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Jääkäriprikaatin kehittämisessä on me-
neillään merkittävä ajanjakso. Vuoden 
2008 alussa organisoitiin prikaatin esi-
kunta osasto-kokoonpanoon samalla 
kun Ylä-Lapin Aluetoimisto aloitti toi-
mintansa osana prikaatin esikuntaa. 
Prikaatin huoltolaitoksia järjestettiin 
uudelleen terveysaseman siirtyessä 
Sotilaslääketieteen laitokseen alaisuu-
teen ja Sodankylän Korjaamon ensim-
mäisten osien siirtyessä syksyn mittaan 
korjaamolle sopivaksi remontoituihin 
Uimaniemen kiinteistön tiloihin. 

Hallintoa ja asiakirjoja on päivitetty 
vuoden mittaan puolustusvoimalain ja 
monen muun hallinnollisen määräyk-
sen muuttumisen seurauksena. Maa-
voimien johtoesikunnan perustaminen 
Mikkeliin ja sen seurauksena uusien 
toimintatapojen luominen maavoimil-
le sekä monenmoisen arkirutiinin päi-
vittäminen ei ehkä ollutkaan niin pieni 
juttu, kuin me täällä kentällä alkujaan 
oletimme – ja ehkä toivoimme. 

Tämän vuoden alussa otettiin käyttöön 
prikaatissamme uudistettu koulutus-
organisaatio, jolla toivotaan saatavan 
henkilöstövoimavaroja sinne, missä 
niitä on kipeästi kaivattu  - perusyksi-
köihin joukkueidemme kouluttajiksi ja 
sotilaidemme kasvattajiksi. Ehkä tätä 

myötä paranee myös koulutuksen laa-
tu ja koulutuksen ”etäohjaus” muut-
tuu entistä enemmän ”läheltä koulut-
tamiseksi”. 

Muutosten läpiviemisessä korostuu 
sisäinen ja ulkoinen viestintä. Oman 
henkilöstön tulee saada tietoa riittä-
västi ja ajallaan. Asia on ollut erityisen 
huolenpidon kohteena uudistettaes-
sa viimeisimpänä prikaatimme kou-
lutusorganisaatiota. Käytännöllinen 
näkökulma viestintään on se tosiasia, 
että prikaatimme esikuntaan kuuluvan 
Rovajärven Ampuma-aluetoimiston 
henkilöstö työskentelee 130 kilomet-
rin päässä varsinaisesta esikunnasta 
Rovajärvellä. Pohjoisessa etäisyydet 
ovat tunnetusti pitkät ja vastuualueet 
laajat!

Myös varuskunnan muiden yksiköiden, 
varuskunnan aidan ulkopuolelle olevi-
en yhteistyökumppaneiden, molem-
pien kiltojen jäsenten, kaikkien varus-
miesten ja tietenkin reserviläistemme 
informointi on tärkeää jo pelkästään 
päivittäisen asioinnin helpottamiseksi. 
Viestintä myös sitouttaa reserviämme 
ja yhteistyötahojamme omaan jouk-
koomme paremmin.

Samalla, kun vuoden mittaan prikaa-
tissamme on tapahtunut mo-

nia rakenteellisia muutoksia, 
olemme kouluttaneet jouk-
koja sodan ajan reserviin, 

osallistuneet lukuisiin eri 
koulutustapahtumiin ja 
harjoituksiin, osallistu-
neet eri kilpailuihin, 
saaneet runsaasti 
uusia työntekijöitä, 
juhlineet vuosipäiviä 
ja ylläpitäneet perin-
teitä sekä tietenkin 
olleet haikeina saat-
telemassa työtove-
reitamme ansaitusti 
reserviin ja eläkkeelle. 
Vain harvoilla meistä 
on ollut mahdollisuus 
seurata saatikka sitten 
olla osallisena kaikis-
sa edellä mainituissa 
tapahtumissa ja sitä 
kautta pysyä selvil-
lä eri tapahtumista. 
Usein uuden työto-

verin saattaa tavata vasta kuukausien 
päästä – kaikki eivät silloinkaan. 

Jääkäriprikaatilla on hyvä joukko-
osastolehti. Jääkäriprikaatin ja Jääkä-
riprikaatin Killan yhdessä julkaisema 
ETUPYÖRÄ-lehti perustettiin alkujaan 
Terijoella. Lehden ensimmäinen näyte-
numero ilmestyi 21.12.1925. Vuodesta 
1926 alkaen lehti ilmestyi säännöllises-
ti aina Talvisodan alkuun 1939 saakka. 
Runsaan kahdenkymmenen vuoden 
tauon jälkeen lehteä ryhdyttiin julkai-
semaan uudelleen vuonna 1961, jon-
ka jälkeen sitä on julkaistu vaihtelevan 
säännöllisesti. Viimeisin Etupyörä on il-
mestynyt vuonna 2005 käsitellen vuo-
sien 2001-2002 tapahtumia. 

Nyt on sopiva aika uudistaa joukko-
osastolehteämme. Mielestäni hyvä 
joukko-osastolehti on ilmestyessään 
oivallinen viestinnän väline. Lehdessä 
voi palata menneeseen ja muistuttaa 
ajankohtaista asioita. Hyvä joukko-
osastolehti seuraa aikaansa ja ilmestyy 
riittävän usein. Lehden sisällön tulee 
olla kiinnostava ja artikkelien saavut-
taa lukijansa. Joukko-osastolehden 
tulee tarjota myös näköala tulevaisuu-
teen. Ennalta toteutetun tulevan ta-
pahtuman, muutoksen tai kehitystyön 
perusteiden käsittely ja ymmärryksen 
luominen lukijoille voi uskoakseni olla 
vain eduksi kehitystyölle samalla kun 
se vähentää muutoksen ”käsijarrua”. 
Paniikkinappulaa ei ehkä tarvitsekaan 
artikkelin lukemisen jälkeen painaa.

Edellä esitetyt kuvaukset ja laatusanat 
ovat olleet mukana, kun olemme ol-
leet luomassa uudistunutta ETUPYÖ-
RÄ-joukko-osastolehteämme. Tavoit-
teenamme on julkaista lehteä kaksi 
kertaa vuodessa aina saapumiserien 
valapäiviin liittyen. Lehden ilmiasussa 
noudatetaan puolustusvoimien visu-
aalista ilmettä. Kirjoittajina toimivat 
nykyiset ja entiset jääkäriprikaatilaiset 
sekä lukuisa määrä muita prikaatin ys-
täviä ja yhteistyökumppaneita. Suuret 
kiitokset teille kaikille jo tässä vaihees-
sa!

Toivottavasti pystymme vastaamaan 
haasteeseen. Se jää lukijoiden arvioi-
tavaksi. Vierivä kivi ei sammaloidu.

Tulevaisuuden tekijät

Esikuntapäällikkö, everstiluutnantti Jyrki Kaiponen
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Vuosi 2009 on alkanut muutosten 
myllerryksessä. Kun viime vuosina on 
organisoitu uudelleen varuskunnan 
huoltoa ja prikaatin esikunta, oli nyt 
vuorossa koulutusorganisaatiomme. 
Jääkäriprikaati ennakoi pienenevät 
saapumiserät ja kouluttajakunnan 
nuorentumisen tekemällä ylemmille 
johtoportaille esityksiä, jotka konkreti-
soituivat viime vuonna saaduilla uusilla 
joukkotuotantotehtävillä.

Lapin Jääkäripataljoona tuottaa jää-
kärikomppanioita, panssarintorjun-
tajoukkoja, kranaatinheitinjoukkoja, 
esikunta- ja viestijoukkoja sekä huolto-

joukkoja. 

Sen vastuulla on myös uusimuotoinen 
kuljettajakoulutus.
Iskuportaamme, 1. Jääkärikomppania, 
saa tilat joihin voidaan sijoittaa koko 
sodan ajan jääkärikomppania varalisi-
neen, lisättynä arvioidulla poistumalla. 
Komppania on kehittänyt erityisesti 
jalkaväen hyökkäystaitoa hyvälle tasol-
le. Se pystyy iskemään yllättäen maas-
toitse syvälle vihollisen ryhmitykseen.

Uusi yksikkö, Tukikomppania, kokoaa 
prikaatin raskaan tulen ja johtamisvä-
lineiden osaamisen yhteen paikkaan. 
Joka kolmannesta saapumiserästä 
tuotetaan täysi sodan ajan jääkäripa-
taljoonan esikuntakomppania. Kah-
desta muusta saapumiserästä tuo-
tetaan kranaatinheitinkomppania ja 
panssarintorjuntakomppania. 
Huoltojoukkojen tuotanto ja kuljetta-
jakoulutus tehdään edelleen Huolto- 
ja kuljetuskomppaniassa. Merkittävä-
nä muutoksena on, että 12 kuukautta 
palvelevat kuljettajat saavat ajokortin 
lisäksi ammattitutkinnon. Tuotanto-
tehtävien ohella komppania mahdol-
listaa muiden yksiköiden koulutuksen.

Pohjan Jääkäripataljoonan vastuulla 
on sissi-, tiedustelu- ja sotilaspoliisien 
koulutus sekä se on johtamiskoulutuk-
sen keskus. Pataljoona toimeenpanee 
myös talvikoulutuskursseja.

Sissikomppania tuottaa edelleen tie-
dustelujoukkoja ja sissiyksiköitä. 

Tämän lisäksi sotilaspo-
liisit siirrettiin 

komppa-
niaan. 

Odotettavissa on tehokkaita harjoituk-
sia, joissa sotilaspoliisit suojaavat koh-
teita, kuljetuksia ja henkilöitä; sissien 
tiedustellessa ja iskiessä niitä vastaan. 

Aliupseerikurssit ovat edelleen 3. Jää-
kärikomppanian vastuulla. Johtamis-
koulutus on kehittynyt yhä enemmän 
käytännön johtamistaitojen suuntaan. 
Tämän lisäksi yksikkö tulee antamaan 
lisääntyvässä määrin esimiesvalmen-
nusta myös henkilökunnalle. Aliup-
seerikurssien myötä koulutusrakennus 
saadaan tehokäyttöön.

2. Jääkärikomppaniaan säilyy prikaatin 
kokoonpanossa, mutta siihen ei aina-
kaan toistaiseksi sijoiteta henkilöstöä. 
Mikäli prikaati saa tulevaisuudessa li-
sää tehtäviä tai varusmiesvahvuus kas-
vaa se voidaan ottaa joustavasti uudel-
leen toimintaan.

Uusi koulutusorganisaatio on merkin-
nyt melkoisesti suunnittelua ja valmis-
telutyötä. Moni on myös huomannut 
muuttavansa kasarmista toiseen. Us-
kon yksiköiden henkilöstön huomaa-
van varsin pian, miten rakennuksem-
me saatiin muutosten myötä entistä 
tehokkaampaan käyttöön. Kun yksi-
köiden ja niiden osien tuotantolinjat 
saadaan nyt varsin tasaisiksi, ei myös-
kään henkilöstöä tarvitse siirtää yksi-
köstä toiseen kovin kiivasta tahtia.

Kiitän koko Jääkäriprikaatin henkilös-
töä erinomaisesta suhtautumisesta 
kehittämistyöhön. Vielä suurempi kii-
tos teille kuuluu vuoden 2008 hyvis-
tä koulutus- ja muistakin tuloksista. 
Jääkäriprikaati on jälleen saavuttanut 
kaikki tavoitteensa.

Tämän lehden ilmestyessä olen jo 
opiskelijana Roomassa. Voin ylpey-

dellä kertoa NATO Defense Col-
legessa napapiirin pohjoispuolel-
la olevasta arktisen osaamisen 
huippujoukosta.

Yhä tehokkaampi arktinen koulutuskeskus

Jääkäriprikaatin komentaja, eversti Kimmo Lehto



6 ETUPYÖRÄ 1 | 09

K
uv

a:
 ©

 S
od

an
ky

lä
n 

Fo
to

ku
lm

a

Elinkeinorakenne muuttuu

Sodankylän elinkeinorakenteen muu-
tos on seurausta 1990-luvun alan la-
masta. Pääosin vuosien 1990 – 1996 
aikana Sodankylässsä väheni julkis-
hallinnosta, valtiolta, kunnasta ja val-
tiojohtoisista yrityksistä lähes 1000 
työpaikkaa. Samaan aikaan myös yk-
sityistä yrityksistä työpaikkoja katosi 
jopa 200.

Seurauksena tästä oli työttömyyden 
raju kasvu, esim. vuonna 1996 avoin 
työttömyys ylitti jo 30 %. Toinen 
seuraus oli poismuutto; väestö no-
pea väheneminen, joka valitettavasti 
jatkuu vieläkin. Poismuuttajina olivat 
pääosin nuoret ja työikäiset. Tämän 

ikäluokan vähenemisen seurauksena 
oli puolestaan syntyvyyden voimakas 
väheneminen. Ns. väestöpyramidissa 
nuorten ikäluokkien pieneneminen 
näkyi nopeasti ja ikääntyneiden suh-
teellinen osuus väestöstä alkoi kasvaa. 
Nuorten määrän väheneminen näkyy 
käytännössä mm. harventuneena kou-
luverkkona.

Sodankylässä ei kuitenkaan jääty ”tu-
leen makaamaan” vaan laman aikana 
kunta ja yksityiset panostivat voimak-
kaasti elinkeinojen kehittämiseen. 
Kunta investoi mm. Luoston kehittä-
miseen rakentamalla uuden hotellin, 
perustettiin Astropolistieto Oy, jossa 
nykyisin työskentelee n. 60 henkilöä, 
syntyi puunjalostusalue kylän pohjois-

osaan jossa on lähes sata työpaikkaa 
sekä Pahtavaaran kaivos jonka välitön 
työllisyysvaikutus on n. sata työpaik-
kaa, aloitti toimintansa 1996.

Ammattitaitoiset työttömiksi jääneet 
ihmiset perustivat pieniä, yhden ja 
kahden hengen yrityksiä. Yksityinen 
sektori työllisti vuonna 1994 n. 700 
henkilöä ja vuonna  2006 yli 1200 
henkilöä. 

Sodankylässä sijaitsevan Jääkäripri-
kaatin työllisyys- ja aluetaloudellinen 
merkitys on suuri ja vakaa, eikä sitä 
heilauta ajoittaiset laskukaudet. Sa-
moin on Tähtelän tiede- ja tutkimus-
alueen kohdalla; työntekijöiden määrä 
on ollut kasvusuunnassa ja työnteki-

jämäärä lähentelee nykyisin 
n. 80 henkilöä, Sodankylän 
lentokenttäalueella helikop-
teritoiminta työllistää yli 30 
henkilöä.

Kuluneet 15 vuotta ovat 
merkinneet muutoksia myös 
elinkeinorakenteessa. maa- 
ja metsätalouden työpaikko-
jen osuus supistuu ja uusia 
syntyy vastaavasti jalostus-
toimintaan ja palveluihin. 
Tulevaisuuden suuri työllis-
täjä Sodankylässä on toden-
näköisesti kaivosteollisuus. 
Pahtavaara on ilmoittanut 
toimintansa jatkuvan ainakin 
seuraavat kolme vuotta. Ke-
vitsan nikkeli-kuparikaivok-

Kunnanjohtaja  Vesa Tuunainen

Sodankylä - kunta jolla on tulevaisuus
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sen osalta kaivospäätös ilmeisesti lyk-
kääntyy jonkin verran alhaisista pörssi- 
ja metallin hinnoista johtuen. Varmaa 
kuitenkin on, että lamaa seuraa aina 
uusi nousukausi. Matkailussa voidaan 
kotimaan matkailijoiden määrän li-

sääntyvän alhaisesta polttoaineen hin-
nasta johtuen. Ikärakenteen muutos, 
jossa vanhusväestön osuus kasvaa ja 
näin syntyy tilaa hoiva-alan yrityksille. 
Hoivayrittäjyyttä tukee mm. kunnan 
myöntämä palveluseteli.

Koulutusta ja 
vapaa-aikaa

Sodankylän kunta tarjoaa monipuoli-
sia koulutus- ja vapaa-ajan palveluja. 
Peruskoulujen lisäksi kunnassamme 
toimii lukio ja Rovaniemen koulutus-
kuntayhtymän ylläpitämä monialainen 
Sodankylä-Instituutti. Sodankylä-Ins-
tituutti järjestää ammatillisen koulu-
tuksen lisäksi monipuolista aikuiskou-
lutusta kunnassa.  Kirkonkylän perus-
koulu, Aleksanteri Kenan koulu, toimii 
kahdessa eri toimipisteessä, Koulutiel-
lä (luokat 0-9) ja Kaarrostiellä (luokat 
1-6).

Kunnassa toimii aktiivinen kansalais-
opisto ja Rovaniemen musiikkiopis-
ton sivupiste.  Kansalaisopistoa ollaan 

organisoimassa useamman kunnan 
yhteiseksi Revontuli-opistoksi v. 2010 
alusta lukien. Isäntäkunnaksi tulee 
Kittilän kunta. Kunnassa on monipuo-
linen ja hyvät palvelut tarjoava kirjasto 
kunnanviraston yhteydessä. Vuoden 

2009 alusta 
aloittaa toimin-
tansa Sodanky-
län, Savukosken 
ja Pelkosennie-
men yhteinen 
Sompion kirjas-

to, jonka isäntäkuntana toimii Sodan-
kylän kunta.

Vapaa-ajan palvelut ovat myös moni-
puoliset.  Vapaa-aikatoimen tarjoamia  
palveluita ovat erilaiset liikuntaker-
hot, kulttuuri- ja nuorisotilaisuudet 
ja Veikkolan nuoriso- ja urheilutila, 
jossa on myös ohjattua toimintaa. 
Kommattivaaran hiihtokeskus tarjoaa 
hyvät mahdollisuudet hiihtoon, lenk-

keilyyn, lasketteluun ja  avantouintiin 
kirkonkylän läheisyydessä.  Koulujen 
liikuntasalit toimivat sisäliikuntatiloi-
na, keskusurheilupuiston monipuoliset 
juoksuradat ja pelialueet ovat kaikkien 
käytettävissä.  Sodankylä-instituutin 
vieressä on kunnan ylläpitämä jäähalli.  
Vapaa-aikatoimen osalta tilavarauksia 
tehdään vapaa-aikatoimistoon Arja 
Niemiselle, puh. 0400-721029. Kan-
nattaa myös tutustua Sodankylän mu-
seoon, Alariesto-galleriaan ja vanhaan 
kirkkoon.

Koulujen yhteydessä järjestetään il-
tapäivätoimintaa 1-2 luokilla oleville 
lapsille kunnan omana toimintana ja 
yhteistyössä seurakunnan ja kyläyh-
distysten kanssa.  Päivähoito on myös 
sivistystoimen alaisuudessa.  Lapsi on 
mahdollista sijoittaa perhepäivähoi-
toon sekä Kylälaakson ja Paulaharjun 
päiväkoteihin.  Lapsille järjestetään 
myös ohjattua leikkikoulutoimintaa.
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Osa I/II

”Arktista ei ole” oli kirjoitettu jokaisen saksalaiskorsun oven 
päälle Petsamossa.

Arktista ei ole?    

Arktista ei ole - Arctis ist nicht! Tuo 
iskulause tuo mieleeni edesmen-
neen appeni Petsamon viimeisen 
nimismiehen Niilo Kuukkasen ker-
tomukset kokemuksistaan yhteis-
työstä saksalaisten kanssa vuosi-
en 1941 – 1944 aikana Jäämeren 
rannoilla ja tuntureilla. Petsamon 
alueen saksalaisjoukkojen komen-
tajana oli kenraali Ferdinand Schör-
ner ”rautainen Ferdinand”, joka 
piti, saksalaisenkin mittakaavan 
mukaan, armottoman kovaa kuria 
joukoissaan. 

Syksyllä 1941 arktinen talvi yllätti 
kesävarusteissaan taistelevat sak-
salaiset. Sotilaita paleltui. Talven 
pakkanen sekä pimeys aiheutti ma-
sennusta. Lääkärit alkoivat kirjoit-
taa masentuneille siirtomääräyksiä 
etelään. Schörner käski kylmästi: 
”Kun Johtajamme on määrännyt 
meidät taistelemaan tänne Petsa-

moon, niin yhdelläkään lääkärillä 
ei ole oikeutta kirjoittaa siirtosuosi-
tusta ja yhdelläkään sotilaalla ei ole 
oikeutta pyrkiä täältä pois”. 

Yksi käskyä noudattamaton lää-
käri teloitettiin ampumalla. Sen 
jälkeen arktisesta masennuksesta 
aiheutuneet siirtoanomukset lop-
puivat kuin seinään. Masennuksen 
jälkihoitona ”rautainen Ferdinand” 
käski ripustaa jokaisen korsun ja 
majoitusparakin oven päälle kyltin 
”Arctis ist nicht”. Kenraalin käsky 

tarkoitti, että oman kestävyyden 
tulee olla kovempi kuin vihollisen 
ja arktisen ilmaston. (Kuva 1) 

Talvi 1941 – 1942 oli Petsamon 
oloihin kouluttamattomille ja va-
rustamattomille joukoille hyytävän 
ankara. Seuraavina sotatalvina va-
rusteet olivat jo hyvät. Hyökkäyk-

sen pysähdyttyä saksalaiset aloit-
tivat suomalaisten neuvonantajien 
opastamina kovan ja perusteellisen 
koulutuksen, mikä muokkasi heis-
tä tunturi- ja erämaaolosuhteisiin 
tottuneita valiotaistelijoita. Appe-
ni mukaan saksalaisista tuli lähes 
Osasto Pennasen tasoisia joukkoja. 

Mitä tästä opimme? Rautaisella ku-
rilla saa masentuneenkin sotilaan 
selkärangan pysymään suorassa 
niin, ettei se valahda housuihin, 
mutta turhilta tappioilta vältytään 
vain kouluttamalla ja varustamalla 
joukot operaatioalueen vaatimus-
ten mukaisesti mieluimmin ennen 
sotaa kuin sen aikana. 

Arktista ei ole! Ehkä niin käykin, 
kun ilmasto lämpenee. Arvellaan, 
että napajää sulaa kesäisin vii-
meistään vuoteen 2030 mennes-
sä. Sitä mukaa kun pohjoisnavan 
jää sulaa, niin alueen kilpailevien 
maiden Norjan, Tanskan, Venäjän, 
Kanadan ja USA:n välit viilenevät. 
Jokainen niistä haluaa rohmuta it-
selleen miljoonien neliökilometrien 
kaistaleita alueelta, jonka jääpeit-
teen alta on paljastumassa valtavia 
öljy- sekä maakaasukenttiä ja jopa 
mineraalivaroja. 

Jäämeren mannerjalustoilla arvel-
laan olevan 90 miljardia öljybarre-
lia ja yli 47 biljoonaa kuutiometriä 
maakaasua. Tutkimuksen mukaan 
noin 70 % arktisista maakaasuva-
roista sijaitsee Venäjän mannerja-
lustalla Barentsin- ja Karanmeren 
alueilla. Merkittävimmät öljyvarat 
jakautuvat Alaskan pohjoispuolel-
le, Grönlannin molemmille sivus-
toille ja Barentsinmerelle. (Kuva 3) 

Valistuneissa arvioissa sanotaan, 
että 25 % maapallon hyödyntä-
mättömistä fossiilisista energiava-
roista on Jäämeren mannerjalus-

Eversti evp Heikki Hiltula
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Todennäköiset 
öljy- ja kaasu-
esiintymät 
Napapiirin 
pohjoispuolella.

... jatkuu 
seuraavassa 

numerossa

toilla ja siellä on myös 80 % Venä-
jän vastaavista varoista. Pohjoisella 
öljyllä ja maakaasulla on strategi-
nen merkitys sekä geopolitiikassa 
että maailman taloudessa. 

Suuri osa ennen merijään vallassa 
ollutta Jäämerta vapautuu. Avoin 
meri on houkutteleva alue kalas-
tukselle ja ennen kaikkea globaalille 
merenkululle. Luoteis- ja Koillisväy-
listä tulee ainakin kesäisin liikenne-
kelpoisia laivareittejä. Luoteisväylä 
lyhentää laivamatkaa New Yorkista 
Tokioon noin 4000 kilometriä Pa-
naman reittiin verrattuna. Lontoos-
ta Tokioon pääsee Koillisväylää pit-
kin viikkoa nopeammin kuin Sue-
zin kautta. Maapallon pohjoisten 
alueiden geostrateginen merkitys 
on kasvanut ja tulee kasvamaan. 

EU on nukkunut viimeaikoihin 
asti arktista talviunta. Nyt se on 
varovasti heräilemässä. Europarla-
mentti hyväksyi lokakuussa 2008 
arktisen päätöslauselman. Mar-
raskuussa EU:n komissio julkisti 
arktisen tiedonannon, jonka 
lähtökohtana on, että ilmas-
ton muutos muuttaa arkti-
sen alueen geostrategista 
tilannetta. 

Komissio on näköalat-
tomasti sitä mieltä, et-
tei arktisten alueiden 

hallinnointi tarvitse mitään uusia 
sopimuksia. EU:n arktisiin valtioi-
hin kuuluu Suomi, Ruotsi ja Tans-
ka Grönlannin vuoksi. EU on itse 
asettanut prioriteeteiksi energia-
varantojen turvaamisen ja ilmas-
tonmuutoksen vastaisen taistelun. 
Grönlannin alueellahan on öljyä. 
Mitä tapahtuu, kun Norja ja Islan-
ti liittyvät EU:hun. EU tulee silloin 
vastuuseen jäsenvaltioidensa kaut-
ta laajasta arktisen alueen sektoris-
ta. 

Nyt olisi EU:lla aika suunnitella yh-
teinen arktinen politiikka. Siinä tu-
lisi huomioida EU:n edut ja tavoit-
teet pohjoisten luonnonvarojen 
taloudellisessa hyödyntämisessä, 
jäämeren merireittien liikenteen 
turvaamisessa, turvallisuus- sekä 
puolustuspolitii-
kassa ja 
vas-

ta edellä mainittujen jälkeen ilmas-
tonmuutoksen jarruttamisessa, al-
kuperäiskansojen huomioimisessa 
sekä luonnonsuojelussa. Arktisen 
politiikan tulisi heijastua myös yh-
teiseen EU:n energia- ja Venäjäpo-
litiikkaan. 

Hämmästyttää ja kummastuttaa 
se, että suomalaiset europarla-
mentaarikot eivät ole olleet näky-
västi aktiivisia EU:n arktisten aluei-
den politiikassa. Heidän pohjoinen 
ulottuvuus yltänee vain Itämeren 
tasalle?
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Päättynyt vuosi oli puolustusvoi-
miemme 90-vuotisjuhlavuosi, 
ja tätä luettaessa on jo ohitettu 

91-vuosipäivä. Viime vuoden juhlinta 
näkyi kansalaisille lähinnä sotilassoit-
tokuntien Tattoo- ja juhlakonserttei-
na mm. Rovaniemellä sekä turvalli-
suus- ja maanpuolustusmessuina ja 
paraateina.. Paikallisesti Sodankylässä 
käynnistynyt vuosi 2009 on monien 
maanpuolustuksellisesti historiallisten 
juhlatapahtumien vuosi.

Jääkäriprikaati saavuttaa kolmenkym-
menen vuoden iän lokakuun ensim-
mäinen päivä – tapahtumaa juhlitaan 
päivä tämän jälkeen. Joukko-osaston 
toiminnassa ja kehittämisestä noin 
puolet tuosta ajasta mukana olleena, 
viimeistä kulunutta seitsemäätoista 
vuotta lukuun ottamatta, voidaan to-
deta joukko-osaston kehittyneen hyvin 
ja voivan hyvin. Organisaatio on koke-
nut vuosien aikana monia muutoksia, 
joukkoyksikköjä on tullut muualta, 
mm. Pohjanmaan Tykistörykmentti, 
joka liitettiin prikaatiin 15.07.1982 ja 
lakkautettiin sitten 30.09.1998. So-
dankyläkin sai oman nimikkopataljoo-
nansa, Sodankylän Pataljoonan, vuo-
den 1990 alussa, kun se perustettiin, 
mutta sen tie jäi lyhyeksi, sillä jo vuon-
na 1996 se lakkautettiin. Usean kerran 
on vuosien aikana ollut myös ehdolla 

vaihtoehto joukko-osaston kokonaan 
lakkauttamisesta. Onneksi näin ei ole 
tapahtunut, vaan tänä päivänä Jääkä-
riprikaati on maamme arktisen kou-
lutuksen kehittämiskeskus ja osaaja, 
jolla on annettavaa tällä saralla jopa 
ulkovaltojen ammattiarmeijoiden so-
tilaille, kuten Etupyörän sisältö kertoo 
vuosien varrelta.

Jääkäriprikaatissa järjestettiin uudel-
leen joukkoyksiöiden koulutus- ja tila-
järjestelyt tämän vuoden alkuviikoilla 
ja näin palasi yksikkökokoonpanoon 
mm. vanha, siitä 43 vuotta sitten pois-
tunut, Tukikomppania, jossa itselläni 
on kunnia palvella varusmiehenä Vaa-
sassa ennen Pohjanmaan Jääkäripatal-
joonan siirtymistä Sodankylään vuon-
na 1964. Nimi siis poistui käytöstä 
vasta Sodankylässä 22.06.1966, jolloin 
aloittivat erilliset Kranaatinheitin- ja 
Panssarintorjuntakomppaniat – nyt ne 
yhdistettiin uudelleen. Uusissa joukko-
osaston rakenneratkaisuissa voidaan 
todeta ympyrän sulkeutuvan myös 
siltä osin, että aliupseerikoulutusta an-
tava yksikkö siirtyi kasarmi 4:n, jossa 
se toimi ”aikojen alussa” vuonna 1967 
ennen 1970 valmistuneen kasarmi 5:n 
vaihetta.

Todettakoon, että pisimpään Vaasasta 
joukko-osaston mukana Sodankylään 

muuttaneista työntekijöistä ja täällä 
palvelleista, jäi ansaitulle eläkkeelle 
viimeisenä ravitsemistyöntekijä Virpi 
Vesteri syyskuun alussa vuonna 2004. 
Kolmen vuosikymmenen täyttymistä 
juhlivan joukko-osaston, Jääkäriprikaa-
tin, entisistä komentajista kaksi on jo 
edesmenneitä, eversti Pentti Karvonen 
kuoli 04.06.1996 ja kenraaliluutnantti 
Tuomo Tuominen kuoli 10.06.2003. 
He kumpikin ansioituivat uuden jouk-
ko-osaston alkuvuosien toiminnan ja 
koulutuksen kehittäjinä ja suuntaviivo-
jen luojina isällisinä ja asiallisina pitkän 
linjan sotilaina, joita oli alaisten helppo 
lähestyä omine ajatuksineen.

Sodankylän varuskunnalla 
on ollut olemassaolonsa 
aikana yhteensä 17 pääl-
likköä. Ensimmäinen heis-
tä oli, nyt jo edesmennyt 
everstiluutnantti Paavo 
Junttila ja nykyinen on 
tehtävän vastikään vas-
taanottanut eversti Mau-
ri Koskela. On ollut ilo 
saada tuntea heidät kaik-
ki, ja saada työskennellä 
kaikkien heidän kans-
saan, osan kanssa viras-
sa ollessani suoranaise-
na alaisena ja vuodesta 
1992 alkaen Killan sih-
teerin tehtäviin liittyen. 
Varuskunnalla ja Jääkäri-
prikaatilla on ollut onni 
saada arvoisensa hyvät 
päälliköt ja komentajat 
toiminnalleen.

Jääkäriprikaatin kunniajääkäri, Jääkäriprikaatin Kilta ry:n sihteeri, everstiluutnantti evp Pekka J. Heikkilä

Vuosi 2009 juhlistaa 
varuskunnan historiallisia perinteitä
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Jääkäriprikaatin juhlavuoden lisäksi 
kuluvan vuoden juhlaluonnetta koros-
tavat Jääkäriprikaatin hoitovastuulle 
vuoden 2008 alussa siirtyneen Rova-
järven ampumakenttäalueen toimin-
nan 60-vuotisjuhlavuosi. Samaan ka-
tegoriaan kuuluu varuskunnan oman 
taisteluampuma-alueen Kyläjärven 
40-vuotisjuhlavuosi. Oli ilo nuorena 
luutnanttina saada olla keväällä 1968 
ensi kerran Akkalanaavan itäpuolisel-
la mäellä, jossa nyt on Jukanhalliksi 
nimetty kaarihalli silloisen pataljoo-
naupseerin, kadettikomppanian pääl-
likkömme, majuri Jukka Suviniemen 
johtamassa upseerien kartta- ja maas-
toharjoituksessa. 

Alueen tiestö oli vielä tuolloin ole-
maton, niin kuin kyllä harjoituksessa 
tarjottu lounasruokakin – yksi voi-
leipä kullekin osallistujalle! Käytössä 
harjoituksessa oli telakuorma-auto Bv 
202-tyypiltään, jolla kehuttiin voitavan 
ylittää vetinen jänkä ongelmitta, mut-
ta tuossa harjoituksessa se oli hukkua 
jänkään, jään petettyä kevätauringon 
sulattamana, lähellä jängän reunaa. 
Saman vuoden syksyllä alkoi Metsä-
hallituksen toimesta tienteko alueel-
la. Näitä toimia johti metsäteknikko 
Martti Maikkunen. 

Noin vuosi ensikäynnistä, siis keväällä 
1969, olimme silloisen esimieheni yli-
luutnantti Reijo Sallisen johdolla kilvan 
käynnistämässä alueella ensimmäisiä 
ammuntoja kranaatinheitinjoukkueilla 
arvovaltaisen paliskunnan poroisännän 
ja poromiesjoukon ankaran valvonnan 
alaisena, luonnollisesti joukossa jouk-
ko-osaston johto. Seuraajille haluttiin 
näyttää, että porokuolemista ei tule 
jokapäiväisiä, vaikka alueella ammu-
taan taisteluammuntoja, vaan valvon-
nalla estetään turhat vahingot. Kilpai-
lussa kävi lopulta niin, että esimies ehti 
aloittaa ammunnan 11 sekuntia ennen 
omaa joukkuettani, eikä vahinkoja 

maalialueella todettu tarkastuskäyn-
nin yhteydessä ja mielet rauhoittuivat. 
Jos en väärin muista, niin vain yksi po-
rovahinko vuosikymmenessä on koh-
dannut alueen ammunnoissa, joka ei 
ole paljon.

Tätä luettaessa on Jääkäriprikaatin 
joukko-osastokilta, Jääkäriprikaa-
tin Kilta, saavuttanut 47-vuoden iän 
13.02.2009. Tuohon vuosimäärään 
sisältyy paljon tapahtumia eri puolil-
la maata järjestettyinä, paljon pysty-
tettyjä muistomerkkejä, kiinnitettyjä 
laattoja, joista varmasti näkyvimpänä 
prikaatin esikuntarakennuksen pi-
halle vuoden 1967 itsenäisyyspäiväk-
si valmiiksi saatu Joutselän taistelun 
muistomerkin pienennetty jäljennös 
kapteeni Pentti H. Tikkasen johdolla 
pystytettynä. 

Lähes yhtä haastavina voidaan tode-
ta kiitoksella toteutetuiksi Jääkärip-
rikaatin perinnemusiikkia sisältävät 
Pohjantähden alla ja Revontulten alla 
äänitteet vuosilta 1988 C-kasettina ja 
LP-levynä ja jälkimmäinen CD-levynä 
vuodelta 2007. Levyiltä löytyy myös 
Rovajärven epävirallinen kunniamarssi 
musiikkieverstiluutnantti Rauno Haah-
tin sävellyksenä. Jääkäriprikaatin Kilta 
on ollut keskeisessä asemassa myös 
tänä vuonna 22 vuotta täyttävässä 
Sodankylän Maanpuolustusjärjestöjen 
yhteistyössä, Somajytyssä, jonka pe-
rusti entinen aliupseerikoulun johtaja 
majuri Reino Laajaniemi ennen Hä-
meenlinnaan siirtymistään kokoamaan 

paikalliset vapaaehtoista maanpuolus-
tustyötä tekevät yhdistykset yhteen 
toimintojen koordinoimiseksi yhteisek-
si eduksi.

Etupyörä-lehden historiaan lienee 
mahdollisuus palata tämän tultua julki 
seuraavassa lehden numerossa, jossa 
on mahdollisuus myös palata varus-
kunnan vanhimman vapaaehtoista 
maanpuolustustyötä tekevän yhdis-
tyksen Sodankylän Sotilaskotiyhdis-
tyksen 50-vuotiseen toimintaan So-
dankylässä, joka alkoi perustamisesta 
11.10.1959.

Toivotan hyvää alkanutta juhlavuotta 
perinnejoukko-osastolle Jääkäriprikaa-
tille, sen uudelle komentajalle, hen-
kilöstölle, varusmiehille – kaikille jää-
käriprikaatilaisille, varuskuntalaisille, 
sotilaskotisisarille ja kiltalaisille paljon 
onnea ja menestystä koko vuodelle!
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Ohimarssin vastaanottivat kenttäpiispa Hannu Niskanen, Jääkäriprikaatin komenta-
ja eversti Kimmo Lehto, Lapin lennoston komentaja eversti Kari Tuomi, Lapin Ilma-
torjuntarykmentin komentaja everstiluutnantti Hannu Kylmäniemi sekä Rovanie-
men kaupunginjohtaja Mauri Gardin.

Lapin Ilmatorjuntarykmentti, Lapin 
Lennosto ja Jääkäriprikaati järjestivät 

aikaisemmasta poiketen yhteisen vala-
nantotilaisuuden 2/08 saapumiserälle 
Rovaniemellä perjantaina 22.8.2008.

Tällä kertaa valamarssi ei liittynyt vä-
littömästi varsinaiseen valatilaisuuteen 
vaan marssi suoritettiin ennen valati-
laisuutta polkupyörämarssina Sodan-
kylän alueella. Valamarssi liittyi tällä 
kertaa peruskoulutuskauden ampu-
maharjoitukseen ja kestoltaan se oli 3 
vuorokautta.

Valapäivänä Jääkäriprikaatin joukot 
siirtyivät aamupäivän aikana linja-au-
toilla Rovaniemelle.

Valapäivän tilaisuudet aloitettiin klo 
08.00 Lordin aukiolla lipunnostolla. 
Lippu nostettiin Lordin aukiolla sijaitse-
van tornin lippusalkoon.
Tilaisuuteen osallistuivat kaikkien kol-
men joukko-osaston liput lippuvartioi-
neen ja lippujoukkueet.

Kenttähartaus ja sotilasvalantekotilai-
suus pidettiin Rovaniemen keskusken-
tällä klo 10.30. Sotilaiden ja läheisten 
siirtymiset keskuskentälle järjestettiin 
linja-autoilla.

Jääkäriprikaatista valatilaisuuteen osal-
listui noin 950 varusmiestä ja heidän 
läheisiään noin 2000 henkilöä. Kaik-
kien valatilaisuuteen osallistujien ja 
heidän läheisten määrä nousi reiluun 
6000 henkilöön, mikä aiheutti järjestä-
jille melkoisen haasteen, tästä kuiten-
kin selvittiin erinomaisella tavalla. 

Tilaisuuden komentajana toimi evers-
tiluutnantti Jarmo Sinkkonen.  Kenttä-
hartauden toimitti kenttäpiispa Hannu 
Niskanen. Avustajana hänellä toimi 
sotilaspastori Jouni Parviainen. Lapin 
Sotilassoittokunta sekä Pohjan Soti-
lassoittokunta vastasivat tapahtuman 
musiikillisesta toteutuksesta johtaji-
naan musiikkimajurit Juha Tiensuu ja 
Petri Junna.

Valatilaisuuden jälkeen suoritettiin ohi-
marssi jalan soittokuntien johtamana 
klo 11.45. Ohimarssin vastaanotto-
paikka oli Rovaniemen hovioikeuden 
edessä 6. Divisioonan muistomerkin 
läheisyydessä.

Ohimarssia seurasi runsaslukuinen ylei-
sö Valtakadulla. Lapin Lennosto suo-
ritti myös ylilennon Hornet kalustolla 
ohimarssin yhteydessä.

Ohimarssin jälkeen valan vannoneille 
varusmiehille ja heidän läheisilleen tar-
jottiin valalounaat Konttisen kentällä 
ja uimarannan puistoalueella jälleen 
erinomaisin järjestelyin toteutettuna. 
Valalounaan jälkeen pidettiin johde-
tusti yksiköittäin lomatarkastukset 
”yleisötapahtumina” joukkoyksiköille 
osoitetuilla omilla alueilla. Lomatar-
kastuksen jälkeen pääsivät valanvan-
noneet jääkärit ansaitulle valalomalle 
joko läheisten kyydillä tai lomakulje-
tusten mukana.

Saapumiserän 2/08 
sotilasvala ja Rovaniemellä 22.8.2008

Yliluutnantti Juha Korhonen
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Juhlapuheen piti joukko-osastojen komentajiston vanhimpa-
na Jääkäriprikaatin komentaja eversti Kimmo Lehto.

Jääkäriprikaatin 

lippujoukkuetta 

johti ohimarssis-

sa kapteeni 

Timo Huhta.
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Yliluutnantti Ari Järveläinen

Jääkäriprikaatin 29. vuosipäivän vietto Sodankylässä

Ilta-
vastaanotto 
rantasaunan 

hämärtyvässä 
illassa.

Vuoden jääkäriprikaatilainen 
sosiaalikuraattori Pirkko Mu-
tenia.

Jääkäriprikaatin 29.vuosipäivää 
(1.10.) vietettiin Sodankylässä 
3.10.2008 kauniin kuulakkaassa 

syyssäässä. Vuosipäivää viettämään 
oli kutsuttu Jääkäriprikaatin oman 
väen lisäksi sotaveteraaneja, kiltalaisia, 
yhteistyökumppaneita sekä Jääkärip-
rikaatissa aiemmin palvelleita henki-
löitä.

Vuosipäivän juhlallisuudet alkoivat ar-
vokkaalla seppeleenlaskutilaisuudella 
Sodankylän sankarihautausmaalla, 

jossa nykypäivän sotilaat kunnioittivat 
menneiden sukupolvien  uhria isän-
maan hyväksi.

Varusmiesten vuosipäivän vietto alkoi 
reippaasti Kasarmin kentällä järjeste-
tyllä Jääkäri-kilpailulla. Leikkimielisessä 
yksiköidenvälisessä ryhmäkilpailussa 
tehtävät vaihtelivat kamiinan sytyttä-
misestä telamiinojen ja paaripotilaan 
kantoon. Tasaväkisen ja raivokkaan 
kilpailun voitti 2.Jääkärikomppanian 
ryhmä Lapin Jääkäripataljoonasta.

Vuosipäivän paraatikatselmus ja ohi-
marssi pidettiin perinteikkäällä Jout-
selän patsaalla. Paraatikatselmuksen 
yhteydessä Jääkäriprikaatin komentaja 
eversti Kimmo Lehto luovutti upsee-
rikokelas Arttu Ristolalle Puolustus-
voiman komentajan myöntämän so-
tilasansiomitalin ansiokkaasta toimin-
nasta liikenneonnettomuustilanteessa.

Vuosipäivän päiväjuhlasta ja juhlalou-
naasta jääkäriprikaatilaiset ystävineen 
saivat nauttia muonituskeskuksen ti-
loissa.

Eversti Kimmo Lehto palkitsi juhlassa 
prikaatin henkilöstöä. Vuoden jääkä-
riprikaatilaiseksi hän nimitti sosiaa-
likuraattori Pirkko Mutenian. Pirkon 
tekemä työ jääkäriprikaatilaisten, niin 
varusmiesten kuin henkilökunnankin 
hyväksi on pitkäaikaista ja mittavaa. 
Pirkko on oman väen ja yhteistyö-
kumppaneiden arvostama ja pidetty 
jääkäriprikaatilainen. Jääkäriprikaatin 
perinteikkään polkupyöräkilpailun, 
Jeesiönlenkin, voittaja palkittiin myös 
päiväjuhlassa.

Vuosipäivän iltavastaanotto pidettiin 
Jääkäriprikaatin rantasaunan tunnel-
mallisessa lappilaisessa ympäristössä. 
Iltavastaanotto eteni hämärtyvässä 
illassa välittömässä ja iloisessa ilma-
piirissä. Vieraat nauttivat herkullisista 
poro- ja lohiruuista nuotiotulilla ja laa-
vuilla seurustellen. 

Nuotiotulilla oli 
tunnelmaa.



MYÖNNETYT ANSIOMERKIT  
JA MITALIT 3.10.2008

Huollon ansioristi

Insinöörimajuri 
Martti AIKIO

Taloussihteeri 
Riitta MIKKOLA

MYÖNNETYT JÄÄKÄRIPRIKAATIN 
PIENOISLIPUT 3.10.2008

Everstiluutnantti Asko MUHONEN
Everstiluutnantti Heikki TAAVITSAINEN
Majuri Markku  IITTILÄINEN (eläkkeelle 1.12.2007)
Teknikkokapteeni Hannu TERVO
Yliluutnantti Vesa KYLMÄOJA
Luutnantti Juha PALMU (eläkkeelle 1.9.2007)
Luutnantti Esa KOSKINEN
Talouspäällikkö Johan SUKUVAARA
(eläkkeelle 1.1.2008)
Varastonhoitaja Kerttu MÄNTYNEN 
(eläkkeelle1.10.2008)

MYÖNNETYT LAPIN 
JÄÄKÄRIRISTIT 1.10.2008
Everstiluutnantti  
Heikki TAAVITSAINEN
Everstiluutnantti Asko MUHONEN
Everstiluutnantti Arto VAARALA
Yliluutnantti Pentti MÄÄTTÄ
Luutnantti Hannu-Pekka UUTELA
Luutnantti Henrik RUNDGREN
Luutnantti Janne MÄENPÄÄ
Luutnantti  Markus SÄRKELÄ
Luutnantti Arto HARJUNIEMI
Vänrikki Juha-Matti LEHTI
Vääpeli Jouko KAIHUA
Ylikersantti Tuomo VAARANIEMI
Kersantti Kari HOPPULA
Vanhempi asentaja 
lkka PEURANIEMI
Varastomies Juhani MATTANEN

Upseerikokelas 
Arttu Ristola

Jeesiönlenkin voitta-
jana palkittiin alokas 
Antti Kulmala Pohjan 
Jääkäripataljoonan 3. 
Jääkärikomppaniasta.

Jääkäri-
prikaatin 
pienois-
lipuilla 

palkitut

Lapin 
Jääkäri-

ristillä 
palkitut
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Ylennykset reservin 
sotilasarvossa 
6.12.

Ylivääpeliksi 
Petri TUOMISTO
Ylivääpeliksi 
Erkki VÄLITALO
Vääpeliksi 
ylikersantti Jari NASI
Kersantiksi 
Ilkka LOHIKOSKI
Alikersantiksi 
Timo LUUSUA

Myönnetyt 
palvelusarvot 
6.12.

Vääpeli ylikersantti 
Jari NASI

Myönnetyt 
ansiomerkit ja mitalit 
6.12.

Jalkaväen ansioristi
Ylikersantti Timo KALLIO

Ylennykset 6.12.

Kapteeniksi yliluutnantti 
Harri HUTTUNEN
Kapteeniksi yliluutnantti 
Terho NIEMINEN
Kapteeniksi yliluutnantti 
Antti PIPINEN
Kapteeniksi yliluutnantti 
Pekka KUSTULA
Kapteeniksi yliluutnantti 
Pentti MÄÄTTÄ
Luutnantiksi  vänrikki 
Juha-Matti LEHTI

”Kunnioitetut sotiemme veteraa-
nit. Arvoisat itsenäisen Suomen 
kansalaiset. Suomi on 91 vuotias. 

Sen vuoksi monissa tämän päivän pu-
heissa kerrataan historiamme tärkeim-
piä tapahtumia. Se onkin oikein, koska 
kansakunta ilman historiaa on kuin 
ihminen ilman muistia.” Näillä sanoilla 
aloitti eversti Kimmo Lehto puheensa 
itsenäisyyspäivän päiväjuhlassa Sodan-

kylän kunnantalolla.

Itsenäisyyspäivän juh-
latilaisuudet järjestet-
tiin perinteisesti yh-
teistyössä kunnan ja 
seurakunnan kanssa. 
Jääkäriprikaatissa Suo-
men 91 itsenäisyyspäi-
vän vietto aloitettiin jo 
5.12. kahvitilaisuuksil-
la, joissa julkaistiin it-
senäisyyspäivänä ylen-
nettävät ja palkittavat.  
Itsenäisyyspäivän oh-
jelma alkoi klo 08.30 
lipun nostolla ja paraa-

tikatselmuksella prikaatin esikunnan 
edessä. Seppeleet laskettiin Joutselän 
patsaalle ja Jänkäjääkärien muistomer-
kille. Päivän ohjelmassa oli myös juma-
lanpalvelus, seppeleenlasku Sankari- ja 
Vapaussodan muistomerkeille sekä 
kahvitilaisuus ja päiväjuhla. 

”Itsenäinen Suomi on suomalaisia var-
ten. Suomi on hyvä maa elää, paras 
meille suomalaisille. Tulevaisuutem-
me on turvattu ja kehittyy edelleen 

hyvään suuntaan jos 
vain uskomme siihen 
ja olemme valmiit te-
kemään yhdessä työtä 
maamme ja kansamme 
eteen.” totesi eversti 
Kimmo Lehto puhees-
saan ja toivotti kaikille 
erinomaisen hyvää it-
senäisyyspäivää.

Pohjois-Suomen Sotilaslää-
nin komentaja prikaatiken-
raali Jukka Haaksiala ylensi 
itsenäisyyspäivänä reservissä 
kersantiksi Matti Karhun Sa-
vukoskelta( vas), Jari Varalan 
Sodankylästä ja Heikki Tiaisen 
Kittilästä. Ylennykset julkaisi 
Ylä-Lapin Aluetoimiston pääl-
likkö everstiluutnantti Pekka 
Haavikko 5.12.2008 Jääkäripri-
kaatin perinnetilassa järjeste-
tyssä tilaisuudessa.

Joutselän patsaalle seppeleen 
laskivat eversti Kimmo Lehto, 
kersantti Juha-Matti Korvanen 
ja kokki Vilma Wikström. 

Paraatikatselmus prikaatin esi-
kunnan edessä. 

Itsenäisyyspäivä

Kapteeni Markku Hautaniemi
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Tammikuun alussa 2009 kotiutu-
neiden 1/08 saapumiserän 362 ja 
2/08 saapumiserän 180 vuoro-
kautta palvelleiden varusmiesten 
kotiuttamisjuhla järjestettiin 
uudenvuoden aattona 31.12.2008 
klo 19.00 Muonituskeskuksessa.

Juhlassa palkittiin seuraavat varusmie-
het:

Jalkaväen mitali, kunniakirja ja 
jalkaväen vuosikirja erittäin ansiok-
kaasta palveluksesta Jääkäriprikaa-
tissa
Upseerikokelas Karri Eero Johannes 
Rytilahti (3.JK) 
Kersantti Vesa Petteri Ojala (2.JK)

Sodankylän Reserviupseerien mitali 
ja puukko ansiokkaasta palveluk-
sesta Jääkäriprikaatissa
Upseerikokelas Pasi Pentti Tahkola 
(SISSIK)

Lapin Reserviläispiirien mitali ja 
puukko ansiokkaasta palveluksesta 
Jääkäriprikaatissa 
Alikersantti Tomi Seppo Arvid Hietala 
(SISSIK)

Itsenäisyyden puolesta -kirja ja 
Jääkärin testamentti ansiokkaasta 
palveluksesta Jääkäriprikaatissa
Korpraali Joni Juhani Kristian Kaikkonen 
(KRHK)

Jääkäriprikaatin kunniakirja ja 
puukko taitavasta ja kolarittomasta 
moottoriajoneuvon kuljettamisesta 
varusmiesaikana
Korpraali Ville Matti Huovinen (H- JA 
KULJK)

Jääkäriprikaatin kunniakirja ja 
puukko hyvästä palveluksesta 
erikoisajoneuvon kuljettajana Jää-
käriprikaatissa 

Jääkäri Timo Kalevi Seikkula (H- ja 
KULJK)

Jääkäriprikaatin kunniakirja ja 
puukko ansiokkaasta palveluksesta 
Lapin Jääkäripataljoonassa
Jääkäri Veli Petri Kalevi Koivuranta (1.JK)

Jääkäriprikaatin 
kunniakirja ja puukko 
ansiokkaasta pal-
veluksesta Pohjan 
Jääkäripataljoonassa
Korpraali Tapani Antero 
Leivo (3.JK)

Jääkäriprikaatin Killan luovuttama 
”Puolesta maan” -veteraanimatrik-
keli  parhaalle sodankyläläiselle 362 
vrk palvelleelle
Alikersantti Lauri Arvo Antero Kaltio-
kumpu (1.JK)

Jääkäriprikaatin Killan luovuttama 
”Puolesta maan” -veteraanimatrik-
keli parhaalle sodankyläläiselle 180 
vrk palvelleelle
Jääkäri Petri Kalevi Vaarala (2.JK)

Oulun Sotilaskotiyhdistyksen 
stipendi Oulun seudulta olevalle 
rehdille, reippaalle ja joukkoon 
sopeutuvalle varusmiehelle
Saapumiserä 1/08
Upseerikokelas Jaakko Juhani Mattila 
(1.JK), 
Upseerikokelas Sakari Iisak Alapuranen 
(2.JK), 

Upseerikokelas Antti Kustaa Vilkuna 
(SISSIK), 
Alikersantti Marko Antero Pirttikoski 
(3.JK), 
Upseerikokelas Joonas Matti Adrian 
Mustakangas (KRHK), 
Alikersantti Olli Petteri Kauppi (H- JA 
KULJK), 
Saapumiserä 2/08
Jääkäri Jere Petteri Rusanen (1.JK)
Korpraali Valtteri Mikko Porola (SISSIK)
Jääkari Mikko Kalle Rantala (KRHK)

Ulla Mustakallio rahaston stipendi 
ja kunniakirja 2/08 saapumiserän 
180 vrk palvelevalle hyvää sotilas-
kuntoa osoittaneelle varusmiehelle
Jääkäri Sami Reijo Juhani Kokkonen 
(1.JK)

Pohjan Prikaatin Killan stipendi 
erittäin ansiokkaasta palveluksesta 
Pohjan Jääkäripataljoonassa
Upseerikokelas Vesa Eerikki Haapala 
(KRHK)

Jääkäriprikaatin puukko ansiok-
kaasta palveluksesta Jääkäriprikaa-
tissa
Jääkäri Pauli Heikki Orava (KRHK)

Kiltamitali hyvähenkiselle varus-
miehelle
Jääkäri Risto Olavi Hökkä (1.JK)
Jääkäri Heikki Ilari Huhta (2.JK)
Upseerikokelas Jukka Tapani Saarela 
(SISSIK)
Jääkäri Ville Petteri Kumpulainen (3.JK)
Upseerikokelas Joonas Pellervo Tuuttila 
(KRHK)
Jääkäri Esa Olavi Korva (H- JA KULJK)

Kotiuttaminen



18 ETUPYÖRÄ 1 | 09

Kuva: © Jari Vaarala Kuva: © Jari Vaarala

Vierailuja ja tapahtumia

Reserviin 1.9.2008 jäänyt Pohjois-
Suomen Sotilasläänin komentaja 
kenraalimajuri Pertti Puonti tarkas-
ti Jääkäriprikaatin 20.8.2008 seu-
rassaan Sotilasläänin komentajan 
tehtävät vastaanottava prikaati-
kenraali Jukka Haaksiala. Tilaisuus 
oli samalla prikaatikenraali Haak-
sialan perehdytys Jääkäriprikaatin 
toimintaan. Tarkastuksen isäntänä 
Sodankylässä oli Jääkäriprikaatin 
komentaja.

Reserviläisliitto ry. järjesti 12.9 - 
14.9.2008 Jääkäriprikaatin alueella 
Sodankylässä valtakunnallisen ”HUIP-
PIS” viikonlopputapahtuman. Päivien 
teemana oli tutustuminen sotahisto-
riaan, Sodankylän varuskuntaan sekä 
paikalliseen reserviläistoimintaan. Vii-
konlopun aikana varuskunnassa vie-
raili noin 100 henkilöä. Ohjelmassa 

oli varuskuntaan tutustumisen lisäksi 
luentoja sodan aikaisista partisaanitu-
hoista Lapissa, liikkumista, tutustumis-
ta puolustusvoimien kalustoon sekä 
tietenkin iltajuhla. Tilaisuuden johti 
Jari Vaarala Sodankylän Reserviläiset 
ry:stä apunaan kapteeni evp Esa Riipi 
Sodankylästä.

Telakuorma-auto ajelua 
Jääkäriprikaatin alueella. 

Reserviläisliiton huipputapahtumaan ”HUIPPIS” 
Sodankylässä

Pohjois-Suomen 
Sotilasläänin komentajan tarkastus

Reserviläisliiton 2. vpj Pirjo 
Koponen sekä kirjailija/toimit-
taja Veikko Erkkilä Seitajärvel-
lä partisaaniuhrien 
muistomerkillä. 

Prikaatikenraali Jukka 
Haaksiala pitämässä 
puhetta henkilöstön 
edustajille.
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Pohjois-Karjalan 
Prikaati tutustui 
Jääkäriprikaatin 
toimintaan
Jääkäriprikaatin ja Pohjois-Karjalan 
Prikaatin johdon välinen yhteistoimin-
takokous järjestettiin Sodankylässä 
22.–23.10.2008. Tilaisuuden tavoit-
teena oli keskustelujen kautta löytää 
uusia kehittämisajatuksia molempien 
prikaatien joukkojen tuottamiseen, 
eri toimintojen ja organisaatioiden 
kehittämiseen, arktisen osaamisen ja 
kouluttamisen yhteistoimintaan sekä 
joukko-osastojen kansainväliseen toi-
mintaan. Tilaisuudessa olivat läsnä 
molempien prikaatien henkilöstöalan, 
operatiivisen valmiuden sekä huollon 
ja logistiikan kehittämisestä vastaavat 
henkilöt. Tilaisuus oli erittäin onnis-
tunut ja samanmuotoisia tapaamisia 
päädyttiin järjestämään jatkossakin.

Jääkäriprikaatilla oli jälleen kerran 
kunnia tukea Lapin lääninhallituk-
sen järjestämiä Lapin kuntapäiviä 
6.11.2008 Sodankylän varuskun-
nassa. Päivän teemana oli johtami-

nen muutoksessa ja kriisijohtami-
nen, jota alustamaan oli saapunut 
lukuisa joukkoa alan asiantuntijoi-
ta.

Lapin kuntapäivät 
Sodankylän varuskunnassa

Jääkäriprikaati osallistui XI Poh-
jois-Lapin koulutus- ja rekrytoin-
timessuille Sodankyläinstituutissa 
12.11.2008. Jääkäri Juho Tuovila 
opastaa Laura Kakkoa ekoaseam-
munnassa.

Jääkäriprikaatin komentajan eversti Kimmo Lehdon seurassa Poh-
jois-Karjalan prikaatin komentaja eversti Ville Hyvärinen ja molem-
pien tapaamiseen osallistuneiden prikaatien johtohenkilöstöä.
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Esittelyssä Sodankylän korjaamo

Insinöörimajuri Martti Aikio

Sodankylän korjaamo toteuttaa 
pääosin Jääkäriprikaatin kaluston 
kunnossapidon. Kunnossapito on 

kuitenkin laaja käsite, alkaen käyttäjän 
pienemmistä huoltotoimenpiteistä 
päättyen varikkotasolla suoritettavaan 
perushuoltoon. Kunnossapidettävän 
kaluston kirjo Jääkäriprikaatin tasoi-
sessa joukko-osastossa on suuri ja 
näin ollen vaatii kunnossapidon orga-
nisaatiolta laajaa osaamista. Eri alojen 
siviiliyritykset ovatkin jokapäiväisiä yh-
teistyökumppaneita kunnossapidon 
toteutuksessa. Korjaamon työpanos 
kohdistuu pääosin sotavarusteiden 
vikakorjauksiin ja huoltoihin. Pääsään-
töisesti kumppaneilla teetetty työ on 
takuuaikaista kunnossapidon töitä 
sekä erikoisosaamista mm. ajoneuvo-
jen peltikorjaukset.

Jääkäriprikaatin organisaatiossa kor-
jaamo sijoittuu huoltokeskuksen 
alaisuuteen. Sodankylän korjaamon 
vahvuus on 24 henkilöä. Korjaamo ja-
kaantuu ajoneuvo-, ase- ja elektroniik-
ka- ja materiaaliosastoihin.

Vuositasolla korjaamolla tehdään töitä 
seuraavasti: 1700 työtä  ajoneuvo-
osastolla ja huoltohallilla, 1100 työtä  
aseosastolla ja  900 työtä elektroniik-
kaosastolla. Korjaamo osallistuu varus-
miesten koulutukseen. Kunnossapito-
kursseja järjestetään myös kaksi kertaa 
vuodessa. Kurssin pituus on kolme 
viikkoa. Asesepät, ajoneuvoasentajat 
ja elektroniikka-asentajat saavat oppia 
korjaamon asentajilta kunnossapito-
kursseilla. Jääkäriprikaatin järjestämät 
sotaharjoitukset pitävät huolen, että 
korjaamon henkilöstölle maastossa 

olo ei ole vieras käsite ja taistelevien 
joukkojen kanssa toimiminen on tut-
tua puuhaa. 

Sodankylän korjaamo siirtyy uusin toi-
mitiloihin kesän 2008- 2009 aikana 
kolmessa eri vaiheessa. Kesän 2008 
aikana muutti korjaamon uusiin tiloi-
hin ajoneuvo-osasto, materiaaliosasto 
ja korjaamon toimisto. Kevään 2009 
aikana korjaamolle muuttaa ase- osas-
to ja kolmannen vaiheen valmistuessa 
syksyllä 2009 siirtyy elektroniikka-
osasto uusiin tiloihin. Vanha korjaamo 
on 60-luvulta sen ajan tekniikalla va-
rustettua. Uudet toimitilat ”Uimanie-

Aseosasto
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Ajoneuvo-osasto

men” kiinteistössä ovat nykyaikaiset, 
onhan se rakennettu 1990.
Uudella ratkaisulla saadaan myös kun-
nossapitotoiminnat ”saman katon” 
alle, jolloin saadaan kustannussäästöjä 
kiinteistömenoissa ja muutoinkin toi-
mintaa pystytään tehostamaan. Vanha 
korjaamorakennus toimii tulevaisuu-
dessa kalustovarastona.

Puolustusvoimissa kunnossapito elää 
kokonaisuudessaan muutosten ai-
kaa. Puolustusvoimat on tehnyt sopi-
muksen MILLOG  yhtiön kanssa, jolle 
on myyty varikkoja ja varikkojen osia 
henkilöstöineen, tiloineen ja konei-

neen. Strategisessa kumppanuudessa 
kotimaisen teollisuuden tehtävänä on 
asejärjestelmien, kuljetusvälineiden, 
panssarivaunujen, elektroniikkajärjes-
telmien sekä pioneeri- ja suojelumate-
riaalin kunnossapito. 

Puolustusvoimien joukko-osastoille 
jää osaaminen sekä tilat, koneet ja 
laitteet, joita joukko tarvitsee rauhan 
ajan päivittäiseen huoltoon sekä so-
dan ajan kunnossapitotöihin.

Sopimus tarkoittaa, että kyseinen yri-
tys vastaa tulevaisuudessa kaluston 
kunnossapidosta ja varaosien hankin-

nasta. Joukko-osastoihin kuten Jää-
käriprikaati jää kuitenkin korjaamo-
organisaatio, joka vastaa akuuteista 
vika-korjauksista ja normaaleista huol-
loista. 

Muutoksen läpiviennissä koetaan var-
masti monenlaisia haasteita, mutta 
yhteistyötä avoimin mielin tekemällä 
saadaan liitto varmasti onnistumaan.

Varasto-osasto

Sähköosasto
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RESERVIIN JA ELÄKKEELLE

1.10.  
Varastonhoitaja Kerttu MÄNTYNEN

1.11.  
Varastomies Markku MARJALA

VIRKAAN NIMITYKSET 

1.9.
Erikoisupseerin virkaan 
Matti HAKKARAINEN

1.12.
Aliupseerin virkaan 
Ylikersantti Mika AUER
Ylikersantti Juha-Matti LEHTI
Ylikersantti Jarkko LUIRO
Ylikersantti Asta ALIORAVAINEN
Varastonhoitajan virkaan 
Sirkka-Liisa KUMPULA

Upseerin perustutkinnon suorittaneet ja 
määräaikaisen reservinupseerin virkaan 
nimitetyt

1.8.-30.11.2008 luutnantti Mika AUER

Määrä-aikaisen aliupseerin virkaan 
nimitetyt

Kersantti Reima IDSTRÖM
Kersantti Pekka RAASSINA

SIIRROT 
JÄÄKÄRIPRIKAATISTA 1.8.

Everstiluutnantti Heikki TAAVITSAINEN, 
määrätty apulaisosastopäälliköksi kansliaan 
Pääesikunnassa
Yliluutnantti Mika PENTTINEN, 
määrätty Maasotakoululle

Henkilöstössä tapahtuu

Asta Alioravainen

Juha-Matti Lehti

Sirkka-Liisa Kumpula

Mika Auer

Jarkko Luiro

Timo Kallio

Matti Hakkarainen

Pekka Raassina
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Sihteeri Maila Korhonen

Eversti Mauri Koskela 
Jääkäriprikaatin komentajaksi 1.2.2009 alkaen

Eversti Mauri Koskela on synty-
nyt Lappajärvellä 19. syyskuuta 
1960.

Kadettikoulusta hän on valmistunut 
vuonna -83. Hän on toiminut jouk-
kueen johtajana ja varapäällikkönä 
Kymen Jääkäripataljoonassa, tieduste-
lulinjan johtajana Reserviupseerikou-
lussa, operatiivisen toimiston osas-
toupseerina ja toimistopäällikkönä 
Seinäjoen Sotilaspiirin Esikunnassa.

Sotakorkeakoulun yleisesikuntakurssil-
ta hän valmistui vuonna 1995, minkä 
jälkeen hän on toiminut operaatio- ja 
esikuntapäällikkönä Vaasan Sotilaslää-
nin Esikunnassa, Satakunnan Jääkäri-
pataljoonan komentajana, apulaisjoh-
tajana Puolustusvoimien Kansainväli-
sessä Keskuksessa ja esikuntapäällik-
könä Porin Prikaatissa.

Vuodesta 2007 hän on toiminut Puo-
lustusvoimien Kansainvälisen Keskuk-
sen johtajana mistä siirtyy Jääkäripri-
kaatin komentajaksi 1.2.2009 alkaen.

Kansainvälisissä rauhanturvaope-
raatioissa hän on ollut neljä kertaa. 
Joulukuusta -89 helmikuuhun -91 
hän palveli varapäällikkönä ja tiedus-
telu-upseerina UNDOF/Suomen Pa-

taljoonassa Israelin ja Syyrian välisellä 
alueella. Kesäkuussa -96 hän aloitti 
operaatiopäällikkönä IFOR/Suomen 
Pataljoonassa Bosniassa ja jatkoi esi-
kuntapäällikkönä SFOR/Suomen Pa-
taljoonassa vuoden -97 tammikuusta 
maaliskuuhun. Vuonna 1998 hän pal-
veli operaatiopäällikkönä UNPREDEP 
operaatiossa Macedoniassa. Viimeisin 
palvelustehtävä oli CIMIC-päällikkönä 
ISAF operaation esikunnassa Afgha-
nistanissa vuonna 2002.

Everstiksi Mauri Koskela on ylennetty 
vuonna 2006.
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”Kannusta Kaveri Kuntoon” on 
myös tänä vuonna vuoden lii-
kuntateemana. Teeman tarkoi-

tuksena on saada henkilöstö pitämään 
itsensä kunnossa sekä aktivoida niitä 
henkilöitä liikkumaan, jotka eivät vielä 
jostain syystä liiku terveyden kannalta 
riittävästi.

Terveyden ja hyvinvoinnin kannalta 
säännöllinen liikunta on tärkeää jo-
kaiselle ja kaikissa elämänvaiheissa. 
Terveysliikunnan suositusten mukai-
sesti jokaisen aikuisen tulisi harrastaa 
useimpina päivinä viikossa - mieluiten 
päivittäin kohtuullisesti rasittavaa lii-
kuntaa tai muuta fyysistä aktiivisuutta 
yhteensä vähintään 30 minuutin ajan. 
”Päiväannos” voi koostua useista vä-
hintään 10 minuutin erilaisista arkielä-
män fyysisistä aktiviteeteistä. Hyvänä 
yleisohjeena pidetään UKK-instituutin 
laatimaa ”liikuntapiirakka” suositusta.

Jääkäriprikaatissa ohjatun liikunnan 
harrastamisen aloittaminen on help-
poa, koska lähes jokainen on osallistu-
nut säännölliseen kuntotestaukseen, 
jonka pohjalta on helppo tehdä jokai-
selle henkilökohtainen kunto-ohjelma. 
Jääkäriprikaatissa liikunnan ammatti-
laiset ohjaavat mielellään kunnon ke-
hittämisestä kiinnostuneita. Ottamalla 
reippaasti yhteyttä Jouni Puljujärveen, 

Kari Mähöseen tai Mika Nikulaan saa 
varmasti tarvittavat ohjeet liikuntaan.

Asennemuutos kuntotestaukseen 
pakollisena kenttäkelpoisuussuorituk-
sena on siis aika unohtaa ja ajatella 
koko prosessi mahdollisuutena. Myös 
alle 40-vuotiaita sotilaita testataan 
mielellään pyörätestillä, mikäli henkilö 
on kiinnostunut omasta kunnostaan. 
Kenttäkelpoisuustulokseksi sitä ei kui-
tenkaan hyväksytä, ellei kestävyyskun-
to ole ollut viime vuonna heikko.
Kuntotestaukseen osallistuminen mak-
saa ”porttien ulkopuolella” 50 eurosta 
ylöspäin. 

Hiihdon sotilaiden 
SM-kilpailut Sodankylässä 

Jääkäriprikaati järjestää jälleen kerran 
hiihdon sotilaiden Suomenmestaruus-
kilpailut Sodankylässä 23.–26.3.2009. 
Kilpailut johtaa everstiluutnantti Jyrki 
Kaiponen apunaan kokenut kilpailu-
koneisto. Kilpailut käydään Kommat-
tivaaran hiihtostadionilla sekä varus-
kunnan latu-urilla ja ampumaradalla. 
Tiistaina 24.3. kilpaillaan rynnäkköki-
vääriampumahiihdossa. Keskiviikkona 
25.3. kamppaillaan maastohiihdon ja 
ampumahiihdon mestaruuksista. Tors-
taina ratkotaan varusmiesten viestimi-

talit sekä kilpailujen kuninkuuslajina 
partiohiihdon mestaruus.

Vuoden 2008 päätöspuhuttelussa pal-
kittiin aktiiviset liikkujat ja innokkaim-
mat työpisteet.

Aktiivisin työpiste kuntotestaukseen 
osallistumisessa 1.6. mennessä oli Kor-
jaamon väki. Korjaamon henkilöstö oli 
suorittanut puolet kenttäkelpoisuus-
testeistä 1.6. mennessä.

Fyysisessä kunnossa (HKI) sekä kent-
täkelpoisuudeltaan paras työpiste oli 
LAPJPE:n väki. LAPJPE:n indeksien 
keskiarvo oli 4,38. Kuntoindeksissä 
laskuihin otettiin kaikki työpisteen va-
kinaisessa työsuhteessa olevat sotilaat 
ja siviilit. 
Kenttäkelpoisuusindeksiin laskettiin 
vain sotilashenkilöstö. Näiden kahden 
indeksin keskiarvosta saatiin lopputu-
los. Mikäli joku henkilö ei ollut tehnyt 
testejä, eikä hänellä ollut perusteltua 
syytä, oli tulos 0. 

Kotirata-ammuntoihin 2008 osallistu-
misesta palkittiin JPR:n kolme parasta 
ampujaa sekä arvottiin yli 400 pistettä 
ampuneiden kesken esinepalkintoja.

Jääkäriprikaati liikkuu

Yliluutnantti Jouni Puljujärvi
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Teknkapt 
Pertti 
Viitanen Ylil 

Toni 
Sulasalmi

Ylil 
Antti 
Pipinen

JPR:n kilpailut 
ja tulokset
Jääkäriprikaatissa kilpailtiin vuonna 
2008 henkilökohtaisista sekä yksikkö-
kohtaisista paremmuuksista hiihtola-
jeissa, ammunnassa, suunnistuksessa, 
sotilas-4-ottelussa, Jeesiönlenkki pyöräi-
lykilpailussa sekä hengenpelastusuinnis-
sa. Tulokset lajeittain kolmen parhaan 
osalta muodostuivat seuraaviksi:

RK-AMPUMAHIIHTO

Varusmiehet
1. Opp Antti Haahti 3.JK  0:29:34
2. Opp Vesa Virkkunen 3.JK 0:30.18
3. Opp Juhani Tolonen 3.JK 0:30:58

Naiset
1. Jääk Sivi Jomppainen 3.JK 0:42:03
2. Jääk Anu Lassila 3.JK 0:59:28

Henkilökunta
1. Ylil Kari Mähönen 3.JK 0:31:57
2. Ylil Tapani Lampinen 1.JK 0:32:20
3. Ltn Janne Mäenpää Varasto-os 
    0:32:20

Joukkuekilpailu
1. 3.Jääkärikomppania 1:41:51
2. 1.Jääkärikomppania 1:42:48
3. Sissikomppania 2:06:36

PARTIOHIIHTO

A-sarja
1.sija 1.Jääkärikomppania 1:32:26
2.sija 3.Jääkärikomppania 1:41:48
3.sija Sissikomppania 1:49:53

B-sarja
1.sija 3.Jääkärikomppania 2 0:58:36
2.sija 3.Jääkärikomppania 1 1:08:09
3.sija Sissikomppania 1 1:13.16

C-sarja
1.sija 3.Jääkärikomppania 1:18:38

AMMUNTA

Henkilökunta SP3
1. Teknkapt Pertti Viitanen 97 pist
2. Ltn Janne Mäenpää 91 pist
3. Ylil Nuutti Tarvainen 87 pist

Henkilökunta SP4
1. Teknkapt Pertti Viitanen 76 pist
2. Ltn Jukka Martikainen 74 pist
3. ylil Ari Lappalainen 74 pist

Henkilökunta RK 3x5ls
1. Ylil Antti Pipinen 126 pist
2. Vääp Jouko Kaihua 120 pist
3. Ylil Toni Sulasalmi 115 pist

Henkilökunta RK6+6+6ls
1. Ylil Toni Sulasalmi 168 pist
2. Teknkapt Pertti Viitanen 165 pist
3. Vääp Jouko Kaihua 164 pist
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Ltn 
Janne 
Mäenpää

Evl 
Jyrki 
Kaiponen

Kers 
Reima 
Idström

Ylil 
Annukka 
Ylivaara

Varusmiehet vakiokivääri 20ls
1. Alik Marko Ahola 1.JK 186 pist
2. Alik Tatu Rahja 3.JK 176 pist
3. Alik Jarkko Kouva SISSIK 171 pist

Varusmiehet RK 3x5ls
1. Alok Arto Ojala KRHK 114pist
2. Alik Tatu Rahja 3.JK 108pist
3. Alik Jani Karvo 2.JK 107pist

Varusmiehet RK 6+6+6ls
1. Alok Osma-Pekka kotajärvi 
    KRHK 163 pist
2. Alik Matias Asikainen 2.JK 160 pist
3. Alik Jarkko Kouva SISSIK 158 pist

Joukkuekilpailu
1. Kranaatinheitonkomppania 
    1323 pist
2. 2.Jääkärikomppania 1222 pist
3. Sissikomppania 1210 pist

KOTIRATA-AMMUNTA

Yhteistulos
1. Teknkapt Pertti Viitanen JPRE 
    444 pist
2. Ylil Ali Vaarala JPRE 437 pist
3. Ylil Tapio Hoppula JPRE 431 pist

Työpisteittäin
1. Huolto-osasto 392,5 pist
2. Varastotoimisto 391,6 pist
3. Henkilöstöosasto 379 pist

SUUNNISTUS

Varusmiehet
1. Alok Mikko Kurkela 3.JK 0:29:39
2. Upskok Niko Hyväri 3.JK 0:43:46
3. Upskok Heikki Klemetti 1.JK 
    0:50:37

Henkilökunta
1. Ltn Janne Mäenpää Varasto-os 
    0:50:48
2. Ylil Terho Nieminen 1.JK 0:52.33
3. Vänr Tuomas Poikela 3.JK 0:55.14

Naiset
1. Ylil Annukka Ylivaara KRHK 1.13:31
2. Alik Sivi Jomppanen 3.JK 1:19:32
3. Riitta-Liisa Särkelä JPRE 1:26:27

Joukkuekilpailu
1. 3.Jääkärikomppania 2:59:16
2. Sissikomppania 4:23:12
3. 2.Jääkärikomppania 5:20:52

YÖSUUNNISTUS

Henkilökunta
1. Kers Reima Idström 1.JK 0:37:28
2. Ltn Janne Mäenpää Varasto-os 
    0:41:18
3. Kapt Juha Junttila JPRE 0:47:25

Kuntosarja
1. Evl Jyrki Kaiponen JPRE 0:31:19
2. Kapt Ariko Miettinen JPRE 0:37.17
3. Kapt Arto Lilja JPRE 0:42:03

PARTIOSUUNNISTUS

A_sarja
1. 3.Jääkärikomppania 3:46:37
2. 1.Jääkärikomppania 5:12:09
3. Sissikomppania  5:55:48

B-sarja
1. SissiJ/3.Jääkärikomppania 3:42:57
2. TJUE1/3.Jääkärikomppania 4:32:15
3. TJUE2/3.Jääkärikomppania 4:40:20

C-sarja
1. Huoltokeskus 3:30:28
2. Jääkäriprikaatin Esikunta 3:36:09
3. Sissikomppania 6:51:31

SOTILAS-4-OTTELU

Varusmiehet
1. Alok Juha-Matti Savukoski 1.JK 
    1955 pist
2. Alok Riku Riepula 3.JK 1947 pist
3. Alok Tuukka Aalto 3.JK 1927 pist

JEESIÖN-LENKKI 
PYÖRÄILYKILPAILU

Varusmiehet
1. Alok Antti Kulmala 3.JK 2:03:36
2. Alok Mikko Kurkela 3.JK 2.08:36
3. Alok Toni Kola 3.JK 2:10:52

Joukkuekilpailu
1. Sissikomppania 2:45:50
2. 3.Jääkärikomppania 2:49:19
3. 2.Jääkärikomppania 2:52:20

HENGENPELASTUSUINTI

1/08 saapumiserä
1. Upskok Juho Salmi H-JA KULJK 
    2.04,0
2. Alik Veera Alari H-KA KULJK 
    2.35,8
3. Opp Lauri Holappa 3.JK 2.37,3

2/saapumiserä
1. Jääk Markus Salomaa KRHK 2.04,3
2. Opp Antti Rantakari 3.JK 2.06,2
3. Opp Ville Välimaa 3.Jk 2.10,9
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Jääkäriprikaatin joukkoja osallistui 
marraskuussa 2008 valtakunnalli-
seen tykistön ampumaharjoituk-

seen sekä sitä edeltävään Kainuun Ty-
kistörykmentin ampumaharjoitukseen 
Rovajärvellä.

Tykistön ampumaharjoitus kokosi val-
takunnan tykistöjoukot tarvittavine 
tukielementteineen harjoittelemaan 
joukkojen yhteistoimintaa sekä am-
pumaan monipuolisia ja vaativia kova-
panosammuntoja pohjoisen talvisissa 
olosuhteissa. Kyseessä oli tykistöjouk-
kojen koulutuksellinen huipentuma, 
jossa joukkojen todellista osaamista 
mitattiin vaativissa, lähes todellisia so-
dan ajan tilanteita vastaavissa olosuh-
teissa.

Jääkäriprikaatista harjoitukseen osal-
listuivat sen eri vaiheissa tulenjohtu-
eet Sissikomppaniasta sekä 1. Jää-
kärikomppaniasta tuotettavana ollut 
jääkäripataljoonan esikunta, 2. Jääkä-
rikomppanian perustamat esikunta-
komppanian osat, sotilaspoliisiosasto 
Huolto- ja kuljetuskomppaniasta sekä 
kranaatinheitinkomppania, joka oli 

ainut varsinainen kranaatin-
heitinyksikkö koko harjoituk-
sessa. 

Ennen varsinaista tykistön 
ampumaharjoitusta kranaa-
tinheitinkomppania osal-
listui 13.-17.11. Kainuun 
Tykistörykmentin ampuma-
harjoitukseen. Ampuma-
harjoituksen teemana oli 
perussuoritusten harjoit-
telu ja tykistön ampuma-
harjoituksessa vaadittavan 
osaamisen varmistaminen. 
Kranaatinheitinkomppania 
oli ampunut kovapanosammunto-
ja edellisen kerran syyskuussa Kylä-
järvellä, joten tämä harjoitusvaihe oli 
erittäin tarpeellinen erityisesti ampu-
mateknisen osaamisen kannalta. Kra-
naatinheitunkomppania ei ollut aivan 
täysivahvuisena liikkeellä. Joukkotuo-
tannossa oli syksyllä ainoastaan kaksi 
tulijoukkuetta määrävahvuisen kolmen 
sijaan. Tämä ei toimintaan kuitenkaan 
vaikuttanut.

Va r s ina i -
seen ty-
kistön am-
pumahar-
joitukseen 
o s a l l i s t u i 
ka i kk i aan 
noin 3000 
varusmies-
tä, reservi-
läistä ja pal-
kattuun hen-
kilökuntaan 
k u u l u v a a . 
Harjoituksen 
ensimmäises-
sä vaiheessa 

(T-vaihe) harjoitusjoukot ampuivat 
kovapanosammuntoja ja harjoitteli-
vat taisteluosaston kokoonpanossa. 
Jääkäriprikaatin joukot muodostivat 
yhdessä Kainuun Prikaatin joukkojen 
kanssa Taisteluosasto 1:n. Taistelu-
osaston esikuntana toimi Jääkäripri-
kaatin perustama jääkäripataljoonan 
esikunta kapteeni Terho Niemisen joh-
dolla.

Jääkäriprikaatin joukot tykistön 
ampumaharjoituksessa

Everstiluutnantti Jari Haataja
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Harjoituksen toisessa vaiheessa, niin 
sanotussa järjestelmäharjoituksessa 
(J-vaihe), harjoiteltiin koko tykistöjär-
jestelmän toimintaa osana prikaatin 
taistelua. Harjoitusvaiheen lopussa 
joukkojen oli osattava useamman tu-

liyksikön tulenkäyttö ja tulen keskittä-
minen, joukkojen liittyminen yhtymän 
viestijärjestelmään ja eri johtoportai-
den johtamistoiminta komentopai-
koilla. Harjoitusjakso ja samalla koko 
tykistön ampumaharjoitus päättyi 
koulutustarkastusammuntaan, jossa 
mitattiin tykistöjoukkojen sekä kra-
naatinheittimistön koulutustaso vaati-
villa tulitehtävillä.

Olosuhteet Rovajärvellä olivat talviset. 
Lunta oli parikymmentä senttiä, pak-

kanen pysytteli koko harjoituksen ajan 
inhimillisissä lukemissa. Vesikelejäkään 
ei harjoitusjaksoon sattunut, joten 
sään voidaan todeta suosineen harjoi-
tusta. Ammunnan pystyttiin toteutta-
maan lähes suunnitelman mukaisesti, 

Kainuun Tykistörykmentin ampuma-
harjoituksessa heitinkomppanialla ei 
päästy yhtenä päivänä ampumaan ol-
lenkaan sankan sumun vuoksi.

Havaintoja 
Jääkäriprikaatin 
joukkojen toiminnasta

Kaiken kaikkiaan Jääkäriprikaatin jou-
kot selvisivät harjoituksesta hyvin ja 

saivat positiivista palautetta toimin-
nastaan usealta taholta. Parantamisen 
varaa toki aina on, etenkin taistelutek-
nisellä puolella. Sen osalta pääasial-
linen mittaus tapahtuikin vasta yhty-
mäharjoituksessa Taivalkoskella, joten 
taistelutekniikan hiomiseen jäi vielä 
aikaa. Harjoitusjoukkojemme ilme oli 
koko harjoituksen ajan positiivinen 
ja yritteliäs. Etenkin kranaatinheitin-
komppania toimi pitkästä ja ajoittain 
raskaastakin harjoituksesta huolimatta 
mallikkaasti ja suoritustaan koko ajan 
parantaen.

Harjoitusta sävyttivät monet vierailut 
ja tarkastukset, joista voidaan mainita 
ainakin ulkomaisten sotilasasiamies-
ten, tykistön tarkastajan sekä Pohjois-
Suomen Sotilasläänin komentajan pri-
kaatikenraali Jukka Haaksialan käynnit 
kranaatinheitinkomppanian tuliase-
missa.

Kokonaisuudessaan tykistön ampu-
maharjoitus tarjosi Jääkäriprikaatin 
joukoille oivallisen tilaisuuden moni-
puoliseen toiminnan harjoitteluun. 
Tulenjohto-osat pääsivät johtamaan 
kovapanosammunnoissa niin heitti-
mistön kuin tykistönkin tulta. Jääkä-
ripataljoonan esikunta ja esikunta-
komppania pääsivät toimimaan ym-
päristössä, jossa oli tarjolla yhtymän 
viestijärjestelmän tarjoamat palvelut 
sekä lukuisa määrä eri johtoportaita 
johdettavana tai yhteistoimintaosa-
puolina. Ennen kaikkea heitinkomppa-
nia sai tilaisuuden ampua monipuolisia 
kovapanosammuntoja varsin mittavilla 
ampumatarvikemäärillä.
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Maavoimien uuden harjoi-
tusjärjestelmän huipen-
tuma on yhtymäharjoitus. 

Pohjois-Suomen sotilasläänissä 
harjoitus järjestettiin nyt toisen 
kerran. Maavoimien komentaja oli 
käskenyt harjoituksen johtamisen 
Jääkäriprikaatille. Harjoitus järjes-
tettiin 9. - 16.12.2008 Taivalkoski 
- Puolanka - Pudasjärven alueella. 
Mittaluokaltaan harjoitus oli suuri 
käsittäen noin 4000 henkilöä ja 
650 ajoneuvoa. Harjoituksen johti 
Jääkäriprikaatin komentaja eversti 
Kimmo Lehto. 

Harjoitusjoukot

Harjoitusjoukot muodostettiin La-
pin Rajavartioston, Jääkäriprikaatin, 
Lapin Ilmatorjuntarykmentin, La-
pin Lennoston, Kainuun Prikaatin, 
Kainuun Rajavartioston ja Pohjois-
Karjalan Prikaatin varusmiehistä ja 
reserviläisistä. Harjoitukseen osal-
listuivat lisäksi PSSL:n eri esikunnat, 
järjestäen omia kertausharjoituksi-
aan tai tukivat harjoitusjoukkoja 
asettamalla henkilöstöä eri tehtä-
viin. Lyhyesti sanottuna yhtymähar-
joituksessa harjoittelivat Pohjoisen 
Suomen puolustajat. Harjoituksen 
merkittävyyttä korostaa se, että 
suurin osa joukoista toimi omassa 
sodan ajan tehtävässään.
 
Harjoituksen suunnit-
telu

Näin suuren harjoituksen suunnit-
telu aloitetaan jo pari vuotta ennen 
harjoitusta. Maavoimien toiminta-
suunnitelmassa vuodelle 2008 har-
joitukselle annettiin viimeiset lin-
jaukset ja tavoitteet. Harjoituksen 
suunnittelu Jääkäriprikaatissa to-
teutettiin projektiryhmän johdolla. 
Harjoituksen projektiryhmä kartoit-
ti harjoitusalueen ja määritti alus-
tavat joukkojen toiminta-alueet. 
Jääkäriprikaati johti kaksi yhteistä 
suunnittelutilaisuutta perinteisellä 
Maijanlammen leirialueella. Edel-
leen puolustusvoimien käytössä 
oleva alue sopi erinomaisesti suun-
nittelutilaisuuden järjestämiseen ja 
joukkojen majoittamiseen. Suun-
nittelutilaisuudessa harjoitukseen 

osallistuvien joukkojen edustajat 
yhteen sovittivat kaikkien eri jouk-
kojen koulutustarpeet mahdolli-
simman tarkoituksen mukaisella 
tavalla. On tietysti selvää, että näin 
suuressa harjoituksessa on tehtävä 
kompromisseja, jotta harjoitusko-
konaisuudesta tulee toimiva. 

Harjoituksen huolto

Harjoituksen järjestäminen alueel-
la, jonka läheisyydessä ei ole va-
ruskuntaa asettaa huollolle erityisiä 
vaatimuksia. Harjoitusjoukkojen 
moninaisuus ja eri vaatimukset tu-
levat selkeimmin esille huollossa. 
Harjoitusaika, alkava talvi, luo myös 
omat haasteensa huollon suunnit-
telijoille ja toimijoille. Harjoituksen 
aikana huolto sai tehtäväkseen 
mitä moninaisimpia tehtäviä ja 
vaatimuksia. Huollon vaatimuksia 
kuvannee hyvin seuraavat kulutus-
ta kuvaavat lukemat: halkoja 750 
mottia, muona-annoksia 120 000 
ja polttoaineita 80 000 litraa. 

Miehestä mittaa

Harjoituksessa joukkojen koulutuk-
sellinen suorituskyky mitattiin Maa-
voimien esikunnan ohjeistamalla 
tavalla. Koulutuksellinen suoritus-
kyvyn mittaaminen Jääkäriprikaatin 
joukkojen osalta käsitti viiden eri 
yksikön ja lukuisten erillisten kou-
lutusryhmien arviointia. Arviointi 
suoritettiin perinteisesti pääkoulut-
tajan, kouluttajan ja ulkopuolisen 
mittaajan kanssa. Pitkä harjoitus 
mahdollisti hyvin joukkojen ja ryh-
mien sekä yksittäisten taistelijoiden 
mittaamisen. Joukoissa oli selvästi 
havaittavissa tahtotila toteuttaa 
annetut tehtävät mahdollisimman 
hyvin. Eri joukko-osastojen jouk-
kojen välille ei tullut suoranaista 
kisaa, mutta kyllä selkeästi halut-
tiin näyttää oma osaamisen taso. 
Pitkä harjoitus talvissa olosuhteis-
sa oli fyysisesti vaativa. Alaisista 
huolehtiminen oli yksi harjoituksen 
teemoista. Saatujen havaintojen ja 
tulosten perusteella tässä onnistut-
tiin hyvin.   

Yhtymäharjoitus Savotta 08

Everstiluutnantti Arto Vaarala
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Alaisiin luotetaan

Suurten harjoituksien suunnittelu ja 
johtaminen edellyttää sitoutumista 
yhteisiin pelisääntöihin. Harjoituk-
sen johdon koostuessa projektior-
ganisaatiosta on selvää, että vas-
tuu eri toimintojen ja tapahtumien 
osasta on jaettava. Tehtävien jaka-
misen jälkeen tulee voida luottaa 
vastuuhenkilön ja -organisaation 
osaamiseen. 

Harjoitusjoukoissa tämä on aivan 
keskeinen toimintamalli. Itse kuin 
vastaa omista tehtävistään ja jou-
koistaan. Jääkärien osalta tämän 
voisi kiteyttää seuraavasti - tavoit-
teessa tavataan!

Tietysti suuressa harjoituksessa tu-
lee vastoinkäymisiä, mutta sitä var-
ten harjoituksia järjestetään. Uu-
den johtamiskulttuurin myötä niin 
johtajat ja joukot saavat palautetta 
suorituksistaan, mutta myös arvioi-
vat omaa toimintaansa. Palautteen 
kautta joukko kykenee paranta-
maan omaan toimintaansa ja siirty-
mään yhä vaativampiin tehtäviin.

Palvelusturvallisuutta 
korostettiin

Varusmiesten ja reserviläisten pal-
velusturvallisuus on joukkojen työ-
turvallisuutta. Palvelusturvallisuus 
on asennekysymys, jota ei voida 
käskeä. Tältä osin asenteet olivat 
kohdallaan, joukot toimivat suun-
nitellusti ja mitään suuria turvalli-
suuspoikkeamia ei ilmennyt. 

Joukkojen toi-
minta

Jääkäriprikaatin joukko-
jen pääosa oli perustetussa 
jääkäripataljoonassa. Patal-
joonan tehtävät olivat mo-
ninaiset ja loppua kohden 
rasittavuudeltaan kohoavat. 

Jääkäripataljoonan tehtävät ovat 
perinteisesti olleet haastavimmat ja 
näin se oli nytkin. Jääkäriprikaatin 
perustamien joukkojen vahvuutena 
harjoituksessa oli kaluston ja väli-
neiden käyttötaito.

Pataljoonassa oli yksi toimiva jääkä-
rikomppania. Tästä syystä komppa-
nia joutui erityisen koville. Kaikesta 
huolimatta komppania suoritti teh-
tävänsä ja saavutti tavoitteensa. 

Harjoituksen ilmatoiminta oli suun-
niteltu hyvin ja se mahdollisti jouk-
kojen ilmasuojelullisten ja –torjun-
nallisten toimintojen testaamisen. 
Maastouttamisen osalta kranaa-
tinheitinkomppanian valelaitteet 
tulivat heti harjoituksen aluksi tu-
hotuksi, mutta hyvä näin. 

Aselajien välistä yhteistoimintaa 
harjoiteltiin paljon. Yhteistoiminta 
oli mutkatonta ja opettavaista. Yh-
teistoiminnan perimmäinen tarkoi-
tus, tukea iskevien osien taistelua 
toteutui suunnitellusti. Suuressa 
harjoituksessa on tietysti vaiheita 
jolloin ei voida toimia ohjesäännön 
mukaisesti. Pieniä kommelluksia 
sattui meidänkin alueella, mutta 
huumorilla selvittiin ja hyökkäys 
kohti tavoitetta jatkui. 

Savotta-sanalla on historiallinen 
kaiku koillismaalla. Savottojen jäljet 
näkyivät edelleen maastossa. Mei-
dänkin toiminnan kautta puustoa 
kaatui, mutta toivottavasti meidän 
jäljet häipyvät nopeammin kuin 
edellisen savotan. 
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NLAW - Tulivoimaa jalkaväelle

Majuri Matti Honkela, Maavoimien Esikunta

NLAW suomalaisen 
ampujan olalla 
kenttäkoeammunnoissa.

Jalkaväki on ottamassa palvelus-
käyttöön uutta lähipanssarintor-
juntajärjestelmää. NLAW – lähi-

panssarintorjuntaohjusjärjestelmä tuo 
jalkaväelle tehokkuutta ja tulivoimaa 
panssarivaunujen tuhoamiseen. Hank-
keen käyttöönottovaihe etenee vauh-
dikkaasti, sillä ensimmäisen varusmies-
joukkueen koulutus on jo käynnissä.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen esivalmisteluvaihe käyn-
nistettiin keväällä 2004 tarjouspyyn-
töjen lähettämisellä. Syksyllä 2004 
järjestettiin kaksi kuukautta kestänyt 
kenttäkoevaihe. Kenttäkokeessa tes-
tattiin järjestelmien käytettävyyttä, 
kestävyyttä, soveltuvuutta panssarin-
torjunnan kokonaisuuteen, koulutuk-
sen helppoutta ja koulutusvälineiden 
soveltuvuutta varusmiesten sekä re-
serviläisten käyttöön. Keväällä 2005 
järjestettiin lyhyt huollon demonstraa-
tio, jossa voitiin arvioida huollon help-
poutta ja tarvetta erikoistyökaluille ja 
testilaitteille.

Vuosina 2006 ja 2007 hankkeessa 
keskityttiin koe- ja kenttäkoeammun-
toihin, taktiseen käytettävyyteen sekä 
järjestelmien teknisten suoritusky-
kytekijöiden arviointiin. Koko evalu-
ointivaiheen ajan arvioitiin myös seu-
rannaisvaikutuksia, kuten varastoin-
tijärjestelyjä, koulutustilatarpeita ja 
elinjaksokustannuksia. Tehokkuusarvi-
oinnissa käytettiin hyväksi myös ope-
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Seurannan periaate. Am-
puja seuraa maalia 3-6 se-
kuntia, laukaisee ohjuksen 
ja ohjus lentää automaatti-
sesti ennakkopisteeseen.

Ohjus iskee maalivaunun 
kattoon koeammunnoissa.

raatioanalyyttisiä simulointityökaluja. 
Mallinnuksen parametrit saatiin kent-
täkokeen simulaattori- ja sisäpiippu-
ammunnoista sekä valmistajien ilmoit-
tamista tuhoamistodennäköisyyksistä. 
Niin varusmiehet kuin henkilökuntakin 
ampuivat yli 10 000 rekisteröityä si-
mulaattorilaukausta molemmilla ase-
järjestelmillä.

Kaupallisten neuvottelujen jälkeen 
hankintasopimus allekirjoitettiin jou-
lukuussa 2007. Suomen uudeksi lä-
hipanssarintorjuntajärjestelmäksi oli 
valittu olalta ammuttava lähipanssa-
rintorjuntaohjus NLAW.

Lähipanssarintorjunta-
ohjusjärjestelmä NLAW

Mikä sitten on NLAW? Kyseessä on 
kevyt olalta ammuttava ohjusjärjes-
telmä. Ampumakunnossa ase painaa 
12,5 kg ja sillä on pituutta 1,02 metriä. 
Vaikutusosana on yksi alaspäin suun-
nattu ontelopanos.

Ampuja voi valita joko korkean (Over 
fly Top Attack; OTA) tai matalan (Di-
rect Attack; DA) lentoradan. Korkeaa 
lentorataa käytetään panssarivau-
numaaleja vastan. Siinä ohjus lentää 
noin metrin tähtäyslinjan yläpuolella 
ja ontelopanos iskee vaunun katto-
rakenteisiin ohjuksen ylittäessä vau-
nun. OTA –lentorataa käytettäessä 
on opto-magneettinen herätesytytin 
toiminnassa.

Pehmeitä maaleja – kuten kuorma-au-
toja tai helikoptereita – ammuttaessa 
käytetään suoraa lentorataa. Siinä he-
rätesytytin on kytkettynä pois päältä 
ja sytytysketju käynnistyy iskusytytti-
men herätteestä.

Ohjautusjärjestelmänä on niin sanot-
tu PLOS (Predicted Line Of Sight), eli 
ennustettu lentorataohjaus. Ohjus on 
täysin passiivinen. Ampujan tehtävänä 
on aktivoida ohjuksen ohjauselektro-
niikka ja seurata maalia 3-6 sekuntia. 
Tuona aikana ohjus rekisteröi ampujan 
seurannan perustella maalin kulmano-
peustiedon. Etäisyystietoa ei tarvita sil-
lä ohjus lentää suoraa lentorataa joko 
metrin tähtäyslinjan yläpuolella tai 
tähtäyslinjalla. Lähtömoottori ”heit-

tää” ohjuksen ulos laukaisuput-
kesta ja lentomoottori kiihdyttää 
ohjuksen 275 m/s lentonopeu-
teen. Rekisteröidyn kulmanope-
ustiedon perusteella ohjus lentää 
automaattisesti maalin liiketilan 
mukaiseen ennakkopisteeseen.

Ohjus on mahdollista ampua 
myös täysin suoraa eteenpäin. 
Tästä ampumamenetelmästä käy-
tetään nimitystä ”quick firing”, 
eli nopea ampumamenetelmä. 
Nopeaa ampumamenetelmää käytet-
täessä ampujan tulee laukaista ohjus 
alle sekunnissa aktivoinnista. Nopeaa 
ampumamenetelmää voidaan käyttää 
rakennetulla alueella tai metsämaas-
tossa kapeisiin sektoreihin ammutta-
essa.

Kotimaisuutta

Hanke sisältää myös kotimaisia kom-
ponentteja. NLAW:n pimeätähtäi-
meksi on hankittu Patrian valmistama 
VV3X – valonvahvistintähtäin. VV3X 
asennetaan erilliseen tähtäinjalkaan. 
Jokaisessa ohjuslaukauksessa on mu-
kana (upotettuna putken etuosan is-
kusuojaan) oma tähtäinjalkansa. Jalat 
ovat tehdaskohdistettuja, joten eril-

listä pimeätähtäimen kohdistusta ei 
tarvita.

Järjestelmään kuuluva sisäsimulaattori 
on taas puolestaan Instan valmistama. 
Sisäsimulaattori on tietokonepohjai-
nen ammunnanharjoittelulaite, johon 
kouluttaja voi ohjelmoida erilaisia am-
pumatilanteita harjoittelun pohjaksi. 
Simulaattorilla voidaan analysoida am-
pujan seurannan vakautta ja virittämi-
sen sekä laukaisun oikeellisuutta.

Käyttöönotto on jo 
käynnissä

NLAW – ohjusjärjestelmän jalkaut-
taminen käyttöön on tapahtunut 
vauhdikkaasti. Jo alle vuodessa han-
kintasopimuksen allekirjoittamises-
ta valmistaja on pitänyt ensimmäi-
set kouluttajakurssinsa suomalaisille 
panssarintorjuntakouluttajille. Samoin 
ensimmäiset koulutusmateriaalitoimi-

tukset on vastaanotettu. Pilotti-
joukkueen koulutus on aloitet-
tu Kainuun prikaatissa keväällä 
2009. Joukkotuotantoa tullaan 
laajentamaan 2/2009 saapumi-
serästä lähtien, kunhan pilotti-
joukkueen koulutuksesta saadut 
havainnot on ensin analysoitu ja 
mahdolliset virheet korjattu.
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TAPAHTUMA                    AIKA  PAIKKA
   
1. Harjoitukset   
Marssi-ja ampumaharjoitus 1/09 12.-28.2  Kyläjärvi
Erikoiskurssiammunnat 1/09 23.-26.3.  Kyläjärvi
Sissiharjoitus 30.3.-2.4.  
Ryhmäammunnat 109 30.3-3.4.  Rovajärvi
AUK:n ampumaharjoitus 1 14.-17.4.  Kyläjärvi
Joukkueammunnat 1/09 20.-24.4.  Rovajärvi
Kokelasvaellus 26.-28.4.  Kilpisjärvi
AUK:n taisteluharjoitus 11.-13.5.  Kyläjärvi
Aselajiharjoitus 11.-15.5.  Kyläjärvi
Pataljoonan taisteluharjoitus 1/09 26.-29.5.  Mellankangas
AUK:n ampumaharjoitus 2 1.-4.6.  Kyläjärvi
Komppania-ammunnat 1/09 2.-4.6.  Rovajärvi
Yhtymäharjoitus ”Maanvyöry 09” 10.-17.6.  Kainuu
Marssi- ja ampumaharjoitus 2/09 13.-16.8.  Kyläjärvi
Marssi- ja ampumaharjoitus 2/09 15.-22.8.  Kyläjärvi
Kokelasvaellus 31.8.-2.9.  UKK-puisto

2. Kirkolliset tapahtumat   
Tulojumalanpalvelus  19.7. Joutselän patsas
Varusmiesrippikoulu  4.-6.3. 2.-4.9. Heinuvaara/Sodankylä
Kenttäiltahartaus 30.6. 6.8. Joutselän patsas/Sodankylä

3. Juhlallisuudet   
POHJP:n perinnepäivä 13.2.  Varuskunta
Vala 20.2. 28.8. Sodankylä/Kemijärvi
LAPJP:n perinnepäivä 6.3.  Varuskunta
Kotiuttamisjuhla 2/08, 270 vrk  1.4.  Sotilaskoti 
Puolustusvoimain lippujuhlan päivä 4.6.  
Kotiuttamisjuhla 2/08, 362 ja 1/09, 180 vrk 2.7.  Joutselän patsas
Upseerikokelaiden ylentämistilaisuus  3.7. Upseerikerho
Tulojuhla  17.7. Muonituskeskus/Joutselän patsas
Vierailupäivä  19.7. Varuskunta
Upseerikokelaiden tulotilaisuus  31.7. Muonituskeskus

4. Muut tapahtumat   
Sotilaiden SM-hiihtokilpailut 23.-26.3.  Varuskunta/Kommattivaara
Terveitä aamuja -tapahtuma 14.5.  Varuskunta

5. Kotiuttaminen   
Kotiuttaminen 2/08, 270 vrk 2.4.  Varuskunta
Kotiuttaminen 2/08, 362 vrk 3.7.  Varuskunta
Kotiuttaminen 1/09, 180 vrk 10.7.  Varuskunta

Jääkäriprikaatin tapahtumakalenteri 1.2.-30.8.2009
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Ylä-Lapin Aluetoimisto

Everstiluutnantti Pekka Haavikko

Aluetoimisto perustetaan
Vuodenvaihteen 1.1.2008 eräs 
suurimmista muutoksista oli alu-
etoimistojen perustaminen. Tuo-
hon muutokseen liittyen perust-
ettiin myös Ylä-Lapin Aluetoimis-
to (YLAPALTSTO).  YLAPALTSTO 
on  Pohjois-Suomen Sotilasläänin 
komentajan alainen aluehallintovi-
ranomainen ja osa Jääkäriprikaatin 
esikuntaa. Prikaatin esikunnassa 
Ylä-Lapin aluetoimisto on osa op-
eratiivista osastoa.

Kenttäohjesäännön 
yleisen osan mukaan 
aluetoimisto on:

”Sotilasalueen perustamisvastuus-
sa oleviin joukko-osastoihin, esi-
kuntiin tai laitoksiin perustetta-
va toimisto, jonka normaaliolojen 
tehtävissä korostuvat operatiivin-
en suunnittelu, maanpuolustusk-
oulutuksen koordinointi, asevel-

vollisuusasiat ja asiakaspalvelu 
sekä osallistuminen kutsuntojen 
toimeenpanemiseen.”

Määritelmän mukaiset tehtävät 
ovat erittäin keskeisiä puolustus-
voimien kannalta. Aluetoimistojen 
vastuulle onkin sälytetty laaja vas-
tuukenttä, joka kattaa koko kir-
jon alkaen asevelvollisten ensim-
mäisistä kokemuksista puolustus-
voimista päättyen joukkojen su-
unnitteluun ja käyttöön kriisiajan 
olosuhteissa. Käytännössä tämä 
tarkoittaa sitä, että asevelvolliset 
ovat aluetoimistojen vastuulla kai-
ken muun ajan paitsi varsinaisen 
varusmiespalveluksen. Tuolloinhan 
he ovat ”lainassa” eri joukko-osas-
toissa, jotta heille voitaisiin koulut-
taa tarvittavat sotilastaidot ja tie-
dot.
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YLAPALTSTO:n päätehtävä on soti-
laallisen maanpuolustuksen valmistelu 
ja asevelvollisuusasioiden hoitaminen 
yhdeksän pohjoisimman kunnan al-
ueella.

Aluetoimisto vastaa käskettyjen jouk-
kojen perustamisesta ja käyttöönsä 
osoitettujen joukkojen johtamisesta. 
Aluetoimisto osallistuu joukkojensa 
koulutusjärjestelyjen suunnitteluun, 
vastaa perustamisvastuullaan olevien 
joukkojen sijoittamisesta sekä osal-
listuu käyttöönsä tulevien joukkojen 
henkilöstön ja ajoneuvojen sijoittamis-
een ja vastaa käskettyjen harjoitusten 
toteuttamisesta.

Aluetoimisto vastaa vapaaehtoisen 
maanpuolustustyön ja -koulutuksen 
toteutuksesta ja tuesta sekä yhteyden-
pidosta 

Maanpuolustuskoulu-
tusyhdistykseen (MPK), 
vastuualueensa maanpuolus-
tusjärjestöihin ja reserviin sekä osal-
listuu maanpuolustuskurssien toteu-
tukseen operatiivisen sotilasläänin ko-
mentajan käskemällä tavalla.

Aluetoimistojen perustaminen toi 
asevelvollisten suuntaan muutoksia 
kuitenkin varsin vähän. Heidän suun-
taansa teemme edelleen ne samat asi-
at kuin aikaisemmin sotilasläänien esi-
kunnat ovat tehneet. Kaikki asevelvol-
lisuuteen liittyvät keskeiset päätökset 
on tehty 1.1.2008 alkaen aluetoim-
istoissa. Lukumääräisesti aluetoimis-
toja on kuitenkin enemmän kuin so-

tilasläänejä (21) oli, joten o n 
todennäköisempää että palvelua saa 
lähempää kuin aiemmin. Tämä pitää 
paikkaansa ainakin täällä pohjoises-
sa Ylä-Lapin vastuualueen yhdeksän 
kunnan asevelvollisten osalta.

Yhteistyö Maanpuolustuskoulutusyh-
distyksen (MPK) kanssa syveni enti-
sestään vuoden 2008 alusta alkaen. 
Tulemme jatkossakin aktiivisesti pyr-
kimään tilanteeseen, jossa voimme ti-
lata heiltä kursseja palvelemaan sodan 
ajan joukkojamme osaamista nousu-
johteisesti ja suunnitelmallisesti.

Maanpuolustuskoulutuksen koordi-
noinnissa yksi keskeinen työ on ker-
tausharjoitusten, puolustusvoimien 
vapaaehtoisten harjoitusten ja vapaa-
ehtoisen maanpuolustuskoulutuksen 
nivottaminen siten, että harjoitukset 
kohdistuisivat oikeisiin joukkoihin ja 
olisivat aikataulullisesti oikeassa ryt-
missä. Suunnitelmat laaditaankin näil-
tä osin läheisessä yhteistyössä MPK:n 
kanssa normaalin toiminnan ja resurs-
sien suunnittelun rytmissä. 

Vuoden 2008 työn suunnittelu aloitet-
tiin jo syyskuun lopulla 2007 Luostol-
la pidetyssä suunnittelutilaisuudessa 
yhdessä Lapin Sotilasläänin Esikunnan 
ja Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen 
Lapin maanpuolustuspiirin edustaji-
en kanssa. Tilaisuudessa luotiin vuo-
den 2008 koulutuskalenteri ja jouk-
ko-osastojen tukivastuut. Jääkäripri-
kaati ja Ylä-Lapin Aluetoimisto sai vas-
tattavakseen alueellaan järjestettävät 
Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen 
kurssit ja valtakunnallisista tapahtu-
mista sovelletun reserviläisammunto-
jen Suomenmestaruuskilpailujen tuke-
misen elokuun alussa Rovajärven alu-

eella sekä Reserviläisliiton valtakun-
nallisen Huippu-tapahtuman syyskuun 
alussa Sodankylässä. 

Ensimmäinen toteutunut kurssi oli So-
dankylän lukiolaisille suunnattu turva-
kurssi huhtikuun alussa. Toukokuun 
ensimmäisenä viikonloppuna toteutet-
tiin hyvin suosiota saanut tarkka-am-
puja kurssi Kyläjärven alueella ja lauan-
taina 10.5 rynnäkkökivääriammunnat 
Sallan Onkamossa. Toukokuun lopulla 
pidettiin Sodankylässä yhdessä Maan-
puolustuskoulutusyhdistyksen kans-
sa Pohjois-Lappi -08 kurssi, joka oli 
samalla rekrytointi- ja valintatilaisuus 
Ylä-Lapin Maakuntakomppaniaan.

Kesäkuussa Puolustusvoimat antoi uu-
den ohjeistuksen vapaaehtoisen maan-
puolustustyön tukemisesta. Se rajoit-
ti aseiden, taistelu- ja viestivälineiden 
käyttöä vapaaehtoisen MPK:n kurs-
seilla. Ohjeet astuivat voimaan heti, 
sillä seurauksella, että moni jo pitkälle 
valmisteltu kurssitapahtuma jouduttiin 
perumaan. Tilanne oli sama koko val-
takunnassa. Tämä aiheutti kärjekkäi-
täkin kannanottoja reserviläisjärjestö-
jen taholta. Annettuja määräyksiä oli 
kuitenkin noudatettava. 

Ylä- Lapin Maakuntakomppania 
- Puolustusvoimien sodan ajan 
vahvuuteen kuuluva joukko 

Osasta puolustusvoimien alueellisis-
ta joukoista on maakuntajoukkoja. Ne 

on muodostettu reserviläisistä ja jou-
kot ovat puolustusvoimien johtamia ja 
kouluttamia tehtäväänsä varten. 

Maakuntajoukkojen päämääränä on 
parantaa aluepuolustuksen suoritus-
kykyä, kehittää reserviläisten sotilaal-
lisia taitoja ja maanpuolustustahtoa 
sekä luoda valmiutta tukea siviiliviran-
omaisia virkaavussa ja pelastuspalve-
lussa. Maakuntajoukoilla vahvistetaan 
puolustusvoimien toimintakykyä ja 
motivoidaan reserviläisiä. 

Maakuntajoukot muodostetaan ole-
massa olevien sodan ajan joukko-
jen pohjalta. Joukkojen koulutukses-
sa ja muodostamisessa hyödynnetään 
Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen 
organisaatiota ja voimavaroja. Kaikissa 
tapauksissa maakuntajoukkojen aseis-
tus säilytetään puolustusvoimien va-
rastoissa ja valvonnassa. 

Puolustusvoimat 
johtaa koulutusta

Koulutukseen liittyvänä tärkeänä yh-
teistyökumppanina on MPK, jolta puo-
lustusvoimat tilaa koulutusta maakun-
tajoukoilleen. Muina koulutusmuotoi-
na käytetään myös Puolustusvoimien 
kertausharjoituksia ja Puolustusvoimi-
en vapaaehtoisia harjoituksia. 

Ylä-Lapin Aluetoimisto johtaa Ylä-La-
pin maakuntakomppanian toimintaa 
Pohjois-Suomen Sotilasläänin komen-

Tehtävät

Maanpuolustuskoulutuksen koordinointi
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tajalta saamiensa perusteiden mu-
kaisesti ja yhteistoiminnassa oman 
alueensa MPK:n piiripäällikön kans-
sa. Maakuntajoukkojen sijoitettu so-
dan ajan päällystö kouluttaa ja joh-
taa toiminnan hyödyntäen MPK:n 
koulutustarjontaa ja kouluttajia. 

Sodan ajan joukkona sekä sotilas-
asein annettava koulutus tapahtuu 
aina puolustusvoimien johdossa ja 
valvonnassa. 

Jääkäriprikaati on jakanut maakun-
tajoukkoon hyväksytyille, sitoumuk-
sen antaneille ja joukkoon sijoite-
tuille resesviläisille taistelijan varus-
tuksen M/91 varusteineen henkilö-
kohtaiseksi varusteeksi. Varustusta 
käytetään puolustusvoimien johta-
missa harjoituksissa. 

Aseita ei jaeta reserviläisille kotiin, 
vaan aseet ja muu erikois- ja jouk-
kokohtainen materiaali säilytetään 
kaikissa olosuhteissa puolustusvoi-
mien hallussa. Henkilö sitoutuu kir-
jallisesti hänelle luovutettujen va-
rusteiden huoltamiseen ja asianmu-
kaiseen säilyttämiseen. Sopimuk-
sen sisältöä laiminlyöneen henkilön 
maakuntajoukkosijoitus voidaan 
myös purkaa. 

Tarvittaessa virka-aputehtäviin

Maakuntakomppania koulutetaan 
sodan ajan tehtäväänsä varten. Näi-
den tehtäviensä ohella sitä voidaan 
käyttää muille viranomaisille annet-
tavaan virka-apuun sitä erityises-
ti puolustusvoimilta pyydettäessä. 
Edellytyksenä virka-apuun on, että 
joukko tai sen osa on koulutettu tä-
hän tehtävään. Virka-aputehtävän 
johtaa sitä puolustusvoimilta pyytä-
nyt viranomainen. 

Maakuntajoukkojen viranomaisia 
tukevia tehtäviä voivat olla esimer-
kiksi palontorjunnan tukemistehtä-
vät, etsintätehtävät, liikenteen oh-
jaustehtävät ja alueen eristämisteh-
tävät, esim. suuronnettomuuksissa 
tai luonnononnettomuuksien aika-
na. 

Hakeutuminen 
maakuntajoukkoihin

Ylä-Lapin Aluetoimisto hakee ja va-
litsee Ylä- Lapin Maakuntakomppa-
niaan oman kotiseutunsa puolusta-
miseen sitoutuneita vapaaehtoisia 
reserviläisiä Ylä-Lapin vastuualu-
eelta (Enontekiö, Inari, Kolari, Kit-

tilä, Muonio, Pelkosen-niemi, Sa-
vukoski, Sodankylä ja Utsjoki). Ha-
kijan aselaji, koulutushaara, sotilas- 
ja siviilikoulutus otetaan huomioon 
joukkoon valittaessa. 

Ylä-Lapin Aluetoimisto ottaa vas-
taan koko ajan aktiivisten ja va-
paaehtoisten reserviläisten hakulo-
makkeita. Vuosittain järjestettävissä 
koulutus- ja valintatilaisuuksissa tes-
tataan joukkoon sijoitettua ja maa-
kuntajoukkoon hakeneita reserviläi-
siä. 

Henkilösijoituksissa hyödynnetään 
vapaaehtoisuutta, sitoutumista, 
paikallistuntemusta ja monialais-
ta osaamista. Rekrytointi tapahtuu 
pääasiassa jatkosijoittamisen yhtey-
dessä ja vapaaehtoisen hakeutumi-
sen perusteella. 

Aikaisempi osallistuminen vapaaeh-
toiseen maanpuolustustyöhön kat-
sotaan eduksi. Ikäsuosituksena on 
miehistöön kuuluvalla reserviläisellä 
alle 40 vuotta ja päällystöön kuulu-
valla reserviläisellä alle 50 vuotta.

Maakuntakomppanian henkilös-
tön fyysisen kunnon mittaamiseen 
järjestetään vuosittain kuntoteste-
jä ja niissä käytetään puolustusvoi-
mien kuntotestausjärjestelmää (Mil-
Fit). Maakuntajoukon henkilöstön 
kuntoluokan vaatimustasotavoite 
on sotilaiden kuntoluokka hyvä (4). 
Minimivaatimustaso on kuntoluok-
ka tyydyttävä (3). Mikäli henkilö ei 
saavuta vaatimustasoa, hänelle an-
netaan kunto-ohjelma ja aika esim. 
6 kk tai 12 kk, jonka jälkeen testi on 
mahdollista uusia. 

Puolustusvoimat laatii sijoitetta-
van henkilön kanssa kirjallisen si-
toumuksen. Sitoumuksen voimassa-
oloaika on määräaikainen. Sopimus 
voidaan sanoa irti, mikäli henkilö ei 
täytä asetettuja edellytyksiä. Perus-
teita irtisanomiselle ovat muun mu-
assa velvollisuuksien laiminlyönti tai 
niiden vastainen toiminta sekä osal-
listumiseen tarvittavien edellytysten 
puuttuminen (esim. heikko fyysinen 
kunto). 

Henkilön edellytetään osallistuvan 
suunniteltuun koulutukseen, ellei 
estettä osallistumiselle ole. Hänen 
tulee suorittaa annetut tehtävät 
määräyksiä ja ohjeita noudattaen ja 
asianmukaisesti käyttäytyen. Sodan 
ajan tehtäviin liittyen henkilöllä on 
salassapitovelvollisuus.
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Jääkäriprikaatin Kilta - perinteitä kunnioittavien 
ihmisten yhteisö

Puheenjohtaja, professori Tauno Turunen

Jääkäriprikaatin Kilta ry on niiden 
ihmisten yhteisö, jotka ovat eri ta-
voin palvelleet Jääkäriprikaatissa 

tai Killan aikaisempaan historiaan kuu-
luvissa yksiköissä. Killan lähes tuhat-
päiseen jäsenistöön kuuluu yhtä hy-
vin Killan perinnejoukoissa maatam-
me puolustaneita veteraaneja kuin 
juuri varusmiespalve-

luksensa suorittaneita naisia ja mie-
hiä. Jäsenistössä kohtaavat toisensa 
niin kenraalit kuin rivisotilaat, joukko-
osastoissa työtehtävänsä suorittaneet 
tai kertausharjoituksissa jäsenkelpoi-
suutensa saavuttaneet. Killassa koh-
taavat maanpuolustusta arvostavat 

miehet ja naiset. Jääkäriprikaatin Kilta 
toimii koko valtakunnan alueella ja jä-
seniä killalla on maan rajojen ulkopuo-
lellakin.
Suomen vanhimpiin kiltoihin kuuluva 
Jääkäriprikaatin Kilta kuuluu Maan-
puolustuskiltojen Liittoon. Jääkäripri-
kaati tukee killan toimintaa monin ta-
voin.

Kilta on kehittynyt ajan mukana kil-
lan taustalla olevien joukko-osasto-
jen muutosten myötä. Jääkäriprikaa-
tin Kilta on nykymuotoisena toiminut 
vuodesta 1985. Killan edeltäjä oli La-
pin Jääkäripataljoonan perustamisen 

jälkeen vuonna 1966 luotu Jääkäri-
pataljoona 1:n – Lapin Jääkäripatal-
joonan Kilta, joka puolestaan jatkoi 
helmikuussa 1962 perustetun Jääkä-
ripataljoona 1:n Killan työtä ja perin-
teitä. Killan jäsenistöön kuuluvat so-
tiemme veteraanit ovat suurelta osin 
juuri tämän kiltamme kehityshistori-

an ensimmäisen vaiheen jäsenistöstä. 
Killan perinnejoukkoihin kuuluu useita 
sodissamme taistelleita yksiköitä.

Jääkäriprikaatin Killan lippu on naulat-
tu ja vihitty Sodankylässä 10.3.1992 ja 
sen on suunnitellut taiteilija, kunnia-
jäsen Lasse Talosela. Lippua on useita 
eri puolella maata joten jäsenistöllä on 
kautta maan kohtuullisen hyvä mah-
dollisuus ryhmittyä lippumme taakse 
myös oman alueensa arvokkaissa tilai-
suuksissa.

Killan kunniamarssi on Rauno Haahden 
säveltämä ja Arvo Ylitalon sanoittama 

”Vapautemme Turvaajat”, joka on esi-
tetty ensimmäisen kerran vuonna Kil-
lan 40-vuotisjuhlassa vuonna 2002.

Jääkäriprikaatin Kilta jakaa jäsenistöl-
leen varsin paljon erilaista informaa-
tiota, järjestää erilaisia tilaisuuksia ja 
retkiä, huolehtii joistakin palkitsemi-

Professori Tauno Turunen valittiin Jääkäriprikaatin Killan kun-
niajäseneksi Killan 45-vuotisjuhlavuosikokouksessa Sodanky-
lässä keväällä 2007. Hän on puheenjohtajana johtanut kiltaa 
vuosina 1983 – 1984, 1990 – 1992 ja vuodesta 2008 alkaen. 
Samat vuodet hän on toiminut lisäksi Killan valtuuskunnan 
varapuheenjohtajana.
Kunniajäsen Tauno Turunen otti vastaan Lapin Jääkäripatal-
joonan 86-vuotisperinnepäivän ohimarssin yhdessä pataljoo-
nan komentajan everstiluutnantti Heikki Taavitsaisen kanssa.

Killan vuosittaiset kesä-
päivät järjestettiin viime 
heinäkuun (2008) alussa 
Tikkakoskella, josta mm. 
ilmailumuseokuvat. 
Tulevan heinäkuun 3. – 5. 
päivänä kiltalaiset kokoon-
tuvat kesäpäivilleen Ou-
luun, tervetuloa mukaan!



sista ja onpa killan tarjonnassa jopa 
mahdollisuus edulliseen erähenkiseen 
lomanviettoon. Tällaisen toiminnan 
yksityiskohdat on luettavissa Jääkäri-
prikaatin Killan kotisivuilta. Kilta pyrkii 
toiminnallaan myös osaltaan luomaan 
arvostusta ja hyväksyntää maanpuo-
lustustyölle. Jo pelkkä jäsenyys killassa 
on tässä mielessä kannanotto ja omal-
ta pieneltä osaltaan saattaa vaikuttaa 
laajemminkin. Kilta toivoo erikoises-

ti, että yhä useampi nuori nainen tai 
mies saavuttaessaan killan sääntöjen 
mukaisen jäsenkelpoisuuden liittyisi 
kiltaan ja siten tukisi Killan tavoittei-
ta. Kilta pyrkii olemaan maanpuolus-
tushenkisten perinteitä kunnioittavien 
ihmisten yhteisö.

Killan perinteitä vaalivan työn tuo nä-
kyvimmällä tavalla esille Jääkäriprikaa-
tin Perinnetila, jonka aineistot ovat 

näyttävät ja muistuttavat 
katsojaa mm. 

Suomen 
h i s -

torian niistä vuosista, jolloin itsenäi-
syytemme säilytettiin verta vuodatta-
en. Perinnetilan sisältöön ovat vaikut-
taneet työpanoksellaan monet, mut-
ta erikoisesti on mainittava kiltamme 
kunniajäsen Herman Aherto, joka teki 
lähes uskomattoman työn ensimmäi-
seen perinnehuoneeseen liittyen – 
huone avattiin keväällä 1979. Jääkärip-
rikaatin nykyinen perinnetila vuodelta 
2003, laajennettuna kokonaisuutena, 
pysäyttää kiittämään ja kunnioitta-
maan heitä, jotka Jääkäriprikaatin Kil-
lan perinneyksiköissä taistellen pelasti-
vat maamme. Se pysäyttää kiittämään 
ja kunnioittamaan myös heidän muis-
sa yksiköissä taistelleita aseveljiään, 
joiden perinteitä vaalivat toiset killat.

Lisätietoa: www.jprkilta.fi
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Pohjan Prikaatin killan järjestä-
mä juhlallinen lipunnosto - Ope-

raatio Pohjanloimu -  on toteu-
tettu Kilpisjärvellä kolmen val-

takunnan rajapyykillä vuodesta 
1995 alkaen.
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Pohjan Prikaatin kilta - vapaaehtoista maanpuo-
lustustyötä tukeva yhteisö

Pekka Hiitola

Pohjan Prikaatin Kilta vaalii 31.12.1998 
lakkautetun Pohjan Prikaatin ja sen 
edeltäjä joukko-osastojen kunniakkai-
ta perinteitä. Lakkauttamisen yhtey-
dessä Jääkäriprikaatin joukko-yksikkö 
Pohjan Jääkäripataljoona sai Pohjan 
Prikaatin perinteiden vaalimisen teh-
täväkseen. Pohjan Prikaatin kilta tekee 
tiivistä yhteistyötä Pohjan Jääkäripa-
taljoonan kanssa ja tukee palvelukses-
sa olevia varusmiehiä. Pohjan Prikaatin 
kilta on Oulun seudulla asuvien jalka-
väkikoulutettujen reserviläisten aselaji-

kilta. Killassa on tällä hetkellä yli 200 
jäsentä.

Puheenjohtaja: 
Jouko Lahdenperä 
jouko.lahdenpera@mail.suomi.net

Varapuheenjohtaja:
Heikki Hiltula
heikki.hiltula@mail.suomi.net

Sihteeri:
Kari Broström
kari.brostrom@mil.fi

Aktiivinen kilta
Kilta järjestää jäsenilleen maanpuo-
lustustapahtumia sekä yhteistyössä 
Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen 
kanssa jalkaväkiaiheista koulutusta 
vapaaehtoisille reserviläisille (syksyl-
lä karttaharjoitus). Kilta tarjoaa Poh-
jan Prikaatissa ja Pohjan Jääkäripatal-
joonassa palvelleille varusmiehille sekä 
kaikille kiinnostuneille jalkaväkikoulu-
tetuille reserviläisille elävän ja toimivan 
yhteyden vapaaehtoiseen maanpuo-
lustustyöhön palvelusajan jälkeen.

Vuosittain noin viikko Tervahiihdon 
jälkeen Pohjan Prikaatin kilta järjes-
tää partiohiihtotapahtuman Suksipar-
tio Sujakan, jossa on osanottajia ollut 
vuosittain 150 - 250 henkeä. Toinen 
merkittävä tapahtuma killalle ja Poh-
jan Jääkäripataljoonalle on veteraani-
päivänä järjestettävä Pohjanloimu eli 
juhlallinen lipunnosto Kolmen valta-
kunnan rajapyykillä tapahtuva.

Näiden kalenteriin sidottujen tapah-
tumien lisäksi killalla on vakiintunei-
na tapahtumina nk. Sotahistorialliset 
matkat (tänä vuonna Italiaan), kiltayh-
teistyö alueen muiden kiltojen kanssa 
(vuosittainen kiltakilpailu) ja ampuma-
leireihin sekä muihin puolustusvoimi-
en tapahtumiin osallistuminen.

Pohjan Prikaatin kiltalaisia 
Kilpisjärvellä 28.4.2007

Martti Ehrnrooth, 
Pekka Heikkinen, 
Pentti Sutela ja 
Armas Ilvo lauloi-
vat naisille Pohjan 
Jääkäripataljoonan 
perinnepäivän ilta-
juhlassa 16.2.2007 
varuskuntakerholla.
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Martti Maikkunen joutui kesken 
varusmiespalveluksen talvisotaan

Veteraaniesittely 

Eläkkeellä oleva metsäteknik-
ko, Sodankylän Sotaveteraani-
en kunniapuheenjohtaja Mart-

ti Johannes Maikkunen on syntynyt 
28.08.1917 Rovaniemellä ja muutta-
nut valmistuttuaan ammattiin vuonna 
1948 Sodankylään neljä vuotta myö-
hemmin. Hän työskenteli metsäteknik-
kona Metsähallituksen Kitisen, Luiron 
ja Sodankylän hoitoalueissa ja jäi eläk-
keelle työstään vuonna 1987. Tämän 

jälkeen hän paneutui tarmokkaas-
ti sotaveteraanityöhön vuonna 1970 
perustetun Sodankylän Sotaveteraa-
niyhdistyksen jäsenenä, aluksi sihtee-
rinä 1986 – 1987, hallituksen jäsene-
nä 1987 alkaen ja puheenjohtajana 20 
vuoden ajan 1987 – 2007. Lapin Sota-
veteraanipiirin piirihallituksen jäsene-
nä hän oli varajäsenenä 1992 – 1999 
ja jäsenenä 2000 – 2007. Kunniapu-
heenjohtajaksi hänet kutsuttiin vuon-
na 2008. Hän on ollut myös henkilö, 
joka maastossa oli ohjaamassa Sodan-
kylän varuskunnan varusmiehiä 1970-
luvun puolivälissä toteutetuissa met-
sänraivaustehtävissä, joiden palkkio-
tuloina Sairaala sotavammaisille- ke-
räykseen saatiin kootuksi täältä noin 
neljännesmiljoona markkaa. Tuosta 
saakka allekirjoittaneella on ollut kun-
nia tuntea hänet.
Martti Maikkunen muistelee tulleen-
sa syyskuun alussa 1939 varusmies-
palvelukseen alokkaana Lappeen-
rantaan Hämeen Ratsurykmentin 
4.Eskadroonaan. Alokaskoulutus oli 
ilmassa olevista mahdollisen sodan 

merkeistä huolimatta viikoittain pää-
osin suljettua (sulkeisjärjestyksen har-
joituksia) ja ratsastusta, marsseja, 
mutta vähemmän ampuma- tai taite-
lukoulutusta. Ennen tätä, jo elokuussa 
oli pidetty Karjalan kannaksella suuret 
sotaharjoitukset ja sitten lokakuun al-
kupuolella oli maassamme reserviläi-
set kutsuttu ylimääräisiin harjoituksiin 
(YH). Alokaskoulutus eskadroonassa 
jatkui kuitenkin samaa tahtia ja nimik-

kohevonen Eppu tuli Martti Maikku-
selle tutuksi päivittäisistä ratsastushar-
joituksista. Näin edettiin marraskuun 
loppupuolelle, jolloin koitti 22.11. va-
lantekotilaisuuden aika ja alkoi korp-
raalikurssi.
Runsas viikko tästä eteenpäin Neu-
vostoliitto aloitti 30.11. sotatoimet ja 
eskadroonan vanhempi saapumiserä 
lähti kahtena pataljoonana kantahen-
kilökunnan ohella rintamalle ja nuo-
rempien varusmiesten tehtävät lisään-
tyivät varuskunnallisilla vartiotehtävillä, 
sirpalesuojien rakentamisella harjoitus-
kentälle ja ajoittaisilla ilmahälytyksillä, 
mutta ratsastus jatkui nyt uusilla läm-
minverihevosilla, joita oli tuotu Lap-
peenrantaan 80 kpl tulevia kesäolym-
pialaisia (v. 1940 Helsingissä, jäivät pi-
tämättä) varten, kun nimikkohevonen 
Eppukin joutui rintamalle.
Maikkusen saapumiserästä perustet-
tiin Ratsuväen Täydennysrykmentti, 
jonka henkilöstö oli pääosin reservi-
läisiä ja näin jatkui koulutus joulukuun 
ajan joulun yli. Sairastuttuaan joulun 
tienoilla kovaan kuumeeseen, hän ker-

too joutuneensa Peltolan koululle ti-
lapäissairaalaan petipotilaaksi ja kuuli 
siellä ”hevosmiehiltä”, että hänen yk-
sikkönsä on lähdössä junakuljetuksena 
Sallaan. Kuumemittaria ”käsiteltyään”, 
hän pääsi sairaalasta ja sai 7 päivää va-
paata palveluksesta. Hän ilmoittautui 
silti esimiehille Esikuntaeskadroonassa 
haluavansa yksikkönsä mukaan rinta-
malle. Hänet otettiin mukaan junaan, 
joka tammikuun alkupäivinä ei men-
nytkään Sallaan, jossa hänen veljensä 
oli 06.12.39 kaatunut. Juna kulki Suo-
järven rataa ja matka jatkui Roikon-
koskelle, jossa purkauduttiin junasta. 
Varusteet olivat puutteelliset, osin ko-
toa saatuja, mutta matka jatkui hiihtä-
en Kollaan rintamalle kenttävartio- ja 
partiotehtäviin ja sivustansuojausteh-
tävään.
Tässä on muisteluksen alku sotataipa-
leelle, joka jatkui hänen osaltaan tal-
visodan Sissipataljoona 3:ssa taistelu-
lähettinä, ryhmänjohtajana ja lähettia-
liupseerina sodan päättymiseen saak-
ka, jonka jälkeen varusmiespalvelus 
jatkui vielä vuoden verran. Vajaan kol-
men kuukauden siviilissä olon jälkeen 
hän sai kutsun uudelleen palvelukseen 
6.Divisioonan Jalkaväkirykmentti 33:n 
riveihin. Alkoi jatkosota hyökkäyksel-
lä Sallasta itään, jossa Martti Maikku-
nen haavoittui Sallan Killuntaivaarassa 
13.07.1941 ja toisen kerran Maaselän 
Salmijoella 16.07.1943. Kertojan soti-
lasarvo sodan päättyessä oli vääpeli ja 
tehtävät jatkosodan aikana joukkueen 
varajohtaja, joukkueenjohtaja noin 
vuoden ajan ja välillä tilapäisesti yksi-
kön päällikön sijainen.
Iäkäs, arvostettu ja tunnollinen vete-
raani toivoo, että tämän päivän varus-
miehet saavat jatkossakin suorittaa va-
rusmiespalveluksensa rauhan oloissa, 
eikä heidän sotilaspassiinsa tule mer-
kintöjä taistelupaikoista, joita hänen 
passissaan on useita, mutta sen lisäk-
si arvokas merkintä 6.Divisioonan hiih-
tomestaruudesta! Martti Maikkusen 
”varusmiespalvelus” kesti noin viisi 
vuotta jatkuen aina 14.11.1944 saakka 
tapahtuneeseen kotiuttamiseen So-
dankylässä Lapin sodan aikana välirau-
hanehtojen mukaisesti.

Muistiin merkisti ja kirjasi 
Pekka J. Heikkilä
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Lyhyin syöksyin –lehti

Jääkäritoimikunnan tehtäviin kuuluu 
viikoittain ilmestyvän Lyhyin syöksyin 
–lehden toimittaminen. Lehdessä il-
moitetaan varuskunnan tapahtumista, 
kilpailuista, elokuvista ja palveluksesta 
jäljellä olevasta määrästä. Lehdessä on 
tietenkin myös huumoria tuomaan pi-
ristystä arkeen.

Internet

Jääkäritoimikunnan tiloissa on ollut 
kolme Internet-yhteydellä varustettua 
tietokonetta varusmiesten käyttöön, 
sekä kaksi toimihenkilöiden käyttöön. 
Jääkäritoimikunta on vastannut näi-
den yhteyksien ylläpitämisestä. Inter-
net-yhteys on ollut monille varusmie-
hille tärkeä väline siviilielämän asioi-
den hoitamiseen.

DVD-elokuvien hankinta

Jääkäritoimikunta on vastannut dvd-
elokuvien hankkimisesta JTK:n tiloi-
hin. M&M viihdepalvelusta vuokratut 
elokuvat ovat olleet mukava piriste va-
rusmiesten arkeen. Elokuvia on ollut 
mahdollista katsoa JTK:n tiloissa iltai-
sin.

Yhteistyö Sotilaskotiyhdistyksen 
kanssa

Jääkäritoimikunta on ollut tiiviissä yh-
teistyössä Sodankylän Sotilaskotiyh-
distyksen kanssa. Sotilaskotiyhdistys 
on tukenut JTK:n toimintaa varus-
miesten viihtyvyyttä edistävin hankin-
noin ja lahjoituksin. JTK:n edustaja on 
myös osallistunut kahteen Sotilasko-
tiyhdistyksen hallituksen kokoukseen.

Kerhotoiminta

Jääkäritoimikunta on edistänyt varus-
miesten hyvinvointia tukemalla ja jär-

jestämällä erilaisia liikuntakerhoja. Toi-
mikaudella 2/08 Sodankylässä toimi 
seuraavat liikuntakerhot:
- Kamppailulajit - Palloilulajit 
- Salibandy - Sulkapallo 
- Punttisali - Uinti
- Lenkkeily

Muuta toimintaa

Jääkäritoimikunta järjesti yhdessä Na-
papiirin laskuvarjokerhon kanssa las-
kuvarjohyppykurssin varusmiehille. 
JTK järjesti Jääkäriprikaatissa myös 
komppanioiden välisen salibandytur-
nauksen. JTK vastasi myös kotiutumis-
konsertin järjestämisestä. Varusmiehil-
le tarkoitetun soittohuoneen valvonta 
ja uusien välineiden hankinta on ollut 
JTK:n työtä.

Jääkäritoimikunnan 
näkyvyys

Jääkäritoimikunta on edustanut Jää-
käriprikaatia mm. VLK- koulutuksessa 
Kuusamossa, rekrytointimessuilla So-
dankylässä, sekä Maavoimien VMTK-
päivillä Kaartin Jääkärirykmentissä. 
JTK:n edustaja on myös osallistunut 
seppeleen laskuun sekä on pitänyt 
useita puheita erilaisissa tilaisuuksissa.

Sodankylän jääkäritoimikunnan toimikaudella 2/08 (4.7.2008 – 2.1.2009) 
jääkäritoimikunnassa työskenteli kolme henkilöä. Puheenjohtajana toimi 
alikersantti Mika Nykänen, sihteerinä alikersantti Jussi-Pekka Seppinen, 

sekä työ-, opinto-, ja sosiaaliasiamiehenä jääkäri Jaakko Suorsa. TOS-asiamies 
valittiin tehtäväänsä 4.9.2008.

Toimihenkilöt 2/08 toimikaudella

Jääkäritoimikunta

Jääkäritoimikunnan tehtäviin kuuluneet 
rutiiniluonteiset tehtävät
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Kenttätyöleirin tuloksia. 

Kuva symboloi tunnelia, 
yhdessä koettuja kokemuksia,  

jatkuvuutta kurssilaisten 
keskuudessa.

AUK II/08
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Aliupseerikurssinne vaativa ja 
haasteellinen koulutus on teillä 
takanapäin. On ollut ilo seura-

ta teidän kurssinne johtajana kehitty-
mistänne tulevaa tehtäväänne varten. 
Aliupseerikurssin tutkinto on moni-
puolinen kokonaisuus, jossa teidän-
kin valmiuksia toimia koulutushaa-
ranne mukaisissa tehtävissä on har-
joiteltu moninaisissa koulutustapah-
tumissa ja olosuhteissa.

Meidän on kaikkien kuitenkin hyvä 
muistaa, erityisesti teidän nuori-
na johtajina, että aliupseerikurssi 
on antanut teille valmiudet toimia 
ryhmänjohtajan tehtävässä. Tule-
va johtajakautenne tuo teille jat-
kuvasti uusia haasteita, joissa teillä 
on mahdollista käyttää saamaanne 
koulutusta hyväksenne. On kuiten-
kin paljon tehtäviä ja johtamistilan-
teita, joihin te tarvitsette koulutta-
jienne tuen ja ohjauksen selvitäk-
senne tehtävästänne hyvin. Uskal-
takaa siis tuoda hyvissä ajoin esille 
kouluttajille tarvitsemanne tuen 
tarve tulevan koulutustapahtu-
man valmistautumisessa.

Haluaisin muistuttaa teitä, nuo-
ria alikersantteja, muutamista esi-
miesasemassa olevan henkilön 
velvoitteista. Ryhmänjohtajan on 
miehistön lähimpänä esimiehenä 
oltava hyvänä esikuvana alaisil-
leen, kohdeltava heitä tasapuo-
lisesti ja tuettava erityisesti jouk-
konsa heikoimpia jäseniä. Ryh-
mänjohtaja valmentautuu myös 
oma-aloitteisesti tehtäviinsä esimie-
heltänsä antamien ohjeiden mukaises-
ti. Nämä mainitsemani velvoitteet ovat 
suoria lainauksia Yleisen Palvelusohje-
säännön määrittämistä tehtävistä, joi-
ta ryhmänjohtajalle on asetettu. Us-
kon, että vaatimalla sisäisellä itsekuril-
la itseltänne näissä tehtävissä parasta 
osaamistanne, ansaitsette alaistenne 
keskuudessa luottamusta herättävän 
ja ammattitaitoisen ryhmänjohtajan 
aseman.

Teidän kurssinne on alusta alkaen jää-
nyt mieleen hyvähenkisenä ja yritteli-
äänä joukkona. Tämä on näkynyt mm. 
vähäisinä poissaoloina aliupseerikurs-
sin aikaisista harjoituksista ja koulu-
tustapahtumissa on vallinnut lähes 

poikkeuksetta positiivinen ilmapiiri. Te 
olette myös onnistuneet säilyttämään 
yrittämisen asenteen loppuun asti fyy-
sisesti erittäin vaativissa harjoitteissa. 
Tästä on osoituksena kurssinne lopus-
sa suoriutumisenne ryhmätaitokilpai-
lun haasteista. Säilyttäkää aliupsee-
rikurssin aikana syntynyt yrittämisen 
henki ja välittäkää tämä asenne tule-
viin alaisiinne alusta alkaen.

Haluan kiittää aliupseerikurssin oppi-
laita hyvästä asenteestanne koulutta-
jianne ja koulutustapahtumia kohtaan, 
kiitän kurssilla olleita varusmiesjohtajia 
merkittävästä panoksesta oppilaiden 
kouluttamisessa ja kiitän henkilökun-

taa antaumuksellisesta ja ammattitai-
toisesta kouluttamisesta kurssin aika-
na.

Toivotan teille nuoret alikersantit me-
nestystä ja antoisaa palvelusta uudes-
sa ja varsin haasteellisessa tehtäväs-
sänne.

Aliupseerikoulun johtajan tervehdys

Aliupseerikoulun johtaja, kapteeni Sami Sipponen
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Oppilas Kinnunen TT

Meistä tuli kärkitaistelijoita! 
Aliupseerikoulun kiväärilin-
ja II/08 on päättynyt ja jäljel-

lä on paljon herkullisia tarinoita kotiin 
vietäviksi. Päällimmäisenä nousee mie-
leen kuitenkin hienoinen helpotus sii-
tä, että se perinteinen kiväärin merkki 
on nyt ansaittu. Tuntuu jännittävältä ja 
pelottavaltakin ajatella, että olemme 
näin kurssin loputtua oikeita kivääri-
johtajia. Meillä tulisi olla nyt valmiu-
det kouluttaa omaa sodanajan ryh-
määmme----- ja se on paljon vaadit-
tu. Moni varmasti epäilee etenkin itse-
ään; Olenko muka valmis toimimaan 
sodassa ryhmänjohtajana? Kykenenkö 
henkisen ja fyysisen paineen alla oh-
jaamaan ryhmääni järkevästi sotatilan-

teessa? Näihin kysymyksiin emme vie-
lä tiedä vastausta, mutta lähtökohdat 
ovat ainakin erittäin hyvät.  Turhaan 
ei ole puhuttu Jääkäriprikaatin kou-
lutuksen hyvästä tasosta. Erityises-
ti täällä saamamme johtajakoulutus 
on auttanut ymmärtämään, miksi on 
hienoa palvella puolen vuoden sijaan 
362 vuorokautta. Aliupseerikurssilla 
saamamme johtajakoulutus on anta-
nut oivat eväät paitsi oman sodanajan 
ryhmämme kouluttamiseen, myös me-
nestymiseen palveluksen jälkeen opis-
kelu – ja työelämässä. 

Linjakohtainen koulutus meillä kivääri-
miehillä on ollut sitä perinteistä laatua. 
Huudetaan, juostaan, hiihdetään, am-

mutaan ja käytetään välillä päätäkin. 
No, Rankkaahan se oli, mutta niin sen 
kuului ollakin. Kouluttajamme rohkai-
si eräänä kolkkona aamuna ennen liik-
keellelähtöä: ”Te ootte kuulkaa ens 
kesänä pojat rantakunnossa toisinku 
ne sanlan näpyttelijät sielä…” Vaikka 
kesä on vielä kaukana, on itse kukin 
jo havainnut kehitystä paitsi omassa 
fyysisessä kunnossaan, myös henki-
sessä puolessaan. Yhdessä koettujen 
onnistumisten mutta myös vaikeuksi-
en kautta tämän vuoden kiväärimie-
histä hioutui porukka, joka oli sitä pa-
rasta laatua.

Kiväärilinja
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Ei mikään tavallinen ajoneuvo. Kokelas Rankka T-55 pans-
sarivaunun kyydissä Pataljoonan taisteluharjoituksessa

Tähystäjän 
nakki tela-

kuorma-auton 
katolla ei ollut 

aina sitä 
parasta 

mahdollista

 ”Oppilas-
korpraalit” 
Kiemunki ja 
Kuukasjärvi

Kuvaa Auk II:n ampumaleiriltä 
eräänä hyisenä aamupäivänä
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Sotilas nukkuu aina 
kun on mahdollisuus

Välillä meno oli 
itkua ja hammas-
ten kiristystä, vä-
lillä meno taas oli 
pelkkää juhlaa

Kaivettiin lumipoteroita Savotta 
08 yhtymäharjoituksessa, kuvassa 
mallipotero taistelijoineen

Oppilas 
Kantola 

etsii 
ammut-

tavaa

Jes! Potero on 
valmis! Kilpimaa 
ja Sortti nauravat 
kameralle.

Kinnunen osasi 
olla tarvittaessa 
tyly. Vihollinen 
kaatui vaikka 
kenttälapiolla.
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Panssarintorjuntalinja

Ttuskin oli kuninkaallinen PST- lin-
ja ehtinyt sopeutua tupiin 26 ja 
14, kun kouluttajamme luut-

nantti Harjuniemi löi kouriimme lapi-
ot ja kirveet. Orjatyöleirille Rovajärvel-
le suunnattiin jo ensimmäisellä viikolla 
ja mikä on sitä parempi tapa totuttaa 
jätkät työntekoon ja hartioiden kolo-
tukseen. Huolimatta silloisen oppilas-
johtaja Alatalon työasennosta ”maa-
ten”, saatiin jotain aikaankin: Poterot 
”Nyrkki” ja ”Kessi”. ( Jälkimmäisen ni-

miehdotus ”Kyllikki” tyrmättiin linjan 
kouluttajan toimesta)

AUK ykkösen aikana todettiin äksiisi-
koulutuksen tehokkuus niin sinkojen 
kuin myös marssien muodossa. Kalus-
ton keveydestä huolimatta saattoi jos-
kus matkan varrelta kuulua ärräpäitä 
ja hermosavujakin on tullut polteltua, 
mutta vastoinkäymiset unohtuivat vii-
meistään Mustin ensimmäisiin hau-
kahduksiin.

Aliupseerikurssin aikana on joukolla 
koettu monenlaista ja se on muokan-
nut PST- linjan jätkien yhteishengen tii-
viiksi ja omaperäiseksi huolimatta siitä, 
että kaksi hyvää kaveria tippui kyydis-
tä ja neljä nohevaa Mustin taluttajaa 
lähetettiin etelän aurinkoon.

Paksu oikealla, TUHOA!

AUK 2:n ampumaleirillä kovien 
kertasinkojen ampumakuntoi-
suustarkastusta.

Oppilas Torvikoski TTT
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Matka ampumaleirille alkamassa. 
Vielä hymyilyttää, mutta marssilla 
kyllä ilmeet muuttuivat.

AUK 1:n ampuma-
leirin tunnelmia.

”Mustin ruoan” laatua 
tarkastamassa.

”Koiraa” ulkoiluttamassa.

Miinojen tehoesittelyä 
tarkkailemassa.
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”Koira” kopissaan.

Kova Apilas am-
muttu, tulpat ja 
ihottuma ansaittu.
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Sissilinja

Oppilaat Aittakumpu, Kokko ja Vähäkangas

Terästä selkärankaan, linja! Moti-
vaatiota nostattavat huudot kai-
kuvat sissilinjan kokoontuessa 

koulutukseen 3. jääkärikomppanian 
kasarmin pihalla. Aliupseerikoulu on 
sisältänyt sissilinjan osalta mitä erilai-
simpia koulutustapahtumia. Aliupsee-
rikoulun 1. jakso käsitti lähinnä ryh-
mäkohtaista koulutusta niin sissi-, tie-
dustelu- kuin sissiradistijoukkueilla. 2. 
jaksolla opittiin toimimaan myös jouk-
kuekokoonpanossa. 

AUK I alkoi ja aika eteni nopeasti, päi-
vät olivat välillä pitkiä ja uuvuttavia. 
Kun kaikki aliupseerikoulu valinnat ja 
päätökset oli tehty, tiesi että palvelu-
saika on 362. Se tuntui loputtomalta 
luvulta. Heti kun AUK alkoi ja alkujän-
nitys hälveni, alkoi joukkueista muo-
dostua hyvin tiiviitä ja hyvähenkisiä 
ryhmiä. No, kohta oli ensimmäinen 
koeviikko armeijassa ja sehän meni 
miten meni, osaltaan ihan hyvinkin. 
Koeviikon lopussa RUK valinnat tehtiin 
ja ”nohevimmat” oppilaat lähtivät jat-
kamaan kolmatta alokaskautta Hami-

naan. Kun tupien vaihto, varustarkas-
tus ja pienvahinko ilmoitukset oli teh-
ty, oltiin valmiita aloittamaan AUK II.     

Alikersantti Harjun tunteita nostatta-
van puheen jälkeen AUK II virallisesti 
alkoi. Apukouluttajat kouluttivat sissi-
linjan oppilaista AUK:n kovakuntoisim-
man linjan, ja rääväsuisista oppilaista 
kasvoi raavaita ja itsekurisia sissejä. Ko-
kelas Grosin pitämät puheet itsekuris-
ta, linjaylpeydestä ja sinnikkyydestä 
auttoivat sissilinjan oppilaita tiukoissa 
ja kanttia vaativissa tehtävissä.

AUK II:n taisteluharjoituksen päät-
teeksi koko sissilinja siirtyi luonnon-
muonaharjoitukseen, jonka tarkoituk-
sena oli opettaa taistelijat valmista-
maan ruokaa itse luonnon antimista. 
AUK II:n ampumaleirillä taas toteutet-
tiin miinakoulutukseen liittyvän kovi-
en miinojen räjäytysharjoitus joka ku-
vasi hyvin sitä, mitä erilaisilla miinoil-
la voi pahimmillaan saada aikaan. Tie-
dustelijoiden keskittyessä tiedustelun 
eri muotoihin ja sissijoukkueen harjoi-

tellessa sissitoimintaa, ovat sissiradis-
tit perehtyneet sähkötyksen saloihin ja 
saaneet osaltaan myös tiedustelukou-
lutusta.

Sissilinjan fyysisestä koulutuksesta 
vastanneet alikersantti Harju ja ker-
santti Luukkonen pitivät huolen myös 
sissien keuhkojen toimivuudesta, ää-
nen kuuluvuudesta ja myös juoksu-
kunnosta. Harju huudatti linjaa aina 
juostessa, vaikka matka ja säännöt oli-
vat mitä olivat. Aamureippailuissa ja 
ruokailuun lähdöissä tuli oppilaille tu-
tuiksi pyörävajan myötäpäivään juok-
seminen ja ryömiminen. Suuremmaksi 
osaksi tämä johtui siitä, että sissilinja 
oli täynnä niin kovia jätkiä! Parhaaksi 
motivaationnostattajaksi nousi se, kun 
sitkeät ja suulaat johtajat näyttivät esi-
merkillään, kuinka asiat tehdään no-
peammin ja seksikkäämmin. 

Sissilinjan tunnetuimmaksi huudoksi 
kuitenkin nousivat seuraavat sanat:
Henki-Hyvä! Kunto-Kova! Sissi-Paras!
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Oppilas Välimaa 
siilipuolustuksessa

Berg, Puranen, Välimaa 
ja Aittakumpu

Sissiradistit 
laavulla

Sissijoukkueen oppilaat pataljoonan taisteluhar-
joituksessa valmistautumassa tulevaan tehtävään.

AUK:II ampumaleirin 
miinojen teho 

esittelyn kohokohta 
(Pohjamiina POM87).

B P Väli

Finnberg, Berg ja 
Kesälahti luonnon-
muonaleirillä
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Oppilaat Manninen ja Kokko 
lumolla kokkaamassa 
poronkäristystä.

Luonnonmuona-
harjoituksissa opitaan

Kokko 
nylkemässä
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”Mitä ukko pyörii siinä?” kaikuu 
tulenjohtueen kouluttajan huuto 
Auk:n alkupäivinä. Toinen tois-

taan enemmän ulalla olevat uudet op-
pilaat koettavat saada mitattua suun-
tia käsisuuntakehällä. Tästä on tultu 
pitkä matka, sen myöntää jokainen 
tulenjohtolinjan läpi kahlannut oppi-
las. Ukko-termi on tullut pysyäkseen. 
Yliluutnantti Moilasen ansioista jokai-
nen tulenjohtoaliupseeri on ”ukko”. 
Jotain on kuitenkin opittu, sillä Jokai-
nen 2/08 tulenjohtoaliupseeri hallitsee 
mm. sanomalaitteen käsittelyn, ks-
mittauksen sekä epäsuorantulen käy-
tön. Näiden taitojen hyödyllisyyttä ei 

kukaan voi kiistää. Me äidin pikku so-
tilaat olemme valmiita taistelijoita tu-
lenjohtopartioon.

Arvostusta ei aina kuitenkaan kanna-
ta odottaa. Tulenjohtajat ovat muil-
le usein pelkkiä ”tiluliluja” tai sanlan 
(sanomalaite) näppäilijöitä. Leireil-
lä tulenjohtue on kuitenkin kyennyt 
näyttämään karttalaukuissaan piilevät 
kyntensä. Onnistumisista huolimatta 
sukset taivasta kohti ojassa makaava 
tulenjohtaja ei aina kunnioitusta herä-
tä. Toisaalta onnistunut isku vihollisen 
niskaan epäsuoran tulen voimin on 

erittäin kova juttu ja voi olla hyvinkin 
ratkaiseva taistelun kannalta.

Koulutus on ollut tehokasta ja moti-
voivaa. Kiitokset tästä kouluttajillem-
me, erityisesti Moilaselle. Kiitokset 
myös apukouluttajille…Tuleville alok-
kaille vielä kourakaupalla aamuja ja 
antoisaa palvelusaikaa! Muistakaa et-
teivät jalkaväkijoukot pääse yleensä 
tavoitteeseensa ilman epäsuoran tulen 
Jumalaa!

Kranaatinheitinlinja, tulenjohtue

12 kilon raskaan savut 
odottavat viimeistä 
matkaansa

Morkulat heitinmiesten hellässä 
hoivassa

Oppilas Pudas PA

Onhan nyt kaikissa kranaateissa 
lisäpanokset?
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Kranaatinheitinlinja, tuliasema

Oppilaat Kokko VMJ ja Perälä VHT

Aliupseerikurssin alkaessa mei-
tä oli 19. Meistä alettiin heti 
kouluttamaan täysiverisiä hei-

tinmiehiä. Aliupseerikurssin ensimmäi-
sen jakson aikana saimme moniin ki-
periin kysymyksiimme vastauksia, ku-
ten ”missä on lisäpanokset?” ja sen, 
onko etäisyydellä väliä. Vastaukset ei-
vät kuitenkaan välttämättä miellyttä-
neet kaikkia. Ehkä tästä syystä johtu-
en osa porukasta karsiutui pois (= lähti 
RUK:iin ja erikoisaliupseerikouluun) 
AUK 2:n alkaessa puhalsivat muutos-
ten tuulet, kun porukka tiivistyi ja ju-
tut paranivat. Porukan motivaatio nä-
kyi lukuisissa asioissa, kuten siinä, että 
leireiltä ei vempattu ja oppitunneilla 
oltiin aktiivisesti mukana, lukuun otta-
matta erästä uskomattomat unenlah-

jat omaavaa nimeltä mainitsematonta 
kokelasta. Yhdeksi joukon lempiasiak-
si muodostuivat ampumaleirit, jolloin 
putket söivät ruutia kuin sika limppua. 
Tällöin tunsimme oikeasti elävämme. 
Leireillä tunsimme olomme erittäin 
turvalliseksi, kun eräs toinen kokelas 
muisti tähystellä teltassa yön aikana 
ja esittää kipinämikolle mitä kummal-
lisimpia kysymyksiä.
Linjamme erinomaisina kouluttajina 
toimi kapteeni Määttä sekä luutnant-
ti Nieminen. AUK 2:n ampumaleiril-
lä kapteeninkin vanhat heitinmiehen 
vaistot heräsivät henkiin hänen tarttu-
essaan morkuloihin. Myös luutnantti 
muisti opastaa meitä käytännön teh-
tävissämme lähes kädestä pitäen.

Välisodassa ollessamme vietimme vii-
meisiä hetkiä samalla kokoonpanolla. 
Joukkue oli tässä vaiheessa hioutunut 
jo lähes täydelliseksi kokoonpanoksi, 
ja odotimme luottavaisin mielin omaa 
johtajakauttamme. Kaiken yhdessä 
kokemamme jälkeen uskomme kaik-
kien linjamme jäsenien muistelevan 
kurssiamme hyvin mielin vielä tulevai-
suudessakin.
Kaiken kaikkiaan yhteen kysymykseen 
vastaus jäi silti saamatta:
”MISSÄ ON MUN KALLE FAZERI???”
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Kauniit maisemat pitivät 
motivaation kohdallaan

Pipo päässä, 
sormet jäässä

AUK 2:n ampumaleirin ensimmäi-
senä päivänä raskas heitinryhmä 
valmiina tukemaan kiväärilinjaa
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Siellä missä diesel ja bensiini hai-
see, siellä on moto-au!  Päiväm-
me moottorikurssilla ovat olleet 

erittäin mielenkiintoiset ja monipuoli-
set. Tänne kurssille tulimme joko yh-
distelmä kortin tai jatkokoulutuksen 
takia, mutta yhtenä kriteerinä on ol-
lut myös se, että täällä saa tehdä juuri 
sitä, mikä eniten kiinnostaa, eli moot-
toriajoneuvojen kanssa työskente-
ly. Kurssi on sisältänyt paljon mielen-
kiintoista asiaa autoista, moottoreista, 
huollosta ja kuljetuksesta.

Autokoulu, missä yhdistelmä ajoneu-
vokortin voi saada, käynnistyi heti 
kurssin alettua. Siellä käytiin läpi mm. 
liikenteessä ajamista, ennakoivaa aja-
mista sekä itse moottorialiupseerin 
tehtäviä. Kurssin aikana saikin sitten 
ajaa yhdistelmä autolla eteenpäin ja 
taaksepäin ihan kyllästymiseen saak-
ka. Kävimme myös ajelemassa maan-
tiellä, kapeilla pienillä teillä, ja tutustu-
massa maastossa ajamiseen. 

Lopuksi vielä tulevalle moto-oppilaal-
le terveisiä. Maksimaalisen hyödyn ali-
upseerikoulusta voi saada valitsemalla 
moottori linjan. Sieltä saa paitsi johta-
jakoulutuksen myös yhdistelmäajokor-
tin siviilipuolellekin, eli toisinsanoen--- 
alokkaat huomio! Tulkaa moottorilin-
jalle! Siellä on paitsi loistava koulutus 
myös erittäin miellyttävä ilmapiiri!

Moottorilinja

Oppilas Mattson JNV
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Auk:n ajoleirillä Kyläjärven soramontulla 
pystytettiin mm. teltta

Masi vetää mistä vain!
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Pelkosenniemen 
kunta

Kittilän  kunta

Muonion kunta

Saatiin motomiehetkin kuvaan 
pitkästä aikaa

A-puun tekoharjoitus

Tätä se on! Oppilaat Harjutsalo ja 
Junttila sunnuntaiajelulla

Savukosken kunta 

Würth Oy

Europcar / Interrent Oy

Kiinteistötahkola



62 ETUPYÖRÄ 1 | 09

Puh. (08) 558 47711, fax (08) 558 47707, Kotkantie 3, 90250 Oulu
etunimi.sukunimi@oakk.fi, www.oakk.fi

A rmei jan jä lkeen 
ammatt i in! 

Katso alkava koulutus: www.oakk.fi

www.pohjoistavoimaa.fi 

Arktinen tutkimus

100 vuotta säähavaintoja 
Sodankylässä 1908-2008 Jarmo Haapanen, Puh 0400-291 582

Luotettavia ja täsmällisiä 
henkilökuljetuspalveluja 
Sodankylässä
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Matkailuneuvonta | Jäämerentie 3 | 99600 Sodankylä | puh. 040 74 69 776 | info@sodankyla.fi | www.sodankyla.fi

SM-koiravaljakkokisat 7.-8.2.

Pyhä-Luosto Porocup 27.2.-1.3.

Hiihtosuunnistuksen SM-sprint 27.-29.3.

Unarin porokisat 28.3.

Martin Pilkki 4.4.

Sattasen porokisat 10.4.

Unarin pilkit 10.4.

Lapin maakuntaviesti 18.4.

Lokan Aurinkopilkit 24.-25.4.

Midnight Sun Film Festival 10.-14.6.

Pyhä-Luosto kesäkauden

avajaiset 12.-14.6.

Luoston Kymppi 13.6.

TunturiJuhannus 19.-21.6.

Yöttömän yön ravit 27.6.

Kitisen Kesä 4.-5.7.

Lapin lumoa landella 24.7.

Vuotson Lapin Markkinat 25.-26.7.

Watercross 1.8.

Kullanhuuhdonnan SM-kisat 7.-9.8.

Luosto Classic 14.-16.8.

Porttipahta Uistelu 28.-29.8.

Kaamosjazz 27.-29.11.

Museo-Galleria Alariestossa esitellään taidemaa-
lari Andreas Alarieston elämäntyötä ja tuotantoa.

Sodankylän vanha kirkko vuodelta 1689 on Suo-
men vanhimpia puukirkkoja.

Kotiseutumuseossa tutustut entisajan elämään
Sompion kairoissa.

Revontulikota Pohjan Kruunun revontuliesitys joh-
dattaa vierailijan vanhoista uskomuksista viimeisim-
piin tieteellisiin totuuksiin revontulista.

Tankavaaran kultamuseo on maailman ainoa kan-
sainvälinen kullanhuuhdonnan historiaa ja nykypäi-
vää esittelevä museo.

Urho Kekkosen ja Pyhä-Luoston kansallispuistot 
luontokeskuksineen esittelevät alueen monipuolista
luontoa, eläimistöä ja kasvillisuutta sekä saamelai-
suutta, poronhoitoa ja retkeilyn historiaa.

Ametistikaivos on Euroopan ainoa yleisölle avoin
ametistikaivos, jossa kävijä perehtyy tämän mystisen 
kiven saloihin ja voi itse kaivaa muistoksi oman
onnenkivensä.

Pyhä-Luosto - kahden tunturikeskuksen monipuoli-
nen kokonaisuus.

Maaseutukohteet - loistavat metsästys-, kalastus-,
retkeily- ja majoitusmahdollisuudet.

Kulttuurin ja tapahtumien 
Sodankylä 2009

KÄYNTIKOHTEITA TAPAHTUMIA



Jääkäriprikaati 30 vuotta
1.10.2009

Rovajärvi 60 vuotta
2009


