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ämän lehden ilmestyessä olen luo-
vuttanut Jääkäriprikaatin esikun-
tapäällikön sekä joukko-osasto- ja 

kiltalehtemme ETUPYÖRÄ päätoimitta-
jan tehtävät everstiluutnantti Hans Adolf 
Ehrnroothille. Toivotan hänelle mitä par-
hainta menestystä näissä vaativissa teh-
tävissä!

Uusimuotoinen joukko-osasto- ja kil-
talehtemme ETUPYÖRÄ ilmestyi ensim-
mäisen kerran nykyisessä muodossaan 
melko tarkalleen vuosi sitten. Aikanaan 
ETUPYÖRÄ-lehti perustettiin alkujaan 
Terijoella. Lehden ensimmäinen näyte-
numero ilmestyi 21.12.1925. Vuodes-
ta 1926 alkaen lehti ilmestyi säännölli-
sesti aina Talvisodan alkuun 1939 saak-
ka. Runsaan kahdenkymmenen vuoden 
tauon jälkeen lehteä ryhdyttiin julkaise-
maan uudelleen vuonna 1961. 

Vuosi sitten uudistimme lehden toi-
mittamisen, ilmiasun ja ilmestymisen. 
Lehteä päätettiin julkaista kaksi kertaa 
vuodessa aina saapumiserien valapäi-
viin liittyen. Myös lehden ilmiasua muu-
tettiin enemmän aikakauslehtimäiseksi 
noudattaen kuitenkin puolustusvoimi-
en visuaalista ilmettä sopivasti lappilai-
sittain höystettynä. Kirjoittajina vuoden 

Hyvät jääkäriprikaatilaiset, 
kiltojen jäsenet ja yhteistyökumppanit!             Pääkirjoitus

aikana ovat toimineet nykyiset ja entiset 
jääkäriprikaatilaiset sekä lukuisa mää-
rä muita prikaatin ystäviä ja yhteistyö-
kumppaneita. 

Mielestäni joukko-osasto- ja kiltaleh-
teemme vuosi sitten tehdyt uudistustoi-
menpiteet ovat olleet osuvia ja lehti on 
entisestään parantunut. Toivottavasti 
olemme osanneet tarjota lehden ulkois-
ten muutosten lisäksi myös kiinnostavan 
sisällön, jossa on näköaloja maanpuolus-
tukseen sekä prikaatin tämän päivän toi-
mintaan ja tulevaisuuteen.

Parhaimman arvion lehden laadusta 
ja luettavuudesta antavat tietenkin leh-
den lukijat. Lehden kehittämistyötä tu-
lee jatkaa, jotta lehti pysyy mukana ajan 
hengessä ja vastaa asetettuihin haastei-
siin. Tässä suhteessa päätoimittajan ja 
toimituskunnan toteuttama lukijoiden 
palautteen kuuntelu ja jatkuva lehden 
sisällön arviointi ovat keskeisiä työka-
luja lehden tarkoituksenmukaisessa ke-
hittämisessä. 

Haluan lopuksi kiittää kaikkia jääkä-
riprikaatilaisia, kiltojen jäseniä, yhteis-
työkumppaneita ja tietenkin lehden toi-
mituskuntaa ETUPYÖRÄ-lehden päätoi-
mittajan työssä saamastani tuesta. Il-

man tätä tukea ei näitä tehtäviä olisi voi-
nut tehdä. Suuret kiitokset teille kaikille!

Toivotan Jääkäriprikaatille, sen killoil-
le ja henkilöstölle mitä parhainta menes-
tystä tulevaisuudessa. 

Oulussa 12.1.2010

Everstiluutnantti Jyrki Kaiponen
Pohjois-Suomen Sotilasläänin Esikunta

Vahdinvaihto
Hyvät jääkäriprikaatilaiset, kiltojen 
jäsenet ja yhteistyökumppanit!

Otin 1.1.2010 vastaan Jääkäriprikaa-
tin esikuntapäällikön sekä joukko-osas-
to- ja kiltalehtemme ETUPYÖRÄ päätoi-
mittajan tehtävät Pohjois-Suomen Soti-
lasläänin Esikuntaan siirtyneeltä eversti-
luutnantti Jyrki Kaiposelta. Esitän par-
haimmat kiitokseni everstiluutnantti Jyr-
ki Kaiposelle Jääkäriprikaatin ja ETUPYÖ-
RÄ -lehden eteen tekemästään laaduk-
kaasta työstä. 

ETUPYÖRÄ-lehden parissa töitä on 
riittänyt. Lehden toimittamisen, ilmiasun 
ja ilmestymisen uudistaminen samanai-
kaisesti ovat vaatineet päätoimittajalta 
ja työhön osallistuneilta suuren työpa-
noksen. Työt on suurelta osin tehty mui-
den työtehtävien ohessa tai vapaa-aika-
na. Esitän parhaimmat kiitokseni lehden 
kehittämistyöhön ja ilmestymiseen osal-

listuneille jääkäriprikaatilaisille, kiltalaisil-
le ja yhteistyökumppaneille. 

Uudistamisen tuloksena lehden toi-
mittaminen, ilmiasu ja ilmestyminen 
ovat vakioitu, mikä antaa mahdollisuu-
den keskittyä yhä enemmän lehden si-
sällön tuottamiseen. Lehti tulee jatkos-
sakin tarjoamaan näköaloja maanpuo-
lustukseen, kiltatoimintaan sekä Jääkä-
riprikaatin ja muiden varuskunnallisten 
toimijoiden toimintaan, kehittämiseen 
ja perinnejoukkojen historiaan. Uusina 
aiheina lehti tulee tarjoamaan näköalo-
ja muun muassa Ruotsin ja Norjan ase-
voimien talvikoulutukseen sekä Jääkäri-
prikaatissa palvelevien kokemuksiin kan-
sainvälisistä tehtävistä. 

Toivotan Jääkäriprikaatille, sen killoil-
le ja henkilöstölle hyviä lukuhetkiä jouk-
ko-osasto ja kiltalehtemme ETUPYÖ-
RÄ parissa. 

Sodankylässä 18.1.2010

Everstiluutnantti Hans Adolf Ehrnrooth
Esikuntapäällikkö
Päätoimittaja

T
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uosi 2009 oli monessa mieles-
sä onnistunut vuosi Jääkäripri-
kaatille. Juhlistimme näyttäväs-

ti prikaatin kolmeakymmentä menes-
tyksekästä vuotta sekä vastuullemme 
kuuluvien Rovajärven ja Kyläjärven am-
pumakenttäalueiden pyöreitä vuosia. 
Juhlallisuuksiin liittyen julkaistiin juhla-
kirja ”Jääkäriprikaati 30-vuotta arktista 
osaamista”.

Olimme merkittävässä roolissa Puo-
lustusvoimien pääsotaharjoitus Maan-

vyöryssä kesäkuussa asettamalla harjoi-
tukseen tärkeimmän joukkomme Lapin 
Jääkäriprikaatin esikunnan sekä useita 
alajohtoportaita. Saimme harjoitukses-
ta runsaasti positiivista palautetta sekä 
kallisarvoisia kokemuksia toiminnan ke-
hittämiseen. Lisäksi johdimme onnistu-
neesti joulukuussa Pohjois-Suomen so-
tilasläänin pääsotaharjoituksen, yhty-
mäharjoitus AAPA -09. Ylempien joh-
toportaiden meille asettamat tavoitteet 
saavutettiin vuoden aikana täysimääräi-

Jääkäriprikaatin komentaja, eversti Mauri Koskela

Hyvät jääkäriprikaatilaiset ja Jääkäriprikaatin ystävät!

sesti. Saavutuksista kiitos kuuluu yhtäläi-
sesti niin omalle henkilöstölle, yhteistyö-
kumppaneille kuin myös palveluksensa 
prikaatissa suorittaneille asevelvollisille.

Alkanut vuosi tulee olemaan kulu-
nutta vuotta haasteellisempi erityises-
ti taloudellisten resurssien osalta. Puo-
lustushallinnon säästövelvoitteet tule-
vat koskettamaan myös Jääkäriprikaatia. 
Käytössämme olevat määrärahat ovat 
hieman pienemmät kuin edellisvuonna. 
Tämä pakottaa tinkimään toimintaa joil-
lain osa-alueilla. Päätehtäviimme kuulu-
viin asevelvollisten koulutukseen, val-
miuden ylläpitoon sekä muiden viran-
omaisten tukemiseen nämä säästötoi-
met eivät kuitenkaan tule vaikuttamaan. 
Säästövelvoitteet toteutetaan pääsään-
töisesti hallintomenoja karsimalla sekä 
jättämällä osia kehittämishankkeita to-
teuttamatta. Mutta myös positiivisia pil-
kahduksia tullaan kuluvana vuonna va-
ruskunnassa näkemään. Muonituskes-
kuksen pitkään suunnitteilla ollut ja hy-
vin tarpeellinen peruskorjaus käynnis-
tyy saatujen tietojen mukaan loppuvuo-
desta. Tämä korjaushanke lisää merkit-
tävästi palveluksessa olevien viihtyvyyttä 
ja hyvinvointia.

Haasteisiin vastaaminen onnistuu 
yhteen hiileen puhaltamalla sekä vah-
vojen tukijoukkojemme tuella. Henki-
löstön, niin henkilökunnan kuin varus-
miestenkin, hyvinvointi tulee olla jokai-
sen esimiehen päätehtävä. Palvelustur-
vallisuus säilyy edelleen prioriteettilistan 
kärjessä. Töiden järjestelyissä alaisten 
työtehtäviä tulee kyetä priorisoimaan 
ja työssä jaksaminen sekä joukon hyvä 
henki tulee varmistaa. Oman näkemyk-
seni mukaan hyvähenkinen joukko selvi-
ää vaativistakin tehtävistä kivuttomasti. 

Henkilöstö tärkein voimavaramme 
- tulee jalkauttaa käytännön toimenpi-
teiksi.

Toivotan kaikille lukijoillemme onne-
kasta ja hyvää alkanutta uutta vuotta!

V
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Sosiaalikuraattori Pirkko Mutenia

TIME OUT! AIKALISÄ. ELÄMÄ RAITEILLEEN
- toimintamalli palveluksen lykkäytyessä tai keskeytyessä

Aikalisä-toiminta tarjoaa 
apua, tukea ja tietoja 
Urheilumaailmassa aikalisän otto on toi-
mintatapa tilanteessa, kun on syytä et-
siä uusia konsteja tilanteen hallintaan. 
Varusmiespalveluksen keskeytyessä tai 
palveluksen lykkäytyessä asevelvollisen 
suunnitelmat menevät uusiksi. Aikalisä-
tukipalvelun tavoite on edistää nuorten 
hyvinvointia, ehkäistä elämäntilantee-
seen liittyvien ongelmien vaikeutumista 
sekä auttaa ongelmien ratkaisemisessa. 
Varusmiespalveluksen ulkopuolelle jää-
vät miehet on tutkimuksissa tunnistettu 
ryhmäksi, jolle lyhytkestoinenkin tuki voi 
tarjota apua oman elämän hallintaan. 

Aikalisä on ratkaisukeskeistä pysäh-
tymistä pohtimaan uusia suuntia ja toi-
mia uudessa elämäntilanteessa.

Yli sata kuntaa tarjoaa 
aikalisäohjausta
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, 
puolustusvoimien, työministeriön ja 
kuntien yhteinen hanke käynnistyi vuon-
na 2004. Pääkaupunkiseudulta alkanut 

yhteistoiminta on hyvien kokemusten 
ja rohkaisevien tutkimustulosten myö-
tä laajentunut. Aikalisä-palvelussa nuo-
ri saa kotipaikkakunnaltaan oman ni-
metyn ohjaajan, jonka kanssa hän voi 
selvitellä opiskeluun, työhön, tervey-
teen, päihteidenkäyttöön ja ihmissuh-
teisiin liittyviä asioitaan. Ohjaaja tarjo-
aa tietoa, tukea ja rohkaisua asioitten 
hoitamiseen. 

Varuskunnissa sosiaalikuraattorit oh-
jaavat palveluksen keskeyttäjät oman 
kuntansa palvelujen piiriin. Matalan 
kynnyksen periaatteella toimivaa palve-
lua toteuttavat koulutetut ja kuntien ni-
meämät sosiaali- ja terveysalan työnte-
kijät. Aikalisäohjaajat ovat myös muka-
na oman kuntansa kutsunnoissa. Yli sata 
kuntaa ympäri Suomen on mukana toi-
minnassa. Lapin läänin kunnista Enonte-
kiö, Kittilä, Muonio, Kolari, Ranua, Po-
sio, Kemijärvi, Salla, Rovaniemi, Sodan-
kylä ja Utsjoki tarjoavat aikalisäpalveluja.

Syksyllä 2009 Oulun kaupunki liittyi 
aikalisätoimijoihin ja nimesi aikalisäoh-
jaajat, jotka olivat ensi kertaa mukana 
kutsunnoissa. Yhteistoiminta jatkuu ja 
uusia kuntia on tulossa palvelun piiriin.
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Jääkäriprikaati vaalii Talvi-
sodan taistelijoiden perintöä
Talvisodan aikaisen Jalkaväkirykment-
ti 27:n perinteet luovutettiin Jääkäripri-
kaatin ja sen silloisen joukkoyksikön So-
dankylän Pataljoonan vaalittavaksi ke-
väällä 1990, jolloin tuli kuluneeksi 50 
vuotta Talvisodan päättymisestä.

JR 27 perustetaan ja          
koulutus käynnistyy
Jalkaväkirykmentti 27 perustettiin Ke-
missä 13.10.1939. Rykmentin perusta-
minen tapahtui ylimääräisen Harjoituk-
sen (YH) aikana. Ylimääräiset kertaus-
harjoitukset alkoivat 10.10.1939 käyn-
nistäen joukkojen liikekannallepanon 
Suomessa.

JR 27 oli reserviläisrykmentti, jonka 
miehet koottiin Perä-Pohjolan ja silloi-
sen Lapin läänin reserviläisistä. Rykmen-
tin komentajana toimi everstiluutnantti 
August Mäkiniemi. 

Kemissä käynnistyi rykmentin kou-
lutus ja valmistautuminen varalta uh-
kaavaa sotaa varten. Jalkaväkirykment-
tiä ehdittiin kouluttaa noin 1½ kuukaut-
ta, ennen kuin Neuvostoliitto aloitti so-
tatoimet maatamme vastaa. Rykmentin 
siirtoa rintamalle viivästytti sotilaille jaet-
tavan varustuksen ja materiaalin vähäi-
syys. Osalle sotilaita oli jakaa aseiden li-
säksi vain kokardi, jolloin he joutuivat 
tulemaan toimeen omin siviilivarustein.

Talvisota alkaa - edessä 105 
Kunnian päivää
Vihollinen etenee Suomussalmelle
Suomen kieltäydyttyä Neuvostoliiton 
esittämistä alueluovutusvaatimuksis-
ta ja oltua alistumatta NL:n painostuk-
sen edessä, aloittaa Neuvostoliitto sota-
toimet Suomea vastaan. Neuvostoliitto 
lavastaa 26.-27.11.1939 Mainilan lau-
kauksina tunnetun rajaloukkauksen ja 
neuvostojoukot ylittävät aamulla 30.11. 
Suomen rajan useasta kohdin sotaa ju-
listamatta. Talvisota oli alkanut.

Neuvostoliitto aloitti hyökkäyksen-
sä koko rintaman pituudella. Suomus-
salmen suunnassa vihollinen ylitti ra-
jan 30.11.1939 niin Juntusrannan kuin 
Raatteenkin suunnalla. Neuvostojou-
koista Suomussalmen suunnalla hyök-
käsivät 163. ja 44.Divisioonat. Suomus-

Yliluutnantti Ari Järveläinen

Jalkaväkirykmentti 27 (JR27) Talvisodan taisteluissa

salmen suunnalla hyökänneiden vihol-
lisjoukkojen tavoite oli katkaista maam-
me Suomi-neidon kapeimmalta kohdal-
ta ja edetä Perämeren rannalle Ouluun.

Voimakkaita vihollisjoukkoja viivyttä-
en ja hidastaen sisukkain vastaiskuin vä-
häiset suomalaiset joukot perääntyivät 
kohti Suomussalmen kirkonkylää. Yöl-
lä 7.-8.12.1939 pääsivät 163.D:n Jun-
tusrannan ja Raatteen suunnalta tul-
leet joukot yhtymään Suomussalmen 
kirkonkylässä, tärkeässä tiestön solmu-
kohdassa.

Suomalaisten                      
vastahyökkäys alkaa
Erittäin kriittisessä tilanteessa odotettiin 
suomalaisia apujoukkoja vähäisten Suo-
mussalmen puolustajien tueksi. Asiaan 
puuttui päämaja. Ylipäällikkö lähetti pai-
kalle vahvistusjoukkoja komentajanaan 

eversti H.J. Siilasvuo. Ylipäällikön reser-
vistä (9.Divisioona) erotettu JR 27 oli se 
voima, jonka toivottiin tuovan avun Suo-
mussalmelle. 

JR 27 siirtyy Hyrynsalmelle
7.12. sai JR 27 kuormauskäskyn juniin. 
Rykmentin siirtokuljetus Hyrynsalmel-
le ei alkanut kovin lupaavissa merkeis-
sä. Etukäteen Kajaanin kautta Hyrynsal-
melle matkustanut eversti Siilasvuo sai 
8.12. tiedon ensimmäisen joukkojen-
kuljetusjunan ajaneen yhteen tavaraju-
nan kanssa! Junaonnettomuudesta huo-
limatta tuskallisesti odotettu ensimmäi-
nen kuljetus saapui Hyrynsalmelle 9.12. 
heti keskiyön jälkeen. Yhteentörmäyk-
sessä oli tuhoutunut jonkin verran ajo-
neuvoja ja muita tarvikkeita. Onneksi 
kuitenkin miehet ja hevoset olivat pääs-
seet pelkällä säikähdyksellä. 

Valokuvat reservin majuri Mauri Lipposen Sodankylän Pataljoonalle luovuttamasta 
perinnevalokuvakansiosta.

Matka 
rintamalle 

alkaa.
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Hyökkäys Suomussalmelle ja 
Raatteentie
Siilasvuon komentaman vahvistusjou-
kon hyökkäys Suomussalmen suuntaan 
kirkonkylän valtaamiseksi käynnistyi 
11.12.1939. JR 27:n ensimmäisenä tais-
telupäivänä 11.12. kohtasi rykmentti vi-
hollisen varmistusosastoja Hyrynsalmi - 
Suomussalmi tien varressa. JR 27 selvi-
ytyi kunnialla ensimmäisestä taistelu-
päivästään työntäessään vihollista kohti 
Suomussalmea ja torjuessaan vihollisen 
kiivaita vastahyökkäyksiä. Vihollinen hei-
tettiin takaisin melkoisin tappioin.

Jalkaväkirykmentti 27 osallistui osa-
na 9.Divisioonaa, Suomussalmen kirkon-
kylän (JR 27 miehitti kirkonkylän maas-
ton 28.12.1939) kiivaisiin taisteluihin 
163.Divisioonaa vastaan ja vihollisdivisi-
oona 44:n eristämiseksi ja tuhoamiseksi 
Raatteentien motteihin. 

Suomussalmen kirkonkylän - Hul-
konniemen taisteluissa tuhoutui venä-
läisten 163.Divisioona käytännöllisesti 
katsoen kokonaan. Suomalaisten saa-
ma sotasaalis oli suuri.

Eversti H.J. Siilasvuon taktiikkana 
oli paloitella vihollisen joukot pienem-
piin toisistaan erilleen joutuneisiin osiin, 
jotka sitten yksi toisensa jälkeen lyötiin. 
Raatteentien moteissa 44.Divisioona lak-
kasi olemasta.

Suomussalmen ja Raatteentien tais-
telut poistivat Kajaaniin ja Ouluun koh-
distuneen uhkan. Divisioona Siilasvuon 
tehtävä oli suoritettu loppuun.

JR 27 siirtyy Kuhmoon
Raatteentien taistelut taukosivat 
7.1.1940. Vihollisen kukistuttua siir-
tyi eversti Siilasvuon 9.Divisioona ja sen 
mukana myös JR 27 Kuhmoon lyömään 
siellä ennestään olevien joukkojen kans-
sa Kuhmoon tunkeutunut vihollinen.

9.Divisioona oli perillä Kuhmossa 
26.1.1940. Kuhmon hyökkäyssuunnitel-
ma oli Raatteentien suunnitelman kaltai-
nen. Sen perustana oli nopea tunkeutu-
minen tiettömän maaston kautta venä-
läisten pitkiin, avoimiin sivustoihin.

Venäläiset yrittivät tulla saarretun 
54. Kaaderidivisioonan avuksi myös 
hiihtojoukoin. Tämä toiminta huipen-
tui kokonaisen hiihtoprikaatin hyökkä-
ykseen. Se oli venäläisten ensimmäi-
nen yritys käyttää hiihtojoukkoja suuris-
sa puitteissa. Hiihtoprikaatia johti evers-
ti Dolin. Dolinin hiihtoprikaati tuhottiin 
pääosin JR 27 joukkojen toimesta 16.2. 
mennessä. Nelipäiväisissä taisteluissa va-
lioprikaatin 1800 miehestä kaatui noin 
1700 vihollissotilasta. Kaatuneiden jou-
kossa oli myös hiihtoprikaatin komenta-

Suomussalmen 
tuhottua

kirkonkylää.

Kiantajärven 
jäällä pakenevia 
vihollisia takaa 
ajanut ilmator-
juntakone-
kiväärillä 
varustettu 
kuorma-auto-
osasto.

 JR 27:n 
komentoteltta 

Suomussalmella

Everstiluutnantti 
Augus Mäkinie-
mi (kartta-
laukku) JR 27:n 
komento-
paikalla 
miehineen
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ja eversti Dolin. Kuhmossa tuhottiin li-
säksi siperialainen lumipuvuin ja auto-
maattiasein varustautunut valiohiihto-
pataljoona.

Ylivoimaisen 54.D:n hyökkäys Kuh-
mossa oli pysäytetty ja divisioona moti-
tettu. 54.D oli vahvasti linnoittanut ase-
mansa. Asemat oli rakennettu erinomai-
sesti suomalaisia joukkoja harhauttaen. 
Kovista taisteluista huolimatta venäläi-
nen divisioona säilytti asemansa moteis-
sa, eikä raivokkain läpimurtoyrityksin-
kään päässyt murtautumaan niistä ulos. 
Tämä asetelma säilyi Kuhmossa sodan 
loppuun asti.

Jalkaväkirykmentti 27:n kunniakas 
sotataival, joka oli alkanut Hyrynsal-
mi - Suomussalmi tien suunnasta päät-
tyi Raatteentien kautta Kuhmon koviin 
motti- ja erämaataisteluihin. 

JR 27 ja sen miehet olivat kantaneet 
raskaan osan talvisodan taisteluista ja 
lunastaneet osaltaan isänmaan vapau-
den. Myöhemmin kenraalimajuri H.J. 
Siilasvuo antoi JR 27:lle tunnustusta sa-
nomalla, että JR 27 on ollut paras ryk-
mentti, jonka kanssa hän on saanut olla 
tekemisissä.

Jalkaväkirykmentti 27:n riveistä kaa-
tui Talvisodassa 106 sodankyläläistä tais-
telijaa.

Jääkäriprikaati kunnioittaa JR 27:n 
ja kaikkien Talvisodan veteraanien sekä 
sankarivainajien muistoa. Talvisodasta 
on kulunut 70 vuotta mutta, muisto ei 
unohdu koskaan.

Lähteet:
Valokuvat: Reservin majuri Mauri Lipposen Jääkäri-
prikaatille luovuttamasta perinnevalokuvakansiosta
H.J.Siilasvuo;  Suomussalmen taistelut, 1940
H.J.Siilasvuo Kuhmo talvisodassat, 1944
Matti A. Aarnio; Talvisodan ihme, 1979
W.H.Halsti; Talvisota 1939 - 1940 (Suomen Sota 
1939 - 1945, I osa), 1955
Jääkäriprikaati; Revontulten Prikaati, 1999
Puolesta Maan - Veteraanimatrikkeli 2001
Talvisota - Kronikka, 1997
Talvisodan pikkujättiläinen, 1999
Everstiluutnantti evp Pekka J. Heikkilän haastattelu

Loppupuhdistus 
päättymässä 

Löytövaarassa.

Etulinjaa 
Löytövaarassa.

Löytövaarassa 
heti rauhan 

jälkeisenä 
päivänä.

1/JR27 esikuntaa. Majuri Hyvärinen korsun edessä taistelumaastossa.Majuri Hyvärinen korsun edessä taistelumaastossa
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uovutin Jääkäriprikaatin komenta-
jan tehtävät 31. tammikuuta 2009. 
Takana oli päivälleen kolme vuotta 

jokaisen upseerin unelmaa, saada ko-
mentaa joukko-osastoa. Minut oli mää-
rätty opiskelijaksi Senior kurssille NATO 
Defense Collegeen (NDC) Italiaan.

NDC on NATOn ylintä, strategisen 
tason opetusta antava oppilaitos Roo-
massa. Senior Course on sen lippulaiva 
ja kestää noin puoli vuotta. Kurssin ta-
voitteena on antaa käsitys NATOn toi-
minta- ja ajatusmalleista, arvioida tur-
vallisuuspoliittista kehitystä sekä siitä 
liittoutumalle johtuvia haasteita. Ope-
tus antaa myös valmiuksia työskennellä 
NATO esikunnissa tai kansallisissa tehtä-
vissä, joissa käsitellään NATOon liittyviä 
asioita. Kurssin aikana on mahdollisuus 
kuulla sekä maantieteellisesti että toi-
mialoittain erittäin laajan asiantuntija-
joukon näkemyksiä, esitysten painottu-
essa nykytilanteeseen ja tulevaisuuteen.

Sodankylästä lähtiessä oli leppoiset – 
15 astetta ja Roomaan saavuttaessa sa-
man verran asteita, tosin plussaa.

Kurssi alkoi kahden (joillakin neljän) 
viikon englanninkielen taitoja palautta-
valla kurssilla. Kielitaito vaihteli kurssi-
laisten piirissä paljon, jopa niiden osalta, 
jotka olivat jo palvelleet NATOn eri esi-
kunnissa. Kehotankin kaikkia, jotka edes 
miettivät jotain tulevaa tehtävää, jos-
sa kielitaitoa tarvitaan, jatkamaan opis-
keluja. Suomi ei ole enää syrjäinen saa-
reke Euroopan laidalla, joka yrittää tulla 
toimeen vain omillaan.

Varsinaiselle kurssille osallistui 92 
opiskelijaa, 39 eri maasta. Kaukaisim-
mat olivat tulleet Japanista, Etelä-Kore-
asta ja Persianlahdelta. Pääosa kurssilai-
sista oli everstiluutnantin – everstin ar-
voisia yleisesikuntaupseereita. 12 sivii-
liä kurssillamme olivat eri maiden pää-
esikunnista sekä puolustus- tai ulkomi-
nisteriöistä. 

Ympäristö oli todella kansainväli-
nen. Teimme pääosan töistämme työ-
ryhmissä, joita kutsuttiin komiteoiksi. 
Oman komiteani kokoonpano kuvaa hy-
vin osaamisen ja kokemusten laaja-alai-
suutta. Kanadalainen Ivan palveli laivas-
ton erikoisjoukoissa ja hänellä oli koke-
musta mm Afrikasta, Haitista, Irakista ja 
Afganistanista. Britti Graeme oli ilma-
voimien viestijoukoista ja järjesteli työk-
seen viestiyhteyksiä ja johtamisjärjestel-
miä eri maiden ja puolustushaarojen vä-

Eversti Kimmo Lehto

Hangilta helteeseen

L lillä. Ranskalainen Philippe oli Lyonin il-
mavalvonta-alueen apulaiskomentaja 
ja oli mm pommittanut Kosovoa ja ol-
lut ranskalaisen ilmavoimaosaston ko-
mentaja Tshadissa. Espanjalainen pans-
sariupseeri Felipe palveli puolustusmi-
nisteriössä kansainvälisistä operaatiois-
ta vastaavalla osastolla. Italialainen Ele-
na vastasi pääesikunnan henkilöstöosas-
tolla palvelusuhteiden ehdoista. Slove-
nialainen Srechko on presidentin neu-
vonantaja, jonka erikoisalana ovat heli-
kopterioperaatiot. Kreikkalainen Theo-
doros tuli kurssille NATOn esikunnasta 
(SHAPE) ja siirtyi helikoptereilla tuetun 
jalkaväkiprikaatin apulaiskomentajaksi. 
Turkkilainen Hakan oli laivastossa frega-
tin päällikkönä. Japanilainen Rio oli hä-
vittäjälentäjä, joka jatkoi palvelustaan il-
mapuolustusjoukkojen esikunnassa. Ko-
miteamme ohjaaja oli puolalainen Jarek, 
joka oli sotilaskoulutuksen ja sen suun-
nittelun huippuasiantuntija.

Suomalainen sopi hyvin tähän jouk-
koon. Minua pidettiin tosin hieman 
kummajaisena, kun kerroin innoissani 
harjoituksista yli metrisessä lumessa ja 
– 40 asteessa, kaamoksen ja revontul-
ten lumosta jne. Vain kanadalainen Ivan 
säesti ymmärtäväisesti tarinoitani poh-
joisesta. Kavereitteni kysymykset kuvaa-
vat hyvin ihmettelyä: Miten ihminen pys-
tyy hengittämään tuollaisessa kylmyy-
dessä? Miten kesällä voi nukkua, jos ei 

ole kahteen kuukauteen pimeää? Pal-
jonko Suomessa on jääkarhuja?

Kurssin päivät alkoivat tunnin kieli-
opinnoilla. Vaihtoehtoina olivat englan-
nin, ranskan tai italian kielet. Seuraa-
vaksi komitea käsitteli päivän teemaa, 
etsien johtopäätöksiä ja vielä selvitettä-
viä kysymyksiä. Koska jokaiselle päivälle 
oli jaettu etukäteen luettavaa materiaa-
lia 15 – 120 sivua, oli jokainen vuorol-
laan ”päivän asiantuntija”. Hän oli pe-
rehtynyt vieläkin laajempaan materiaa-
liin ja ohjasi muiden opiskelijoiden pe-
rehtymistä aiheeseen. Illat muuten ve-
nyivät välillä todella pitkiksi, koska ma-
teriaalia oli paljon ja se oli yleensä erit-
täin tasokasta.

Jokaisena päivänä pidettiin yksi tai 
joskus kaksikin alustusta päivän aiheista. 
Esityksen pitäjinä oli kenraaleita, profes-
soreita tutkimuslaitoksista tai suurlähet-
tiläitä. Alustuksen jälkeen oli kysymys- ja 
vastaustunti, jolloin kurssilaiset esittivät 
komiteoiden valmistelemia kysymyksiä 
ja kommentteja. Välillä asiaa syvennet-
tiin mm videoneuvotteluyhteydellä Af-
ganistanin NATO operaation (ISAF) joh-
toesikuntaan. Tämän jälkeen komiteoit-
tain vedettiin yhteen päivän opetukset ja 
johtopäätökset, yleensä NATOn tulevai-
suuden kannalta tarkasteltuna.

Iltaisin koetin pitää kuntoani yllä, lu-
kuhommien ohella, mm lenkkeilemällä. 
Jo maaliskuussa lämpötilat olivat mieles-

Takana ei ole pommikuoppa 
vaan Vesuviuksen kraatteri.
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täni sopivat T-paidan ja shortsien käyt-
töön, kun lämpötilat olivat noin + 20 
astetta. Italialaiset tosin pukeutuvat vie-
lä silloin talvitakkiin ja jopa pipoon. Kos-
kaan ennen ei hölkkäävän Lehdon pojan 
sääriä ole tuijoteltu niin paljon.

Koulun saksalainen johtaja kenraa-
liluutnantti Löeser oli tiukentanut kurs-
sin järjestelyitä. Kaikkien opiskelijoiden 
ja komiteoiden tuli tuottaa myös kirjalli-
sia tuotoksia. Jokainen laati henkilökoh-
taisen tutkielman valitsemastaan aihees-
ta. Oma aiheeni koski Venäjän lähialue-
politiikkaa (pohjoisnavalta Keski-Aasi-
aan). Samoin laadimme NATOn esikun-
tatyöskentelyn menetelmin kolme tut-
kielmaa. Lisäksi komiteamme laati laa-
jemman tutkimustyön, joka aiheeksi sain 
houkuteltua NATOn ja Venäjän tulevai-
suuden suhteet. Georgian sodan jälkei-
senä aikana siinä olikin haastetta. Eräät 
eteläeurooppalaiset pitivät huolestutta-
vana piiskaamisena Löeserin vaatimusta 
lyhentää lounasaika 1½ tuntiin. Itse eh-
din siinä ajassa helposti sekä kuntosalil-
le että syömään, mutta joillekin italialai-
sille oli joskus vaikeuksia saada perintei-
nen lounas syötyä noin kiireisesti.

Ehdottomasti avartavinta antia kurs-
silla oli kaksi kolmen viikon turvallisuus-
poliittista kiertomatkaa. Kurssimme kier-
si 13 maata Washingtonista Moskovaan 
ja Kairosta Vilnaan. Pääkaupungeissa 
saimme perehdytystä yleensä suoraan 
ulko- tai puolustusministeriltä ja puolus-
tusvoimien johdolta. Loistavaa oli, että 
meillä oli mahdollisuus saada puolisom-
me mukaan matkoille. He puolestaan 
tutustuivat paikkoihin kulttuuripainot-

teisesti. Kerrankin sai upseerin vaimo vii-
den tähden kohtelua vastapainoksi pois-
saoloilleni komennuksilla ja sotaharjoi-
tuksissa. Jaana tosin ei suostunut ehdo-
tukseeni, että edes yhdessä maassa hän 
menisi kurssin mukana ministeriöön ja 
pääesikuntaan samalla kun minä olisin 
nauttinut puolisoille järjestetystä kult-
tuurikierroksesta. Käsittämätöntä jous-
tamattomuutta! 

Viikonloput Italiassa pystyi täyttä-
mään koulun järjestämällä taide- ja his-
toriaohjelmalla. Siinä sai tutustua maa-
han Praestumin vanhasta kreikkalais-
siirtokunnasta etelässä aina Venetsiaan 
pohjoisessa. Historian harrastajana yri-
tin imeä oppia mahdollisimman pal-
jon, mutta Italia on maa, jossa on noin 
40 000 rekisteröityä kulttuurikohdet-

ta. Onneksi perheeni pääsi ”hiihtolo-
man” lisäksi mukaan noin puolessa vä-
lissä kurssia, joten eiköhän tyttäriini tart-
tunut muutakin kuin loistava ruokakult-
tuuri ja välimeren aallot. 

Suomalaisen upseerin koulutus an-
taa hyvät eväät tällaiseenkin ympäris-
töön. Pienen maan edustajan uhoama-
ton joustavuus selvittää välillä hankalat-
kin erimielisyydet. Pohjoiseurooppalai-
nen tehokkuus ja rehellisyys saivat kiitos-
ta ja toisissa jopa pientä kateutta. Kai-
ken kaikkiaan ”makaroni laajeni” mel-
koisesti. Tunnen oloni todella kiitollisek-
si tästä mahdollisuudesta ja toivon voi-
vani antaa mahdollisimman paljon saa-
mastani pääomasta takaisin Suomen ja 
suomalaisten turvallisuudelle.

Committee 3 ja Portugalin uusinta kalustoa.

Näin harras tunnelma oli Paavin pääsiäisvastaanotolla.
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Saksalaisien divisioonien 
ryhmitys ja tilanne vuoden 
1941 lopulla 
Saksalais-suomalainen hyökkäys Mur-
manskia ja Murmanskiin johtavien tie- 
ja rautatieyhteyksien katkaisemiseksi oli 
epäonnistunut kolmen ja puolen kuu-
kauden taistelujen jälkeen. Tappiot olivat 
yli 21 500 saksalaista ja noin 500 suo-
malaista. Vähäisten voimien hajottami-
nen kolmeen hyökkäyssuuntaan, luku-
määräisesti ylivoimaisen vihollisen aliar-
vioiminen, omahyväinen optimismi sekä 
arktisten olosuhteiden täydellinen tunte-
mattomuus olivat tärkeimmät syyt sak-
salaisten hyökkäysten pysähtymiseen. 

Petsamon alueella toimi vuoristo-
armeijakunta Norja, johon kuuluivat 2. 
ja 3.Vuoristojääkäridivisioona sekä näi-
den eteläpuolella erämaa-alueella osas-
to Pennanen. Arktiset olot ja neuvosto-
joukkojen ankara vastarinta oli pysäyt-
tänyt kaksi ja puoli kuukautta kestä-
neen hyökkäyksen Litsajoelle. Loppuun 
kuluneet vuoristojääkäridivisioonat oli-
vat kärsineet 10 300 miehen tappiot. 
Lokakuussa Kreikasta siirretty 6.Vuoris-
tojääkäridivisioona otti rintamavastuun 
-30 asteen pakkasessa ja irrotti loppuun 
kuluneet vuoristodivisioonat taistelusta. 
2.Vuoristojääkäridivisioona jäi alueel-
le reserviksi. Se huollettiin ja täydennet-
tiin. 3.Vuoristojääkäridivisioonan pää-
osat marssivat jalan 650 kilometriä al-
kutalven kovissa pakkasissa Petsamos-
ta Kemiin. 

Sallan suunnassa hyökkäsi 36.Ar-
meijakunta, johon kuuluivat 169.Jalka-
väkidivisioona, divisioonan vahvuinen 
SS-taisteluryhmä Nord ja suomalainen 
6.Divisioona. Ankarien taisteluiden jäl-
keen syyskuun puolessa välissä hyökkä-
ys pysähtyi neuvostojoukkojen vahvan 
puolustusaseman eteen Vermanjoella. 
Armeijakunta oli kärsinyt 9500 miehen 
tappiot. Saksalaiset olivat nääntyneitä 
ja katkeria.  

Saksalaisten eteläsivustaa suoja-
si suomalainen 3.Armeijakunta, jo-
hon kuului 3.Divisioona. Sivusuunnas-
sa hyökkäävät joukot valloittivat Kiestin-
gin, mutta eteneminen pysähtyi noin 40 
kilometrin päähän Murmanskin radasta. 
Pääsuunnassa Uhtuan alueella hyökkäys 
pysäytettiin ylipäällikkö Mannerheimin 
käskyllä marraskuun puolivälissä. Suo-
malaiset eivät enää etenisi Murmanskin 

Eversti evp Heikki Hiltula

Saksalaisdivisioonat Pohjois-Suomen pakkasissa 
talvella 1941-1942

radalle. Tämä käsky aiheutti pahan sä-
rön Pohjois-Suomen saksalaisen ja suo-
malaisen sotilasjohdon suhteisiin.    

Pakkanen, kurikysymys 
Saksalainen ylin johto kuvitteli optimisti-
sesti, että Neuvostoliiton iskuvoima oli-
si murskattu syksyn kuluessa, joten talvi 
tultaisiin viettämään varmistetuissa talvi-
majoituspaikoissa venäjän kaupungeis-
sa ja kylissä. Valmisteluja talvisotaa var-
ten ei oltu tehty. Petsamon tuntureilla ja 
Vienan korvessa taistelevat saksalaisjou-
kot joutuivat pääosin kesävarusteissaan 
arktisen talven armoille. Pohjois-Suomen 
olosuhteet olivat saksalaisille täysin ou-
dot, joukkojen organisaatio sopimaton, 

varustus liian raskas ja maastokelpoi-
suus olematon. Saksalaisten joukkojen 
ylin johto ei tajunnut talvisodankäynnin 
yksinkertaisia perusperiaatteita. Täydel-
linen tietämättömyys kovan pakkasen 
vaikutuksista sodankäyntiin esti alkutal-
vesta helposti toteutettavien tilapäisrat-
kaisujenkin käytön sotilaiden ja kaluston 
toimintakunnossa pitämiseksi. 

Alkutalvella 1941 pidettiin Niinisa-
lossa ensimmäinen talvisodankäynnin 
kurssi saksalaisen Pohjoisen Armeijaryh-
män 40 komppanian päällikölle. Heti 
kurssin alussa ohjelma muutettiin kou-
luttamaan, miten sotilaat voidaan suoja-
ta pakkasta vastaan improvisoiduin kei-
noin, kun kouluttajille selvisi Leningradia 
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piirittävien joukkojen talvivarusteiden 
puutteet. Talvitaktiikka ja -taistelutek-
niikka jäivät taka-alalle. Päälliköille kou-
lutettiin, miten vaatteiden alle työnne-
tyin paperein voidaan suojautua tuulel-
ta ja pakkaselta, miten eristetään risuil-
la jalat routaisesta maasta ja sisustetaan 
ampumakuopat, miten viritetään savu-
amattomat pienet kynsitulet, miten var-
tiomiehet pysyvät lämpiminä kuumen-
nettujen kivien ja hiekkapussien avulla. 
Upseerit opetettiin rakentamaan eläimil-
le tuulensuojia, ihmisille laavuja, rakoval-
keita, tilapäisarinoilla lämmitettäviä ha-
vumajoja ja maahan kaivettuja majoitus-
kuoppia, joita voitiin vuorata oljilla sekä 
pitää lämpimänä tilapäiskamiinoiden 
avulla. Kurssin saksalaiset tarkastajat ar-
vostelivat ankarasti sotilaan varusteisiin 
tehtyjä talvi-improvisaatioita, koska ne 
”olivat omiaan rikkomaan sotilaskuria” 
ja ”pukeutumismääräyksiä ei voida rik-
koa jonkin pakkasen vuoksi”. Pohjois-
Suomessa suomalaiset joukot luovutti-
vat talvitaitojen kouluttajia ja talvivarus-
tusta saksalaisille aseveljilleen. Saksalai-
set ostivat talvivarusteita sekä -kalustoa 
Suomesta, Ruotsista ja pakko-ottivat val-
loitetusta Norjasta. 

Saksalaisten varusteet ja
materiaali
Vuoristojääkärikomppaniaan kuului 229 
sotilasta, 2 ratsua, 40 kantomuulia, 2 
kaksiakselista kenttäkeitintä ja 2 kaksi-
akselista kuljetuskärryä, joita veti muu-
liparivaljakot, 2 moottoripyörää ja nel-
jä kuorma-autoa. Vuoristojääkäridivisi-
oonaan kuului 14 000 sotilasta, 6000 
eläintä ja 1400 moottoriajoneuvoa. Jal-
kaväkidivisioona muistutti vuoristodivisi-
oonaa, mutta oli pääosin hevosvetoinen 
ja hiukan raskaammin aseistettu. Ainoa 
täysin moottoroitu joukko oli SS-taiste-
luosasto Nord. Näiden kesävarusteisten 
joukkojen edessä oli poikkeuksellisen 
kylmä ja luminen talvi. 

Ensimmäisen lumen tullessa sotilaat 
kulkivat pahoin kuluneissa kesävaatteis-
saan. Heillä oli päässä pieni korville me-
nemätön venelakki ja vartiossa tai tais-
telussa teräskypärä ilman päänsuojus-
ta. Päällä oli ohuet alusvaatteet, huo-
nosti lämpöä pitävä puuvillasekoittei-
nen asepuku ja ohut tuulta kestämätön 
mantteli. Käsineinä olivat puuvillasor-
mikkaat. Jalassa oli lyhytvartiset nahka-
saappaat tai nauhakengät, joihin mah-
tui joko ohut puuvillasukka tai jalkarät-
ti. Saksalainen jalkaväki oli koulutettu 
marssimaan päivittäin 40-50 kilometrin 
taipaleita. Siksi saksalainen sotilassaa-
pas oli tiukasti jalanmukainen ja kestä-
vyyden lisäämiseksi pohja oli raudoitet-

tu teräsnastoilla. Näillä seikoilla oli koh-
talokkaat seuraukset pakkasten alettua. 
Saappaaseen ei mahtunut lisäsukkia ja 
raudoitetut pohjat hohtivat kylmyyttä 
jalkoihin. Rintamajoukoissa 40 % soti-
laista palellutti jalkansa erittäin pahas-
ti talvella 1941-1942. Vuoristojääkäreil-
lä oli kokemusta Keski-Euroopan talves-
ta. Heillä oli suomalaista ”verikauhaa” 
muistuttava lippalakki, asepuvun päälle 
laitettava tuulipuku, jonka toinen puo-
li oli harmaa ja toinen valkoinen, villa-
paita sekä hiihtomonot säärystimineen 
ja sukset. Tämäkin parempi varustus oli 
liian heppoinen Petsamon tuntureilla. 
Näin varustetut rintamajoukot viettivät 
alkutalvensa alkeellisissa kivibunkkereis-
sa, lumella peitetyissä havumajoissa tai 
onnellisimmat suomalaisilta ja ruotsalai-
silta ostetuissa sotilasteltoissa. Sotilaat 
joutuivat kestämään sanoin kuvaamat-
tomia kärsimyksiä.   

Saksalaisten tulivoimaiset automaat-
tiaseet menivät epäkuntoon kesken tais-
telun, koska heidän käyttämä aseöl-
jy jäätyi jo -15 asteen pakkasessa. Ko-
nekivääri m/34 ja konepistooli m/38 ei-
vät toimineet, jos niihin oli jäänyt vä-
hänkin jäätyvää aseöljyä. Putipuhtaana 
aseet toimivat hetken, kunnes ne leik-
kasivat kiinni kuumenemisen seurauk-
sena. Kun sinänsä eriomaiset aseet voi-
deltiin ohuesti suomalaisella talviöljyllä, 
ne toimivat moitteettomasti. Talvisissa 
taisteluissa tykkien putket eivät palau-
tuneet kunnolla laukauksien jälkeen ja 
lukot jäätyivät tulitaukojen aikana. Nes-
teet ja rasvat toimivat vain lauhalla sääl-
lä. Synteettisestä kumista tehdyt osat 
muuttuivat koviksi ja murenivat. Huurtu-
misen estävää talvivoidetta ei ollut kiika-
reita, haarakaukoputkia, etäisyysmitta-
reita ja tykkien suuntauslaitteita varten.  

Vetoeläimet kärsivät hirvittävästi. 
Raskaat, isokokoiset saksalaishevoset ei-
vät kestäneet pakkasta ja viimaa. Talven 
tullen muutamassa viikossa kuoli 1500 
hevosta. Vuoristojääkäreiden muuleja 
kuoli kuin kärpäsiä kylmyyteen ja rehun 
puutteeseen. Petsamossa 6.Vuoristojää-
käridivisioonan kaikki kreikkalaiset muu-
lit paleltuivat kuoliaaksi. Petsamosta Ke-
miin marssiva 3.Vuoristojääkäridivisioo-
na menetti satoja vetoeläimiä matkan ai-
kana, vaikka jääkärit ja tykkimiehet kui-
vasivat eläimet sekä hieroivat niitä yö-
kaudet leirinuotioiden ääressä. Vähäinen 
rehumäärä, jääkylmä juomavesi ja anka-
ra rasitus pakkasessa tappoivat eläimiä. 

Saksalaisten moottoriajoneuvot oli-
vat myös alttiita pakkasen aiheuttamil-
le häiriöille. Kuljettajilta puuttui talvikäy-
tön ja -ajon vaatima koulutus sekä koke-
mus. Moottoriöljy ja pakkasnesteet jäh-
mettyivät -15 asteessa. Kokemattomil-

ta kuljettajilta jäätyi jäähdyttimen vedet 
ja bensiinipumput. Esimerkiksi SS-tais-
teluryhmä Nord menetti puolet autois-
taan ensimmäisten talviviikkojen aikana 
pakkasvaurioiden ja liukkaan kelin kola-
reiden vuoksi. Ajoneuvojen kylmäkäyn-
nistykset, talviajon niksit sekä pakka-
sen vaatimat huoltotoimet opittiin tal-
ven kuluessa kalustotappioiden ja kan-
tapään kautta.   

Saksalaisten mielestä Pohjois-Suo-
men alue oli vaikeimmin huollettavissa 
oleva sektori koko itärintamalla. Tiestön 
vähäisyys tai sen puute vaivasi pääosin 
hevosvetoisten raskaiden organisaatioi-
den huoltoa. Huoltokuljetukset Pohjois-
Suomen alueella tuottivat myös lumen 
takia suuria vaikeuksia. Aurauskalustoa 
ei ollut ja rekiuria ei osattu rakentaa. Ai-
kainen talvi yllätti joukot. Huolto petti. 
Joukot näkivät nälkää, palelivat ja jäivät 
ilman ampumatarvikkeita. Kenraali Talvi 
otti tiukan kuristusotteen saksalaisista.  

Tilanne huhtikuussa 1942 
Katastrofi n pakottamana he aloittivat 
tarmokkaasti, suomalaisten opastami-
na, talvivarusteiden ja -kaluston hank-
kimisen sekä joukkojen talvitaistelukou-
lutuksen. Kevättalvella rintamajoukoil-
la oli kohtuullinen talvivaatetus jopa lu-
mipukuja, käyttöön oli tullut sotilastelt-
toja, suksia, keveitä rekiä, tykkivaljakoil-
le tykkijalaksia, aurauskalustoa ja en-
nen kaikkea huolto toimi säännöllises-
ti. Huhtikuun alkuun mennessä divisioo-
nille oli porrastettu kuukauden materi-
aalivarastot kelirikon varalta. Neuvosto-
liiton 14.Armeija aloitti 27.4.1942 suu-
ren keväthyökkäyksen.  Lukumääräises-
ti ylivoimaiset neuvostojoukot hyökkäsi-
vät kolmen viikon ajan koko vastuualu-
eellaan, joka ulottui Jäämereltä Uhtual-
le. Nämä loppupäässään kelirikkotais-
teluksi muuttuneet suurtaistelut päät-
tyivät saksalais-suomalaisten joukkojen 
täydelliseen torjuntavoittoon. Kurinalai-
set saksalaiset olivat nousseet yhden ko-
van talven aikana kurjuudesta koulutuk-
sen ja talvivarustuksen voimin talvi- ja 
kelirikkotaistelun kohtuullisiksi taitajik-
si. Saksalaiset ihailivat suomalaisten tal-
vi- ja erämiestaitoja, mutta suomalaisten 
muodollisen sotilaallisuuden puutetta he 
eivät vieläkään jaksaneet ymmärtää, ei 
upseerit eivätkä miehet.  

Hyvät lukijat! Arktisella osaamisel-
la on tänäkin päivänä tärkeä merkityk-
sensä. 
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Yliluutnantti Juha Korhonen

Saapumiserän 209 sotilasvala ja 
-vakuutuksenantotilaisuus Kemijärvellä 28.8.2009

Lippujoukkue
1. Jääkäri-
komppaniasta 
Kemijärven kirkon 
sankarimuisto-
merkillä. Kuva: 
Maila Korhonen
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ääkäriprikaati järjesti yhdessä Ke-
mijärven kaupungin kanssa vala- 
ja vakuutuksenantotilaisuuden 209 

saapumiserälle Kemijärvellä perjantaina 
28.8.2009.

Tällä kertaa valamarssi marssittiin 
polkupyörämarssina välillä Sodankylä 
- Vuojärvi - Kierivittikko - Heinuvaara. 
Marssi suoritettiin ennen valatilaisuutta 
Sodankylän ja Rovajärven harjoitus am-
puma-alueella. Polkupyörillä suoritetun 
marssin pituus oli noin 100 km. Vala-
marssille Jääkäriprikaatin alokkaat läh-
tivät torstaiaamuna kärkiyksikön osal-
ta klo 07.00 alkaen. Valamarssin johti 
JPR:n esikuntapäällikkö evl Jyrki Kaipo-
nen apunaan maj Kari Rapo. Valapäivä-
nä Jääkäriprikaatin joukot siirtyivät Hei-
nuvaarasta aamupäivän aikana linja-au-
toilla valatilaisuuteen Ahvensalmen ken-
tälle Kemijärvelle.

Valapäivän tilaisuudet aloitettiin Ke-
mijärven keskustassa aurinkoisen sään 
vallitessa klo 08.00 Ahvensalmen ken-
tällä kalustoesittelyllä. 

Seuraavaksi oli vuorossa klo 09.30 
seppeleenlaskutilaisuus, jossa seppeleen 
laskivat Kemijärven kirkon sankarimuis-
tomerkille Jääkäriprikaatin komentaja 
eversti Mauri Koskela, veteraanijärjestö-
jen edustaja Eero Törmänen ja Kemijär-
ven kaupunginvaltuuston puheenjohta-

ja Jarkko Kotilaine. Tilaisuuteen osallistui 
myös Jääkäriprikaatin lippu lippuvartioi-
neen, sekä lippujoukkue 1.Jääkärikomp-
paniasta. Seppeleenlaskutilaisuus keräsi  
runsaasti yleisöä kutsuvieraiden lisäksi.

Seppeleenlaskutilaisuudesta siirryt-
tiin sotilasvakuutuksen ja palvelushel-
potuksessa olevien valanantotilaisuu-
teen, joka järjestettiin hienoissa puitteis-
sa Kemijärven kulttuurikeskuksessa klo 
10.00 alkaen. Tilaisuus kulttuurikeskuk-

sessa keräsi omaisten lisäksi myös run-
saasti muuta yleisöä. 

Sotilasvakuutuksen ja palvelushel-
potuksessa olevien valanantotilaisuu-
den esilukijana toimi sotaveteraani ent. 
kansanedustaja Arttur Niemelä. Niemelä 
toimi myös itse valatilaisuudessa Ahven-
salmen kentällä esilukijana. Tilaisuuteen 
osallistuivat myös valan ja vakuutuksen 
antajien joukkoyksiköiden komentajat ja 
perusyksiköiden päälliköt.

Paraatikatselmuksen suoritti Jääkäriprikaatin komentaja eversti Mauri Koskela. Kuva: Maila Korhonen

J
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Paraatikatselmus ja sotilasvalanteko-
tilaisuus pidettiin Ahvensalmen kentäl-
lä klo 11.00 alkaen. Jääkäriprikaatin va-
latilaisuuteen osallistui noin 700 varus-
miestä ja heidän läheisiään noin 2000 
henkilöä. 

Kaikkien valatilaisuuteen osallistuji-
en ja heidän läheisten määrä nousi rei-
luun 3000 henkilöön mikä aiheutti jär-
jestäjille melkoisen haasteen, mutta sii-
tä selvittiin erinomaisella tavalla. Tilai-
suuden komentajana toimi everstiluut-
nantti Jyrki Kaiponen. Paraatikatselmuk-
sen suoritti Jääkäriprikaatin komenta-
ja eversti Mauri Koskela sekä kenttähar-
tauden toimitti sotilaspastori Risto Ala-
kärppä. Pohjan Sotilassoittokunta vasta-
si tällä kertaa tapahtuman musiikillises-
ta toteutuksesta johtajanaan musiikkiyli-
luutnatti Lauri Nurila.

Ohimarssi suoritettiin jalan heti vala-
tilaisuuden jälkeen soittokunnan säestä-
mänä klo 12.00. Ohimarssin vastaanot-
topaikka oli Vapaudenkadulla ja paraati-
joukot lähtivät ohimarssille Kirkkokadun 
ja Vapaudenkadun risteysalueelta, joka 
toimi lähtökynnyksenä. Ohimarssia seu-
rasi runsaslukuinen yleisö, joka oli ryh-
mittynyt tasaisesti koko ohimarssireitil-
le. Ohimarssin vastaanottivat Jääkäripri-
kaatin komentaja eversti Mauri Koskela, 
Kemijärven kaupungin johtaja Arto Oja-
la ja esilukijana toiminut sotaveteraani 
Arttur Niemelä. 

Ohimarssin jälkeen valan vannoneil-
le varusmiehille ja heidän läheisilleen tar-
jottiin valalounas Ahvensalmen kentäl-
lä. Kentälle oli myös Sodankylän sotila-
kotiyhdistys järjestänyt omat sotilaskoti-
palvelut jälleen erinomaisin järjestelyin 
toteutettuna. Kutsuvierasosastolle va-
lalounas tarjottiin Kemijärven kulttuu-

Esilukijana 
toimi sotave-
teraani Arttur 
Niemelä. Kuva: 
Maila Korho-
nen

Valantekoasento. 
Kuva: Maila 
Korhonen

rikeskuksen tiloissa, kutsuvierasosastoa 
johti majuri Jari Ristola. Järjestelyistä ja 
tarjoilusta vastasi Jääkäriprikaatin muo-
nituskeskuksen väki.

Valalounaan jälkeen pidettiin johde-
tusti yksiköittäin lomatarkastukset ”ylei-
sötapahtumina” joukkoyksiköille osoite-
tuilla omilla alueilla. Lomatarkastuksen 

Ohimarssi 
Kemijärven keskustassa. 
Kuva: Pekka J Heikkilä

jälkeen pääsivät valanvannoneet jääkärit 
ansaitulle valalomalle joko läheisten kyy-
dillä tai lomakuljetusten mukana.

Kalustoesittely oli järjestetty Ahven-
salmen kentän pohjoisosaan klo 09.00-
15.00 väliseksi ajaksi. Kalustoesittely ke-
räsi erittäin runsaasti yleisöä ja herätti 
mielenkiintoa.
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Yliluutnantti Ari Järveläinen

Jääkäriprikaati - 30 vuotta arktista osaamista

J ääkäriprikaatin vuosipäivää (1.10.) 
vietettiin 1.- 2.10.2009 tavan-
omaista juhlallisimmissa merkeis-

sä. Jääkäriprikaati, puolustusvoimien 
pohjoisin joukko-osasto, täytti kunnioi-
tettavat 30 vuotta.

Jääkäriprikaatin 30 vuotisjuhlalli-
suuksien vietto aloitettiin 1.10. torstai-
aamuna henkilökunnan kahvi- ja palkit-
semistilaisuudella varuskunnan muoni-
tuskeskuksessa.

Iltapäivällä alkoi Pohjan Jääkäripa-
taljoonan esikunnan järjestämä perin-
teinen Jääkärikilpailu. Jääkärikilpailus-
sa Jääkäriprikaatin perusyksiköiden va-
rusmiesjoukkueet ottivat mittaa toisis-
taan erilaisissa sotilaskuntoa vaativissa 
tehtävissä. 

Pioneeriansiomi-
talilla palkittiin va-
rastonhoitaja Veli 

Hyötylä, Jalkaväen 
ansioristillä soljen 

kera everstiluut-
nantti Jari Haataja 
ja Jalkaväen ansio-
ristillä yliluutnantti 

Ari Järveläinen ja 
yliluutnantti Toni 

Sulasalmi.

Jääkärikilpailun voitti 3. Jääkärikomppania 
Pohjan Jääkäripataljoonasta.

Suomen vapauden puolesta taistelleiden muiston kunnioittamista oli seuraamassa 
runsas joukko nykyisiä ja entisiä jääkäriprikaatilaisia, kiltalaisia sekä Jääkäriprikaatin 
ystäviä ja yhteistyökumppaneita.

Sosiaalikuraattori Pirkko Mutenia, eversti Mauri Koskela  ja 
Jääkäritoimikunnan puheenjohtaja kersantti Pekka Siivola 
laskivat seppeleen Sankarimuistomerkille.

Seppeleenlaskut - kunnian-
osoitus Sankarivainajille
Vuosipäivän juhlallisuudet 2.10. alkoi-
vat aurinkoisessa ja pakkasenkirpakas-
sa aamussa seppeleenlaskulla Sodanky-
län sankarihautausmaan Sankarimuis-
tomerkillä. Sankarimuistomerkin sep-
peleenlaskutilaisuuden kanssa samanai-
kaisesti toteutettiin Jääkäriprikaatin ka-
sarmialueella lipunnosto ja seppeleen-
lasku varuskunnassa sijaitseville Joutse-
län patsaalle ja Jänkäjääkäreiden (JR12) 
muistomerkille. 

Seppeleenlaskujen jälkeen Jääkäri-
prikaatin henkilökunta kokoontui Sii-
lashallille juhlapäivän yhteisvalokuvaus-
ta varten.
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Jääkäriprikaatin lippu saapuu. 
Kuva: Pekka J Heikkilä

Katselmusta oli seuraamassa kunnioitusta herättävä 
joukko arvokkaita kutsuvieraita, joiden joukossa oli 
itseoikeutettuina vieraina sotiemme veteraaneja, 
entisiä Jääkäriprikaatin komentajia sekä kiltalaisia ja 
pohjoismaisia sotilasvieraita.

Ohimarssin vastaanottivat eversti Mauri Koskela, sotaveteraani Martti Maikkunen, 
kenraalimajuri Hannu Särkiö ja maaherra Timo E Korva.

Ohimarssi marssittiin jalan Sodankylän 
keskustassa Jäämerentiellä. 
Kuva: Pekka J Heikkilä

Juhlapäivän paraatikatselmusta var-
ten Jääkäriprikaatin joukot kokoontui-
vat Sodankylän urheilupuiston kentäl-
le. Katselmuksen vastaanotti Jääkäripri-
kaatin komentaja eversti Mauri Koskela 
seurassaan Jääkäriprikaatin ensimmäi-
nen komentaja kenraalimajuri Hannu 
Särkiö. Katselmuksen, kuten koko juh-
lapäivän musiikista, vastasi Lapin Soti-
lassoittokunta johtajanaan kapellimes-
tari musiikkimajuri Juha Tiensuu.

Päiväjuhla Kitisenrannan 
koululla
Vuosipäivän päiväjuhla kahvitilaisuuk-
sineen järjestettiin Sodankylän Kitisen-
rannan koululla. Päiväjuhlaan kokoontui 
lukuisajoukko juhlavieraita. Eversti Mau-
ri Koskelan tervehdyksen jälkeen juhla-
puheen piti kenraalimajuri Hannu Sär-
kiö. Puheessaan kenraali Särkiö muis-
teli muun muassa Jääkäriprikaatin pe-
rustamiseen sekä alkuvuosiin liittyviä ta-
pahtumia.

Kenraali-
majuri
Hannu 
Särkiö
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Päiväjuhlassa muistettiin Jääkäri-
prikaatista pois siirtyneitä henkilöitä, 
sekä julkaistiin Jääkäriprikaatin juhla-
kirja ”Jääkäriprikaati - 30 vuotta arktis-
ta osaamista”.

Tervehdyksensä Jääkäriprikaatille 
esittivät Pohjois-Suomen Sotilasläänin 
komentaja prikaatikenraali Jukka Haak-
siala. Sodankylän kunnan puolesta ter-
vehdyksen toi kunnanvaltuuston pu-
heenjohtaja Ahti Korvanen. 

Musiikkiesityksiä juhlassa esittivät 
Lapin Sotilassoittokunnan lisäksi Jääkä-
riprikaatin varusmiehistä koostuva Jää-
kärikuoro, sekakuoro Lapin Lauluraito, 
lapsikuoro Lumen Laulu sekä Veteraa-
nin iltahuudon soolo-osuuden laulanut 
sotiemme veteraani Armas Ilvo.

Päiväjuhlan jälkeen oli vuorossa kah-
vitilaisuus juhlavieraille sekä tervehdys-
ten ja onnitteluiden vastaanotto. 

Prikaatikenraali Jukka Haaksila luo-
vutti Jääkäriprikaatille Pohjois-Suo-
men Sotilasläänin standaarin.

Vuoden Jääkäriprikaatilaisena palkittiin 
kapteeni Jukka Rautio.

Sodankylän veteraanijärjestöjen puolesta Jääkäriprikaa-
tia tervehti Sodankylän Sotaveteraanien kunniapuheen-
johtaja Martti Maikkunen.

Jääkäriprikaatin pienoislipulla palkittuja.

Jääkäriprikaatilaisia ja Jääkäriprikaatin ystäviä.

Jääkäriprikaatin lippu poistuu…
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Tasokkaat musiikkiesitykset huipentui-
vat Lapin Sotilassoittokunnan, kuorojen 
sekä Armas Ilvon yhteisesitykseen Vete-
raanin Iltahuuto. 

Armas Ilvo.

Päiväjuhla 
päätettiin 
laulamalla 

yhdessä 
Jääkärien 

marssi.
Iltajuhla varuskuntakerholla
Vuosipäivän juhlallisuudet jatkuivat illal-
la varuskuntakerholla, eversti Mauri Kos-
kelan isännöimässä iltajuhlassa. Iltajuh-
laa vietettiin vilkkaan keskustelun, hyvän 
ruuan ja juoman kera musiikkiesityksiä 
kuunnellen sekä tanssien. Iltajuhlan mu-
siikista vastasivat Lapin Sotilassoittokun-
ta sekä Mauri Mikkola orkestereineen.

Jääkäriprikaatin 30 vuotisjuhla oli 
onnistunut ja mieleen jäävä aloitus pri-
kaatin olemassaolon alkavalle uudelle 
vuosikymmenelle.

Jääkärien hengessä isänmaan 
puolesta yhdessä eteenpäin!

Eversti Mauri Koskela ja 
Merja Wedman. 

Iltajuhlan 
pukuloistoa.

Jääkäriprikaatin 
entiset 

komentajat 
saapumassa 
iltajuhlaan.
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odankylän sotilaskotiyhdistyksen 
50-vuotisjuhlapäivää ja Pohjois-
Suomen Sotilaskotiläänin sotilas-

kotipäivää vietettiin 10.–11.10.2009. 
Juhlallisuuksiin osallistui 80 sisarta. Kau-
kaisimmat vieraat Sotilaskotiliiton pu-
heenjohtaja Satu Mustalahti ja pääsih-
teeri Karoliina Hofmann tulivat Helsin-
gistä.

Lauantaina sisaret pääsivät tutustu-
maan aamupäivän luennoilla Sodanky-
län sotilaskodin ja mediapajan yhteis-
työhön, tutkija Anni Ojajärven luen-
toon tämän päivän varusmiehen arjesta 
ja aatoksista. Jääkäriprikaatin komenta-
ja Eversti Mauri Koskela toi tilaisuuteen 
Jääkäriprikaatin tervehdyksen.

Iltapäivästä sisaret pääsivät kokeile-
maan innostuneena Kari Sunnelan opas-
tuksella Taiji:tä ja sen rentouttavaa vai-
kutusta. Alun tiukan keskittymisen jäl-
keen sisaret rentoutuivat ja hauskaa oli!

Lauantain iltajuhlassa ohjelman 
aloittivat Kari Sunnelan ohjaamat sir-
kuskoululaiset. Esitys oli erittäin energi-
nen ja vauhdikas. Se sisälsi mm: yksipyö-
räisellä ajelua ja monenlaisia temppuja.

Sodankylän Sotilaskotiyhdistys ry:n tiedottaja Taru Aikio

Sodankylän sotilaskotiyhdistyksen 50-vuotisjuhlapäivä

S

Lauantai-illan musiikillisesta puolesta 
vastasi Sodankylän oma Big Band, joka 
soitti monia tunnettuja kappaleita. Illan 
lopuksi pidettiin arpajaiset, jossa muuta-
mat sisaret olivat varsin onnekkaita. On-
nettarena toimi Satu Mustalahti. Palkin-
toina oli mm: yhdistyksemme sisarten 
kutomia villasukkia, mikä sopi talviseen 
ajankohtaan.

Sunnuntaiaamu käynnistyi kirpeäl-
lä -15 asteen pakkasella ja aurinkoisel-
la säällä. Juhlakirkon jälkeen kirkkokah-
vit tarjoiltiin sotilaskodissa. Samaan ai-
kaan kirkkokahvien kanssa oli terveh-
dysten vastaanotto raikkaiden kuusen-
kerkkämaljojen kera.

Sunnuntaipäivän pääjuhlassa saim-
me kuulla Lapin Sotilassoittokunnan 
musiikkia. Ensimmäisenä vieraat toivotti 
tervetulleeksi juhlaan oma puheenjohta-
jamme Tiinaliisa Multamäki. Sen jälkeen 
Satu Mustalahti esitti juhlaan Sotilaskoti-
liiton tervehdyksen ja eversti Mauri Kos-
kela esitti Jääkäriprikaatin tervehdyksen. 

Auditoriossa vietetyn aamupäivän jälkeen sisaret pääsivät kokeilemaan, miltä soti-
laskotiautosta jonottaminen tuntuu kun päiväkahvit tarjoiltiin sieltä. Saimme naut-
tia myös melkein keväisestä säästä; aurinko paistoi ja räystäistä tippui vesi.
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Tervehdysvuorossa SOMAJYTY:n edustajat.Leena  Klemi-Lohiniva

Juhlapuheen pitäjä oli Leena Kle-
mi-Lohiniva, joka on toiminut yhdistyk-
semme puheenjohtajana vuosina 1998-
2001. Lopuksi haluamme esittää lämpi-
mät kiitokset Jääkäriprikaatille, eri yh-
teistyökumppaneille sekä mukana olleil-
le sisarille onnistuneista ja mieliinpainu-
vista sisarpäivistä.

Kuvat: Taru Aikio

Sodankylän Sotilaskotiyhdistys ry:n 
50-vuotisjuhlien pääjuhlassa 11.10.2009 
palkittiin Sodankylän sotilaskodin ansioi-
tuneita sisaria ja pitkäaikaisia työnte-
kijöitä.

Sotilaskotiliiton myöntämä 
hopeinen ansiomerkki
Sorri, Vuokko 

Sotilaskotiliiton myöntämä 
sotilaskotiansioristi
Jokela, Hilja
Näsi, Saija
Savo, Aino

Sotilaskotiyhdistyksen 
myöntämä jäsenmerkki
Kontu, Anna
Korva, Tiina
Niva, Anu
Pokka, Katja
Rajaluoto, Anne
Saarinen, Sari

Keskuskauppakamarin 
myöntämä kultainen 
elämäntyömerkki
Helistenkangas, Eila

Keskuskauppakamarin 
myöntämä hopeinen
ansiomerkki
Aikio, Anne
Nätynki, Tuija

Eila Helistenkangas.
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ääkäriprikaatin perinteinen koke-
lasvaellus suuntautui tänä syksynä 
Saariselälle Urho Kekkosen kansal-

lispuiston maisemiin 1.-3.9.2009. Mars-
sireitti kiersi Kiilopään tunturialueelta 
Suomujokivarteen, jokivarren metsäalu-
eita pitkin Suomunruoktulle, josta ta-
kaisin Kiilopäälle. Kolmen päivän aikana 
matkaa kertyi noin 60 km.

Harjoituksen koulutussisältönä oli 
marssin toimenpiteisiin perehtyminen. 
Samalla tavoitteena oli tarjota kokelaille 
tietoutta kansallispuistoistamme. Osal-
taan ajatuksena oli myös päästä tutus-
tumaan vaeltamiseen ja eräretkeilyyn hy-
vänä, sotilaankin taitoja ruokkivana har-
rastuksena. 

Lähtölaukauksen saimme Jääkäripri-
kaatissa tiistai-aamuna PohJP:n komen-
tajan everstiluutnantti Jari Haatajan toi-
vottaessa hyvää matkaa. Siirryimme lin-

Kokelasvaellus 1/09 1.–3.9.2009

Upseerikokelas Hintikka Olli-Antti

ja-autoilla Tankavaaran luontokeskuk-
seen, jossa kävimme UKK-puiston esit-
telyssä. 

Varsinainen marssiosuus alkoi Kii-
lopään tunturikeskukselta. Noin jouk-
kueellinen upseerikokelaita alkoi kivu-
ta avojonossa Kiilopään rinnettä – ko-
mea näky etelän turisteille! Ensimmäi-
sen päivän siirtymä avotunturissa sujui 
rattoisasti kirkkaassa säässä, lähinnä in-
nokkaat kameramiehet hidastivat mat-
kantekoa! Yöpymispaikalla Lankojärven 
rannalla jäikin runsaasti aikaa leirin pys-
tytykseen, ruokailemiseen ja ennen kaik-
kea yhteiseen tulisteluun. 3. JK:n sissilin-
jan laavut saivat kehuja – ilmeisesti uni 
maistui. Ruuan valmistimme trangioilla.

Yön aikana sää muuttui pilviseksi ja 
sateiseksi. Optimistisimmat eivät sade-
asuihin kajonneet, iltapäivää kohden sää 
alkoikin poutaantua. Keskiviikon marssi-

Ensimmäisen marssiosuuden näkymissä ei valittamista ollut!

osuus kulki pitkin Suomujokivarren män-
tymetsäalueita. Kukin ryhmä pääsi va-
kuuttamaan taidoillaan reitin valinnas-
sa ja suunnistuksessa. Maasto vaihteli 
mäntykankaista tiheikköihin ja suoaluei-
siin. Reitinvalintaan vaikuttivat myös jo-
enylitykset, joista muutamat lenkkareil-
la varustetut taistelijat saivat välillä ai-
kaan varsin hupaisaa viihdettä! Jokunen 
ryhmä kokeili voimiensa tunnossa pien-
tä oikaisua tiheän ja poluttoman metsä-
alueen halki, mutta epätasaisessa maas-
tossa tuli todettua, ettei lyhin reitti ollut 
aina se paras, ei myöskään nopein reitti. 
Letkeän huulenheiton kera marssi sujui 
kuin itsestään. Pääsimme huoltamaan ja 
ruokailemaan jälleen hyvissä ajoin ennen 
iltahämärää.

Viimeisen päivän reitti vaihtui män-
tymetsästä vähitellen tunturikoivikoksi ja 
viimein avotunturiksi. Tunturiin noustes-

J
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samme sää alkoi kirkastua taas aurinkoi-
seksi. Tuli todettua, että parissa päivässä 
hartiat olivat tottuneet rinkkoihin – tosin 
joku epäili niiden vain turtuneen. Viimei-
set kilometrit menivät tunturin rinteitä 
alaspäin lasketellessa. Pöntöistä nautit-
tu hernekeittolounas ja majuri Rautasen 
tarjoamat syntymäpäiväkahvit maistui-
vat juhlavilta. Oli aika heitellä rinkat au-
toon ja ajella takaisin Jääkäriprikaatiin.

Vaelluksen aikana saimme pohjoi-
sen alueista varsin monipuolisen kuvan. 
Reitin varrelle mahtui avotunturia, män-
tymetsää, tunturikoivikkoa, soita ja jär-
viä sekä kirkasvetisiä jokia ja puroja. Mo-
nille uusi kokemus oli myös paikallinen 
vesitäydennys, joka sujui helposti, sillä 
kaikki alueen luonnonvedet olivat juo-
makelpoisia. Marssin sujuvuudessa ei ol-
lut moittimista. Rytmitys toimi niin, ettei 
kiireen tuntua ollut, vaikka hyväkuntoi-
sessa joukossa marssivauhti alitti tavoi-
teajat jatkuvasti. 

Monenlaista uutta opittiin, mutta 
ennen kaikkea mieleen jäi ainutlaatui-
nen, lupsakka tunnelma ja kokelasmai-
sen reipas ote. Joukkoamme yhdistivät 

yhä Haminan ru-kurssin 234 sotamuis-
tot – se paljon puhuttu RUK-henki! On 
syytä kiittää myös mukana ollutta Jääkä-
riprikaatin henkilöstöä, majuri Rautasta, 
yliluutnantti Lappalaista ja yliluutnantti 
Mähöstä, jotka huolehtivat ”ukoistaan” 
varsin myönteisellä asenteella.

Kokelasvaellus toi oivallista vaihte-
lua palvelusrutiineihin! Jääkäriprikaa-
tin upseerikokelaat kiittävät harjoituk-
sen järjestäjiä!

Joenylitystä kumisaapasvarustuksessa… …ja lenkkarivarustuksessa!

Upseerikokelas Grekula suunnittelee tulevan päivän reittiä.
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Neljä suomalaista Sankarivainajaa Venäjältä Suomeen

Vierailuja ja tapahtumia

iime sodissa katosi ja jäi kentälle 
hautaamattomina noin 11 000 
suomalaista sotilasta. Kentäl-

le jääneiden etsinnöistä vastasi vuoteen 
1998 saakka opetusministeriö ja tämän 
jälkeen valtion tukea saava Sotavainaji-
en muiston vaalimisyhdistys ja vapaaeh-
toisvoimin toimivat etsintäryhmät. Maa-
voimien ohjeistuksen mukaisesti jouk-
ko-osastot tukevat Sotavainajien muis-
ton vaalimisyhdistystä Sankarivainajien 
vastaanotto- kuljetus- ja hautausjärjes-
telyissä. Tähän mennessä on etsinnöissä 
löydetty noin 1100 viime sodissa kaatu-
nutta. Heistä vajaat 300 on kyetty tun-
nistamaan.

Sallan sotavainajien etsintäryhmä 
saattoi 20.11.2009 neljä suomalaista 
Sankarivainajaa Venäjältä Suomeen Sal-
lan kansainvälisen rajanylityspaikan Kel-
loselän kautta. Sankarivainajat löytyivät 
kesällä 2009 suoritetuissa etsinnöissä. 
Sallan etsintäryhmä löysi yhden sanka-
rivainajan Kelsinkäisen taistelualueelta 
ja venäläinen etsintäorganisaatio oli toi-
mittanut Alakurttiin kolme suomalais-
ta sankarivainajaa Litsan alueelta Pet-
samosta. 

Etsintäryhmän kantajat luovutti-
vat Sankarivainajat Jääkäriprikaatin ko-
mentajalle, eversti Mauri Koskelalle Sal-
lan kirkon edessä ja arkut saatettiin Sal-
lan kirkon pihalla olevan Sankaripatsaan 
eteen havukorokkeille. 

Rukoushetken piti Sallan kirkon 
edessä kirkkoherra Lasse Marjokorpi ja 
saatesanat lausui eversti Mauri Koskela. 
Rovaniemen VPK:n soittokunnan soit-
taman Maammelaulun ja kunnianosoi-
tuksen jälkeen saatettiin Sankarivainajat 
matkaan; varusmiehet kantoivat Sanka-
rivainajat ajoneuvoon ja Narvan marssin 
soidessa lähtivät kapteeni Markku Hau-
taniemi ja sotilasmestari Jorma Kante-
linen saattamaan Sankarivainajia koh-
ti Rovaniemeä. Sankarivainajat siirrettiin 
Rovaniemen seurakunnan vainajien säi-
lytystiloihin.

Tiedotussihteeri Taina Pirinen

V

Eversti Mauri Koskelan kanssa Sankarivainajia saattamassa olivat Kemijärven kirkko-
herra Lasse Marjokorpi ja sallalainen sotaveteraani Lauri Kumpare.
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Vierailuja ja tapahtumia

oulukuun alussa 2009 oli Jääkäri-
prikaatin komentaja kutsunut alu-
een suunnitteluun ja käyttöönot-

toon vaikuttaneita henkilöitä muistele-
maan alueen kehittämisvaiheita ja seu-
raamaan alueen tämän päivän moni-
puolista käyttöä komppanian taistelu-
ammunnan seurannan merkeissä.

Alueen suunnittelu käynnistyi 
1960-luvun loppuvuosina ja alue otettiin 
ampumakäyttöön keväällä 1969 toteu-
tetulla kranaatinheitinammunnalla, jota 
olivat seuraamassa mm. Syväjärven pa-
liskunnan poromiehet suurella joukolla 
sekä maanomistajan edustajina metsä-
hallituksen edustajat. Silloisen Lapin Jää-
käripataljoonan komentajan everstiluut-
nantti Kauko K Kuismasen vuosikatsauk-
sessa vuodelta 1969 alueen käyttöönot-
to luokiteltiin vuoden merkittävimmäk-
si tapahtumaksi varuskunnassa. Joukko-
osaston taisteluammuntojen toteuttami-
seen tarvittava siirtymismatka lyheni alu-
een käyttöönotolla runsaasta sadasta ki-
lometristä vain kymmeneen kilometriin. 
Käyttöönottoammunta oli kahdella ke-
vyellä kranaatinheitinjoukkueella toteu-
tettu lyhytkanta-ammunta yliluutnantti 
Reijo Sallisen ja luutnantti Pekka J Heik-
kilän johdolla. Suurta huolta aiheuttanut 
pelko aiheutuvista suurista porovahin-
goista kyettiin hälventämään, kun seu-
raajille osoitettiin suoritettavan valvon-
nan ja alueen ennakkotarkastuksen ole-
van ennen ammuntaa, sen aikana ja jäl-
keen jatkuvaa.

Paljon on alue tuon avausammun-
nan jälkeen vuosien kuluessa kehittynyt. 
Alue on saatu ojitetuksi ja näin kuivate-
tuksi, on saatu Jukanhallin lisäksi, joh-
tolarakennus Ristilammelta siirrettynä, 
uusi johtolarakennus Kälkäjän metsätyö-
kämppä ”Pentin pirtti” Ranualta siirret-

tynä käyttöön, alueen sähköistys, huol-
to- ja varastorakennuksia sekä tietysti 
ampuma- ja maalitoimintaa varten liik-
kuvat radat, kenttälinnoitteet ampujille, 
jne. Alue on lisäksi laajentunut metsän-
tutkimuksen koealueen ja yksityispalsto-
jen poistumisella rajoittamasta ammun-
toja. Alueen tienkäytön suunnittelun ja 
rakentamisen valvonnan suoritti metsä-
hallituksen metsäteknikon tehtävässä 
Martti Maikkunen, joka nyt 92 vuotiaa-
na oli kunniavieraana juhlassa. Nykyises-

Kyläjärven taisteluampuma-alue on 40-vuotias

Everstiluutnantti Pekka J Heikkilä

J

Juhlatilaisuuden 
aloitti eversti-
luutnantti 
Pekka 
J Heikkilä 
esitelmällä 
”Kyläjärvi 
ennen”. 
Kuva: Eero-
Pekka Paakki

sä taloudellisessa tilanteessa alue tarjoaa 
Jääkäriprikaatille oivat mahdollisuudet 
kustannustehokkaasti toteuttaa kou-
lutukseen kuuluvat taisteluammunnat.

Alueen historia ”pornopuineen”, 
uhrilampineen, monine ammuntamuis-
toineen ja tuppeenmenijälistoineen tar-
joaa alueen käyttäjille paljon muistoja 
myös elämän raadollisuudesta. Toivote-
taan alueen käytölle ja käyttäjille hyviä, 
turvallisia ja vaativia harjoituksia alueel-
la tulevinakin vuosina.

Juhlatilaisuuden isäntä eversti Mauri Koskela toivotti vieraat tervetulleiksi. Kuva: 
Pekka J Heikkilä

Vieraat muistelivat alueen kehittämisvaiheita. Kuva: Pekka J Heikkilä
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Puolustusvoimain uusi komentaja ken-
raali Ari Puheloinen aloitti joukko-osas-
tojen tarkastuskäynnit 6.10.2009 Jää-
käriprikaatista. Tarkastukseen osallistui 
Pohjois-Suomen Sotilasläänin komenta-
ja prikaatikenraali Jukka Haaksiala. Tar-
kastuksen yhtenä kohteena oli 3.Jääkä-
rikomppanian ammunnat Kyläjärvellä.  
Eversti Mauri Koskela luovutti tarkastuk-
sen jälkeen kenraali Puheloiselle Jääkäri-
prikaatin kuksan ja antoi ohjeet kuksan 
käyttöönottoon.

Vierailuja ja tapahtumia

Vierailuja ja tapahtumia

Jääkäriprikaatin komentaja eversti Mauri Kos-
kela toivotti tulojuhlassa 15.1.2010 kaikki alok-
kaat lämpimästi tervetulleeksi Puolustusvoimien 
parhaimpaan arktista koulutusta antavaan jouk-
ko-osastoon, Jääkäriprikaatiin!

Alokkaat kuuntelivat tarkkaavaisesti eversti Mauri Koskelan 
puhetta: ”Osa koulutuksesta saattaa tuntua teistä välillä 
kiivastahtiselta ja rasittavalta, mutta olen antanut henkilökunnalle 
tehtävän, että sen tulee aina olla asiallista. Tähän velvoitan myös 
kaikkia varusmiesjohtajia.”

Arvokkuutta ja juhlavuutta lisäsivät tilaisuuteen 
sotaveteraani Kalle Sukuvaaran tervehdys ja 
Lapin Sotilassoittokunnan soittama
Jääkäriprikaatin kunniamarssi. 

Puolustusvoimain komentaja
tarkasti Jääkäriprikaatin

Alokkaiden tulojuhla
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INABEL-järjestö on eurooppalais-
ten maiden maavoimien yhteistyö-
järjestö, jonka tehtävänä on kehit-

tää eurooppalaisten maavoimien soti-
laallisia suorituskykyjä. FINABEL (Fina-
bel Committee) -järjestön johtavat asi-
antuntijat kokoontuivat 12.–15.1.2010 
Rovaniemellä Suomen Maavoimien Esi-
kunnan isännöimään kokoukseen. Poh-
jois-Suomen Sotilasläänin Esikunta jär-
jesti kokoukseen liittyen vierailun Jää-
käriprikaatiin 13.1.2010. Vierailun ai-
heena oli tutustuminen Jääkäriprikaatiin 
sekä maavoimien arktiseen koulutuk-
seen. Vierailuun Jääkäriprikaatissa osal-
listui 32 ulkomaista vierasta, joukossa 9 
kenraalia ja 8 naista. 

Jääkäriprikaatin komentajan eversti 
Mauri Koskelan isännöimä vierailu alkoi 
klo 12.00 yhteisellä lounaalla Sodanky-
län Muonituskeskuksessa. Maittavan so-
tilaslounaan jälkeen Jääkäriprikaatin ko-
mentaja esitteli Jääkäriprikaatia Koulu-
tusrakennuksen auditoriossa. Esittelystä 
vieraat siirtyivät johdetusti Vaihtovaras-
to 2:een, jossa heille jaettiin talvivarus-
tus. Varustamisen jälkeen vieraat siirret-
tiin luutnantti Markus Särkelän johdolla 
telakuorma-autoilla maastoitse sulkeis-
kentän vieressä olevan hiekkakuopan 
maastoon, johon Lapin Jääkäripataljoo-
nan komentajan everstiluutnantti Arto 
Vaaralan johdolla oli valmisteltu arkti-
sen koulutusnäytöksen seurantapaikka, 
varattu vieraille hiihtovälineet ja sytytet-
ty kolmet pinotulet. 

Arktisen koulutuksen näytös sisäl-
si telakuorma-auton ja moottorikelkan 
käyttöä hiihtohinauksessa, moottori-
kelkkataitoajoa, hiihtotekniikan esittelyä 
sekä tutustumisen talvitukikohtaan. Yli-
luutnantti Juha Korhosen taitava moot-
torikelkan käsittely rinnemaastossa he-
rätti vieraissa ihailua. Hiekkakuopan 
maastosta vieraat siirtyvät jalan ja hiih-
täen kuntoladun maastoon, johon Poh-
jan Jääkäripataljoona majuri Martti Rau-
tasen johdolla oli pystyttänyt kolme tal-
vitukikohtaa esittelevää rastia. Majuri 
Martti Rautasen johtamalla ensimmäi-
sellä rastilla vieraille esiteltiin sissien val-

mistama lumikammi, kieppi ja lumipo-
tero sekä tilapäismajoitteiden valmista-
minen lumeen. Kapteeni Juha Massisen 
johtamalla toisella rastilla esiteltiin laa-
vu ja talvinaamioitu sissiteltta varustei-
neen. Luutnantti Jarmo Sverloffi n johta-
malla kolmannella rastilla vieraille esitel-
tiin ensihoito- ja evakuointivälineistöä. 
Kaikki kolme rastia olivat erityisen huo-
lellisesti valmisteltuja. Rastien esittelyt 
pidettiin englannin kielellä, mikä sai vie-
railta ansaittua huomiota. 

Koulutusnäytöksestä vieraat siirret-
tiin telakuorma-autoilla Koulutusraken-
nukseen tutustumaan arktisessa kou-
lutuksessa käytettävään kalustoon. Yli-
luutnantti Ari Keski-Säntin johdolla esi-
teltiin Koulutusrakennukseen koot-
tua välineistöä, mm. talvivaatetus, sissi-
muonapaketti, Trangia ja monipolttoai-
nekeitin, sukset ja lumikengät. Vierailla 
oli lisäksi mahdollisuus tutustua Jääkä-
riprikaatin laatimaan Talvikoulutusop-
paaseen ja talvikoulutuspakettiin. Kou-
lutusrakennuksen pihalle Huoltokeskus 
oli pystyttänyt ajoneuvoesittelyn. Vie-
raat tutustuivat mm. moottorikelkkaan 
ja Teuva-keitinrekeen. Kalustoesittelystä 
vieraat siirtyvät palauttamaan talvivaate-
tuksensa Vaihtovarasto 2:een. Sekä va-
rusteiden kuittaus että luovutus sujuivat 
vierailta yllättävän nopeasti. Vierailun 
päätteeksi tarjottiin maittavat munkki-
kahvit Sotilaskodissa.

Vierailu oli kaikin puolin onnistu-
nut ja osoitti Jääkäriprikaatin ammatti-
taitoa niin talvikoulutusaiheiden erikois-
asiantuntijana kuin koulutusnäytösten 
järjestäjänä.

Everstiluutnantti Hans Adolf Ehrnrooth

FINABEL-kokousedustajien vierailu Jääkäriprikaatissa

F

Eversti Mauri Koskela esitteli 
Jääkäriprikaatia.

Vierailuja ja tapahtumia
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Everstiluutnantti Hans Adolf Ehrnrooth antoi ohjeita vaihto-varastolla.Kahvitauko rakotulilla.

Isännät ja vieraat yhteispotretissa.

Ylä-Lapin Aluetoimiston ja Ylä-Lapin 
seurakuntien yhteistoimintatilaisuus jär-
jestettiin Jääkäriprikaatissa perinneti-
lassa 24.9.2009. Tilaisuudessa käsitel-
tiin ajankohtaisia ja valmiuteen liitty-
viä asioita.

Ylä-Lapin Aluetoimiston ja Ylä-Lapin seurakuntien yhteis-
toimintatilaisuus
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Palkittuja varusmiehiä

Myönnetyt Lapin Jääkäriristit:

1.10.2009 
Jääkäri Rask Ville Matti, Sissikomppania

6.12.2009.
1. Jääkärikomppania
Upseerikokelas Luoto Sakari Simeon 
Alikersantti Jänkälä Ismo Johannes 
Jääkäri Klasila Ilkka Tapio
Jääkäri Leino Ari-Matti Kalevi 

Tukikomppania
Upseerikokelas Rapo Mikko Kalevi 
Alikersantti Kivilahti Vesa-Matti 
Alikersantti Särkkä Jan Kristian 
Jääkäri Moilanen Antti Ilmari 

Huolto- ja Kuljetuskomppania
Alikersantti Kouva Jaakko Jalmari
Alikersantti Pakkanen Jenni Marita
Jääkäri Siltavirta Ville Juhani

3. Jääkärikomppania
Upseerikokelas Termonen Jani Petteri
Alikersantti Orava Antti Tapani

Sissikomppania
Upseerikokelas Hietala Tommi Tuomas
Upseerikokelas Luukinen Janne Aleksi
Alikersantti Välimäki Ari Henrik
Jääkäri Kaaretkoski Joonas Jukka
Jääkäri Poutiainen Tomi Mikael

109 saapumiserän 270 vuorokautta 
palvelleista varusmiehistä palkittiin 
seuraavat henkilöt:

Jääkäriprikaatin puukko ja kunnia-
kirja erittäin ansiokkaasta palveluk-
sesta Jääkäriprikaatissa:
Korpraali Yläoja Samuli Joonas (SISSIK)

Jääkäriprikaatin puukko ja kunnia-
kirja hyvästä palveluksesta sotilas-
poliisina Jääkäriprikaatissa:
Korpraali Klemettinen Petri Markus (SIS-
SIK)

Jääkäriprikaatin puukko ja kunnia-
kirja hyvästä palveluksesta lääkintä-
miehenä Jääkäriprikaatissa:
Jääkäri Ronkainen Olli Matias (H- JA 
KULJK)

Kiltamitali hyvähenkiselle
varusmiehelle
Korpraali Ollila Matias Taneli (SISSIK)
Jääkäri Bomström Henri Miikael (H- JA 
KULJK)

Oulun Sotilaskotiyhdistyksen sti-
pendi Oulun seudulta olevalle reh-
dille, reippaalle ja joukkoon sopeu-
tuvalle varusmiehelle:
Jääkäri Rajaniemi Tomi Kari Antero (SIS-
SIK)
Jääkäri Salmela Teemu Petteri (H- JA 
KULJK)

109 saapumiserän 362 ja 209 saapu-
miserän 180 vuorokautta palvelleis-
ta varusmiehistä palkittiin seuraa-
vat henkilöt:

Jalkaväen mitali, kunniakirja ja jal-
kaväen vuosikirja erittäin ansiok-
kaasta palveluksesta Jääkäriprikaa-
tissa:
Upseerikokelas Hintikka Olli-Antti Vil-
jami (3.JK)
Kersantti Mansikkasalo Sami Ilmari (H- 
JA KULJK)

Sodankylän Reserviupseerien mitali 
ja puukko ansiokkaasta palvelukses-
ta Jääkäriprikaatissa:
Upseerikokelas Luoto Sakari Simeon 
(1.JK)

Lapin Reserviläispiirien mitali ja 
puukko ansiokkaasta palveluksesta 
Jääkäriprikaatissa:
Kersantti Nurmi Toni Arvid Johannes 
(1.JK)

Itsenäisyyden puolesta -kirja ja Jää-
kärin testamentti ansiokkaasta pal-
veluksesta Jääkäriprikaatissa:
Korpraali Gullsten Henri Juhani (TUKIK)

Jääkäriprikaatin kunniakirja ja 
puukko taitavasta ja kolarittomasta 
moottoriajoneuvon kuljettamisesta 
varusmiesaikana
Korpraali Aro Juha Matti Olavi (H -JA 
KULJK)

Jääkäriprikaatin kunniakirja ja puuk-
ko hyvästä palveluksesta erikois-
ajoneuvon kuljettajana Jääkäripri-
kaatissa:
Jääkäri Palola Marko Olavi (3.JK)

Jääkäriprikaatin kunniakirja ja puuk-
ko ansiokkaasta palveluksesta Lapin 
Jääkäripataljoonassa:
Jääkäri Hassi Heikki-Tapio Henrik (1.JK)

Jääkäriprikaatin kunniakirja ja puuk-
ko ansiokkaasta palveluksesta an-
siokkaasta palveluksesta Pohjan Jää-
käripataljoonassa:
Korpraali Vänttilä Harri Petteri (SISSIK)

Jääkäriprikaatin Killan luovuttama 
”Puolesta Maan” -veteraanimatrik-
keli parhaalle sodankyläläiselle 362 
vrk palvelleelle:
Kersantti Vaarala Ville Taneli Herman-
ni (SISSIK)

Jääkäriprikaatin Killan luovuttama 
”Puolesta Maan” -veteraanimatrik-
keli parhaalle sodankyläläiselle 180 
vrk palvelleelle:
Korpraali Sääski Niko Benjam (3.JK)

Oulun Sotilaskotiyhdistyksen sti-
pendi Oulun seudulta olevalle reh-
dille, reippaalle ja joukkoon sopeu-
tuvalle varusmiehelle:
Upseerikokelas Kullas Matti Juhani (1.JK)
Kersantti Paaso-Rantala Teemu Kaler-
vo (SISSIK)
Korpraali Hatunen Ari Kalevi (SISSIK)
Jääkäri Nikunen Henri Jalmari (TUKIK)
Jääkäri Palola Marko Olavi (3.JK)
Jääkäri Siltavirta Ville Juhani (H- JA KUL-
JK)

Pohjan Prikaatin Killan stipendierit-
täin ansiokkaasta palveluksesta 
Pohjan Jääkäripataljoonassa
Upseerikokelas Luukinen Janne Alek-
si (SISSIK)

Kiltamitali hyvähenkiselle 
varusmiehelle:
Kersantti Ervasti Tuomas Antero (SISSIK)
Kersantti Ojakoski Janne Matias (TUKIK)
Korpraali Sääski Niko Benjam (3.JK)
Jääkäri Hooli Lari Klaus Nicholas (H- JA 
KULJK)
Jääkäri Malinen Lassi Einari (1.JK)
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1.10.2009 Myönnetyt ansioristit ja mitalit 

Tykkimiesmitali soljen kera  
Yliluutnantti Ali Vaarala

Pioneeriansiomitali  
Varastonhoitaja Veli Hyötylä

Jalkaväen ansioristi soljen kera 
Everstiluutnantti Jari Haataja

Jalkaväen ansioristi  
Yliluutnantti Ari Järveläinen
Yliluutnantti Toni Sulasalmi
Luutnantti Ari Aikio
Luutnantti Jorma Nieminen

Lapin Jääkäriristi
Kapteeni Antti Pipinen
Kapteeni Timo Jaakola
Sotilaspastori Risto Alakärppä
Yliluutnantti Joni Nurmi
Luutnantti Heikki Luusua
Luutnantti Jarkko Vienola
Luutnantti Juhana Ryynänen
Luutnantti Jarmo Salmi
Luutnantti Jaakko Ylimartimo
Luutnantti Tarja Ylimartimo

Henkilöstössä tapahtuu

Virkaan nimitykset

Sotatieteiden kanditaatin tutkinnon suorittaneet ja ja 
määräaikaisen nuoremman upseerin virkaan nimitetyt 
27.8.2009 - 26.8.2019 
Luutnantti Jaakko Kuivila opetusupseerin tehtävään
Luutnantti Jarkko Kumpulainen opetusupseerin tehtävään
Luutnantti Otto Saarinen opetusupseerin tehtävään

Upseerin perustutkinnon suorittanut ja MARUn virkaan 
nimitetty 28.8.2009 - 27.8.2014 
Vänrikki Henry Rautio opetusupseerin tehtävään

Määrä-aikaisen aliupseerin virkaan
21.9.2009 - 20.9.2014 
Kersantti Olli Säkkinen opetusaliupseerin tehtävään

9.11.2009 - 8.11.2014 
Kersantti Hannu Peltoniemi taisteluvälinealiupseerin tehtävään
Kersantti Kalle Kelkka opetusaliupseerin tehtävään
Kersantti Ville Tervo opetusaliupseerin tehtävään

16.11.2009 - 15.11.2014 
Kersantti Tatu Leppänen opetusaliupseerin tehtävään

1.1.2010 - 31.12.2014 
Kersantti Essi Fonselius liikuntakasvatusaliupseerin tehtävään
Sotilasammattihenkilö Seppo Melamies kuljetusaliupseerin 
tehtävään
Kersantti Juho Niemonen opetusaliupseerin tehtävään
Kersantti Antti Paakkari sotilaspoliisialiupseerin tehtävään

Siviilivirkaan
1.9.2009
Mari Auvinen ajojenjärjestelijän tehtävään

5.10.2009
Juha-Markku Kangas varastonhoitajan tehtävään

15.11.2009 
Aliupseerin virkaan 
Kersantti Joonas Huhtala opetusaliupseerin tehtävään
Kersantti Jani Leinonen opetusaliupseerin tehtävään
Kersantti Saku Aikio opetusaliupseerin tehtävään
Kersantti Mikko Poutanen sotilaspoliisialiupseerin tehtävään
Kersantti Roni Törmänen opetusaliupseerin tehtävään
Kersantti Janne Poikela sotilaspoliisialiupseerin tehtävään
Kersantti Tuomas Hautaniemi opetusaliupseerin tehtävään

1.1.2010 
Aliupseerin virkaan 
Kersantti Panu Ahvenniemi sotilaspoliisialiupseerin tehtävään

2.10.2009 myönnetyt 
Jääkäriprikaatin pienoisliput

Everstiluutnantti Hans Aadolf Ehrnrooth
Everstiluutnantti Pekka Haavikko
Kapteeni Juha Junttila
Kapteeni Esa Kakko
Sotilasmestari Reino Törmänen
Ylikersantti Veijo Tasala
Toimistosihteeri Sirkka-Liisa Ojuva
Asentaja Onni Siivola
Luutnantti Leo Harju
Luutnantti Riku Raappana
Luutnantti Seppo Muttilainen
Osastonhoitaja Mirjami Kujala

6.12.2009 ylennykset

Kapteeniksi yliluutnantti Joni Nurmi
Kapteeniksi yliluutnantti Ari Lappalainen
Kapteeniksi yliluutnantti Jouni Puljujärvi
Kapteeniksi yliluutnantti Ali Vaarala

6.12.2009 myönnetyt palvelusarvot
Ylikersantiksi kersantti Alpo Alaluusua

6.12.2009 ylennykset reservin sotilasarvossa
Ylikersantiksi varastomies Jarmo Alatalo



ETUPYÖRÄ 1 I 10 31

Siirrot Jääkäriprikaatista

1.12.2009
Kapteeniluutnantti Timo Jaakola Saaristomeren 
Meripuolustusalueelle

1.1.2010
Kapteeni Petteri  Kovalainen  Länsi-Suomen 
Sotilasläänin Esikuntaan, Keski-Suomen Aluetoimiston 
henkilöstösektorin osastoesiupseeriksi.
Everstiluutnantti Jyrki Kaiponen osastopäälliköksi 
operatiiviselle osastolle Pohjois-Suomen Sotilasläänin 
Esikuntaan.

Siirrot Jääkäriprikaatiin

1.12.2009
Everstiluutnantti Hans Adolf Ehrnrooth Puolustus-
voimien Tiedustelukeskuksesta Jääkäriprikaatiin 
erityistehtävään 1.12.2009 ja esikuntapäälliköksi 
1.1.2010 lukien.

1.1.2010
Yliluutnantti Hannu Kotilainen Tykistöprikaatista 
varastoupseeriksi Jääkäriprikaatiin

Reserviin ja eläkkeelle

1.10.2009
Varastomies Jouko Kenttälä

1.11.2009
Kapteeni Sami Karjalainen

1.12.2009
Kapteeni Ilkka Välimaa
Luutnantti Tapio Koski

1.2.2010
Kapteeni Jyrki Sirkeinen
Kersantti Markku Kuusela

1.4.2010
Yliluutnantti Risto Moilanen

Kapteeni Sami Karjalainen lähti eläkkeelle ystävien ja työkavereiden saattelemana.
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uoden 2007 alussa perustettiin 
Puolustusvoimien Johtamisjär-
jestelmäkeskus (PVJJK), johon 

liitettiin kaikki alueelliset tietotekniikka-
keskukset. Samassa yhteydessä perus-
tettiin alueelliset Johtamisjärjestelmä-
keskukset.

Lapin alueen tietotekniikkaväki 
koottiin yhteen yksikköön nimeltään 
Rovaniemen Johtamisjärjestelmäyksik-
kö (ROIJJY) ja Rovaniemen Johtamisjär-
jestelmäyksikön toimipisteiksi muodos-
tui Rovaniemi sekä Sodankylä. 

Yksikköä johtaa Rovaniemeltä ltn 
Arto Vepsäläinen ja Sodankylän toimi-
pisteen ryhmänjohtajana toimii teknkapt 
Hannu Tervo. Lisäksi toimipisteessä työs-
kentelee Jani Taipola ja Marko Kuuse-
la vastaten siirto- ja dataverkoista, Pau-

Järjestelmäteknikko, teknikkokapteeni Hannu Tervo

PSJJK  – Sodankylän toimipiste esittäytyy

li Pekkala ja Juha Kuivila turvallisuus- ja 
lähiverkoista. Atk lähitukena toimii Bir-
gitta Junttila.

Johtamisjärjestelmäyksikön tehtävä-
nä on rakentaa ja ylläpitää Puolustusvoi-
mien viestintäverkot. Asiakkaina toimi-
vat kaikki Pohjois-Suomen sotilasläänin 
alueella toimivat joukot. Lisäksi asiakkai-
na ovat muut valtionhallinnon toimijat ja 
yksikön toiminta-alue on varsin laaja kä-
sittäen koko Pohjois-Suomen.

Sodankylän toimipisteen henkilös-
töstä eniten tuttu jääkäriprikaatilaisil-
le lienee atk-lähituen Birgitta Junttila, 
koska hänen päivittäinen työpanoksen-
sa kohdistuu suoraan henkilökohtaises-
ti asiakkaisiin. 

Muun toimipisteen henkilöstön työ-
panos kohdistuu laajemmalle alueel-

le aina käsivarren Lappia myöten, joten 
heidät tapaat varuskunta-alueella har-
vemmin.

Sodankylän toimipiste sijaitsee va-
ruskunnassa kasarmi kakkosen etelä-
päädyssä. Toimipisteen sijainnin tunnis-
taa PVJJK:n joukko-osastotunnuksesta. 

V
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Kilpailutoiminta
Vilkas urheiluvuosi on jälleen takana. 
Jääkäriprikaatilaiset menestyivät jälleen 
kerran hyvin sotilaiden Suomenmesta-
ruuskilpailuissa. Ammunnassa kapteee-
ni Arto Jokelainen saavutti totuttuun ta-
paan menestystä. Suunnistuksessa saa-
vutettiin kymmenen vuoden tauon jäl-
keen SM-mitali. Jääkäriprikaatin par-
tio sijoittui kolmanneksi tiukassa kisas-
sa joukkueella yliluutnantti Mikael Aikio, 
luutnantti Janne Mäenpää, alikersant-
ti Sampo Rahko sekä oppilas Eelipekka 
Matti. Myös Sotilasurheiluliiton uintiki-
soissa sekä kamppailupäivillä Jääkärip-
rikaatin varusmiehet saavuttivat useita 
palkintosijoituksia.

JPR:n Kilpailut ja tulokset
Jääkäriprikaatissa kilpailtiin vuoden 
2009 toisella puoliskolla henkilökoh-
taisista sekä yksikkökohtaisista parem-
muuksista ammunnassa, suunnistuksis-
sa, sotilas-4-ottelussa sekä Jeesiönlenk-
ki pyöräilykilpailussa. Tulokset lajeittain 
kolmen parhaan osalta muodostuivat 
seuraaviksi:

Ammunta
Henkilökunta SP3
1. Teknkapt Pertti Viitanen  95 pist
2. Yliv Jouko Kaihua  92 pist
3. Kapt Arto Jokelainen  91 pist
  
Henkilökunta SP4
1. Teknkapt Pertti Viitanen  80 pist
2. Yliv Jouko Kaihua   74 pist
3. Ylil Jan Laiti  70 pist

Henkilökunta RK6+6+6ls
1. Yliv Jouko Kaihua  160 pist
2. Ylil Toni Sulasalmi  159 pist
3. Kapt Arto Jokelainen  159 pist

Henkilökunta RK 3x5ls
1. Teknkapt Pertti Viitanen  120 pist
2. Ylik Juha Rutonen  118 pist
3. Ylil Toni Sulasalmi  116 pist

Varusmiehet RK 6+6+6ls
1. Alok Jaakko Luonuansuu 
 3.JK  165 pist
2. Alok VJ Siltavirta HKK  161 pist
3. Alik Jari Välimäki SISSIK  160 pist

Liikuntakasvatusupseeri, kapteeni Jouni Puljujärvi

Jääkäriprikaati liikkuu – kilpailut ja tulokset

Varusmiehet RK 3x5ls
1. Alik Välimäki Ari SISSIK  128 pist
2. Alik Timo Väyrynen SISSIK  108 pist
3. Alok JM Saaranen HKK  115 pist

Varusmiehet vakiokivääri 20ls
1. Alik Jani Ahola 1.JK  188 pist
2. Alok Joonas Lehtola SISSIK  176 pist
3. Alik Antti Orava 3.JK   171 pist

Joukkuekilpailu
1. Sissikomppania 1307 pist
2. 3.Jääkärikomppania 1253 pist
3. Huolto-ja Kuljetus-
 komppania  1141 pist
 
Kotirata-ammunta
Yhteistulos
1. Maj Jouni Huhtinen JPRE  444 pist
2. Ltn Mika Nikula LAPJPE  437 pist
3. Teknkapt 
 Pertti Viitanen JPRE 431 pist

Työpisteittäin
1. Henkilöstöosasto  392,2 pist
2. Lapin Jääkäripataljoonan 
 Esikunta  389 pist
3. Varastotoimisto  380,4 pist

Suunnistus
Varusmiehet
1. Alik Sampo Rahko 1.JK  0:25:11
2. Alok Eelipekka Matti 3.JK  0:35:33
3. Alik Pekka Ravaska SISSIK 0:39:33
 
Henkilökunta
1. Ylil Jouni Puljujärvi JPRE  0:43:36
2. Ltn Janne Mäenpää 
 Varasto-os  0:44:11
3. Kapt Terho Nieminen 1.JK   0:51:15

Naiset
1. Ylik Asta Alioravainen 1.JK  128:19
2. Tstosiht Riitta Rautio TUKIK  2:02:

Joukkuekilpailu
1. Sissikomppania 
 3:20:27
2. 1. Jääkärikomppania 
 4:11:14
3. Tukikomppania 
 4:20:17 
 

Yösuunnistus
1. Ylil Mikael Aikio SISSIK  0:30:55
2. Ltn Janne Mäenpää 
 Varasto-os  0:31:37
3. Ylil Tapio Hoppula JPRE  0:33:49
  
  
  
Partiosuunnistus
A-sarja
1. 1.Jääkärikomppania  4.17:10
2. 3.Jääkärikomppania  4:20:41
3. Tukikomppania  4:53:35

B-sarja
1. SissiJ/3.Jääkärikomppania  2:52:12
2. Urh/3.Jääkärikomppania  3:21:41
3. 1.Jääkärikomppania  3:23:27

C-sarja
1. Henkos/JPRE  2:51:06
2. Varasto-osasto/Korjaamo  2:57:34
3. Op-os/Kuljetuskeskus  3:26:25

Sotilas-4-ottelu
Varusmiehet
1. Alik Otto-Ville Mikkonen 
 SISSIK  2210 pist
2. Alik Tatu Kauppila 
 H-KA KULJK  2196 pist
3. Alok Aarne Uusitalo 
 TUKIK  2127 pist

Jeesiön-lenkki pyöräilykilpailu
Varusmiehet
1. Opp Rami Petäsnoro 3.JK  2:08:16
2. Opp Jaakko Luonuansuu 3.JK 2.11:53
3. Opp Jukka Kivilahti 3.JK  2:13:47

Joukkuekilpailu
1. Tukikomppania  2:52:04
Muut yksiköt eivät saaneet tulosta

Yliluutnantti Mikael Aikio, 
luutnantti Janne Mäenpää, 

alikersantti Sampo Rahko 
sekä oppilas Eelipekka Matti.
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Syömisen hallinta
Tietoa terveellisestä ruokavaliosta on 
tarjolla - sitä tulee ovista, ikkunoista tai 
vähintään postiluukusta. Pohjimmiltaan 
kysymys on kuitenkin tiedon vastaan-
ottajasta, ihmisestä, joka elää ja käyt-
täytyy vuorovaikutuksessa ympäristön-
sä kanssa. Samalla kun tutustuu ravit-
semustietoon, on hyödyllistä tutustua 
myös itseensä.

Ruokatottumusten taustalla ovat ih-
misen luontaiset mieltymykset, esimer-
kiksi suolaiseen ja makeaan.  Päivittäi-
siin valintoihin vaikuttaa elämäntilanne, 
läheisten ihmisten ruokatottumukset ja 
joskus myös ruoan saatavuus.Tilannetta 
ei suinkaan helpota se tosiasia, ettei syö-
minen ole pelkästään pahe, vaan myös 
välttämättömyys. 

Syöminen on tunneasia
Yksi meistä syö suruunsa, toinen iloon-
sa. Joku eksyy jääkaapille paremman te-
kemisen puutteessa. Erilaiset tunnetilat, 
kuten suru, masennus tai yksinäisyys, 
saavat meidät hakemaan lohtua ruoas-
ta. Ahmimisen jälkeen olo on usein en-
tistä huonompi. Myös kiire tai stressi voi 
saada meidät syömään tavallista enem-
män tai ainakin epäterveellisemmin.

Syöminen on jonkun tunteen laukai-
sema reaktio. Silloin kun kysymys ei ole 
nälän tunteesta, syöminen on korvatta-
vissa jollain toisella tekemisellä. Usein 
syömisen laukaisevat tunteet ovat täy-
sin luonnollisia, arkipäivään kuuluvia, ja 
pelkästään niiden tunnistaminen aut-
taa. Toisinaan tunteet voivat olla vaka-
vampia, ja niihin on syytä puuttua. Esi-
merkiksi masennus tai stressi voi vaatia 
terveydenhuollon ammattilaisen apua. 

Työterveyshoitaja Tarja Toimela ja liikuntakasvatusupseeri Jouni Puljujärvi

Säännöllinen ateriarytmi ja liikunta, tavaksi!

Mieliteko vai oikea nälkä? 
Molemmat johtavat syömiseen. Syö-
misen hallinnassa on oleellista erottaa 
nämä kaksi asiaa toisistaan. Usein se on 
vaikeaa, sillä mieliteko on ovela. Se naa-
mioituu näläksi, vaikka sillä ei olisi mi-
tään tekemistä sen kanssa. Juuri mie-
liteot saavat meidät syömään yli tar-
peidemme.

Missä tilanteessa huomasit, että si-
nulla on nälkä? Laukaisiko pikaravin-
tolan sisään kutsuva tarjous, television 
ruokamainos tai pelkkä tieto siitä, että 
kaapissa on keksipaketti tai pullo olut-
ta? Milloin olet syönyt viimeksi? Voiko 
kysymyksessä olla oikea nälkä? Näiden 
kysymysten pohtiminen auttaa erotta-
maan mielihalun nälästä, mutta miten 
mielitekojaan voi hallita?

Kokeile nälkäasteikon avulla, toimii-
ko tämänhetkisen ruokailurytmisi. Nor-
maali, hallittavissa oleva nälkä saa astei-
kolla arvot 4-7. Jos sinulla on ollut to-
della kova nälkä (arvot 8-10), tarkaste-
le ateriarytmiäsi. Milloin söit edellisen 
kerran? Voisiko johonkin väliin su-
jauttaa välipalan? Syötkö usein ta-
van tai huvin vuoksi, vaikka sinulla 
ei oikeastaan ole nälkä (1-3)? Millai-
sin keinoin voisit hillitä napostelua?

Nälkäasteikko
10  = Vatsa tyhjä /hillitön nälkä
9-7  = Kova nälkä

6-5  = Hallittavissa oleva nälkä
4-2 = Kylläinen olo
1  = Vatsa täynnä/ähky

Vyötärölihavuus
Keskivartalolle kertyvät liikakilot ovat 
terveyden kannalta pahimmat. Vyötärö-
lihavuudessa rasvakudosta on liikaa vat-
saontelon sisällä. Siellä oleva ylimääräi-
nen rasva häiritsee aineenvaihduntaa ja 
aiheuttaa oireita ja sairauksia esim. ko-
honnutta aamun paastosokeria.

Vyötärönympäryksen mittaaminen 
on oiva tapa selvittää sekä hoikistumi-
sen tarve että seurata laihtumisen edis-
tymistä. Sairauksien vaaraa voi arvioi-
da mittaamalla vyötärönympärys navan 
kohdalta.
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Arjen valinnat ratkaisevat
Pieni muutos päivittäisessä ravinnossa 
vaikuttaa enemmän kuin isompi muu-
tos harvoin syödyssä ruoassa. Terveelli-
nen ruoka on maukasta, monipuolista, 
värikästä ja se sisältää paljon vitamiineja 
ja kivennäisaineita. Kun kokonaisuus on 
kunnossa, ei yksittäisiin ravintoaineisiin 
tarvitse kiinnittää huomiota. Pidä huo-
li oikeista päivittäisistä ruokavalinnoista 
ja liiku riittävästi, niin voit hyvin läpi elä-
män ja vältyt monilta vaivoilta.

Tee viisaita valintoja!
1. Syö kasviksia, hedelmiä ja marjoja 

useita kertoja päivässä
2.  Syö täysjyväleipää ja -puuroa
3. Käytä leivälle kasvirasvalevitettä ja 

suosi kasvisöljyjä
4. Syö kalaa ainakin kahdesti viikossa
5. Nauti rasvatonta maitoa tai piimää 

päivittäin, mutta janoon vettä
6. Valitse vähäsuolaisia elintarvikkeita
7. Liiku päivittäin ainakin puoli tuntia

Jos makeanhimo on ongelmana
1. Syö riittävästi

Päivittäin olisi suotavaa syödä viittä eri väriä: vihreää, sinistä/purppuraa, punaista, keltaista/oranssia ja valkoista. Voimakas vihreä 
väri kertoo, että kasviksessa on paljon yhteyttäviä viherhiukkasia, joissa on rautaa. Vihreissä kasviksissa on myös paljon luteiinia 
ja indolihappoja, joiden molempien tiedetään edistävän terveyttä. Vihreiden kasvisten tiedetään ehkäisevän syöpää ja paranta-
van luuston kuntoa. Kuva:Taina Pirinen Kuvatekstin lähde: www.kasvikset.fi 

Naiset                Miehet
< 80 cm             < 90 cm Ei lihavuuteen liittyvää sairastuvuusriskiä
80 - 89 cm          90 - 99 cm Lievä sairastuvuusriski
> 90 cm              > 100 cm Suurentunut sairastuvuusriski

2. Syö tasaisesti -  ½ päivän ravintomää-
rästä  ennen iltapäivää

3. Tarkista syömisen laatua: jokaisella 
aterialla on proteiinia: maitoa, lihaa, 
kanaa, kananmunaa tai kalaa, vapau-
tunut suhde öljyihin

4. Älä suhtaudu kieltävästi syömiseen/
makeisiin

Kevennä ajatuksia
Moni elämäntapamuuttaja on liian an-
kara itseään kohtaan. On runsaasti kiel-
lettyjä ruokia, painotavoite on ehdo-
ton eikä lipsumista sallita. Jos syömis-
tä stressaa liikaa, todennäköisesti syö 
enemmän. 

Vastoinkäymiset, repsahdukset, huo-
not päivät, lomat, painonlaskun pysäh-
tyminen ja syömiskohtaukset eivät ole 
asioita, joita kannattaisi murehtia. Ne 
kuuluvat painonhallinnan tai elämän-
tapamuutoksen opetteluun. Kun jatkat 
harjoittelua, heikot hetket vähenevät ja 
asiat alkavat sujua paremmin.

Syömisessä toimii sama periaate 
kuin muussakin elämässä: Kielletty hou-
kuttaa. ”Kaiken mitä syön, syön hyvällä 
omatunnolla”

Rytmiä aterioihin
Syö, kun sinulla on pieni tai sopiva nälkä 
ja syö itsesi kylläiseksi. Päivän syömisten 
tulee ajoittua siten, että kello 16 men-
nessä olet syönyt puolet päivän ruoista. 
Illalla iskevä kova nälkä johtuu siitä, ett-
et ole syönyt riittävästi päivällä. 

Päivän ruokailut on hyvä jakaa vähin-
tään kolmeen ruokailukertaan eli pää-
aterioille ja lisäksi 1-3 välipalle. Säännöl-
lisyydellä tarkoitetaan sitä, että päivittäin 
syödään suunnilleen yhtä monta kertaa 
ja jokseenkin samoihin aikoihin. Epäta-
sainen syöminen voi johtaa hallitsemat-
tomaan nälkään. Jos ateriarytmin muu-
tos vähentää kovaa nälkää ja holtitonta 
syömistä, se laihduttaa sinua.

Säännöllinen ateriarytmi auttaa si-
nua aterian jälkeisen verenglukoosin hal-
linnassa, ruokamäärän hallinnassa ja si-
ten painonhallinnassa. 

Hyvästä välipalasta mahaan tulee 
riittävästi ruokaa mutta vähän energi-
aa. Nälkä pysyy poissa seuraavaan ateri-
aan asti. Hyvän välipalan voi koota mo-
nenlaisista aineksista, mutta useimmiten 
mukana pitäisi olla kasviksia, hedelmiä 
tai marjoja sekä jotain proteiinipitoista.

JA SITTEN VIELÄ SÄÄNNÖLLINEN LII-
KUNTA.
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Alue-erotuomari, majuri Esko Raaterova

Pohjois-Suomen Sotilasläänin yhtymäharjoitus AAPA 09

Pohjois-Suomen Sotilasläänin yh-
tymäharjoitus AAPA 09 pidettiin 
9.-17.12.2009 Rovajärven alueel-

la.  Harjoituksen johti Jääkäriprikaatin 
komentaja eversti Mauri Koskela. Har-
joitukseen osallistuivat Pohjois-Suomen 
Sotilasläänin alueen joukot.

Harjoitusolosuhteet olivat vaativat. 
Valoisaa aikaa oli keskimäärin 6 tuntia 
päivässä, lunta oli noin 30 cm, sääolo-
suhteet vaihtelivat alkuvaiheen nollake-
listä harjoituksen puolen välin jälkeisiin 
-20- -30 asteen pakkasiin.

Harjoituksen rakenne oli pääosin sa-
manlainen kuin kaksi vuotta aiemmin pi-
detty Pohjoisen Maanpuolustusalueen 
SOMPA 07 -harjoitus. 

Harjoitukseen muodostettiin sininen 
puolue, ja sitä vastaan taistellut keltai-
nen puolue. Sinisen puolueen muodos-
tivat joukkotuotannossa olleet Pohjois-
Suomen Sotilasläänin varusmiehistä ja 
muutamista reserviläisjoukoista muo-
dostetut sodan ajan joukot. Keltaisen 
puolueen muodostivat Jääkäriprikaa-
tin ja Kainuun Prikaatin muodostamat 
aliupseerikoulujen oppilaat ja panssari-
vaunuosastot.

Lapin Ilmatorjuntarykmentti ja Lapin 
Lennosto järjestivät hävittäjä- ja helikop-
teritoimintaa, joka elävöitti kaikkien har-
joitusjoukkojen toimintaa.

Erotuomarit tuomitsivat taistelut ja 
ohjasivat ja kuvasivat yhdessä pääkou-
luttajien kanssa taisteluiden kulkua. Tais-
telijan simulaattoreita käytettiin kah-
dessa jääkärikomppaniassa ja keltaisella 
puolueella. Lisäksi taisteluissa käytettiin 
panssarintorjuntasimulaattoreita. 

Pohjois-Suomen Sotilasläänin ko-
mentaja prikaatikenraali Jukka Haaksi-
ala tarkasti harjoitusjoukot ja oli pää-
osin tyytyväinen näkemiinsä suorituk-
siin. Harjoitukseen tutustui muutamia 
pohjoismaisia upseereja.

Harjoituksen lopussa koettiin ikävä 
tapahtuma, kun Sarriojärven Johtolan 
välikatosta alkanut tulipalo tuhosi koko 
Johtolarakennuksen harjoitusjoukkojen 
paluumarssipäivän iltana 16.12.2009.

Sinisellä puolueella Jääkäriprikaatista 
harjoitukseen osallistuivat Jääkäripatal-
joona 12 (JP12) ja Jääkäriprikaatin huol-
tokomppania. JP 12 johti kapteeni Timo 
Huhta alaisuudessa pataljoonan esikun-
ta, reserviläisistä ja varusmiehistä muo-

dostettu esikuntakomppania, 1. jääkä-
rikomppania ja kranaatinheitinkomp-
pania. Lapin Jääkäripataljoonan huol-
tokomppania muodosti Jääkäriprikaatin 
huoltokomppanian rungon.

Sissikomppania taisteli harjoituksen 
alkuvaiheessa sinisellä puolueella ja lop-
puvaiheessa keltaisella puolueella. Ali-
upseerikoulu muodosti keltaisen puolu-
een yhdessä mekanisoidun komppani-
an kanssa.

Jääkäriprikaatista harjoitukseen  
muodostettujen joukkojen kertomukset 
on esitetty jatkossa.

Jääkäripataljoona   
12 esikunta   
Kapteeni Joni Nurmi  
Esikunnan kouluttaja
Jääkäripataljoona 12 komentajan suun-
nittelu- ja tilannekeskuksena toimi pa-
taljoonan esikunta. Henkilöstö oli pää-
osin, kahta upseerikokelasta lukuun ot-
tamatta, reserviläisiä. Kertausharjoituk-
sessa esikunnan upseerit opettelivat ja 
harjoittelivat omaa sodan ajan tehtä-
väänsä varten.

Alue-erotuomari, majuri Esko Raaterova antamassa ohjeita taistelijalle.
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Reserviläisten osalta harjoitus al-
koi normaalein perustamisjärjestelyin, 
unohtamatta kohdistusammuntoja, jot-
ka suoritettiin Sodankylän varuskuntaan 
tukeutuen. Perustamisen jälkeen esikun-
ta siirtyi moottorimarssina harjoitusalu-
eelle, jossa aloitti toimintansa.

Harjoituksen aikana tilannekuvaa 
välittyi esikunnalle ”perinteisin” ja uu-
dempien järjestelmien välityksellä. Maa-
voimien tietojärjestelmä (MATI) loi hyvät 
edellytykset jopa lähes reaaliaikaisen ti-
lannekuvan välittämiselle aina komppa-
niatasolta prikaatitasolle asti. 

Aktiiviset ja oppimishaluiset reservi-
läiset osoittivat sen tosiasian, ettei suo-
malainen sotilas vierasta tietoteknisiä 
järjestelmiä, ei edes 30 asteen pakkases-
sa, jolloin tietokoneen toiminta jo alkaa 
hieman hidastua.

Reserviläisten toiminta, paneutumi-
nen ja oppimishalu kuvastaa hyvin kou-
lutusjärjestelmämme kykyä tuottaa teh-
tävänsä osaavia ja maanpuolustushaluk-
kaita reserviläisiä koko valtakunnan alu-
eella. Olivathan kaukaisimmat kertaajat 
omien sanojensa mukaisesti saapuneet 
aina pääkaupunkiseudulta asti nautti-
maan valtion tarjoamasta Lapin elämys-
matkasta mielenkiintoisessa matkaym-
päristössä.

1. Jääkärikomppania  
Yliluutnantti 
Tapani Lampinen
1.JK:n kouluttaja
Yhtymäharjoitus AAPA 2009 oli 1. Jää-
kärikomppanian (1.JK) viimeinen ja tär-
kein harjoitus saapumiserällä 2/09. Har-
joituksessa 1.JK toimi Sarriojärvi - Kie-
rivitikko välisellä alueella, joten monel-
le maastot olivat jokseenkin tutut. 1.JK 
kuului harjoituksessa Jääkäripataljoona 
(JP) 12 alaisuuteen.

Syksyn aikana varuskunnassa esiinty-
neen H1N1 viruksen vaikutuksesta 1.JK 
ei aiemmin ollut harjoitellut ”täydellä” 
kokoonpanolla. AAPA 09 harjoitukses-
sa 1.JK oli lähestulkoon määrävahvui-
nen, mikä oli suorituskyvyn arvioinnin 
kannalta tärkeää.

Harjoituksen alussa olosuhteet oli-
vat moitteettomat, mutta taisteluiden 
edetessä pakkanen laski jopa -30 astee-
seen. Kylmät olosuhteet toivat entistä 
enemmän haasteita suorituskyvyn ylä-
pitämisessä. 

Taistelijan fyysisen suorituskyvyn yllä-
pitämisessä korostui kylmältä suojautu-
minen oikealla vaatetuksella ja riittäväl-
lä nesteen ja ruuan nauttimisella. Myös 
aseiden ja viestivälineiden toimintakun-
non säilyttämiseen oli kiinnitettävä en-
tistä enemmän huomiota. 1. Jääkäri-

komppanian arktista osaamista testat-
tiin todenteolla. Pakkasesta huolimatta 
1.JK:n taistelut sujuivat moitteettomasti 
ja toiminta kylmissä olosuhteissa oli sel-
västi hallinnassa. Haasteita toki välillä oli 
aseiden ja viestivälineiden toimivuuden 
suhteen. Oikeilla toimenpiteillä haasteis-
ta kuitenkin selvittiin. Oikeanlainen pu-
keutuminen oli hallussa, eikä paleltuma-
vammoja tullut. 

Harjoituksessa mitattiin 1.JK:n suo-
rituskyky. Arvioitavia asioita olivat mars-
si ja siirtyminen, puolustus, hyökkäys 
ja johtajien toiminta. Johtajille ja jää-
käreille ilmoitettiin harjoituksen alus-
sa, että 1.JK:n suorituskyky tullaan ar-
vioimaan. Tämä huokui kovana yrittä-
misen haluna ja tekemisen meininkinä. 
Kova pakkanen loi omat haasteet arvi-
oitaviin asioihin. Siitäkin huolimatta saa-
pumiserien 109 johtajista ja 209 jääkä-
reistä muodostui hyvä sodanajan jääkä-
rikomppania.

Kranaatinheitinkomppania
Kapteeni Annukka Ylivaara
KRHK:n pääkouluttaja
Jääkäripataljoona 12 taistelujen tulen-
käytöstä päävastuun kantoi pataljoo-
nan oma tuliyksikkö, kranaatinheitin-
komppania. Kranaatinheitinkomppani-
an kokoonpanoon kuului komentojouk-
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kue, kaksi tulijoukkuetta ja huoltojouk-
kue. AAPA -harjoitukseen lähdettäessä 
komppanialle oli kertynyt jo varsin mit-
tava ”sotakokemus”. Joukkokoulutus-
kauden alusta alkanut harjoitusrupea-
ma - yhteensä lähes 20 maastoharjoitus-
vuorokautta - oli valmistanut kranaatin-
heitinmiehet varusmiespalveluksen tär-
keimpään koitokseen. Muun muassa ty-
kistön ampumaharjoituksessa erinomai-
sesti onnistunut koulutustason mittaus-
ammunta oli valanut joukkoon järkähtä-
mättömän itseluottamuksen. Harjoituk-
sen alkaessa kranaatinheitinkomppani-
an päällikkönä toiminut ylikersantti Juha 
Rutonen pystyikin hyvillä mielin ilmoitta-
maan pataljoonan komentajalle kaptee-
ni Timo Huhdalle: ”Herra kapteeni, kra-
naatinheitinkomppania on valmis tuke-
maan pataljoonan taisteluja kaikella käy-
tössään olevalla tulivoimallaan”.

AAPA 09 harjoitus tarjosi komppa-
nialle erinomaiset olosuhteet joukon 
todellisen suorituskyvyn mittaamiseen. 
Komppania toteutti pataljoonan taiste-
lun tukemisen yhteensä kuudesta tuli-
asemasta ja taistelun kiivaimmassa vai-
heessa taisteluja tuettiin kolmelta eri tu-
liasema-alueelta saman vuorokauden 
aikana.  Pataljoonan liikkeen pysähty-

essä eivät kranaatinheitinmiehet pääs-
seet silloinkaan lepäämään, vaan pää-
tehtävän eli pataljoonan taistelun tuke-
misen ohella taisteluvalmiuden kehittä-
minen ja oman toiminnan suojaaminen 
oli jatkuvaa.   

Mieleenpainuvimpana kokemukse-
na kranaatinheitinmiehille jäikin viholli-
sen sisseistä otettu ”niskalenkki”.  Patal-
joonan ollessa puolustuksessa sunnun-
taina 13.12. komppaniaupseeri upsee-
rikokelas Mika Lakso sai viitteitä viholli-
sen jalkapartioista kranaatinheitinkomp-
panian tuliasema-alueella. Vihollistilan-
teen kiristymisen vuoksi Lakso käynnisti 
välittömästi toimet komppanian taistelu-
valmiuden nostamiseksi. Komppaniaup-
seerin käskyn mukaisesti yksikön varti-
ointi- ja lähipuolustusjärjestelyjä tehos-
tettiin, valmistettiin tulijoukkueen va-
leasemat ja tiedusteltiin ja valmisteltiin 
komppanian väistöasemat. 

Taisteluvalmiuden kehittämisen 
eteen tehdyt ponnistelut palkittiinkin ja 
sanonta ”hiki säästää verta” piti paik-
kaansa myös heitinmiesten osalta. Seu-
raavana aamuna komentojoukkueen 
vartiomiehet paljastivat vihollisen sissi-
ryhmän komppanian tuliasema-alueen 
läheisyydestä ja vihollisen sissit joutuivat 

sekasortoisesti pakenemaan ja keskeyt-
tämään suunnittelemansa häirintäiskun. 
Myös sissien alueelle tilaama epäsuora-
tuli meni pahasti pieleen osuen suoraan 
kranaatinheitinkomppanian rakentamiin 
valeasemiin. Tuliasema-alueen paljastut-
tua komppanian päällikön käskystä hei-
tinmiehet siirtyivät väistöasemiin ja näin 
ollen säästyivät myös vihollisen hävittä-
jien rynnäköltä, joka käynnistyi heti päi-
vän valjettua. Väistöliikkeestä huolimat-
ta päätehtävä eli pataljoonan taistelun 
tukeminen kyettiin toteuttamaan kes-
keytymättömästi.       

Huoltokomppania
Luutnatti Otto Saarinen
Huoltokomppanian 
kouluttaja
Huolto- ja Kuljetuskomppanian taiste-
lijat perustivat AAPA 09-harjoitukseen 
prikaatin huoltopataljoonan, jonka huol-
tovastuulle kuuluivat kaikki sinisen puo-
len harjoitusjoukot. Todellisuudessa tais-
telijoita riitti vain puolikkaaseen huol-
tokomppaniaan, jolloin huoltopaikoil-
la oli ajoittain kiire saada kaikki joukot 
huollettua. 
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Kunnossapitojoukkue sai runsaasti 
muun muassa ajoneuvojen korjausteh-
täviä. Täydennys- ja kuljetusjoukkueen 
eri ryhmät vastasivat elintarvikkeiden, 
polttoaineiden ja taisteluvälineiden jaka-
misesta harjoitusjoukoille. Työkoneryh-
mä siirtyi alueelle jo kolme päivää muu-
ta joukkoa aikaisemmin ja huolehti alu-
een auraamisesta, jotta harjoitusjoukot 
pääsivät liikkumaan sujuvasti. 

Lääkintäjoukkue perusti ensihoito-
aseman ja vastaanotti oikeasti sairastu-
neita potilaita ja kouluttajien kuvaamia 
haavoittuneita. Arvokasta oppia saa-
tiin, kun lääkäri oli joukkueen mukana 
osan harjoitusta ja opasti lääkintämie-
hiä muun muassa nesteytyksen annossa. 

Huoltopalvelujoukkueen vastuul-
la oli oman komppanian muonittami-
nen sekä komentopaikan perustaminen 
ja ylläpito. 

Huoltokomppania oli alkuvaiheessa 
ryhmittynyt Rovarinteelle, josta se siirtyi 
myöhemmässä vaiheessa Rättivaaraan. 
Sissit suorittivat pari häirintäiskua huol-
tokomppanian alueelle ja ilmahälytyksiä 
saatiin harjoitella runsaasti. 

Pakkasen kiristyessä harjoituksen 
loppuvaiheessa, saatiin harjoitella myös 
sitä, miten kalusto, erityisesti ajoneuvot, 

pidetään toimintakuntoisina kylmällä il-
malla. Huoltopaikat saivat koko harjoi-
tuksen ajan huollettavanaan olevat jou-
kot huollettua hyvin ja positiivista palau-
tetta saatiin erityisesti huoltopaikkojen 
naamioinnista. 

Sissikomppania
Sissikomppanian 
pääkouluttaja
Kapteeni Juha Massinen
Jääkäriprikaati muodosti yhdessä Kai-
nuun Prikaatin osien kanssa harjoituksen 
271. Sissikomppanian. Jääkäriprikaatista 
muodostettiin komento- ja huoltojouk-
kueet sekä kaksi sissijoukkuetta, joista 
toinen oli koottu aliupseerikoulun sis-
silinjan oppilaista eli tulevista ryhmän-
johtajista. Kainuun Prikaati perusti har-
joitukseen kaksi sissijoukkuetta. Koko 
kahdensadan sissisoturin joukkoa joh-
ti  komppanian päällikkö, yliluutnant-
ti Jaakko Rautanen Jääkäriprikaatista.

Sissikomppanian joukkueiden harjoi-
tuksen aikana saamat tärkeimmät taiste-
lutehtävät olivat:
- kärkitaistelun suorittaminen mootto-
roidun vihollisen pysäyttämiseksi 
- hajautettu taisteluvaihe, jonka aika-

na tuotettiin tappioita iskemällä laajal-
la alueella vihollisen yksittäisiin huolto-
ajoneuvoihin ja 
- häirintäiskuvaihe, jonka aikana tiedus-
teltiin jokin tärkeä vihollisen kohde, ku-
ten huoltokeskus tai tykistön ryhmitys-
alue ja suoritettiin sinne nopea, mutta 
tuhoisa hyökkäys.

Koko ajan näihin tehtäviin liittyi sa-
lassa pysyminen vihollisen hallussa ole-
valla alueella tarkoittaen käytännössä 
hiihtojälkien peittämistä tienylityksissä, 
oman ryhmitysalueen vartiointia ja tar-
vittaessa nopeaa irtautumista sekä har-
hauttavien jälkien tekemistä, jos viholli-
nen kuitenkin löysi samalle hiihtojäljelle. 

Muihin harjoitusjoukkoihin verrat-
taessa sissijoukkojen harjoituksen vaati-
vuutta lisäsi myös se, että sissijoukkueet 
liikkuivat koko ajan suksilla, sulattivat 
veden taistelumuonia ja juomista varten 
lumesta sekä kaivoivat polttopuut ka-
miinoihin hangen alta.

Kokonaisuutena tehtävät sujuivat 
hyvin ja joukot jaksoivat hienosti Lapin 
talven vaativissa olosuhteissa sään vaih-
dellessa nollakelistä kolmenkymmenen 
asteen pakkasiin ja valoisan ajan ollessa 
vajaa kuusi tuntia päivässä. 

AAPA 09 harjoitus on päättynyt, joukot valmistautuvat paluumarsseihin.
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Keltainen
Mekanisoidun komppanian 
pääkouluttaja
Kapteeni Stenka Schroderus
Aliupseerikurssin 209 panssarintorjun-
ta-, kivääri-, ja kranaatinheitinlinjoista 
muodostettiin keltaisen mekanisoidun 
pataljoonan  taistelujärjestykseen kuu-
luva 1.mekanisoitu komppania. Komp-
panian runkona taistelivat kaksi meka-
nisoitua jalkaväkijoukkuetta sekä erilli-
nen panssarivaunu joukkue, joka räätä-
löitiin kolmesta PASI-miehistönkuljetus-
ajoneuvosta ja yhdestä taistelupanssa-
rivaunusta. 

Tulenjohtolinjasta muodostetut tu-
lenjohtopartiot vastasivat epäsuoran tu-
len käytöstä yhteistoiminnassa tuliase-
malinjasta muodostetun kevyillä heit-
timillä toimivan tulitukiryhmän kanssa. 

Huoltojoukkue parsittiin kokoon 
3.jääkärikomppanian taloushuollosta 
vastaavista jääkäreistä, jotka olivat am-
puneet kovilla jo aikaisemmissa aliup-
seerikurssin taisteluissa.

Taisteluiden alusta saakka voitiin to-
deta jokaisella tasolla 1.mekanisoidun 
komppanian vahvuudet. Ne muodostui-
vat aktiivisesta epäsuoran tulen ja vau-
nujen käytöstä, tarkkaan suunnitelluis-
ta ja harjoitelluista taisteluista viivytys-
keskuksissa, sekä syvistä koukkauksista 
hyökkäyksiin liittyen. 

Jokaiseen taisteluun liittyen oppilai-
siin iskostettiin alusta saakka päällikön 
ylil Petteri Salmelan toimesta hyökkäys-
henki, minkä takia vastapuolen siniselle 
ei jäänyt hengähdysaikaa. Taistelukoske-
tus pidettiin ja tehtävä oli tuhota vastus-
taja. Hyökkäykset toteutettiin röyhkeäs-
ti keltaisen taktiikkaa käyttäen: Voimak-
kaan epäsuoran tulen turvin tien suun-
nassa iholle ja saman aikaisesti kuolet-
tava isku koukaten vihollisen syvyyteen- 
huoltoon ja johtamisosiin.

Aliupseerikurssin oppilaille painui 
mieleen, että on toimittava nopeasti ja 
häikäilemättömästi kun sen aikana on. 
Harjoituksen jälkeen useimmat oppilaat 
varmasti ymmärsivät mitä tarkoitetaan 
perusasioilla ja perustaistelumenetelmil-

lä ja sen, että on turha yrittää tehdä yk-
sinkertaisista sotatoimista liian vaikeita. 

Apukouluttajien toiminta kehittyi 
joukkuetason johtamissuoritteissa aimo 
harppauksen harjoituksen edetessä. Kyl-
myys toi haasteita taisteluihin ja opet-
ti hyvin valmistellun talviolosuhteisiin 
varustautumisen ja fyysisen toiminnan 
merkityksen. 

 

Harjoituksen lopussa koettiin ikävä tapahtuma, kun Sarriojärven Johtolan 
välikatosta alkanut tulipalo tuhosi koko Johtolarakennuksen harjoitusjoukkojen 
paluumarssipäivän iltana 16.12.2009. Kuva: Arto Vepsäläinen
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verstiluutnantti Kaarle Törrönen 
Karjalan Prikaatista johti koko har-
joituksen Porin Prikaatin eversti-

luutnantti Janne Mäkitalon toimiessa 
taisteluharjoituksen johtajana. Harjoi-
tuksen osallistui joukkoja Jääkäriprikaa-
tista, Karjalan Prikaatista, Kainuun Pri-
kaatista ja Porin Prikaatista. Jääkäripri-
kaatin osastoa johti kapteeni Juha Mas-
sinen samalla, kun hän toimi taistelu-
harjoituksessa Jääkäripataljoona 3:n ko-
mentajana.

Jääkäriprikaatin osaston kokoonpa-
noon kuului pst-ohjusjoukkue 2000 La-
pin Jääkäripataljoonan Tukikomppani-
asta ja taisteluharjoituksen maaliosasto, 
joka koostui Kuljetuskeskuksen panssa-
rivaunuista ja panssaroiduista miehis-
tönkuljetusajoneuvoista vaunumiehistöi-
neen sekä Sissikomppanian sotilaspoliisi-
osaston noin 50 jalkaväkitaistelijasta te-
lakuorma-autoineen. 

Kainuun Prikaati ja Lapin Ilmatorjun-
tarykmentti tukivat panssaroitua osas-

Jääkäriprikaatin osaston pääkouluttaja, kapteeni Juha Massinen

Jääkäriprikaatin osallistuminen valtakunnalliseen 
panssarintorjuntaohjusharjoitukseen 2009 Rovajärvellä

toa kahdella henkilökuntaan kuuluvalla 
panssarivaunumiehellä. Luutnantti Jark-
ko Kumpulainen johti maaliosastolle 
taisteluharjoituksen ohessa ryhmän puo-
lustusammuntoja valoisalla ja pimeällä. 

Harjoituksen rakenne
Harjoitukseen osallistuivat valtakunnan 
eri joukko-osastojen panssarintorjunta-
ohjusjoukot mukaan lukien uusimmat 
panssarintorjuntaohjusjoukot eli NLAW-
joukot. NLAW - lyhenne tulee sanoista 
Next Generation Light Anti-Tank Wea-
pon. Se on Ruotsissa valmistettu kevyt 
panssarintorjunta-ase, joka tulee aika-
naan korvaamaan tutuksi tulleet raskaan 
singon ja raskaan kertasingon.

Panssarintorjuntaohjusmiesten pää-
vastustajina toimivat vihollisen pans-
sarivaunut, joten kuvitteellisen vihollis-
puolueen raskasta kalustoa edustivat 
T-55 taisteluvaunut ja kevyempää ka-
lustoa panssaroidut ajoneuvot (PASI:t) 
sekä telakuorma-autot. Läntisen Euroo-

pan suurimpiin kuuluva Rovajärven am-
puma-alue vaaramaastoineen ja mut-
kaisine tieurineen sopi harjoitusalueek-
si erinomaisesti. 

Harjoitus oli alusta loppuun ”yhtä 
taistelua”, johon nivottiin joukkueiden 
kovapanosammunnat ja taisteluhar-
joitus aina hyökkäyksestä viivytykseen, 
unohtamatta kuitenkaan reservinä toi-
mimista eli huoltoiltaa ennen ammun-
toja palvelusturvallisuuden takaamiseksi. 

Panssarintorjuntaohjusjoukkueet or-
ganisoitiin kolmeen kuvitteellisen jääkä-
ripataljoonaan, joita ”pelaavat” komen-
tajat käskivät joukkueille seuraavan vuo-
rokauden taisteluihin kuuluvat asiat. Jää-
käripataljoonaan kuuluvia joukkueita ja 
komppanioita ei harjoituksessa ollut, jo-
ten pataljoonien komentajat ja tulenjoh-
tokomentajat kuvasivat puuttuvat jou-
kot panssarintorjuntaohjusjoukkueiden 
johtajille tarkasti.   

E

Panssarintorjuntaohjus 2000M on kolmannen sukupolven panssarintorjuntaohjus. Jääkäriprikaati kouluttaa vuosittain ohjusjär-
jestelmälle yhden joukkueen syksyn saapumiserästä. Joukkueen ryhmänjohtajat koulutetaan kevään aliupseerikurssilla.
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Simulaattoritoiminta
Harjoituksen yksi tärkeimmistä ja mie-
lenkiintoisimmista koulutusvälineistä oli 
KASI- eli kaksipuolisen simulaattorijär-
jestelmä. SAAB:in kehittämällä nykyai-
kaisella järjestelmällä pystytään kuvaa-
maan koko taistelukentän tulenkäytön 
vaikutukset molempiin osapuoliin tar-
kasti ja hyvin realistisesti miinoitteet ja 
epäsuora tuli mukaan lukien. 

Jokainen taistelija varustettiin GPS-
paikantimella, aseet laser-lähettimillä ja 
ajoneuvot ajoneuvopaikantimilla. Jouk-
kojen kaikki liikkeet ja jokainen ammut-
tu laukaus tallennettiin ja pystyttiin esit-
tämään jälkikäteen aivan kuin strategia-
pelin grafi ikkana tietokoneen näytöltä. 
Maastossa järjestelmä ilmoitti taistelijal-
le reaaliaikaisesti vahingot taistelijan as-
tuttua miinakenttään tai joutuessa epä-
suoran tulen vaikutuspiiriin tai jos viholli-
nen ampui ohi niin läheltä, että ohi men-
neen luodin paine tuntui. 

Järjestelmä jätti hyvin vähän jossitte-
lun varaa kysymykselle, kumpi osapuo-
li ”voitti” taistelun. Järjestelmän bonuk-
sena oli sen avulla annettavan palaut-
teen monipuolisuus. Esimerkiksi joukon 
ajettua sirotemiinoitteeseen voitiin jou-
kon toimenpiteet näyttää myöhemmin 
”ruudulta” kellonaikoihin sitoen, jolloin 
toimivat johtajat saivat havainnollisesti 
käsityksen siitä, mikä vei aikaa ja miten 
kiertoreitin tiedustelu sujui. Samoin esi-
merkiksi tiedustelutehtävän saaneen sis-
siryhmän soluttautuminen vihollisen ryh-
mitykseen voitiin todeta karttapohjalta 
vastustajan vartiopaikkojen tarkkuudel-
la jälkeenpäin.

PST-ohjusjoukkue 2000
Taisteluharjoituksen eri tehtävät sujuivat 
ohjusjoukkueelta hyvin. Alussa hyökät-
tiin Naarmantien suunnassa kohti poh-
joista ja pysäytettiin vihollisen hyökkäys 
ryhmittymällä pikaisesti puolustukseen 
ja keskittämällä ohjuslaitteiden tuli ko-
mentajan käskemälle tiealueelle pohjoi-
sesta etenevää vihollista vastaan. 

Seuraavana tehtävänä siirryttiin Hau-
tainmaahan yliluutantti Mikko Keskieva-
rin johtamaan panssarintorjuntaohjus-
joukkueen hyökkäysammuntaan. Siel-
lä ohjusryhmät pääsivät ampumaan ns. 
”kovan” ohjuksen taistelulaukauksia. 
Maaleina käytetään yleensä hylättyjä 
panssarivaunuja, jotka on varta vasten 
hinattu Hautainmaan alueelle ammun-
toihin, jotta ohjusmiehillä olisi tositilan-
netta vastaava maalitoiminta. 

Onnistuneen taisteluammunnan jäl-
keen ohjusjoukkue palasi taistelemaan 
Naarmantien ja Ristilammentien alueel-
le, jossa se puolusti puolitoista vuoro-

kautta osin kahdestakin suunnasta yrit-
tävää vihollista vastaan. Osaltaan nykyai-
kaiset pimeätoimintavälineet ja osaltaan 
kirkas talvinen kuutamoyö mahdollisti-
vat taistelut ja tuliasema-alueen puolus-
tamisen vihollisen hyökkäyksiä vastaan.

Maaliosasto
Sanana maaliosasto antaa hieman vää-
rän kuvan siitä, mistä on kyse. Pikem-
minkin pitäisi puhua vastaosastosta, 
joka hyökkää suunnilleen ennalta arvat-
tavasta suunnasta, mutta kuitenkin tais-
telee kontaktin saatuaan rajusti tuhotak-
seen vastustajansa. 

Joka tapauksessa jalkaväen suojaa-
man panssaroidun osaston avulla tes-
tattiin panssarintorjuntaohjus2000 ja 
NLAW-joukkueiden suoritus- ja taistelu-
kykyä niin panssarintorjunta-aseilla vau-
nuja vastaan kuin rynnäkkökivääreillä ja 
muilla aseilla jalkaväkeä vastaan. 

Saattoipa tapahtua niinkin, että 
huonosti ryhmittynyt tai nukuksissa ollut 
joukko tuli yllätetyksi ja sitä myötä kär-
si raskaat tappiot maaliosaston taistelu-
suunnitelman onnistuessa. Maaliosas-

tossa toimineet sotilaspoliisijohtajat sai-
vat lietsottua miehistönsä huippusuori-
tuksiin ja tekivät tulenjohto-osien sekä 
vaunujen kanssa vastustajan elämän niin 
hankalaksi, että saivat taisteluharjoituk-
sen johdolta (ja vastapuolen kouluttajil-
takin) erityismaininnan hyvän harjoitus-
vastuksen antamisesta. 

Kiitos tästä kuuluu tietenkin myös 
maaliosaston johtajalle, yliluutnantti 
Markus Kettuselle apulaisineen ja rau-
taisen ammattitaidon omaaville vaunu-
miehille. 

Lopuksi 
Valtakunnalliset panssarintorjuntaohjus-
harjoitukset puoltavat paikkaansa kaik-
kien panssarintorjuntaan liittyvien jouk-
kojen ”loppusotana”, koska tähän har-
joitukseen panostetaan valtakunnan 
panssarintorjunnan korkein osaaminen 
ja kalusto aina maalitoimintaa myöten. 

Harjoitus on panssarintorjunnan ke-
hittämisen ja joukkojen kouluttamisen 
kannalta erittäin tärkeä. Jääkäriprikaa-
tin osasto suoriutui sille annetuista teh-
tävistä hyvin. 
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Kenttälääkinnän doktriini:

”Puolustusvoimat vastaa
sotilas-potilaiden ensiavusta ja 
ensihoidosta kenttäoloissa ja 
joukkojen muusta ensivaiheen 
terveydenhuollosta sekä 
potilaiden sairaankuljetuk-
sesta evakuointisairaalaan. 
Puolustusvoimat tukeutuu 
jatkohoidossa valtakunnan 
yleiseen terveydenhuoltoon ja 
erityisesti sen erikoislääkäri-
johtoiseen sairaalajärjestelmään”.

Vaatimukset ja tavoitteet uudistuneel-
le kenttälääkinnälle on asetettu vastaa-
maan muuttunutta kriisin kuvaa. Suur-
sodanuhka on väistynyt ja tilalle on tullut 
alueelliset kriisit. Kenttälääkinnän paino-
piste on kirurgisessa toiminnassa ja va-
rautumisessa viikkojen tai muutaman 
kuukauden toimintaan. Toimiva kenttä-
lääkintäketju haavoittumispaikalta eva-
kuointisairaalaan muodostaa perustan 
kenttälääkinnälle. Ensihoitoa on saata-
vissa joka tasalla.

2010-luvun kenttälääkinnälle asetetut 
tavoitteet:
– Mahdollisimman suuri hyöty mahdol-
lisimman monelle potilaalle
– Hoidon taso mahdollisimman lähellä 
rauhan ajan standardeja
– Mahdollisimman etupainotteinen en-
siapu ja kirurginen ensihoito
– Lääkäritason ensihoito tunnin kuluessa

Teknikkokapteeni Pertti Viitanen

Kenttälääkintää 2010-luvulla – komppanian 
ensihoitopaikalla (EHP) lääkäritasoista ensihoitoa

– Kirurgiseen ensihoitoon kuuden tun-
nin kuluessa
– Katkeamaton hoito läpi evakuointi-
ketjun

EHP vastaa haasteeseen jää-
kärikomppaniassa
Jääkärikomppanian ensihoitoryhmä pe-
rustaa huoltojoukkueen ryhmitysalueel-
le ensihoitopaikan (EHP). Sitä johtaa ja 
EHP:n toiminnasta vastaa ensihoitoryh-
män johtajana toimiva lääkäri. Näin on 
saavutettu jo komppania tasalle lääkäri-

Lääkäri Tommi Karttunen esitteli ensihoitopaikan kalustoa.

tasoinen ensihoito. Ryhmällä on käytös-
sään ensihoitovarustus sekä 1–2 ajoneu-
voa joista evakuointiajoneuvona käytet-
tävä ajoneuvo on varustettu sairaan-
kuljetusajoneuvon ensihoitovarustuk-
sella. Lääkäritasoisen ensihoidon lisäksi 
EHP:n päätehtäviä ovat mm potilassel-
vitys sekä haavoittuneiden ja sairaiden 
hoito ja evakuointi. Kaikki haavoittuneet 
tulee olla evakuoituna ensihoitoasemalle 
(pataljoona) 6 tunnissa taistelun jälkeen.

EHP:n kalusto mahdollistaa 
hätäkirurgian
Ensihoitoryhmällä oleva varustus ja lää-
kärijohtoinen osaaminen mahdollista-
vat mm haavoittuneelle tehtävän hätä-
kirurgian ensihoitopaikalla. Hätäkirurgi-
silla toimenpiteillä pyritään ensisijaises-
ti henkeä ja raajoja pelastavaan toimin-
taan sekä saatetaan potilas jatkoevaku-
oinnin vaativaan tilaan.

Lääkintämateriaali on sijoitettu kent-
täkelpoisiin laatikostoihin jaettuna käyt-
tötarkoituksen mukaan. Ensihoitopaikan 
kalustoon kuuluu mm erilaisia tutkimus-
välineitä ja instrumentteja, hengityksen-
hoitovälineitä, nestehoitovälineitä, las-
toitusvälineitä sekä ensihoidossa tarvit-
tavia lääkkeitä ja sidostarvikkeita. 
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Koulutuksesta vastaavat 
kenttälääkintäalan   
ammattilaiset
Etupainotteinen, vaativa ensihoito ja 
siihen kuuluva kaluston ja välineistön 
käyttö asettavat haasteita kenttälääkin-
tähenkilöstön osaamiselle. Kenttälää-
kintäketju haavoittumispaikalta alkaen 
vaatii koulutettua henkilöstöä. Hätäen-
siavun taitoja koulutetaan myös ”rivi-
sotilaalle” - onhan usein haavoittumis-
paikalla taistelijapari se ensimmäinen 
ensiavun antaja.

Joukko-osastoissa kenttälääkinnän 
peruskoulutuksesta päävastuun kan-
tavat kenttäsairaanhoitajat. Kenttäsai-
raanhoitajat ovat lääkintäalan ammatti-
laisia jotka koulutustaustaltaan ovat sai-
raanhoitajia, usein vielä erikoistuneet 
ensihoitoalalle. Nykyaikaisten lääkintä-
alan instrumenttien ja välineistön käytön 
kouluttaminen vaatii tätä vahvaa lääkin-
täalan koulutustaustaa.

Joukko-osastossa pääkoulutusryh-
mänä ovat lääkintämiehet ja lääkintäajo-
neuvojen kuljettajat. Lääkintäaliupseerit 
saavat koulutuksensa Lääkintäkoulussa 
Lahdessa. Samoin EHP:n toimintaa joh-
tava lääkintäupseeri (lääkäri) saa kou-
lutuksensa lääkintä -RUK:ssa Lahdessa. 

Lähde: Lääkintäkoulun opetusmonisteet, 
haastattelut
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TAPAHTUMA AIKA PAIKKA 

  

1. Kotiuttaminen   

Kotiuttaminen 209/270 8.4. Varuskunta

Kotiuttaminen 209/362 ja 110/180 9.7. Varuskunta

2. Juhlatilaisuudet   

Vala 12.2. Sodankylä

Pohjan Jääkäripataljoonan perinnepäivä 19.2. Varuskunta

Lapin Jääkäripataljoonan perinnepäivä 12.3. Varuskunta

Kotiuttamisjuhla 209/270   7.4. Sotilaskoti 

Puolustusvoimien lippujuhlapäivä  4.6. Varuskunta

Kotiuttamisjuhla 209/362 ja 110/180  8.7. Joutselän patsas

3. Kirkolliset tapahtumat   

Varusmiesrippikoulu  3.–5.3. Rovaniemi

Kenttäiltahartaus 7.7. Joutselän patsas

4. Muut tapahtumat   

Terveitä-aamuja  21.4. Varuskunta

5. Harjoitukset ja kurssit   

Sotilaspoliisimiehistökurssi 15.2.–12.3. Varuskunta

Lääkintämieskurssi 110 1.–26.3. Varuskunta

Sotilaskuljettajakurssi 14.4.–26.6. Varuskunta

Sotilaskeittäjäkurssi 9.–27.3. Varuskunta

Aliupseerikurssi 5.3.–24.6. Varuskunta

Ryhmäammunnat 110 12.–16.4.,19.–22.4. Kyläjärvi

Sotilaskuljettajien kenttäkoulutus 19.–21.4.  

AUK-ampumaharjoitus  16.–9.4. Kyläjärvi

Kokelasvaellus 25.–27.4. Kilpisjärvi

Joukkueammunnat 3.–7.5. Rovajärvi

Aselajiharjoitus 17.–21.5. Kyläjärvi

AUK-taisteluharjoitus 17.–19.5. Kyläjärvi

AUK ampumaharjoitus 2 24.–27.5. Kyläjärvi

Komppania-ammunnat 110 1.–4.6. Kyläjärvi

Pataljoonan taisteluharjoitus 110 8.–10.6 Mellankangas

Jääkäriprikaatin tapahtumakalenteri 1.2.–31.7.2010 
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Majuri Jukka Laine

Ylä-Lapin Aluetoimiston kutsunnat 2009

”Sen mie vaan sanon  
teille nuoret miehet,  
palavelkaa hyvin”
Ylä-Lapin aluetoimisto järjesti kutsunnat 
järjestyksessään toisen kerran. Vastuu-
alue käsittää yhdeksän pohjoisinta kun-
taa - Utsjoen, Inarin, Enontekiön, Muo-
nion, Kolarin, Kittilän, Savukosken,  Pel-
kosenniemen ja Sodankylän. Alue on 
laaja, mutta alueella asuvan väestön 
määrä on muuhun maahan verrattuna 
alhaisempi. 

Kutsuntojen avaustilaisuuksissa 
aluetoimiston päällikön avauspuheen-
vuoron jälkeen kunnan, seurakunnan, 
poliisin ja veteraanijärjestön edustajat 
toivat omat tervehdyksensä kutsuntati-
laisuuksiin. Tervehdykset olivat kannus-
tavia ja hyviä ohjeita antavia, joita kuun-
neltiin ns. ”herkällä korvalla”. Erityisen 
tarkkaan kaikki avaustilaisuuksiin osallis-
tujat kuuntelivat sotaveteraaneja. Kola-
rin kunnassa sotaveteraanin puheenvuo-
ron käytti 1923 syntynyt Yrjö Hettula.

Otteita sotaveteraani Yrjö Hettulan 
puheesta Kolarissa 15.10.2009.

”Jaa päivää kutsuviehrat ja sotavä-
en korkia-arvoset upseerit ja tietekki tet 
nuoret miehet. Mie olen aika monena 
vuonna käyny puhumasa näisä kutsun-
noisa ko mie ole soat käyny mies. Jaa 
sanoinkos mie jo nimen? En tainnu. Mi-
nun nimi on Yrjö Hettula Kolarin Kurta-
kon kylästä. Sielä mie vielä pystyn yksin 
asustelehman. Miepä selevitän muuta-
mia asioita sotan ajalta.”

”Kyllä se oli Suomen kohtalo sil-
loin nuorten miesten käsisä. Näin jälk-
henpäin ajateltuna poikasiahan sitä vie-
lä olthin. Saapi sanua, että kahenpuo-
len kahenkymmenen, ainaki se poruk-
ka, johon mie kuuluin. Ja net kamphet, 
net ei ollu kaikisti rappeita. Kuitekki vyö 
ja kokarti oli kaikila. Ja evhäistä tahto 
olla aina niukkuutta. Kerran mie arvelin, 
että mitenkhän mie saisin vähän enämpi 
keittua. Mie tein niin, että ruokajonosta 
päästyä söin vietävän hopusti keiton ja 
menin uuvesthan jonhon, että mie saisin 
toisen pakin kannellisen sitä keittua. Ei-
hän se onnistunu. Tallousaliupseeri tuli ja 
sano, että Hettula on saanu jo oman an-
noksesa. Kyllä siinä näläkä tietekki vielä 
jäi. Nykysin ovat hyvät kamphet ja eväs-
tä on  kaikile”.

”Mie en ollut johtajaksi koulutet-
tu, mutta se joukkuheen johtaja mää-

räsi minut konekivväärin vanahimmak-
si ja minun vastuula oli aina varsinai-
nen. Kerranki met valamistelima ase-
mia yhen kylän lähelä. Se oli semmo-
nen niinko niittyaukian reuna, misä oli 
niittyä korkiampia paikkoja. Yhen kum-
parhen päälä mie sannoin pojille, että 
tähän met teemä oman pesäkhen. Mie 
kattoin, että tämän on hyä paikka. Nä-
ekkö se oli korkiammala ko niitty ja siit-
tä näki joka paikhan. Met saima asemat 
valahmiksi eikä siinä tarttenu kauon oot-
taa ko meitä vastahan hyökäthin. No, ei 
se ollu ko niittää niitä siihen niittyaukia-
le. Näekkö ei niilä ollu mithän suojaa. Ja 
niitä tuli koko ajan lissää. Kyllä se pelot-
ti, mutta ei sitä pakhon lähetty. Viholli-
set kantovat niinko meistä poispäin nii-
tä haavottunheita. Saatto niisä kannet-
tavisa olla kaatunheitaki. Ei niitä kanta-
jia ruukattu selekhän ampua. Emmä met 
mithän himotappajia olhet. Joskus joku 
saatto ampuakki. Sitä ruukathin kieltää. 

Ajaltelthin, että se olis niinko henken-
sä ansainnu.”

”Jaa puhunkos mie vielä?”
”Miepä selevitän vielä ko mie olin jou-
tua vangiksi. Mie oli yhtenä yönä var-
tiosa. Ashena mulla oli suomi konepis-
tooli ja siinä tankolipas. Syänyölä sieltä 
eestä rupesi kuulumhan ääniä. Mie ar-
velin, että nuo äänet tulevat minua ko-
hen. Mulla oli hyvä vartiopaikka, joka 
anto suojaa. Vaikka mulla oli hyä paik-
ka, mie kattoin varalle toisen paikan, jo-
hon mie muutan heti ko olen ensimmäi-
sen kerran ampunu. Sitten mie näin net 
sielä eesä ja aloin ampumhan. Minun as-
hesta kuulu kauhia ääni, normaalia pali-
on kovempi.  Viholliset tuli lähemmmäk-
si. Mie arvelin, että nyt mie jään vangik-
si. Kuitekki net lähtivät pakhon. Teltasa 
mie aloin kattomhan sitä asetta. Luotit 
olit juuttunhet piiphun kiini. Mie löysäsin 
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”Sen mie vain teile nuoret miehet  
sanon PALAVELKAA HYVIN.”

Veteraanin tervehdyksen jälkeen 
kutsuvieraat siirtyivät kutsuvieraskah-
ville. Lyhyen tauon jälkeen kutsunnan-
alisille pidettiin kutsuntaoppitunti, jon-
ka jälkeen varsinainen kutsuntatoimitus.

Kapteeni Tapio Mommo ja aluesihteeri Sirkka Hiltunen kutsunnoissa Utsjoella. 

piipusta kuus luotia. Ase ei ollu pelannu 
kunnola, ko sitä ei oltu huollettu kunno-
la. Mie oisin jääny vangiksi jos net vain 
tulit minua kohen. Onneksi eivät tulhe. 
Että  semmonen taphaus se oli.

”Monta vuottahan sielä meni, mutta 
aivan hyvä reissu se kuitekki oli.”

Kutsuntojen tuloksesta muodostui 
hyvä. Palvelukseen kyettiin määräämään 
89,2 % kutsuntaikäisistä. Tulos on val-
takunnallista keskiarvoa parempi. Ylä-
Lapista löytyykin vielä hyviä nuoria mie-
hiä koulutettavaksi Isänmaan puolusta-
jiksi. Toivottavasti näin on myös tulevai-
suudessa.
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Veteraaniesittely

97-vuotias poronhoitaja, 
talvi- ja jatkosodan veteraani Matti Niemi

Sodankyläläinen, viime kesänä 
97-vuotta täyttänyt, sotien ve-
teraani, sotainvalidi Matti Niemi 

asuu poikansa kanssa kotonaan Kie-
ringissä, hoitaa poroja päivittäin ja seu-
raa maailman tapahtumia televisiosta ja 
lehdistä edelleen tarkasti. Oli ilo saada 
käydä tapaamassa häntä ja kyselemäs-
sä kuulumisia joulun alla. Ulkona pak-
kanen paukkui lähes samoissa lukemis-
sa kuin 70 vuotta sitten alkaneen talviso-
dan päivinä noin kolmessakymmenessä 
asteessa. Runsas kymmenen vuotta ai-
kaisemmin oli ollut tilaisuus olla mukana 
hänen ja kuuden muun sodankyläläis-
ten talvisodan veteraanin kanssa sodan-
kyläläisille tutun joukko-osaston, Jalka-
väkirykmentti 27:n, sodan aikaisilla tais-
telupaikoilla Suomussalmella, Raatteen 
tien varrella ja Kuhmossa. Tuosta silloi-
sella matkalla mukana olleesta seitse-
män talvisodan veteraanin joukosta on 
enää elossa Matti Niemen lisäksi kaksi 
muuta iäkästä veteraania Uuno Raasak-
ka 98 v ja Eelis Raasakka 96 v. Matkan 
kymmenen vuotta sitten järjesti ja tarjo-
si veteraaneille Jääkäriprikaatin Kilta yh-
dessä Jääkäriprikaatin kanssa. Matkal-
la oli mukana linja-autolastillinen myös 
meitä nuorempia kuulemassa veteraani-

en muisteluita heidän autenttisilla talvi-
sodan taistelupaikoillaan.

Maanviljelijä, poromies Matias Au-
gusti (Matti) Niemi kävi aikanaan varus-
miespalveluksensa Kuopiossa ja sai ra-
diosähköttäjäkoulutuksen. Luokkakoe 
järjestettiin Viipurissa, jossa Matti Nie-
mi saavutti I lk:n 80 merkin tason ja sai 
siitä todistuksen, josta hän on yhä ylpeä 
ja joka on hänellä vieläkin tallessa. Tal-
visodassa hän muiden sodankyläläisten 
tapaan taisteli Jalkaväkirykmentti 27:n 
kolmannen pataljoonan riveissä haavoit-
tuen Suomussalmella kahdesti 12. ja 27. 
joulukuuta 1939. Tuo toinen haavoittu-
minen on sen verran vakavampi, että 
Matti pääsi takaisin sotatöihin vasta hel-
mikuun alussa, kun hänen joukkonsa oli 
jo siirtynyt Kuhmon rintamalle Reuhka-
vaaraan. Paluu oli hänen kannaltaan ikä-
vä heti tietoonsa saamiensa uutisten ta-
kia. Hänen veljensä Arvo ja kolme serk-
kuaan olivat juuri kaatuneet siellä. Pa-
luun jälkeisen lyhyen levon jälkeen hän 
sai ryhmänjohtajana käskyn parin mie-
hen kanssa lähteä samana yönä parti-
oon selvittämään alueella liikkuneen vi-
hollisen hiihtoprikaatin osien liikkeitä 
Reuhkavaarasta länteen. Aluetta tut-

kittuaan ja hyvän matkaa 
hiihdettyään heiltä tivat-
tiin suomeksi tunnussa-
naa ja sattui kysyjän ääni 
olemaan tutun Kieringin 
miehen ääni, niin Mat-
ti arvasi heidän olevan jo 
Saunalahden kannaksen 
joukkojen tontilla. Koti-
kylän kuulumiset ja ter-
veiset toimitettiin pe-
rille. Aamulla partiosta 
palattua odotti jo uusi 
tehtävä ja uni jäi sinä 
yönä vähälle niin kuin 
monesti talvisodan ai-
kana muutenkin…

Hänen kolmas haa-
voittumisensa talviso-
dassa sattui maalis-
kuun alussa. Saman 
piiskatykin ampuman 
kranaatin sirpale, joka 
haavoitti kuolettavas-
ti apteekkarin poikaa 
Oskar Nymania, teki 
haavan Matin pää-

hän ja verta tuli paljon. Kolme päivää 
vapaata palveluksesta oli hoitona, mut-
ta jo toisena päivänä hän oli kenttävar-
tion päällikkönä vahtimassa Reuhkavaa-
ran mottia, joka sittemmin tuhottiin, il-
man yhtään suomalaistappiota.

Jatkosodassa Matti Niemi määrät-
tiin oman erikoiskoulutusalansa tehtä-
viin Jalkaväkirykmentti 33:n III pataljoo-
nan radiokeskuksen päällikkönä. Tuossa 
tehtävässä hän kunnostautui niin hyvin, 
että tärkeä salakielellä tullut 800 mer-
kin oma radiosanoma, joka jäi pataljoo-
nan salakieliupseerilta avaamatta, onnis-
tui Matin avata saamansa koulutuksen 
perusteella. Siitä ansiosta hänet palkit-
tiin vääpelin ylennyksellä niin kuin hän 
itse asian totesi. Asemasotavaiheen ai-
kana, kun viestimiehistä oli jo pulaa, hän 
sai alaisikseen kolme naista radiokeskuk-
seen ja heidän kanssaan syntyi muutama 
hupaisa tilanne mm. joulun aikaan, kun 
Matti heitä tuuratessaan naisten joulu-
saunan aikana vastaanotti naisille tar-
koitetun hempeän joulutervehdyksen 
ja vastasi siihen lähettäjän kannalta vä-
hemmän hempeän ilkikurisesti.

Jatkosodan lopulla Matti Niemi haa-
voittui vielä neljännen kerran Tolvajär-
vellä 27.07.1944. Tänään pirteä sotien 
veteraani elää täyttä elämää poikansa 
kanssa kotikylässään Kieringissä, jossa ei 
ole enää kauppaa eikä postia saati muita 
palveluita ja kertoo olevansa laiska läh-
temään kirkolle tai muualle, vaikka kun-
tonsa puolesta on ihailtavan hyväkun-
toinen ikänsä huomioon ottaen. Toivo-
tamme Matille hyviä tulevia vuosia, ter-
veyttä ja voimia hoitaa hänelle rakkaita 
porojaan, jotka tunnistavat isäntänsä ja 
tulevat tervehtimään häntä kotipihalle!

Elämme talvisodan 70-vuotismuis-
toaikaa. Tuo aika oli Sodankylän miehil-
le raskasta aikaa, kun kaikkiaan 137 tais-
telijaa antoi isänmaansa eteen kalleim-
man uhrin sankarivainajina. Lukumää-
rä on prosentuaalisesti 3,80 % eli valta-
kunnallisesti neljänneksi korkein kunta-
tasolla maamme silloisista 455 kunnas-
ta. Heistä 106 kaatui Suomussalmen, 
Ratteen ja Kuhmon rintamilla. Teem-
me kunniaa näiden maamme sankarei-
den muistolle!

Muistiin kirjasi Pekka J Heikkilä,
Jääkäriprikaatin kunniajääkäri
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Everstiluutnantti Pekka J Heikkilä, Jääkäriprikaatin Kilta ry

Jääkäriprikaatin joukko-osastokilta 
perinnejoukon juhlassa ja arjessa

J

Lapin Sotaveteraanipiiri onnitteli veteraani-
keräyksessä ansiokkaasti toiminutta Jääkäriprikaatia. 
Kuvassa oikealta sotaveteraanit Martti Maikkunen ja 

Armas Ilvo ja Lapin Sotaveteraanipiirin 
puheenjohtaja Pekka J Heikkilä.

ääkäriprikaatin viettäessä 30-vuo-
tisjuhlaansa lokakuun alussa oli So-
dankylään kokoontunut Killan pe-

rinteiseen syystapaamiseen ja juhlalli-
suuksiin osallistuakseen lähes puolensa-
dan kiltalaisen joukko. Tapaamisen pää-
ohjelma keskittyi perjantaille 02.10. jol-
loin osallistuttiin tiivisohjelmaiseen pe-
rinnejoukko-osaston 30-vuotisjuhlata-
pahtumaan. Päivän ohjelma oli suunni-
teltu perinteiseksi, mutta tapahtumat oli 
sijoitettu Sodankylän keskustassa tapah-
tuvaksi näyttäväksi esiintymiseksi myös 
kaikille sodankyläläisille. Paraatikatsel-
mus urheilupuistossa ja ohimarssi Jää-
merentiellä olivat Jääkäriprikaatin uljas 
30-vuotisjuhlaesiintyminen kotikunnan 
väelle. Aamu oli perinteisesti aloitettu 
kunnianosoituksella ja seppeleenlaskulla 
sankarihaudoilla. Juhlapäivä jatkui päi-
väjuhlalla Kitisenrannan koulun juhlasa-
lissa huolellisesti suunnitellulla ja hyväl-
lä ohjelmalla puheineen, musiikkiesityk-
sineen, palkitsemisineen, juhlakirjan jul-
kaisuineen ja juhlakahveineen. Juhlapu-
heen pitäjäksi oli saatu Jääkäriprikaatin 
ensimmäinen komentaja, Killan kunnia-
jäsen, kenraalimajuri Hannu Särkiö, joka 
puheessaan muisteli Jääkäriprikaatin pe-
rustamisen alkuajan rakentajia ja toimin-
nan toteuttajia. Juhlatapahtumat onnis-
tuivat erinomaisesti ja niistä jäi läsnä ol-
leille hyvä mieli. Juhlat kruunattiin juhla-
valla iltatilaisuudella tanssiaisineen.

Joulun alla saimme olla kutsuttuina 
juhlistamassa Jääkäriprikaatin Kyläjär-
ven taisteluampuma-alueen 40 vuotista 
toimintaa seuraamalla onnistuneesti to-
teutettua mittavaa komppania-ammun-
taa alkutalven pakkasessa poikkeukselli-
sen kauniissa poutasäässä. 

Jääkäriprikaatin Kilta ry:n hallitus toi-
vottaa jäsenistölleen ja lehden lukijoille 
hyvää alkanutta vuotta 2010, joka on 
Killan toiminnan 48. toimintavuosi. Sa-
malla toivotetaan perinnejoukko-osas-
tollemme mitä parhainta jatkoa varus-
miesten kouluttamisessa arktisiin oloi-
hin, johon alkanut talvi näyttää luovan 
otolliset olosuhteet kovine pakkasineen.

Kilta 
esittämässä 
onnitteluja 

perinnejoukko-
osastolleen.

Keski-
Pohjalaiset 
Ahti Wörlin 
ja Erkki J 
Ruokoja 
luovuttivat 
joukko-
osastotun-
nukset.
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Everstiluutnantti Pekka J Heikkilä, Jääkäriprikaatin Kilta ry

Kiltalaiset Ylimaan taistelumuistomerkillä

illan syystapaamiseen 2009 osal-
listuneet kiltalaiset pysähtyivät 
matkallaan Ranuan eläinpuis-

toon Ranuan Palovaaraan johtavan tien-
haaran alueelle pystytetyllä Lapin sodan 
Ylimaan taistelujen 7.–9.10.1944 muis-
tomerkille. Muistomerkillä, jonka on 
suunnitellut edesmennyt professori En-
sio Seppänen, esitteli taisteluissa muka-
na ollut Sodankylän Sotaveteraanien va-
rapuheenjohtaja, kiltaveli Eino Kanerva 
taistelujen kulkua maastossa. Eino Ka-
nerva palveli sodan aikana Jääkäripatal-
joona 2:ssa, joka yhdessä Jääkäripatal-
joonien 3, 4 ja 5 kanssa muodosti Jää-
käriprikaatin ja kävi näissä maisemissa 
Lapin sodan tuhoisimmat taistelut suo-
malaisten kannalta tarkasteltuna. Maas-
to on vaikeakulkuista korpimaastoa ja 
saksalaiset olivat erittäin hyvin varus-
tautuneita estämään suomalaisten ete-
nemisen Rovaniemeä kohti Portimojär-
ven maastossa, koska heidän suunnitel-
mansa edellyttivät siinä vaiheessa Rova-
niemen hallussapitoa. Jääkäripataljoo-
nat 2 ja 3 suorittivat Ylimaan taisteluissa 
noin 20 kilometrin maastokoukkauksen 
Saukkojärven tienhaaran (muistomer-
kin alue) haltuun ottamiseksi ja 07.10. 
koukkaukseen liittyi lisäksi Jääkäripatal-
joona 4. Kovissa taisteluissa suomalais-
ten tappiot olivat kaikkiaan 295 miestä, 
joista kaatuneina noin sata.

Jääkäripataljoona 1 ei kuulunut jat-
kosodan aikana Jääkäriprikaatiin, vaan 
Ratsuväkiprikaatiin (RvPr) ja ryhmä Oino-
seen ja osallistui Lapin sotaan vain Torni-
on varuskuntajoukkona ja sotasaaliin ke-
räämiseen eri puolilla Lappia.

Taistelukuvauk-
siin keskittynyt 
Eino Kanerva 
kertoo muisto-
jaan Pasi Esko-
lalle.

Ylimaan 
taistelun 
muisto-
merkki.

Arktiset eläimet Ranuan eläinpuistossa näyttivät kilta-
laisille parastaan puistoon päästyämme ja makupalojen 
kerjääminen sujui rutiinilla.

Kaksi Jääkäripataljoonan taistelijaa ja kiltaveljeämme Eino Kaner-
va Sodankylästä (JP 2) ja Erkki J Ruokoja Kälviältä (JP 1) keskuste-
livat sotamuistoistaan muistomerkin ääressä.

K
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hdistyneiden kansakuntien mää-
rittämän kansainvälisen rauhan-
päivän (21.09.) merkeissä Suo-

messa Suomen Rauhanturvaajaliiton or-
ganisoimana toteutettu Kansa kävele-
mään tapahtuma järjestettiin Sodanky-
lässä ensimmäistä kertaa sunnuntaina 
syyskuun 20. Päivänä 2009. Tapahtu-
man suojelijaksi oli pyydetty Jääkäripri-
kaatin komentaja eversti Mauri Koskela, 
joka avasi tapahtuman. 

Veijo Laineen johdolla tapahtuman 
järjestäneen toimikunnan iloiseksi yllä-

Everstiluutnantti evp Pekka J Heikkilä, Jääkäriprikaatin Kilta ry

Kansa kävelemään 2009 tapahtuma

Y tykseksi tapahtumaan oli tullut osallis-
tumaan 167 kävelijää, jotka sotiemme 
veteraanien haastamana ja talvisodan 
92 vuotiaiden veteraanien Eino Hietalan 
ja Martti Maikkusen kirittäminä käveli-
vät itse sopivaksi katsomansa matkan ja 
saivat palkkioksi hyvän mielen lisäksi ta-
pahtumapinssin, kahvit Sodankylän Soti-
laskotiyhdistyksen tarjoamana ja sotiem-
me veteraanit lisäksi kiltapuseron Jääkä-
riprikaatin Killan lahjoittamana. 

Sodankylän osallistujamäärä oli hie-
no saavutus, jota kunnallisjohto valtuus-

ton puheenjohtajan ja kunnanjohtajan 
ominaisuudessa olivat mukana todista-
massa. Paljon huonommin oli asia järjes-
tetty esimerkiksi naapurikaupungissam-
me Rovaniemellä n. 25 kävelijää ja Ou-
lussakin vain 50 osallistujaa. Tapahtuma 
toistetaan tänä vuonna 19. syyskuuta ta-
voitteena Sodankylässä ylittää 200 käve-
lijän raja ja olla jälleen esimerkkinä suu-
remmille paikkakunnille. Tervetuloa tuol-
loin mukaan kävelemään! 

Eversti Mauri Koskela sai kävelytapahtuman suojelijana 
myös Jääkäriprikaatin Killan lahjoittaman kiltapuseron killan 
puheenjohtajalta Tauno Turuselta. Kuvassa oikealla tapah-
tuman johtaja Veijo Laine.

Kun muut kävelijät nauttivat kahvia ja munkkeja 
käveli sotaveteraani Martti Maikkunen 
vielä muutaman kierroksen yksin. 

Eversti Mauri Koskela ja 
sotaveteraani Martti 

Maikkunen.

Niilo Tasala käveli veteraani Eino Hietalan tahdissa. 
Takana kiritti sotaveteraani Martti Maikkunen.

ETUPYÖRÄ 1 I 10 51



52 ETUPYÖRÄ 1 I 10

iukkavaaran ampumaradan pa-
viljongille kokoontui viikonvaih-
teessa 19.-20.9.2009 parikym-

mentä reserviläistä kokeilemaan ryh-
män taistelukoulutusta airsoftaseilla. 
Kokeiluharjoituksen oli järjestänyt Poh-
jan Prikaatin Kilta, Pohjois-Pohjanmaan 
Maanpuolustuspiiri ja Pohjois-Pohjan-
maan Airsoftyhdistys. Airsoftyhdistyk-
sen reserviläisillä oli omat taisteluvarus-
teet sekä omat AK 47 tyyppiset airsofta-
seet. Muut reserviläiset varustettiin m/91 
maastopuvuilla ja Oulunsalon nuoriso-
toimelta vuokratuilla AK 47 mallisilla air-
softaseilla. Reserviläisistä muodostettiin 
kaksi jääkäriryhmää rynnäkkö- ja kone-
kivääreineen. 

Aktiivinen puolustus 
lauantaina 
Ryhmän puolustustaistelun koulutus 
aloitettiin oppitunnilla kertaamalla puo-
lustustaistelun perusteet. Seuraavak-
si harjoiteltiin puolentoista tunnin ajan 
puolustustaistelun periaatteita vanhan 
taisteluampumapaikan maastossa. Har-
joittelussa huomattiin jälleen kouriintun-
tuvasti vanha totuus. Jos puolustaja ryh-
mittyy suoraan eteenpäin ampuviin tais-
teluammunta-asemiin, niin puolustajan-
kin tappiot kasvoivat yllättävän korkeik-
si. Kun ryhmän taistelijoiden asemat 
muutettiin ristiin ampuviksi sivustatuli-
asemiksi, niin hyökkääjän tappiot kas-
voivat ja puolustajan tappiot pienenivät 
merkittävästi. Lopuksi toteutettiin aktii-
visen puolustustaistelun kahden tunnin 
sovellettu vaihe, joka päättyi taistelu-
haudan vyörytykseen menetetyn pesäk-
keen osan takaisin valtaamiseksi. Raik-
kaassa syyssäässä tapahtunut aktiivi-

Eversti evp Heikki Hiltula, Pohjan Prikaatin Kilta ry

Ryhmän taistelukoulutus airsoftaseilla

nen puolustus aktivoi myös hikirauha-
set. Kokeneet puolustajat tietävät, että 
hiki säästää verta ja läheltä avattu risti-
tuli tappaa hyökkääjän. 

Hyökkäyksen tuli ja liike 
sunnuntaina 
Ryhmän hyökkäyksen harjoittelukin aloi-
tettiin oppitunnilla. Maastossa harjoi-
teltiin vajaan puolentoista tunnin ajan 
hyökkäyksen yksityiskohtia vaihe vai-
heelta, jolloin syöksyn oikea suoritus 
sekä ryhmän tuli ja liike palautuivat re-
serviläisten mieleen. Harjoittelun lopuksi 
treenattiin avojonossa etenevän ryhmän 
toimintaa vihollisen tuliylläkössä ja vii-
meiseksi ryhmän sivustahyökkäystä ko-
nekivääritaistelijaparin tukemana. Tun-
nin mittaisessa sovelletussa vaiheessa 
ryhmän tuli edetä käsketyssä suunnassa 
ja tuhota kohtaamansa vihollispartiot. 
Hyökkäävä ryhmä oli oppinut, että vihol-
linen on pidettävä jatkuvasti tulen alla. 
Liike eteenpäin vie uuteen tuliasemaan, 

mutta tukevan osan tuli on se, joka tap-
paa. Reserviläiset liikkuivat, ampuivat ja 
kuulat moksahtelivat osuessaan. Hyök-
käävän joukon pääosan iskut tulivat mil-
loin oikealta milloin vasemmalta. Raisua 
menoa oli ilo seurata. Tavoitteessa herä-
tettiin ”kuolleet”, tarkastettiin kalusto 
ja aselevon solmimisen jälkeen lähdet-
tiin syömään.  

Päivän päätteeksi oli ampumakil-
pailu reserviläispiirien kymmenellä SAR 
M1:llä. Kolmelle parhaalle luovutettiin 
tekstiilipalkinnot. 

Johtopäätöksiä 
kokeiluharjoituksesta 
Harjoituspaikaksi tulee valita pienipiirtei-
nen maasto (ampuma-alaa korkeintaan 
50 metriä) tai rakennukset. Taistelutek-
niikassa tulee noudattaa jalkaväen ohje-
sääntöjä ja ohjeita. Airsoftaseiden lyhy-
en kantaman vuoksi ryhmän pesäkkeen 
leveyttä on edullista supistaa 30 metriin 
ja avorivin leveyttä noin 30 metriin, jotta 
ryhmän aseiden tulen ulottuvuus peittää 
koko toiminta-alan. Hillittömän tulen-
käytön estämiseksi rynnäkkökiväärien ja 
konekiväärien lippaisiin tulisi ladata ker-
rallaan korkeintaan aseen tuliannos ku-
takin tehtävää varten. Jos halutaan huo-
mioida lippaiden vaihto, niin lippaita on 
oltava useita ja kuhunkin lippaaseen la-
dataan oikean aseen lippaan kapasitee-
tin mukainen määrä muovikuulia. Muo-
vikuulat eivät läpäise risukkoa tai ohutta 
estettä, mutta sitä ei tee myöskään lase-
raseiden säteet.  

Airsoftaseita on sekä halpoja muo-
virunkoisia että kalliimpia metallirunkoi-
sia, joista metallirunkoiset ovat taistelu-

Konekivääri-
taistelijapari 

torjuu 
rynnäkön 

Konekivääri-
taistelijapari 
tukee 
taistelu-
haudan 
vyörytystä.

H
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Pohjan
Prikaatin Kilta Ry
Pohjan Prikaatin Kilta jatkoi viime vuon-
na “historia eläväksi“-sarjaa.  Italian 
matkalla tutustuttiin Rooman, Vatikaa-
nin, Napolin ja Sorrennon lisäksi  Anzi-
on ja Nettunon maihinnousutaisteluihin 
ja Monte Cassinoon.

Tämän vuoden toukokuussa men-
nään Maginot-linjalle ja Verduniin. Kil-
lan matkat ovat sopiva sekoitus sotahis-
toriaa, kulttuuria ja turismia. Matkoja on 
aikaisemmin tehty Venäjälle, Balttiaan, 
Saksaan, Ranskaan ja Puolaan. Sotahis-
torioitsija, eversti Sampo Ahto on toimi-
nut asiantuntijaoppaana.

Tietoa killan toiminnasta löytyy 
killan kotisivuilta, 
www.pohjanprikaatinkilta.fi /

Konekivääritaistelijapari tukee taisteluhaudan vyöry-
tystä 

Ryhmä hyökkää oikealta ja 
konekivääritaistelijapari tukee

koulutuskäyttöön lujuutensa vuoksi pa-
rempia. On huomattava, että pakkanen 
heikentää aseiden ja niiden akkujen toi-
mintaa. Airsoftaseet ovat käsittelyltään 
realistisempia ja käytössä paljon siistim-
piä kuin värikuula-aseet, joita en suosit-
tele sotilaallisiin harjoituksiin. Airsofta-
seet soveltuvat hyvin ryhmän taistelu-
koulutukseen maastossa sekä rakennuk-
sessa ja joukkueen taistelukoulutukseen 
tyydyttävästi rakennuksissa sekä välttä-
västi maastossa. 

Tekniset tiedot ja kuvat Esa Niskanen

Kiltalaisia 
Monte 

Cassinon
luostarin 
sisäpihan
portailla.

Vatikaanin historiallinen 
näkymä.

Espanjalaiset 
portaat 
Roomassa.

Sampo Ahto 
esitelmöi 

Pompeij:n 
raunioilla
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ksi reserviläisistä koostuvan ar-
meijan tehokkuuden salaisuuk-
sista on mahdollisuus hyödyn-

tää sodanajan joukkoihin sijoitettu-
jen siviilikoulutusta ja -kokemusta so-
danajan tehtävissä. Tätä mahdollisuut-
ta puolustusvoimat myös pyrkii hyödyn-
tämään. Yksi osoitus tästä pyrkimykses-
tä on erityisalojen varusmieskoulutus. 
Erityisalojen koulutettavia päästään jo 
varusmiesaikana kouluttamaan sodan-
ajan tehtäviin, joihin heidät mahdolli-
sesti myöhemmin sijoitettaisiin siviiliam-
matin perusteella varusmiesaikana saa-
dusta koulutuksesta riippumatta. Erityis-
alojen koulutuksen kautta pystytään vä-
littömästi hyödyntämään muun muas-
sa korkeakoulututkinnon suorittanei-
den tai sellaista suorittavien varusmies-
ten siviilikoulutus. Yksi esimerkki erityis-
alojen varusmieskoulutuksesta on eri-
koisalojen reserviupseerikoulutus oikeu-
dellisella alalla.

Oikeudellisen alan erikoisalojen re-
serviupseerikoulutuksen saavat palve-
levat lakimieskokelaina. Koulutukseen 
tulee hakeutua viipymättä sen jälkeen, 
kun on tullut valituksi koulutettavaksi 
reservin upseeriksi. Lakimieskokelaak-
si voidaan hyväksyä oikeustieteen mais-
terin tutkinnon suorit-
tanut tai tätä tutkin-
toa suorittava henkilö, 
joka on suorittanut ri-
kos- ja prosessioikeu-
den aineopinnot.

Oikeudellisen alan 
erikoisupseerin koulu-
tukseen hakeutunut-
kin upseerioppilas saa 
normaalin aselajinsa ja 
koulutushaaransa mu-
kaisen koulutuksen re-
serviupseerikurssilla. 
Itse kävin RUK:n Kär-
kikomppaniassa PST-
linjalla. Reserviupseeri-
kurssin jälkeen palasin 
Jääkäriprikaatiin, mis-
sä minua alettiin kou-
luttaa puolustusvoimi-
en oikeudellisen alan 
tehtäviin. Vaikka reser-
viupseerikurssilla saa-
mani koulutus ei näin 
vastaakaan sodan ajan 
tehtäviä, joihin minut 

Upseerikokelas Juhani Sinkkonen

Erityisalojen varusmieskoulutus

ainakin jossain vaiheessa sijoitetaan, 
ovat sen opit joukkojen käyttöperiaat-
teista tarpeen myös oikeudellisen alan 
tehtävissä. Erityisesti operaatiolakimie-
hen tehtävät liittyvät niin kiinteästi so-
tilaallisten operaatioiden suunnitteluun 
ja niiden toteuttamisen oikeudellisten 
edellytysten varmistamiseen, että laki-
miehen on mahdotonta täyttää tehtä-
väänsä ymmärtämättä joukkojen käy-
tön perusteita.

Koska puolustusvoimien toiminta 
perustuu lainsäädäntöön sekä rauhan 
aikana että kriisitilanteissa, saa lakimies-
kokelaan koulutuksessa erittäin laajan 
kuvan puolustusvoimien toiminnasta. 
Itse olen kokelasaikanani saanut muun 
muassa sotilasrikoksiin, niiden tutkin-
taan sekä kurinpitomenettelyyn liittyvää 
koulutusta. Lisäksi olen opiskellut puo-
lustusvoimien vahingonkorvausmenet-
telyyn ja sodan oikeussääntöihin eli hu-
manitaariseen oikeuteen liittyviä asioita. 
Jälkimmäisen osalta olen myös saanut 
pitää aliupseerikurssin oppitunnin sekä 
täällä Jääkäriprikaatissa että Lapin Ilma-
torjuntarykmentissä.

Olen päässyt tutustumaan myös 
huollon toimintaan ja materiaalihal-
lintaan sekä sotilas- ja työtapaturmien 

Y korvausmenettelyyn. Myös valmiuslain-
säädäntö, laki puolustusvoimista ja ase-
velvollisuuslaki ovat tulleet kevään ai-
kana tutuiksi. Edellä sanotusta käy var-
masti ilmi, että oikeudellisen alan koulu-
tuksessa vastaan tuleva sääntelyn kent-
tä on varsin laaja-alainen. Uskallan väit-
tää, että tätä kautta olen saanut huo-
mattavasti normaalia varusmieskoulu-
tusta laajemman kuvan puolustusvoi-
mien toiminnasta ja roolista yhteiskun-
nassa. Parhaimmillaan lakimieskokelaan 
koulutuksen myötä syntyy kuva koko-
naismaanpuolustuksen periaatteesta ja 
koko yhteiskunnan tavoista varautua 
kriisitilanteisiin.

Maanvyöry 09-pääsotaharjoitukses-
sa kesäkuussa toimin operaatiolakimie-
henä yhdessä tehtävään sijoitetun re-
serviläisen kanssa. Tässä tehtävässä re-
serviupseerikurssin loppupuoliskolla tu-
tuksi tullut kirjainpari YT (yhteistoimin-
ta) avautui aivan uudella tavalla. Osallis-
tuessani esikunnan työskentelyyn pää-
sin näkemään eri aselajien sekä sotilas- 
ja muiden viranomaisten välisen yhteis-
toiminnan ratkaisevan merkityksen. Toi-
vottavasti myös taistelevissa joukoissa 
koulutetut ovat päässeet tekemään sa-
man huomion!
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Jääkäritoimikunta toimikaudella 2/09

oimikaudella 2/09 Jääkäritoimi-
kunnassa työskenteli 3 toimihen-
kilöä. Puheenjohtajana toimi ker-

santti Pekka Siivola, sihteerinä aliker-
santti Turkka Matala, sekä työ-, opinto- 
ja sosiaaliasiamiehenä (TOS-asiamies) 
jääkäri Niko Isokoski.

Jääkäritoimikunnan yleiseen toimin-
taan kuuluu varusmiesten vapaa-ajan vi-
rikkeiden järjestäminen, sekä varusmies-
ten sosiaalisen hyvinvoinnin ylläpitämi-
nen ja kehittäminen. Näistä näkyvimpä-
nä toimivat Jääkäritoimikunnan vapaa-
ajan tilat Sotilaskodin alakerrassa. Sieltä 
löytyy videotykki, dvd- ja blu-ray soitin 
sekä Internet-yhteys, joka on monille va-
rusmiehille tärkeä yhteydenpitoon sivii-
liin sekä henkilökohtaisten asioiden, ku-
ten pankkiasioiden hoitamiseen. Jääkä-
ritoimikunnan tiloista löytyy myös opin-
toinfoa sitä tarvitseville.

Jääkäritoimikunnan yksi tärkeim-
mistä työnkuvista on viikottaisen Lyhyin 
Syöksyin –lehden kokoaminen ja toimit-
taminen. Lyhyin Syöksyin (tuttavallisem-
min Lysy) toimii tehokkaasti tiedottami-
sessa. Tämän lisäksi se tuo huumoria ja 
iloa arjen keskelle. 

Jääkäritoimikunnan toimitiloihin 
tehdään uusia hankintoja koko ajan. 
Vanhoja laitteita ja vapaa-ajan tarvikkei-
ta vaihdetaan uudempiin ja varusmies-
ten toiveita hankinnoista pyritään to-
teuttamaan. Toimikaudella 2/09 JTK:n ti-
loihin hankittiin mm. Playstation 3 -peli-

konsoli, urheiluvälineitä ja soittohuonee-
seen tarvikkeita.

Varusmiesten palvelusoloja ja sosiaa-
lista hyvinvointia palvelusaikana edistä-
vät aloitteet valmistellaan Jääkäritoimi-
kunnassa. Jääkäritoimikunta on saanut 
aikaan pienillä muutoksilla suuren vaiku-
tuksen palvelusolosuhteisiin, mm. kan-
nustamalla ja innoittamalla varusmiehiä 
omatoimisiin liikuntasuorituksiin, joka 
on varmasti edesauttanut selviämään 
raskaista palvelushetkistä.

Varusmiesten liikuntakerhon 
toiminta
Jääkäritoimikunta on perinteisesti ol-
lut vahvasti mukana VLK:n (varusmies-
ten liikuntakerho) toiminnassa. Toimi-
kaudella 2/09 pyöri salibandy-, lentopal-
lo-, ja sulkapallokerho. Näistä suosituim-
maksi nousi salibandykerho. Kerhot ovat 
varusmiesjohtoisia. Tänä syksynä kerho-
jen vetäjinä toimivat alikersantit, mutta 
kerhoja voi vetää kuka tahansa ja lähes 
mistä lajista tahansa, kunhan on tietoa 
ja taitoa kyseisestä lajista. Aktiivisimmat 
kerhojen vetäjät palkittiin kuntoisuuslo-
mapäivällä. Myös kerhoissa käymisestä 
on mahdollista saada kuntoisuuslomaa.

Yhteistyö Sotilaskotiyhdis-
tyksen kanssa
Jääkäritoimikunta toimi tiiviissä yhteis-
työssä Sodankylän Sotilaskotiyhdistyk-

sen kanssa. Jääkäritoimikunnan edusta-
ja on osallistunut myös Sotilaskotiyhdis-
tyksen hallituksen kokouksiin mahdolli-
suuksien mukaan. Sodankylän Sotilas-
kotiyhdistys on tukenut Jääkäritoimikun-
nan toimintaa rahallisesti sekä erilaisin 
lahjoituksin. Jääkäritoimikunnan toimi-
henkilöt ovat puolestaan auttaneet So-
tilaskodin työntekijöitä erilaisissa pienis-
sä askareissa. Myös kotiuttamiskonsert-
ti järjestettiin yhdessä Sotilaskotiyhdis-
tyksen kanssa.

Ensi keväänä
Jääkäritoimikunnan toimihenkilöt vaih-
tuvat tammikuussa. Alikersantti Sami 
Luttinen tulee toimimaan JTK:n uute-
na puheenjohtajana ja alikersantti Axel 
Anttila JTK:n uutena sihteerinä. Lisäk-
si alikersantti Luttinen tulee vaikutta-
maan Maavoimien VMTK- sihteeris-
tössä. JTK:taa tulee keväällä työllistä-
mään koulujen yhteishaut. Tämän lisäk-
si p-kauden alussa järjestetään Jääkäri-
prikaatissa jo perinteeksi muodostunut 
sählyturnaus. JTK:n edustaja pitää pu-
heen uusien alokkaiden saapumisjuhlas-
sa ja yksi edustaja osallistuu VLK-päiville 
Kuusamossa. Ehkä tärkein kevään tule-
vista tehtävistä on alokasoppitunnit, joi-
den on tarkoitus tuoda Jääkäritoimikun-
taa lähemmäs uusia alokkaita. Oppitun-
neilla JTK:n toimintaa pyritään tuomaan 
tutuksi alokkaille.
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Aliupseerikoulun johtaja, kapteeni Stenka Schroderus

Jalkaväen Aliupseerikurssi

J alkaväen aliupseerikurssilla koulu-
tetaan johtajia kivääri, tulenjohto, 
kranaatinheitin, sissi- ja panssarin-

torjuntakoulutushaaran ryhmänjohta-
jan tehtäviin, sekä moottorialiupseereik-
si. Kurssin ensimmäisellä jaksolla annet-
tiin lisäksi huollon ryhmänjohtajille pe-
rustiedot ja -taidot ryhmän johtamises-
ta ja taistelusta. 

Ensimmäinen jakso muistuttaa sisäl-
löltään erikoiskoulutuskauden koulutus-
ta joukkotuotantoyksikössä, sillä tulevi-
en ryhmänjohtajien on ensin itse opit-
tava käyttämään ryhmänsä taisteluväli-
neitä. Aliupseerikurssin toisella jaksolla 
opetellaankin sitten opettamaan samat 
asiat tuleville alaisille. 

Fyysisesti kurssin ensimmäinen jakso 
oli sopivasti nousujohteinen peruskou-
lutuskauteen verrattuna. Kunnon onkin 
syytä olla kohdallaan aliupseerikurssin 
toisella jaksolla. 

AUK I:n seitsemän viikon jak-
so sisälsi kaksi tärkeää harjoitus-
ta. Ensimmäisessä linjoittain to-
teutetussa yli yön taisteluharjoi-
tuksessa keskityttiin oppilaiden 
osalta partion ja ryhmän johtami-
sen perusteiden opetteluun ja tai-
to taso mitattiin toisessa harjoi-
tuksessa kovapanosammunnoin 
Kyläjärvellä. Yhdeksänviikkoisel-
la kakkosjaksolla sotaharjoituk-
sia on kolme, joista yksi on am-
pumaharjoitus. AUK II:lla harjoi-
tellaan jo tiiviisti ryhmänjohtajan 
toimenpiteitä taisteltaessa jouk-
kueen ja komppanian osana. 

Kasarmilla tapahtuvia teo-
riapäiviä ei suunnitelmaan enää 
montaa jäänytkään. Kovan 
koulutuksen läpikäyneillä on 
kuitenkin varaa itse vaatia alai-
siltaan, ilman harhakuvitelmia 
omista kyvyistä. Korkealaatuis-
ten koulutustulosten osalta 
kiitokset suunnattakoon erit-
täin ammattitaitoiselle ja mo-
tivoituneelle 3.Jääkärikomp-
panian henkilökunnalle.
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Kuvassa vasemmalta moottorilinjan priimus, alik Koskinen Hans Juho Johannes, kiväärilinjan priimus alik Järvelä Niko Antero 
Nikolai, kranaatinheitinlinjan priimus alik Mäenpää Mikko Ilmari, panssarintorjuntalinjan priimus alik Säily Ville Petteri, sissilinjan 
priimus ja AUK:n priimus alik Memonen Mikko Tapio.
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Kiväärilinja

uomen armeijan selkäranka, puo-
lustusvoimien jalkaväki, ilmassa 
kaikuvat hyökkäyskäskyt. Koneki-

väärin pauke korvanjuuressa, savukra-
naattien läpi juoksevat hampaisiin aseis-
tetut sotilaat. Tämä oli se mielikuva, joka 
sai kymmenet nuoret miehet ja naiset 
valitsemaan kiväärilinjan aliupseerikou-
lunsa suunnaksi.

Alkuun oli puolesta sadasta taisteli-
jasta koostuva kiväärilinja hyvin sekalai-
nen joukkio. Oli suurta ja pientä, kome-
aa ja kaunista, sotilasta ja hiihtäjää. Eikä 
edes varustuksessa päästy yhteisymmär-
rykseen, kun Lapin Lennoston mustikka-
baretit toivat vivahteensa vellovaan vih-
reään mereen.

Aliupseerikoulun ensimmäisessä vai-
heessa otettiin kaikilta luulot pois. Osal-
le tämä osoittautui hieman liiankin ras-

kaaksi, joten vauhtia lähdettiin hake-
maan takaisin siviiliin. Kun tämä reser-
viupseerikouluun lähtevien ja erikoisali-
upseerien valintojen karsima vajaa parin-
kymmenen nuoren miehen joukko kat-
soo taaksepäin, ei voi muuta, kuin pilke 
silmäkulmassa hymyillä. Rankat, mut-
ta palkitsevat ja kokemusrikkaat leirit, 
muokkasivat näistä pikkuoppilaista to-
dellisia taistelijoita

Aliupseerikoulun toisen vaiheen al-
kaessa, oppilaan vesat tiesivät, mihin se 
valmistaisi heitä, Aapaan, eli välisotaan. 
Kurssi oli vilkas ja hyvinkin koulutus-
painotteinen, mutta sen ansiosta kurs-
sin oppilaista leivottiin korpraaleja. Kun 
tämä Aapa sitten alkaisi, siellä uusien 
korpraalien todelliset kyvyt punnittaisiin, 
sillä heitä odottaa tähän mennessä ehkä 
raskain koettelemus.

Seitsemän päivän mittainen välisota 
on jo varmasti sen luokan leiri, että se 
tarjoaa taistelijoilleen unohtumattomia 
kokemuksia ja vaatii jokaiselta niin hen-
kistä kuin fyysistäkin jaksamista Lapin 
talvisissa olosuhteissa. Tämän koettele-
muksen jälkeen taistelijoilla on hieman 
aikaa hengähtää, palautella välisodan 
temmellyksistä ja odotella samalla, jos 
ei muuta niin seuraavia ylennyksiään.

Myöhemmin nämä tulevat alikersan-
tit joutuvat astumaan hieman suurem-
piin saappaisiin. Heidät tullaan ripotte-
lemaan ympäri prikaatia eri komppani-
oihin opastamaan uuden saapumiserän 
uusia alokkaita, josta mahdollisesti osa 
löytää tiensä aliupseerikoulun kokemus-
rikkaille kursseille.

Ylärivi vasemmalta: Kinnunen AE, Niemelä JT, Häätylä A-P, Välimaa LS, Pietarila JLT, Julkunen VE, Moisio ATO, Auvinen JJ
Keskirivi vasemmalta: Aronen SI, Pesonen J-P, Okkonen J-MM, Kiviniemi HJ, Järvelä NAN, Hellman MA, Nokia JES
Alarivi vasemmalta: Pekkinen TKA, Ollila JOK

S
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erta, hikeä ja panssarintorjun-
taa! “Tahdon olla pst-mies, tais-
telukenttien naistenmies..”. Kyl-

lä kyllä, mutta millainen on oikea pst- 
johtaja? Pst-johtaja lyö ensin ja kysyy 
sitten. Vain osuma ratkaisee ja nopeus. 
Kuninkaallista panssarintorjuntalinjaa ei 
voita mikään. Onhan Panssarintorjunta 
ehdottomasti parasta sotilastoimintaa. 

Asiaan asiaan. Auk 2/09:n alkaes-
sa monella taistelijalla rinta kaartui rot-
tingille jo pelkästä ajatuksesta, että saa-
vutti tiensä kyseiselle linjalle. Luulot pois 
ja luu kurkkuun. Höpöstely oli loppunut 
ja oli aika kaivaa “koirat” varastosta. Oli 
nimittäin raskaan singon, eli “Mustin”, 
puolustusvoimien kovaäänisimmän (?) 
aseen, aamulenkin aika. Eihän siinä si-
nänsä mitään. Asfaltilla mustin pyörät 
pyörivät kuin Rolling Stones konsanaan, 
mutta kaikki sen kokeneet voivat sanoa, 
että hiki virtasi ja veren maku suussa vain 
voimistui. 

Oppilas Topi Luukkonen

Panssarintorjuntalinja

etettätä h hikikii vivirtrtasasii jaja v vererenen m makakuu susuusussasa v vaiainn 
vovovoimimimisisistututuii.i. 

Ajatukseen oli totuttava ja erinomai-
sen koulutuksen ansiosta useat kalus-
tomarssit taittuivatkin tuon tuosta. Ei 
tietenkään täysin mukisematta. Laina-
takseni erään nohevan oppilaan sano-
ja; “Jos ei vihollinen nähnyt, niin aina-
kin kuuli!”.

Mitä tulee pst-koulutukseen, niin 
parempaa ja monipuolisempaa koulu-
tusta saa hakea. Aseet, joilla pääsimme 
ampumaan, olivat vähintäänkin koke-
mus. Raskaan singon laukaus salpaut-
ti hengen, myös kiväärimiehen hengen, 
Apilaksen ontelokranaatti nosti itsetun-
toa, ja KES:n ontelorakettiakaan ei voi 
vähätellä. Muistona elää vieläkin AUK 
2:n ampumaharjoitus, jossa kiväärimie-
het seurasivat PST-linjan puolustustaiste-
lua huulet pyöreänä. Kieltämättä vähän 
panssarintorjuntaylpeys kasvoi. Se siitä.

Taivaspaikasta RUK:ssa pääsi naut-
timaan linjan neljä ehdottomasti nohe-
vinta oppilasta. Kilpailu oli tietenkin 

kova ja kouluttajien mieliksi saavutim-
me AUK 1:n parhaat pisteet kaikki linjat 
mukaan lukien.

Emme siis olleetkaan niitä isoja, ru-
mia ja tyhmiä, kuten prototyyppi antaa 
olettaa, vaan kaikkea muuta ja edellä 
mainittua.

Syy tähän kaikkeen menestykseen 
oli PST-linjan ehdoton tiimityöskentely. 
Huumori tiukimmassakin tilanteessa pe-
lasti paljolta, vaikka vähästä sitä revittiin-
kin. RUK:uun lähtijöiden jälkeen poruk-
ka vain entisestään tiivistyi. Nöyryys ja 
ylpeys käsi kädessä auttoivat jaksamaan 
loppuun asti. Tuumaakaan ei periksi an-
nettu ja tässä nyt ylpeinä odotamme, 
mitä on tiedossa, kun kaikille omat ryh-
mät aikanaan jaetaan. Niin ja loppuun 
on ollut tapana antaa ne viimeiset ter-
veiset muille linjoille: “Muut tekee mitä 
uskaltaa, mutta PST tekee mitä haluaa!”

V

Ylärivi vasemmalta: Majava, Hirttiö, Rautio, Sarviaho, Hiltunen. Toinen rivi ylhäältä vasemmalta: Saarela, Lukkaroinen, Hämäläi-
nen, Blankenstein, Paananen, Pekkarinen, Lohi, Kyllönen. Keskirivi vasemmalta: Koskela, Uusitalo, Kivilompolo, Säily, Paulamä-
ki, Hinkkainen, Raudus, Tölli, Säärelä.. Eturivi vasemmalta: Luukkonen, Vilppola
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yyskuun alussa 2009 hektinen il-
mapiiri täytti sekalaisen joukon. 
Kourallinen toisilleen entuudes-

taan tuntemattomia nuoria miehiä as-
tui aliupseerikoulun (AUK) porteista si-
sään. Vaikka kyseinen joukko omasikin 
kirjavan taustan, oli kaikilla nyt yhteinen 
taival edessä, nimittäin aliupseerikurs-
si 2/09 sissijoukkue. Osa osasi odottaa 
mitä kyseinen joukkue toisi tullessaan, 
joillekin se tuli täytenä yllätyksenä, mut-
ta heti alkumetreistä lähtien kaikki taju-
sivat yhden oleellisimmista asioista sis-
sinä olemisessa, ja se oli yhteen hiileen 
puhaltaminen. Jos joku ei ollut tarpeek-
si nopea, muut auttoivat, yksi kaatui 
metsässä, toiset nostivat, joku ei osan-
nut, toiset opettivat ja kun joku joutui 
tulitaisteluun, se oli kaikkien tulitaistelu. 
Vaikka olimmekin fyysisesti ja henkisesti 
valmistautuneet koko alokaskauden tu-
levaan koulutukseen, niin silti jokaisella 
oli paikoittain rankkaa. Tästä huolimat-
ta kukaan ei luovuttanut tai murtunut, 
vaan jaksoimme kaikki painaa rinkat se-
lässä kymmenien kilometrien jälkeen 
kymmeniä kilometrejä, elää luonnon ar-

Oppilas Jarkko Kouva

Sissilinja, sissijoukkue

moilla, olla päiviä syömättä ja nukku-
matta, tämä kaikki pelkästään linjaylpey-
den voimalla. Vaikka voimamme olivat-
kin ehtyneet ja ajatukset sumentuneet, 
jaksoimme pelkästään sillä että kuului-
mme sissijoukkueeseen, jossa ei sopinut 
luovuttaa. Meistä tulikin heti aliupseeri-
koulun alkutaipaleesta lähtien kuin yhtä 
isoa perhettä jossa jokainen persoona 
löysi pian paikkansa joukkueessa. 

Henki onkin juuri se tekijä joka 
on kuljettanut sissijoukkuetta eteen-
päin. Harjoituksissa on kaikunut lä-
hes joka kerta yhteen isoon ääneen 
”henki: HYVÄ, kunto: KOVA, sissi: PA-
RAS”. Olemmekin kolunneet monenlai-
sia haasteita läpi aliupseerikurssin. Mu-
kaan on mahtunut niin hienoja elämyk-
siä kuin rankkoja kokemuksiakin. Luon-
nonmuonaleirin tarjoamat elämykset 
laavuissa nukkumisesta aina poron nyl-
kemiseen. Taisteluleirien nukkumatto-
mat yöt ja monet hiihtotaipaleet. Lop-
puun asti hiotut ammunnat monine sa-
vuineen ja räjähteineen. Aina viimeisen 
päälle hiotut naamioinnit. Muistan myös 
ne hetket jolloin kadehdin muita linjoja. 

Sitä kuinka hienoa olisi välillä päästä hei-
dän mukaansa vapaa-ajalle, tai mootto-
rimarssilla paikasta toiseen, mutta kaikki 
ne hetket kuuluivat osaksi sissien arkea. 
Näin jälkikäteen muistellen kokemamme 
on kasautunut mahtaviksi muistoiksi.

Sisseinä olemme tottuneet pitämään 
asiat yksinkertaisina, mutta loppuun on 
vielä todettava kuinka loistavia koulut-
tajamme olivat. Apukouluttajat osasivat 
asiansa vähintään kiitettävästi ja heihin 
syntyikin aliupseerikurssin loppupuolel-
la erittäin vahva side. Luutnanttimme 
opetti vihollisen lyömiseksi tarvittavat 
taktiikat ja temput, sen kuinka yksin-
kertaisesti asiat voi hoitaa. Ylikersantil-
tamme opimme taas käyttämään maa-
laisjärkeä. Hän ruoski joukkuetta eteen-
päin metsissä ja muokkasi meistä joka-
paikan höyliä. Jokainen sissijoukkueen 
jäsen oppi arvostamaan kutakin koulut-
tajaa ja heidän takiaan meistä sisseistä 
tulikin metsien hiljaisia eläimiä.

”Nähdessäsi sissin metsässä, voit on-
nitella itseäsi, mutta voit olla varma että 
sinut on jo huomattu.”

S

Ylärivi vasemmalta: Tervonen, Kontio, Niinimäki, Savela, Oja, Rantaiso, Poropudas, Kangas, Salmu, Kemppanen, Kouva, Mikko-
la. Alarivi vasemmalta: Kokko, Riskilä, Ollikainen, Paloste, Puominen, Ruokanen, Viinikka.
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Huomio, heitän heittopainon” 
oli Aliupseerikurssin alussa varsin 
yleinen sanonta, radistien suusta 

sitä vaan ei kertaakaan kuultu. Sissilin-
jan toinen puolikas, sissiradistijoukkue, 
koostui kyllä toinen toistaan erilaisem-
masta taistelijasta, siltikään joukkuehen-
keä ei puuttunut silloin kun sitä tarvit-
tiin. Yhdessä vietetyillä ampumaharjoi-
tuksilla, luonnonmuonaleirillä, taistelu-
harjoituksilla ja erittäin rankoissa sähköt-
tämisharjoituksissa huomasi, että vaikka 
pinna välillä olikin kireällä jokaisella, niin 
silti niistä selvittiin hyvin mielin ja naura-
en. Vaikka osa AUK:n harjoituksista kyl-
lä meni miten meni, niin joukkueen pää-
tä se ei kauaa vaivannut, vaan taas men-
tiin leuka pystyssä kohti uusia haasteita.

AUK 2 ampumaharjoitus alkoi mu-
kavasti radistien lähdettyä PST-linjan mu-
kaan ampumaan kovat kertasingot. Sa-

Sissilinja, sissiradistit

malla pääsimme näkemään pienimuo-
toisen Apilaksen tehoesittelyn, tämän 
jälkeen kuului erään PST-oppilaan suus-
ta ”Se on linjavalintakysymys”, niinpä. 
Harjoituksen lopuksi sissilinjalle oli jär-
jestetty miinojen tehoesittely, jossa pää-
simme asentamaan erilaisia miinoja ja 
kokemaan legendaarisen ”tellun” eli te-
lamiinan tehon ja millaista jälkeä pohja-
miinakin saa aikaan. Tällaisissa tilanteis-
sa sitä tulee ajatelleeksi että näitä tais-
teluvälineitä ei muualla pääse käsittele-
mään kuin armeijassa. 

Huumoriakaan ei tältä sekalaisel-
ta porukalta puuttunut. Alusta lähti-
en vitsiä väännettiin mitä eriskummalli-
semmista asioista, ja menneistä harjoi-
tuksista. ”Välisodassa” eli pääsotahar-
joitus AAPA 09:ssä meitä testattiin ran-
koilla siirtymisillä, tiedusteluretkillä, häi-
rintähyökkäyksillä, tähystämispaikoilla. 

Vaikka 30 asteen pakkasessa 60:n met-
rin pituisen vaakadipoliantennin raken-
taminen pisti mielen hieman koetuksel-
le, silti sitä muistaa että nämä hommat-
han ne parhaita on mitä aliupseerikou-
lu voi tarjota, joka toisin väittää ei tie-
dä mistä puhuu.  Niiden 8 päivän aika-
na mitä pääsotaharjoitus AAPA 09 mei-
dän osalta kesti, opimme varmasti pal-
jon uutta, ainakin sen ettei johtaja kos-
kaan pääse helpolla.

Aliupseerikurssin lopuksi voi vain 
todeta että lyhyestä virsi kaunis ja el-
lei ajat tästä parane niin hukka meidät 
periköön. 

 
 

”

Ylärivi vasemmalta: Syväniemi (Syvis) HS, Karvonen TO, Räsänen (Räsäne) J-P, Kalliokoski (KK) JM, Karttunen (Kärttynen) PJ, 
Alatarvas MS, Latvala AVH. Alarivi vasemmalta: Kuru TSJ, Aikio AA, Tervo WO, Miinin JM, Memonen MT
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UK alkoi Tuliasemalinjan eli niin 
sanotun tasin osalta 20 oppilaan 
voimin. Hyvä ryhmähenki oli vä-

littömästi läsnä linjamme toiminnassa, 
vaikka miehet olivat tulleet kuka mistä-
kin komppaniasta. Hyvää ryhmähenkeä 
edesauttoi tuo kaikkien rakastama hei-
tinralli ja mahtavat laskijan koulutukset. 
Iltasella vapaa-ajan puitteissa kuulutus 
”vapaa-aikaa aina... Ei koske tuliasema-
linjaa” tuli tutuksi. 

Tulimme omaksumaan paljon uusia 
ja ihmeellisiä taitoja, jotka tuolloin tun-
tuivat erittäin vaikeilta kuten koulutta-
jamme ja apukouluttajamme varmas-
ti harmikseen huomasivat. Mutta alku-
kankeuden jälkeen toistuvan harjoitte-
lun ja kouluttajien ansiosta alkoivat oi-

Kranaatinheitinlinja, tuliasema

keat suoritteet painua oppilaiden sel-
käytimiin. AUK huipentui ampumalei-
riin jossa pääsimme ampumaan tuol-
la koko prikaatin suurimmalla pyssyl-
lä eli 120mm raskaalla heittimellä. Tun-
nelma oli katossa, vaikka talvisää yllätti-
kin ja lunta tuiskutti viiden tunnin aika-
na ylimalkaan 30 cm. AUK ampumalei-
ristä monille on varmasti jäänyt mieleen 
myös tuo kuuluisa komento ”LATAA, 
HUOMENTA... EIKU!” kun oppilas Ru... 
onnistui heittimenjohtajana. 

AUK II alettua ja muutamien siirryt-
tyä Reserviupseerikouluun sekä erikoi-
saliupseerikurssille, jatkui tulevien ryh-
mänjohtajien taitojen hiominen entistä 
tiiviimmässä porukassa. Myös ryhmän 
sisäinen huumori puhkesi kukkaansa. 

Nykyään lausahdukset ”ylimalkaan” ja 
”voi satatuhatta...” tuovat hymyn Tassi-
laisten huulille. 

Mikä sitten oli hienointa tuliasema-
linjalla? Tuskin löytyy eriävää mielipidet-
tä siitä, etteikö tassi olisi koko Aukin hie-
noin linja ja raskaalla heittimellä ampu-
minen olisi parasta mitä voi tehdä hou-
sut jalassa. 

Tuliasema linjan oppilaat kiittävät 
kaikkia mukana olleita sekä varsinkin 
erittäin ammattitaitoisia kouluttajiamme 
kapteeni Määttää ja luutnantti Niemistä 
sekä pitkän pinnan ja hyvän huumorin-
tajun omaavia apukouluttajiamme. 

Auk II/09 Tasilaiset Kiittää ja kuittaa.

A

Ylärivi vasemmalta: Tapio, Anttila, Kallio, Holappa, Puunuvaara, Sirniö. Keskirivi vasemmalta: Juujärvi, Ruotsalainen, Kanniai-
nen, Leinonen, Suorsa, Suomalainen. Alarivi vasemmalta: Pukari, Kamsula.
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avaintoja?!? Suunnassa! Tasalla! 
Nämä komennot tulivat tutuiksi 
AUK 2/09 aikana tulenjohtuelín-

jalla. Että tähän päästiin, totta kai tarvit-
tiin harjoitusta ja vielä lisää harjoitusta.

Tulenjohtue on kokonaisuudessaan 
todella monipuolinen linja, jossa jokai-
sella on tärkeä rooli. 

Yksi asia on varma… arvostusta ei 
muilta linjoilta tule, vaikka tulenjohtue 
tekee eniten hommia taistelukentillä. On 
suunnanmittausta, maalinpaikannusta, 
ks-mittausta ja epäsuoran tulen korjaus 
ja käyttö. Epäsuora tuli tekee isoimmat 
vahingot sodassa.

Alikersantti LJ Lithovius

Kranaatinheitinlinja, tulenjohtue

Vaikka linjan koko oli pieni, se oli si-
täkin tiiviimpi. RUK:uun lähtijöiden jäl-
keen meitä jäi jäljelle enää 8 oppilasta, 
joista tuli tulenjohtuealiupseereita. 

AUK 2/09 jää yliluutnantti Risto Moi-
laselle viimeiseksi koulutuskaudeksi. Ha-
luamme kiittää Moilasta tehokkaasta ja 
motivoivasta koulutuksesta. Myös ison 
kiitoksen ansaitsee apukouluttajamme 
kokelas Korva ja kersantti Marjakangas. 
Vaikka meidän oppilaiden motivaatio ei 
ollut aina paras mahdollinen, jaksoitte 
pysyä tyynenä ja opettaa asian.

Tuleville alokkaille vinkki – jos halu-
atte kuulua sodan tärkeimpiin tehtäviin, 
tulenjohtue on se oikea paikka!

H

Ylärivi vasemmalta: Pietarila, Lassila, Kokelas Korva, Kersantti Marjakangas, Mäenpää, Putkisaari.
Alarivi vasemmalta: Krankkala, Korhonen, Lithovius
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liupseerikurssin 2/09 Moottorilin-
jan koulutus alkoi kesäisissä ja hi-
kisissä merkeissä Huolto- ja Kul-

jetuskomppanian auditoriossa ammat-
tipätevyysoppitunneilla istuen. Kyseiset 
tunnit täyttivät lähestulkoon koko kurs-
sin ensimmäisen vaiheen, jonka lopul-
la osa taistelijoista palkittiin ylennyksil-
lä korpraaleiksi. 

Motolinjalle päässeille oppilaille kaik-
kein tärkeimpänä kohteena oli tietysti E-
ajokortti, jonka palveluksen loputtua saa 
siviiliin mukaan. Jääkäriprikaatin varus-
miesten lisäksi linjalle komennettiin La-
pin Lennostosta 2, sekä Ilmatorjuntaryk-
mentistä 4 oppilasta. 

Moottorilinja

AUK 2:lla toiminta keskittyi huo-
mattavasti enemmän itse johtajakoulu-
tukseen, esimerkiksi oppilaiden pitämi-
en rastien muodossa. Myös moottorilin-
jalla saimme osamme sotimisesta taiste-
luleirillä panssarijääkärijoukkueena sekä 
ns. välisodassa vartioinnin ja kulunval-
vonnan pyörittämisessä ympäri vuoro-
kauden. 

Nyt kurssi on lopuillaan, ja tunnel-
ma on sen mukainen. Ylennykset aliker-
santeiksi ja Rovaniemeltä saapuneiden 
komennuslaisten passittaminen kotiyk-
sikköön pitävät miehet hyvällä tuulella. 
Moottorilinjan koulutus oli jälleen erilai-
nen kuin edeltäjiemme, ja tullee myös 
muuttumaan seuraavalle kurssille uu-
teen, positiiviseen, liikunnallisempaan ja 
kokonaisuutena parempaan suuntaan. 

Lähes täydet kympit ja kiitokset yli-
luutnantti Laitille sekä apukouluttajal-
le alikersantti Vainiolle loistavasta moni-
puolisesta kurssista. Moottorilinja 2/09 
kiittää ja kuittaa.

              Ylärivi vasemmalta: Putkivaara VV, Hepoaho MOP, Isometsä TVT, Immonen JT, 
Kotisaari JS, Juotasniemi AV, Weissman MM, Männikkö MVP, Talvitie JP, Mattila JV. 

Keskirivi vasemmalta: Ylikulju JM, Lindfors JJT, Koskinen HJJ, Stark TT, Keskiniva PS, Rammstedt MR.
Eturivi vasemmalta: Arkko ME, Sieppi JJ.

A
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Muurametalot Oy

Kursulainen Oy

Pudasjärven Osuuspankki

Pudasjärven Apteekki

Ponkalan Grillikioski

Utsjoen kunta

Kolarin kunta

Haukiputaan Lääkärikeskus

ODL Lääkärikeskus

Lapin Toimistotieto Oy

Sodankylän seurakunta
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Skanska Asfaltti Oy 
Vaihde 0207 192 11

www.skanska.fi

TORNION LIIKENNEKOULU
VOTTONEN Oy
Itäranta 8, puh. 480 905, 040 5138753
www.tornionliikennekoulu.fi

Tule katsomaan, miten voimme hoitaa kaiken,
ideasta asennukseen.
Myymä l ä t  k au t t a  maan : top i - ke i t t i o t . f i

LAATUA JA TYYLIÄ
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         KÄYNTIKOHTEITA               TAPAHTUMIA

Matkailuneuvonta | Jäämerentie 3 | 99600 Sodankylä | puh. 040 74 69 776 | info@sodankyla.fi | www.sodankyla.fi

Kulttuurin ja tapahtumien
Sodankylä 2010

     Museo-Galleria Alariestossa esitellään taidemaalari
     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 kansallispuis- 
     tot luontokeskuksineen esittelevät alueen monipuo- 
     lista luontoa, eläimistöä ja kasvillisuutta sekä saame- 
     laisuutta, 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.
     
     Askare kesänäyttelyssä Askassa tutustut paikallisiin  
     kädentaitoihin ja taiteeseen. Art Aska nykytaide-
     näyttely säväyttää syyskuussa.

     Pyhä-Luosto - kahden tunturikeskuksen monipuoli-
     nen kokonaisuus.

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

Laskiaisrieha  14.2.

Pyhä-Luosto Porocup  5.-7.3. 

Sattasen porokisat  2.4. 

Martin Pilkki  10.4.

Pertsan Hiihto  11.4. 

Midnight Sun Film Festival  16.-20.6. 

Yöttömän yön ravit  3.7. 

Vuotson Lapin Markkinat  24.-25.7.

Lapin lumoa landella  31.7. 

Watercross  31.7. 

Kullanhuuhdonnan SM-kisat  5.-8.8.

Kitisen Kesä  7.-8.8. 

Luosto Classic  12.-15.8.

Porttipahta Uistelu  27.-28.8. 

Kaamosjazz  25.-28.11. 

Joulun avajaiset  3.12.

Lisää tapahtumia kunnan tapahtumakalenterissa!  

Pidätämme oikeuden muutoksiin.




