunnemme nöyrää kii-
tollisuutta siitä, että Suomen
kansa kykeni syksyllä 1939
yhdistämään voimansa, liitty-
mään yhdeksi rintamaksi uh-
kaavaa tuhoa vastaan. Nuo
muistot ovat ajallisesti kau-
kaisia, mutta tuskin kukaan mu-
kana elänyt saattaa niitä päiviä
konsaan unhoittaa.

Arvoisat kuulijat
Viisikymmentä viisi vuotta on
kulunut siitä, kun te kovia koke-
neet Suomea jatkosodassa
puolustaneet luovutitte kivää-
rinne ja konepistoolinne varas-
toon, saitte sotilaspassin kä-
teenne ja palasitte siviilielä-
mään, monet tuhkaksi palanei-
den kotienne raunioille. Olitte
Suomen valtiojohdon käskyä
ja tuntonne ääntä kuunnellen
taistelleet isänmaamme va-
pauden ja itsenäisyyden puo-
lesta pitkät sotavuodet. Monet
aseveikkonne eivät enää
kaivattua rauhanpäivää eh-
tineet nähdä. Monet jouduitte
kantamaan sodan merkkejä

ruumiissanne ja mielessänne.
Myös Pohjois-Suomen siviili-
väestö naisia, lapsia ja van-
huksia myöten sai raskaasti
kokea sodan kirot – ajattelen
erityisesti niitä erämaakyliä ja
yksinäistaloja, jotka joutuivat
partisaanien hyökkäyksien
kohteeksi.

Niin  syksyn 1944 hämäryy-
dessä tai kevääseen 1945
mennessä saavuitte kotiseu-
dullenne. Isänmaan teille anta-
ma tehtävä oli tullut täytetyksi.
Olitte pysäyttäneet hyökkää-
jän itärajalla ja monet olitte vielä
mukana Lapin sodassa kar-
koittamassa saksalaisjoukkoja
aselepoehtojen mukaisesti.
Paluunne oli karu, läheskään
kaikkialla ei ollut mahdollista
pitää kotiinpaluujuhlia, julkisen
kiitoksen sanat olivat harvassa.
Mutta saatoitte hiljaisessa
mielessänne tapailla Yrjö
Jylhän säkeitä:

“Mitä vannottiin, se pidetty on,
yli päämme kun löi tulilaine;
ja rinnalla tuntomme tuomion
muu kunnia meille on arvoton,
katinkultaa kiitos ja maine”

Pohjois-Suomessa elämän
syrjään kiinni pääseminen oli
muuta maata vaikeampaa,
sillat ja tiet tuhottu, miinoja tien-
varret ja talojen pihasiljot täyn-
nänsä. Vanhaan Sallaan ei
enää ollut pääsyä, Suonikylän
koltat vailla kotiseutua. Kaikki
oli aloitettava alusta mutta
elämän tuli pohjoisessakin jat-
kua. Reppu vain kuusenok-
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saan ja kirves käteen. Väki
palaili Lappiin Keski-Pohjan-
maalta evakosta, karjat talu-
tettiin takaisin Tornionjoen itä-
puolelle. Jälleenrakennuksen
ja asutuksen ankaran työn vuo-
det olivat edessä.

Oli ryhdyttävä etsimään työ-
paikkaa ja toimeentuloa, perus-
tamaan perhettä. Monen teis-
täkin tie vei suurille savotoille,
kenet hakkuriksi, kenet ajuriksi,
kenet kympiksi tai ukkoherraksi
saakka. Monen saappaat kas-
tuivat ja silmät punottivat val-
vomisesta keväisillä uittopu-
roilla ja jokivarsilla. Monet ra-
kensitte voimalaitoksia, vielä
useammat asutustiloja. Ne oli-
vat sellaisia työn vuosia, joita
nykypolvi tuskin pystyy kuvit-
telemaan. Vaikka sota oli kan-
tanut veronsa, oli useimmilla
Teistä edessään vähintään kol-
men vuosikymmenen aktiivi-
elämä. Veteraanisukupolvi tuli-
kin kantamaan yhteiskunnal-
lista vastuutaan suunnilleen
1970-luvun lopulle saakka, yk-
sittäiset jäsenet paljon pidem-
mällekin.

Nämä Suomen jälleenra-
kennuksen ja kehityksen vuosi-
kymmenet liittyvät kiinteäksi
osaksi Teidän, veteraanipol-
ven tarinaa. Te sananmukai-
sesti nostitte työllänne Suomen
jaloilleen. Sotakorvaukset, jäl-
leenrakennus, kotiseutunsa
menettäneiden ja rintamamies-
ten asuttaminen sekä valta-
kunnan perusrakenteiden uusi-
minen olivat jokainen valtaisan
laajoja tehtäviä. Maatalous-
valtioon rakennettiin nykyai-
kaista teollisuutta ja sen tar-
peisiin sähkövoimaa. Pohjois-
Suomeen syntyivät Oulujoen
ja Kemijoen voimalaitokset,
suuret sillat , tuhannet kilometrit
maanteitä. Valkeat terveystalot
ja sairaalat nousivat kirkonky-
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liin ja kaupunkeihin, tuhoutu-
neet kirkot jälleenrakennettiin
osaksi amerikansuomalaisten
tuella. Sosiaalipalvelut ja ope-
tustoimi uudistettiin. Vähän
myöhemmin perustettiin Oulun
Yliopisto, jota seurasi aikanaan
Lapin Yliopisto. Samaan ai-
kaan valtiojohto kehitti hallin-
toa, pyrki edistämään sosiaa-
lista oikeudenmukaisuutta ja
valtakunnan eri osien tasapai-
noista kehitystä.

Sodassa opittu “vaikka läpi
harmaan kiven “ -henki oli tässä
valtakunnan rakennustyössä
tarpeen. Ajattelen esimerkiksi
Pudasjärven Pärjänsuon tai
Sarajärven tahi Sodankylän
Puolakkavaaran tai Lismanaa-
van kymmeniä asutustilallisia
ja heidän kaltaisiaan, jotka Poh-
jois-Suomen yöttömässä yös-
sä rakensivat asumuksiaan,
kaivoivat ojia ja väänsivät
kantoja raivioiliaan.

Monen veteraanin ja raa-
tajan toiveikkaana huokauk-
sena kesäisenä iltamyöhän
hetkenä olisi voinut olla virren-
tekijän sana

Oi kuulautta taivaan,
ei yötä ollenkaan!
Luot, Herra,
työhön vaivaan
katseesi laupiaan.
Näin siunaat kylvötyömme
ja korjuun kypsän suot,
jaat leivän, jonka syömme,
ja mieliin toivon luot.

Kaiken kehityksen edellytyk-
senä oli, että maan poliittiset
olot pysyivät sittenkin vakaina.
Veteraanipolven vaikutus oli
tässäkin keskeinen. Korsuissa
ja taisteluhaudoissa oli synty-
nyt sellaista aseveljeyttä ja
luottamusta yli poliittisten näke-

myserojen, joka auttoi yhteis-
ten asioiden hoitamista paikal-
listasolta valtakunnanpolitiik-
kaan saakka. Poliittisessa elä-
mässä veteraanipolvi muodos-
tikin eräänlaisen kölivoiman,
joka vaimensi valtiolaivan kei-
nuntaa 1940- ja 1950-luvun pu-
hureissa.

Ensimmäinen sodanjälkei-
nen sukupolvi, 1940-luvulla ja
1950-luvulla syntyneet, kasvoi-
vat uudenlaisissa oloissa.
Herkän ulkopoliittisen tilan-
teemme vuoksi lähihistoriam-
me valottaminen jäi vähälle.
Niinpä osa 1960-  ja 1970-
luvun nuorisosta näytti sivuut-
tavan veteraanien henkisen
perinnön. Teidän taistelunne
ja työnne arvostus, jopa kalliin
itsenäisyytemme arvo, näytti
niinä vuosikymmeninä haalis-
tuvan tai painuvan peräti un-
hoon. Jopa puolustustaiste-
lumme oikeutta pyrittiin ky-
seenalaistamaan, pahimmil-
laan syyllistämään velvollisuu-
tensa valtiojohdon käskyn ja
sotilasvalansa mukaan täyt-
täneitä veteraaneja. Sodanai-
kaista tunnusta “koti, uskonto
ja isänmaa“ käytettiin enintään
pilkkaavassa mielessä. Kun-
nioitettavaa oli, että loukatut
veteraanit kykenivät säilyttä-
mään arvokkuutensa pahim-
massakin ryöpytyksessä. Aiko-
jen muuttuminen sitten toi
myöhäisen hyvityksen. Sitä en-
nen tosin monet veteraanivel-
jistänne olivat saapuneet mai-
sen matkansa päähän.

Itsenäisyyden ja sen varmis-
taneen puolustustaistelun arvo
alkoi jokaiselle suomalaiselle
valjeta viimeistään silloin, kun
1970-luvun lopulta alkoi tulla
laajemmin tietoja Baltian mai-
den ja muiden itäisen ryhmitty-

män maiden sisäisistä oloista.
Sosialistisen järjestelmän ro-
mahdus pudotti viimeisetkin
naamiot. Tämä muutti meillä
lopullisesti asenneilmaston,
joka jo 1980-luvun alkuvuosista
oli alkanut lientyä. Niin silloinen
nouseva nuoriso kuin valtioval-
takin alkoi avoimesti antaa
tunnustusta veteraaneille. His-
toriallisesti ja kansallisen ar-
vokkuutemme kannalta oli
merkittävää, että tasavallan
presidentti saattoi 1993 todeta
sodanaikaisen valtiojohtomme
toimet oikeiksi ja kansakunnan
parasta tarkoittaneiksi vähien
vaihtoehtojen puristuksessa.

Tämänpäivän vastuuta kan-
tavat suomalaiset ja alkaneelle
vuosituhannelle tähyävä nuo-
riso ovat uudenlaisten haas-
teiden edessä. On kyettävä
yhdistämään kansalliset ja kan-
sainväliset näkökohdat, mää-
rittämään Suomen ja suoma-
laisten etu laajassa yleiseu-
rooppalaisessa ja maailman-
laajuisessakin kehyksessä. On
osattava arvioida se euroop-
palaiseen turvallisuuteen liit-
tyvä vastuu, joka sopii viisimil-
joonaisen kansan kannetta-
vaksi. On pyrittävä näkemään,
mikä on isänmaallisuuden
sisältö ja syvin ydin uudessa
tilanteessa. On kyettävä ke-
hittämään omaperäistä suo-
malaista kulttuuria ja suo-
malaista elämänmuotoa kan-
sainvälisyyden yhdenmukais-
tavassa paineessa. – Näihin
haasteisiin ei suoraa vastausta
historiamme pohjalta löydy,
mutta Teidän sukupolvenne
kokemukset antavat tuleville-
kin polville rohkeutta kohdata
vaikeatkin asiat ja välttää pie-
nelle kansalle vaarallista hai-
hattelua kansallisten perusky-
symysten yhteydessä.
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Hyvät kuulijat
Meillä suomalaisilla on kaikki
syy olla kiitollisia kaikkivaltiaalle
Jumalalle ja Teille, veteraani-
polvelle itsenäisyydestämme ja
hyvästä Isänmaasta. Sitä ovat
sukupolvet toisensa jälkeen
rakentaneet ja viljelleet, usko-
neet ja toivoneet. Kansamme
on saanut pelastua ja nousta
talvisodan ahdingosta ja selviy-
tynyt valoon sodanjälkeisistä
kylmän sodan vaarallisista vuo-
sista. Te, Arvoisat Veteraanit,
olette kylväneet lastenne ja
lastenlastenne mieliin Juma-
lanpelon ja Isänmaanrakkau-
den jaloa siementä. Kaikki har-
taasti toivomme, että tämä kyl-
vö tuottaisi edelleenkin run-
saan sadon.

             * * *

Suomen sodasta 1808 – 1809
tulee vajaan vuosikymmenen
päästä kuluneeksi kaksi vuo-
sisataa. Runebergin runoilijan
vapaudella muokkaamat sen
sodan hahmot komentajista
krenatööreihin ja viimeiseen
kuormarenkiin saakka elävät
yhä mielikuvissamme kaikkine
piirteineen. Luullakseni samoin
tulee olemaan teidän Iaitanne.
Ero on vain siinä, että heidän
kohtalonaan oli hävitä surkea
sota ja olla todistamassa Suo-
men vajoamista vieraan kult-
tuurin syliin. Te voititte vapau-
den ja itsenäisyyden, loitte pe-
rustan ja edellytykset Suomen
henkiselle ja aineelliselle nou-
sulle Euroopan vanhojen si-
vistyskansojen ja talousmah-
tien rinnalle. Siinä on lapsen-
lapsille laulujen aihetta vuosi-
sadoiksi niin perheiden kuin
kansakunnankin tasolla. Niin
pitkälle, kun Suomen kansa
tätä pohjoista niemeämme
asustaa.
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Juttuja jäseniltä

Kiltalainen karavaanarina Lähi-idässä
Entinen puheenjohta-
ja, everstiluutnantti
evp Lauri Korhonen

Ollessani yhteydessä killan
sihteerin kesäpäivien mer-
keissä, sain häneltä tehtä-
vän kirjoittaa kokemuksis-
tani karavaanarina. Armei-
jan tyylin aikaakaan ei an-
nettu paljoa, kuulemma, että
ehtii seuraavaan lehteen.

Minusta, entisestä killan pu-
heenjohtajasta, tuli sattu-

malta karavaanari. Ollessani
YK:n rauhanturvatehtävissä
Iranissa 80-luvun lopulla kut-
suimme itseämme “rauhan
vangeiksi”. Meillä ei ollut mi-
tään vapauksia, vaan olimme
tarkoin vartioituja vankeja. Sil-
loin iskostui mieleen vapauden
tunne ja halusin kokea se
kahdella tavalla. Toinen oli, että
menen Sodankylän korpiin ja
hillasuolle, jossa voi päättää
itse miten kiertää minkäkin
kukkulan ja suon. Toinen, vielä
silloin kokematon ajatus, oli
ajaa asuntoautolla johonkin
neljän tien risteykseen ja siinä
paikan päällä ratkaista, minkä
tien valitsee. Ajatus tuli niin
voimakkaaksi, että tullessani
Iranista Suomeen ostin Sak-
sasta asuntoauton.

Siitä alkoi meidän uusi har-
rastuksemme. Vaimokin hy-
väksyi ajatuksen ja nyt olemme
sitten kiertäneet koko Euroo-
pan. Olemme käyneet muun
muassa Espanjassa, Portu-

galissa, Marokossa ja Turkis-
sa. Harrastus on haitannut
kylläkin killan ja vanhan joukko-
osastoni yhteydenpitoa ja ta-
pahtumiin osallistumista. Kaik-
ki talvet on tullut vietettyä jos-
sakin etelässä.

Sitten sain ajatuksen lähteä
katsomaan turistina niitä aluei-
ta, joita olin jo nähnyt “virassa
ollessani” Lähi-idässä. Olinhan
palvellut siellä eri alueilla
YK:ssa yli kolme vuotta. Niin
alkoi suunnittelu matkalle, jon-
ka reitti oli Turkki – Syyria –

Vieressä ylempi kuva: Arja ja Lauri
Korhonen illallisella Tel Avivissa.
Alakuva: Turkin Göremen luonnon-
muodostelmat.

Everstiluutnantti
 Lauri Korhonen
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Jordania – Egypti / Israel. Olim-
me siihen asti aina liikkuneet
vain kahdestaan, mutta nyt löy-
simme toisen pariskunnan, jon-
ka kanssa päätimme lähteä
matkalle. Suunnitteluvaihees-
sa emme tienneet, mitä reittiä
ja miten tulisimme takaisin.
Aikaa ajatuksissamme vara-
simme noin seitsemän kuu-
kautta. Ajankohta oli syksystä
1999 kevääseen 2000.

Turkki
Turkki on iso maa ja siellä on
hyvin paljon nähtävää. Tämä
tarina kun ei ole mikään turis-
tiopas, mainitsen vain muu-
taman paikan. Istanbul on kieh-

tova suurkaupunki, joka on se-
koitus itää ja länttä. Kaupunki
on tosin niin suuri ja liikenne
sellaista, ettei viisasta ole ajella
omalla asuntoautolla, vaan on
järkevämpää käyttää julkisia
liikennevälineitä.

Mutta on muutakin nähtä-
vää. Efesos — muinainen roo-
malaiskaupunki, joka on säi-
lynyt yllättävän hyvin. Pamuk-
kale — keskellä vihreää maa-
seutua kohoaa yhtäkkiä val-
koinen rinne. Suuri kalkkikivi
alue, jota huuhtelee vesi. Kai-
kissa Turkin mainoksissa paik-
ka on nähtävissä. Melkein koko
rannikko mutkaisine teineen ja
kauniine lahtineen on näkemi-
sen arvoinen.

Sotilaalle Dardanellien sal-
men ylitys lautalla Canakka-
lessa on myös nähtävä. Mo-
lemmilla rannoilla tapahtuivat
suuret taistelut ensimmäisen
maailmansodan aikoina. Lin-
noitusten jälkiä on vieläkin nä-
kyvissä. Rannalla taistelivat
muun muassa australialaiset
ja uusiseelantilaiset. Paikasta
on tullut ainakin heidän soti-
laittensa “pyhiinvaelluspaikka”.

Mielestämme aika ihmeel-
listä löytyi Göremestä Keski-
Turkista. Siellä ovat tosi omi-
tuisen näköiset kivipaadet, jot-
ka ovat muodostuneet vuosi-
tuhansien aikana tuulen ja sa-
teen vaikutuksesta. Toinen eri-
koisuus siellä on maan alle ra-
kennetut kaupungit, jotka oli-
vat pakopaikat yläpuolella
olevien kylien asukkaille. Vie-
railimme yhdessä, joka oli auki
turisteille kahdeksan kerrosta
maan alle. Syvemmältäkin löy-
tyy tunneleita ja kerroksia.
“Kaupungissa” oli käytäviä huo-
neita, keittiöitä, tietysti erittäin
hyvä ilmastointi sekä yhdeksän
kilometrin yhteystunneli toi-
seen vastaavaan kaupunkiin.
Kaupunki oli suunniteltu n.
3000 hengen oleskelulle usean
kuukauden ajaksi kaikkine tar-
peineen ja eläimineen. Todella
suositeltava kohde, jos joku
vierailee niillä nurkilla.

Syyria
Kyllä rajamuodollisuudet Syy-
rian ja Turkin rajalla olivat sitä
luokkaa, että ellei olisi ollut en-
tuudestaan kokemusta samoil-
ta paikoilta, olisi tullut shokki.
Show kesti noin kolme tuntia,
jonka aikana koko ajan men-

Ylempi kuva: Efesoksen rauniot.
Alempi kuva: Pamukkale.
Kaikki jutun kuvat Lauri Korhonen.
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tiin toimistosta toiseen ja tultiin
takaisin ehkä jonkun nimi jos-
sakin kohdassa, leima sieltä ja
taas nimiä ja niin edelleen. Pois
lähtiessä viimeisellä veräjällä
sitten tarkastaja osoitti, että
uupui yksi leima jostakin ja ei
kun uudelleen hakemaan puut-
tuvaa leimaa.

Viisumiongelmista johtuen
aika Syyriassa väheni vain vii-
koksi. Emme nimittäin ensim-
mäisellä yrityksellä saaneet vii-
sumeja Ankarassa Syyrian
suurlähetystöstä. Laitoimme
viisumihakemukseen kohtaan
“ammatti” eläkeläinen. Lähe-
tystössä peijoonit kuitenkin ky-
syivät, entäs ennen eläketa-
pahtumaa. Sanoimme vahin-
gossa olevamme upseereita
ja hakemus tuli bumerangina
— ei viisumeja. Perusteellisen
selvityksen jälkeen saimme
viikon odotuksen jälkeen 10
vuorokauden viisumit.

Yllätys oli, että Syyriassa
joutui maksamaan rajalla 100
dollaria dieselpolttoaineesta
ylimääräistä per viikko, kun se
muuten olisi ollut niin halpaa.
Turisteilla rahastetaan.

Suositeltavia kohteita ovat
käynnit ainakin seuraavilla
paikoilla: Palmyra — Silkkitien
ja muiden kauppareittien yhty-
mäkohta keskellä erämaata,
hyvin säilynyt; Aleppo — ba-
saarilla ja linnoituksella va-
rustettu aito arabikaupunki, ei
vielä turismin pilaama; Hama
— suunnattomista vesipyöris-
tään tunnettu kaupunki; Crac
des Chevaliers — ristiretke-
läislinna, joka on täydellisesti
säilynyt.

Mainoksessa sanotaan, että
jokainen pikkupoika rakentaes-
saan hiekkalinnoja omalla
hiekkalaatikollaan alitajunnas-
saan ajattelee tätä linnaa;
Maalula — pieni yhteisö, jossa
vieläkin puhutaan Jeesuksen
kieltä.

Ja tietysti pääkaupunki Da-
mascus. Lukuisten nähtävyyk-
sien lisäksi siellä on paljon
ostettavaa, koska kulta, hopea,
pöytäliinat, päiväpeitot ja kaf-
taanit ovat halpoja. Lisäksi
syömässä pitää käydä ulkona.
Damascuksessa on ravinto-
loita, joissa saa kaikkea rans-
kalaisen ruokakulttuurin ja pai-
kallisen mezee-herkkujen vä-
lillä. Eikä maksa paljon. Toinen,
mikä siellä ei maksanut paljoa
olivat taksit ja julkinen liikenne.
Markalla bussissa pääsi jo pit-
källe.

Vieressä ylempi kuva: Autojen tank-
kaus reitin varrella.
Alempi kuva: Kuolleella merellä Jor-
daniassa.

Jordania
Jordaniaan pääsimme ihan
helposti verrattuna Syyriaan
tuloa. Ei kestänyt kuin 45 mi-
nuuttia ja olimme “sisällä”. Tie-
tojemme mukaan Jordaniassa
on vain kolme virallista leiri-
aluetta. Sen takia yövyimme
monesti ns. vapaa parkissa.
Kerran ollessamme Kuolleella
merellä emme löytäneet mak-
sullista paikkaa, jolloin valit-
simme sotilaan taktillisella sil-
mällä mahtavan paikan leiri-
alueeksi pienen jyrkänteen
päältä. Alla levittäytyi rasva-
tyyni veden pinta. Täysikuu hei-
jastui veden pinnasta. Tunnel-
ma oli täydellinen. Se kyllä järk-
kyi, kun illemmalla paikalle tuli
Jordanian armeijan partio, joka
ilmoitti, että turistit ovat ma-
joittuneet heidän yötähystys-
paikalle, joten please — Mars!
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Ymmärrettävää, olihan vasta-
päätä meren toisella puolella
arabien suuri vihollinen  — Is-
rael. Ja niin siirryimme, vaikka
Arjallakin oli kanapata valmis-
tumassa ja sitä oli pidettävä
sylissä siirron aikana. Mutta
loppuyö oli sitten rauhallinen,
kun paikallinen armeija vahti
nukkumistamme.

Onhan Jordaniassa histo-
riallista nähtävääkin. Jo mai-
nittu Kuollut meri; Kings High-
way — kuuluisa valtatie, joka
kulkee Ammanista Akabaan
täynnä monia historiallisia näh-
tävyyksiä sekä maisemat, jotka
vaihtuvat syvistä kanjoneista
taas ylös vuoristoon. Vasta-
kohtana maisemille on Desert
Highway, joka kulkee koko ajan
hiekkaerämaassa. Kuuluisin
nähtävyyksistä on ilman muuta
Petra. Vanha kallioihin hakattu

nabatelaiskaupunki, joka on
1200 metrin pituisen kapean
kanjonin päässä. Kaupunki oli
kateissa 1000 vuotta ja löydet-
tiin vasta 1800-luvun alussa
uudelleen. Se avattiin turisteille
1960-luvulla.

Jordaniassa on myös hyvä
sukeltaa tai snorklata, kuten
me teimme. 15 kilometrin pääs-
sä Akabasta ovat hienot korallit
ja kalat. Ne ovat paljon parem-
mat kuin Israelin puolella Ei-
latissa.

Suunnitelman mukaan mei-
dän piti mennä Egyptiin, mutta
monien ongelmien vuoksi
suunnitelma muuttui ja ajelim-
me läheiseen Eilatiin eli Israe-
liin.

Ylin kuva: Desert Higway.
Vasen pikkukuva: Petran kuninkaal-
linen palatsi.
Oikealla: Petran kalliorakennus.
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Israel
Ajoimme rajalta Eilatin keskus-
taan parkkipaikalle ja käve-
limme kohti ensimmäistä pank-
kia saadaksemme paikallista
rahaa, kun poliisi ja sotaväki
sulkivat tien. Siinä meidän töl-
listellessä paikalle tuli erikois-
auto ja sieltä robotti ja erikois-
varusteinen mies ja hetken
kuluttua voimakaksikko räjäytti
epäilyttävän muovipussin. Ja
tämä kaikki vain kahdeksan
minuuttia maahan saapumi-
semme jälkeen.

Kaikkihan tietävät kuinka
paljon Israelissa on nähtävyyk-
siä, joko vanhoja tai pyhiä kiviä.
Suurin osa raamatun historial-
lisista paikoista on helppo kier-
tää asuntoautolla. Yhtenä tuki-
kohtana pyhille paikoille maan
pohjoisosassa voi pitää kau-
nista Genetsaretin järven ym-
päristöä. Sieltä pääsimme Ka-
pernaumiin, paikalle, jossa
jaettiin viisi leipää ja kaksi ka-
laa, Vuorisaarnanmäelle, Ta-
borin vuorelle, Nazaretiin, sekä
Kaanaan viinin tapahtumapai-
kalle. Oli vain muistettava, et-
teivät kaukana ole Lähi-idän
kriisialueet Etelä-Libanon ja
Golan.

Israelissakin joutuu olemaan
leirialueiden ulkopuolella, kos-
ka ne yleensä ovat kiinni talvi-
aikaan. Kerran olimme syvällä
Negevin erämaassa ja istuim-
me auringon laskettua ja täy-
den kuun noustua automme
ulkopuolella nauttien erämaan
rauhasta. Samaa rauhaa kuin
Lapissakin, vain luonto on niin
erilainen. Katselimme yhtä ket-
tua, joka leikki meidän jättämillä
leivän paloilla. Yhtäkkiä kettu
nosti kuonon ylös ja häipyi.
Kohta tuli suuri kettu, joka kiersi
automme 25 metrin päästä.
Toinen seurasi minuutin kulut-
tua samaa reittiä. Seurasimme

kuutamossa ja hyvän tasku-
lampun valokeilassa kuinka ne
etenivät. Sanoin Arjalle: “Tun-
nen luontoa niin paljon, että
olen varma, että nuo olivat su-
sia” Arja oli sekunnissa auton
sisällä. Myöhemmin tarkista-
essani asiaa paikallisilta, sain
selville, että alueella on tosiaan
susia.

Muutama kommentti
Asuntoautolla matkatessa nä-
kee paljon. On vapaus valita
minne menee, mitä haluaa
nähdä ja milloin menee tai jat-
kaa matkaa. Mutta ei se aina
ole niin mukavaa kuin kateel-
liset naapurit luulevat. Jos sa-
taa, se tappaa kaikki mahdol-
lisuudet toimintaan. On pysyt-
tävä sisällä. Päivällä ei tiedä,
missä seuraavan yön nukkuu?
Onko paikka turvallinen? Ylei-

sesti ottaen Lähi-itä on turval-
linen. Niin kauan, kun ei ole
turisteja, ei ole rikollisiakaan,
ei ainakaan autovarkaita eikä
taskuvarkaita. Turismi tekee
rikolliset.

Rahan saanti nykyään ei ole
enää ongelma. Pienissä kylis-
säkin oli “seinärahaa” eli au-
tomaatteja seinässä ja Visa tai
muut automaattikortit toimivat.
Myös puhelimen käyttö oli
helppoa, mutta kallista, välillä
jopa 20 Suomen markkaa mi-
nuutti. Vain Syyriassa eivät
kännykät toimineet. Mutta suo-
malaisethan ovatkin kännykkä-
verkot rakentaneet, ainakin Li-
banoniin ja Jordaniaan.

Ei nuo maat ole vielä valmiita
karavaanimatkailuun. Sieltä
puuttuvat leirialueet ja muut
palvelut. Kaikkea sieltä sai,
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mutta niitä piti etsiä. Super-
marketteja ei ole kuin Israelis-
sa, vaan ostokset tehdään pie-
nistä putiikeista tai basaareista.
Kaikkialla kannattaa välttää tu-
ristipaikkoja, koska hinnat ovat
monenkertaiset.

Onneksi teimme matkamme
silloin. Meillä ei ollut mitään
ongelmia vierailla arabialueilla
ja takaisin juutalaisten puolella
sekä päinvastoin. Kävimme

myös Jerusalemin itäosassa,
Länsirannalla ja monissa ara-
bikaupungeissa muun muassa
hakemassa kaasua, koska
sieltä sai kaasua ja halvem-
malla kuin itse Israelista. Ke-
väällä 2001 moinen matkailu
ei olisi tullut kuuloonkaan po-
liittisen ja sotilaallisen tilanteen
vuoksi.

Jos nyt jollakin on halua lu-
kea retkestä pitempäänkin ja

katsella lukuisia värikuvia, ky-
sykää karavaanarituttavaltan-
ne tai kirjastosta Caravan-leh-
den numerot 1–3 vuodelta
2000.

Hyvää jatkoa kaikille! Tava-
taan killan ja matkailun mer-
keissä.

Pekka J Heikkilä

*  *  *
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Pekka Valvio

Maanpuolustuskoulutus
ry:n Sodankylän paikal-

lisosasto perustettiin 28.01.
2000. Perustavassa kokouk-
sessa paikallisosastolle valittiin
johtoryhmä, johon tuli valituksi
kunnan edustajana palopääl-
likkö Markku Lehtinen, maan-
puolustusjärjestöjen ja reser-
viläisten edustajina Reijo Väi-
sänen, Martti Kotiranta,
Heikki Niemelä ja Pekka Val-
vio. Edellä mainittujen lisäksi
johtoryhmään kuuluu Jääkäri-
prikaatin maanpuolustusup-
seeri. Paikallisosaston ensim-
mäiseksi päälliköksi johtoryh-
mä valitsi Reijo Väisäsen.

Paikallisosaston tehtävänä
on antaa varautumiskoulutus-
ta, joka edistää yleisiä kansa-
laisvalmiuksia sekä valmentaa
ihmisiä poikkeusolojen organi-
saatioiden käyttöön, niin puo-
lustusvoimien kuin kuntienkin,
viranomaisten määrittämien
tehtävien ja tavoitteiden mu-
kaan. Paikallisosasto on siis
rauhan ajan koulutusorgani-
saatio, joka tarjoaa kursseja ja
koulutustilaisuuksia kaikille yli
15 vuotiaille Suomen kansa-
laisille.

Vuosi 2000 meni ensisijai-
sesti tulevan toimintasuunni-
telman laatimiseen ja toimen-
kuvan opiskeluun. Paikallis-
osaston päällikön perehdyttä-
miseen ja kurssittamiseen sekä
yhteyksien ottoon eri viran-
omaisiin. Aloitettu työ on vielä
osittain kesken mutta sitä jat-
ketaan.

Maanpuolustuskoulutus ry –
Sodankylän paikallisosasto

Reijo Väisäsen jouduttua
muuttamaan Sodankylästä
työn vuoksi pois valitsi Sodan-
kylän maanpuolustuskoulutuk-
sen neuvottelukunta 23.04.
2001 paikallisosaston uudeksi
päälliköksi kapteeni evp Pekka
Valvion.

Saamansa tehtävän suorit-
tamisen paikallisosasto aloitti
varsinaisesti vuonna 2001 laa-
timansa toimintasuunnitelman
mukaisesti. Ensimmäinen
kurssi oli lukiolaisille suunnattu
turvakurssi. Kurssi pidettiin
tammi – helmikuun talvisissa
olosuhteissa. Kurssille osallis-
tui 20 nuorta opiskelijaa tyttöjä
ja poikia. Koulutus toteutettiin
viikonloppuopiskeluna, joka
huipentui Jääkäriprikaatin Ky-
läjärven ampumakenttäalueel-
la pidettyyn maastoharjoituk-
seen telttamajoituksineen an-
karan pakkasen vallitessa. Lu-
kiolaisten antama palaute kurs-
sista oli todella hyvä ja se osal-
taan kannustaa jatkamaan aloi-
tettua työtä maanpuolustus-
tahdon ja  tiedon kasvattami-
seksi ja sen ylläpitämiseen.

Toisena kevään kurssina oli
kohteensuojauskoulutus, joka
pidettiin 11.– 13.05.2001 Jää-
käriprikaatin tiloissa ja tuella
varuskunta-alueella. Kurssille
osallistui 34 opiskelijaa ja 5
kouluttajaa.

Kuvasarja pidetyn kurssin ajalta.
Kaikki kuvat Olavi Akkanen.
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“Käsin voimakkain, ri“Käsin voimakkain, ri“Käsin voimakkain, ri“Käsin voimakkain, ri“Käsin voimakkain, rivivivivivit rinnakkain,t rinnakkain,t rinnakkain,t rinnakkain,t rinnakkain,
 aina v aina v aina v aina v aina valmis olkoon valmis olkoon valmis olkoon valmis olkoon valmis olkoon vararararartija maan!”tija maan!”tija maan!”tija maan!”tija maan!” Arvo Ylitalo

Väinö I Mäkinen        EURA 16.10.1913 11.01.2000
Olavi Laine VIHTI 21.04.2000
Veli Sairanen IMATRA 01.12.1916 21.04.2000
Eero Koivukoski ESPOO 01.04.1926 26.04.2000
Toivo Aittokallio OULU 23.05.1921 28.04.2000
Eila Palomäki ULVILA 28.11.1924 19.05.2000
Evald Palmén FORSSA 07.08.1919 29.05.2000
Kaarlo Haikonen JYVÄSKYLÄ 09.02.1918 26.06.2000
Kaarlo Kupula JOKELA 05.02.1917 15.07.2000
Väinö Kaarnasaari RYTTYLÄ 15.02.1911 21.07.2000
Heikki Ypyä KANNUS 15.09.1925 06.10.2000
Mauri Pöllä SIEVI AS 23.01.1928 13.10.2000
Toivo Salmikangas OULU 08.07.1920 **.11.2000
Reino Mikkola KERSILÖ 28.08.1941 08.11.2000
Unto Lauri LAPIJOKI 18.04.1916 06.12.2000
Ensio Jantunen PIETARSAARI 07.06.1928 20.12.2000
Toivo Laitamäki TEUVA 17.06.1920 13.01.2001
Tauno Lauri KANNUS 23.04.1920 16.02.2001
Gunnar Pelkonen FORSSA 23.08.1925 **.02.2001
Osmo Kanninen KEURUU 03.01.1917 11.03.2001
Veikko Vahtola EURAJOKI 07.01.1913 18.03.2001
Pentti Rajaluoto SODANKYLÄ 21.03.1938 23.05.2001
Arvo Vettenranta PORI 08.03.1921 27.05.2001
Esko Tuomisto KUORTANE 26.12.1937 20.06.2001
Vieno Vihanto TURKU 03.12.1914 25.06.2001
Leo Vaalto HARJAVALTA 20.11.1920 27.06.2001
Uuno Tarkki TURKU 10.03.1917 26.07.2001
Aaro Jouhki KITTILÄ 04.01.1920 03.08.2001
Eero Tarkkio TUORILA 18.06.1913 ** .**.2001
Lauri Antola LAPPI 15.11.1913 15.09.2001
Keijo Kääriäinen LAMMI 06.05.1923 29.09.2001
Sakari Männistö KÖYLIÖ 08.12.1920 03.11.2001
Arvo Peltonen KIUKAINEN 25.05.1913 02.12.2001

Ajasta iäisyyteen
vuosien 2000 – 2001 aikana
siirtyneet kiltalaiset
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Toimintavuoden 2000 aika-
na on palkittu jäsenistöä

luovuttamalla kolme pienois-
lippua,  neljä  pöytäviiriä, yhdek-
sän  Killan numeropuukkoa ja
kuusi  Kiltamitalia sekä kolme
Kiltapuukkoa.

Saajat on lueteltu ryhmittäin
alla.  Varusmiehiä on kotiutet-
taessa palkittu Killan Kiltami-
talilla yhteensä 14.  Kiltamitalilla
palkitut varusmiehet on lueteltu
sivulla 152.

Killan pienoislippu

N:o pvm saaja kotipaikka

25   01.03.2000 Martti Alatalo Jyväskylä
26   10.03.2000 Olavi Turunen Vaasa
27   10.06.2000 Ilkka Ilmola Mikkeli

Luovutusten perusteena on asianomaisten Killan kunniajä-
senyys.  Kaksi ensin mainittua on luovutettu. Kolmas odottaa
luovutustaan.

Killan pöytäviiri

N:o pvm saaja kotipaikka

108 05.02.2000 Pirkko Mutenia Sodankylä
109 18.02.2000 Onni Sillanpää Humppila
110 23.06.2000 Matti Alajärvi Sodankylä
111 29.09.2000 Eino Kajander Koijärvi

Killan numeropuukko

N:o pvm saaja kotipaikka

86 01.01.2000 Rainer Hiuspää Rovaniemi
87 23.04.2000 Tauno Lauri Kannus
88 03.05.2000 Pekka Valvio Sodankylä
89 23.06.2000 Matti Lehtinen Sodankylä
90 20.07.2000 Juhani Hietakangas Sodankylä
91 04.08.2000 Otto Kangas Loviisa
92 23.08.2000 Pekka Nikkarinen Sodankylä
93 27.09.2000 Sauli Lassila Vaasa
94 06.12.2000 Erkki Ruokoja Kälviä

Kiltamitali
Toimintavuoden aikana on jaettu tunnustuksena Kiltamitalit
seuraaville ansioituneille kiltalaisille. Varusmiesten saamat Kilta
mitalit on luovutettu valtuuskunnan puheenjohtajan tai Killan
puheenjohtajan ojentamina kotiuttamisjuhlissa saajilleen.

pvm saaja kotipaikka

07.04.2000 Pekka Ekdahl Raiskio

Killan palkitsemiset vuonna 2000
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Maanpuolustuskil-
tojen liiton palkit-
semiset
Kilta-ansiomitalilla

N:o pvm
saaja

898 04.06.2000
Jyrki Jolma, Helsinki

Lapin Jääkäriristiä olivat Reino Kas-
kea ja Tauno Lauria lukuunottamatta
vastaanottamassa muut kiltalaiset
sekä lisäksi Pauli Pekkala Jääkäri-
prikaatista. (nimiluettelo yllä) <-

20.04.2000 Matti Härkälä Loimaa
19.05.2000 Feliks Raaterova Kittilä
22.05.2000 Matti Aitto-Oja Oulu
22.06.2000 Seppo Alanenpää Pello
18.11.2000 Kauto Salomaa Alajärvi

Kiltapuukko
Killan nimitekstillä kahvaan polttokaiverrettu puukko on vuoden
aikana luovutettu tunnustuksena  seuraaville henkilöille:

pvm saaja kotipaikka

28.05.2000 opas / Liepaja Liepaja
17.06.2000 Jarkko Koivuranta Rovaniemi
15.12.2000 Tuomo Viljam Onnela Rovaniemi

Jääkäriprikaatin palkitsemiset
Lapin Jääkäriristillä

N:o pvm saaja kotipaikka

2573 29.09.2000 Eino Kajander Koijärvi
2574 29.09.2000 Reino Kaski Vaasa
2575 29.09.2000 Tauno Lauri Kannus
2576 29.09.2000 Martti Maikkunen Sodankylä
2577 29.09.2000 Martti Salkomaa Sodankylä
2578 29.09.2000 Kaarlo Sukuvaara Sodankylä
2579 29.09.2000 Erkki Ruokoja Kälviä
2580 29.09.2000 Jukka Vierma Sodankylä

Jääkäriprikaatin komentaja on myöntänyt huomionosoitukset
Killan hallituksen esityksestä prikaatin 21. vuosipäivänä 01.10.
2000.
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Kiltamitalilla palkitut varusmiehet vuonna 2000
Luovutuspvm Saajan nimi yksikkö kotipaikka

30.03.2000 Hirvonen, Heikki Olavi H- ja KuljK Inari
30.06.2000 Holappa, Ari Mika 1.JK Kempele
30.06.2000 Happonen, Juho Tuomas 2.JK Muhos
30.06.2000 Miettinen, Timo Antero SissiK Oulu
30.06.2000 Paananen, Joni Petteri H- ja KuljK Nurmijärvi
30.06.2000 Pekonen, Krister Niko Antero H- ja KuljK Rovaniemi mlk
30.06.2000 Hämäläinen, Janne Olavi KrhK Keminmaa
28.09.2000 Kallio, Sami Tapani H- ja KuljK Posio
29.12.2000 Korpiaho, Mikko Manuel 3.JK Seinäjoki
29.12.2000 Matala, Sami Juha Kristian H- ja KuljK Oulu
29.12.2000 Satokangas, Pekka Kullervo 1.JK Lohiniva
29.12.2000 Markus, Jarkko Tapio Kristian 2.JK Raahe
29.12.2000 Turkki, Vesa-Pekka Ilmari SissiK Kemijärvi
29.12.2000 Kulluvaara, Tuomo Tapani KrhK Pello

• LEHTI KIITTÄÄ ILMOITTAJIAAN JA
SUOSITTELEE HEIDÄN PALVELUJAAN
LUKIJOILLEEN !

JÄÄKÄRIPRIKAATIN  KILTA r.y.
UITTOMIEHENTIE 17 C 14, 99600   SODANKYLÄ
sihteeri  Pekka J Heikkilä
puh. (016) 613 822, 040 504 1794, fax (016) 615 822
sähköposti: pekkaj.heikkila@jprkiltary.inet.fi

ETUPYÖRÄ
    2000

•

SODANKYLÄ puh. (016) 614 196
KITTILÄ puh. (016) 643 370

-KAUPPIAS

Keula  Kaluste

•   VALMISBETONI
     •   BETONITUOTTEET
         •   BETONIELEMENTIT

www.sementtivalimo.com/

Sodankylän linja-autoasema

kahkahkahkahkahvila-rvila-rvila-rvila-rvila-ravinavinavinavinavinttttt olaolaolaolaola
elinelinelinelinelintarvikkeetarvikkeetarvikkeetarvikkeetarvikkeettttt
mamamamamatkamuistkamuistkamuistkamuistkamuisttttt ototototot
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Voisi olla melkein tietokilpai-
lukysymys, missä sijaitsee

Suomen Jääkärimuseo. Se ei
suinkaan ole Helsingissä eikä
edes millään suurella varus-
kuntapaikkakunnalla. Kysei-
nen museo sijaitsee eteläpoh-
jalaisella Kortesjärvellä, ja si-
jaintipaikalle on vahvat perus-
teet. Kortesjärveltä nimittäin
lähti aikanaan 1910-luvulla
asukaslukuun verrattuna kaik-
kein eniten itsenäisyyspyr-
kimyksen sisäistäneitä jääkä-
reitä Saksaan saamaan soti-
laskoulutusta. Lähteneitä oli
yhteensä 39 miestä.

Kortesjärvi-seura on aina
vaalinut seudun jääkäriperin-
nettä, ja vuonna 1995 Kortes-
järven kunta otti jääkärimuseon
hoitaakseen. Kunnantalon yh-
teydessä oleva Suomen Jää-
kärimuseo on avoinna kautta
vuoden kaikkina arkipäivinä.
Kesällä museota pidetään
avoinna myös viikonloppuisin,
ja kävijöitä on vuosittain monia
tuhansia.

Suomalainen jääkäriliike oli
aikanaan niin erikoinen ilmiö,
että siitä kertova museo kiin-
nostaa paikkakuntalaisten
ohella kävijöitä ympäri Suo-
men, ja vieraita käy vuosittain
ulkomailta saakka.

Suomen Jääkärimuseon ta-
voite on antaa kävijälle todelli-
nen kuva jääkäriliikkeestä.
Tästä syystä museoon ei tutus-
tutakaan pelkällä passiivisella
käynnillä. Kaikille kävijöille ol-
laan valmiita esittelemään mu-
seo perusteellisesti, ja samalla
kävijä saa keskeiset perustie-
dot jääkäreistä. Museon infor-
matiivisen rungon muodos-

Suomen historiaa Jääkärimuseossa
tavat monipuoliset valokuva-
taulut jääkäriliikkeen historias-
ta.

Museon muu esineistö liittyy
monin eri tavoin jääkäreihin.
On jääkärien pitämiä päiväkir-
joja, jääkäripukuja, jääkärien
aikaisia aseita sekä erilaisia
jääkäreille kuuluneita yksityisiä
esineitä. Kaiken kaikkiaan mu-
seo keskittyy tiukasti varsinai-
seen teemaansa. Luonnolli-
sesti siellä ovat esillä jääkä-
riliikkeeseen läheisesti liittyvät
aiheet kuten Pietarin Spaler-
najan vankilaan joutuneitten
kalterijääkärien tarina. Esillä on
myös usein vähälle huomiolle
jäänyt naisten osuus liikkees-

sä. Onpa museossa erityinen
Väinö Valve-huone viimeisen
elossa olleen jääkärin, jääkäri-
kenraali Väinö Valveen (1895
–1995) muistoksi.

Suomen Jääkärimuseo liit-
tyy omaperäisenä ja omalei-
maisena museona maamme
monien sotahistoriallisten mu-
seoitten joukkoon. Vaikka mu-
seoon menijä ei etukäteen tie-
täisi juuri mitään jo historiaan
siirtyneistä jääkäreistä, hänellä
on varmasti kohtuulliset perus-
tiedot asiasta tähän museoon
tutustuttuaan. Niinpä museota
onkin syytä suositella kaikille
maamme itsenäistymisen ajan
historiasta kiinnostuneille.

Kilta teki perinnekesäpäivämatkan Suomen Jääkärien jäljille Balttiaan tou-
kokuun lopulla vuonna 2000.  Kasarmien portit pysyivät kiinni …

Eino
Huhtala

Jorma
Mäki-Petäjä

Heikki
Kankaanpää

Raimo
Petäjä

R
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u
h

ta
la
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Kaikkien Jääkäriprikaatissa, sen joukkoyksiköissä
ja niiden perinnejoukko-osastoissa palvelleiden

yhteinen joukko-osastokilta. Killan kotipaikka on So-
dankylä ja toiminta-alueena on koko Suomen val-
takunnan alue.
Yhdistyksen sääntöjen 3 §:n mukaisesti Killan varsi-
naiseksi jäseneksi pääsee jokainen Jääkäriprikaa-
tissa tai sen perinnejoukko-osastoissa palvellut tai
palveleva hyvämaineinen Suomen kansalainen, jonka
Killan hallitus jäseneksi hyväksyy ja joka sitoutuu
suorittamaan vuosikokouksen määräämän vuosittai-
sen jäsenmaksun (v. 2002 = 11 EUR) tai kertasuori-
tuksena suoritettavan ns. ainaisjäsenmaksun (110,00
EUR).

Jääkäriprikaatin  joukko-osasto-
perinteet ja Kilta

Jääkäriprikaati vaalii Suomen Jääkäreiden (Jää-
käripataljoona  27:n) ja joukkoyksiköidensä Lapin

Jääkäripataljoonan ja Pohjan Jääkäripataljoonan sekä
entisten Pohjanmaan Tykistörykmentin ja Sodankylän
Pataljoonan ja näiden perinnejoukko-osastojen perin-
teitä.

Jääkäriprikaatin Kilta ry on
Tämän lisäksi Jääkäriprikaati on erikseen saanut

vaalittavakseen sodanaikaisten 6.Divisioonan, johon
mm. JR 12 ns. Jänkäjääkärit kuuluvat sekä Jalkaväki-
rykmentti 27:n ja ErOsSau:n perinteet. Kaikissa näissä
joukko-osastoissa palvelleet ovat tervetulleita Jääkäri-
prikaatin Kilta ry:n jäsenyyteen keskenään tasaverta-
isin jäseneduin.

Killan hallitus voi hyväksyä Killan varsinaiseksi jä-
seneksi muunkin täysi-ikäisen hyvämaineisen Suo-
men kansalaisen, joka on kiinnostunut Killan toimin-
nasta.

Varusmies, joka liittyy Jääkäriprikaatin Kilta ry:n
varsinaiseksi jäseneksi, on vapaa jäsenmaksusta siltä
kulumassa olevalta toimintakaudelta, jolloin liittymi-
nen tapahtuu.

Jäsenyyteen kuuluu mm. Killan yhdessä Jääkäri-
prikaatin kanssa julkaiseman joukko-osasto- ja kilta-
lehden ETUPYÖRÄN  vuosikertanumero ja jäsentie-
dotteet 3 kertaa / vuosi sekä maksavilla jäsenillä
Maanpuolustuskiltojen liitto r.y:n Maanpuolustaja-lehti
(2 kertaa/vuosi).

Sukunimi: Etunimet:
 Puhuttelunimi alleviivattuna !

Syntymäaika:    Mikäli et  halua  merkkipäiviäsi  otettavan
          huomioon, jätä  syntymäaika  ilmoittamatta !

Lähiosoite:

Postinumero: Postitoimipaikka:

Puhelinnumero: (0     ) Ammatti:

Sotilasarvo:           Joukko-osasto, yksikkö ja palvelusaika:

Muita täydentäviä tietoja: sposti:   @

Allekirjoitus: Pvm       .     .

JÄÄKÄRIPRIKAATIN KILTA r.y.
UITTOMIEHENTIE 17 C 14, 99600  SODANKYLÄ
PUH (016) 613 822,  040 504 1794
TELEKOPIO FAX (016) 615 822
sähköposti: pekkaj.heikkila@jprkiltary.inet.fi

 ILMOITTAUDUN  JÄÄKÄRIPRIKAATIN KILTA r.y:n JÄSENEKSI

2002
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ETUPYÖRÄ
    2000

• LEHTI KIITTÄÄ ILMOITTAJIAAN JA  SUOSIT-
TELEE HEIDÄN PALVELUJAAN LUKIJOILLEEN !

JÄÄKÄRIPRIKAATI
PL 5,  99601  SODANKYLÄ
PUH.VAIHDE (016) 181  5111

Valokuvausasioissa kemiläinen valokuvausliike

FILMIKULMA
Keskuspuistokatu 5 – 94100  KEMI
Puh. (016) 254 715

99300 MUONIO
puh. (016) 532 551

532 511

Kiltalaisen
terveiset kaukaa
Kiltaveli Heikki Kankaan-
pään tervehdyskortti Aust-
raliasta Perth’istä 14.12.
2000. Kuvassa sodissa
kaatuneitten australialais-
ten muistomerkki Perthis-
sä. Rinteessä olevan muis-
tomerkin takaosassa on
kaikkien II maailmansodas-
sa kaatuneitten australia-
laisten nimet.  Ei löytynyt
yhtään suomalaista nimeä
kertoo kiltaveli Heikki Kan-
kaanpää terveisissään.
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