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Hyvät jääkäriprikaatilaiset, kiltojen 
jäsenet ja yhteistyökumppanit

Esikuntapäällikkö, everstiluutnantti Esko Pukari

Hyvät lukijat - prikaatilaiset

Jääkäriprikaatin komentajan tervehdys

J ääkäriprikaatin toiminnan suun-
ta on kunnossa. Henkilöstöm-
me osoitti vahvuutensa paran-

taen prikaatin tuloksellisuutta ja 
saavuttaen korkeatasoisesti ase-
tut tulostavoitteet. Samanaikai-
sesti olemme määrätietoisilla toi-
menpiteillä kyenneet nostamaan 
asevelvollisilta ja yhteistoiminta-
osapuolilta saamaamme palau-
tetta.

Rakentava palaute ja luotta-
muksellinen vuorovaikutus ovat 
toiminnan kehittämisen kulmaki-
vet. Tämän tiedostaen Jääkäripri-
kaati jatkaa myönteisessä vireessä 
organisaation ja toiminnan kehit-
tämistä painottaen henkilöstöl-
tään ja asevelvollista saamaansa 
palautetta. Prikaatin kehittämi-
sessä hyödynnetään erityisesti

prikaatin toiminnan systemaat- –
tista parantamista kymmenen 
kohdan ohjelmalla tavoitteena 
tehtäviin vastaava suoritusky-
kyinen organisaatio
 arktisen koulutuksen hyvien  –
käytänteiden sisällyttämistä toi-
minnallisina kokonaisuuksina 
henkilökunnan ja asevelvollis-
ten koulutukseen
 vuosittaista työilmapiirikyselyä  –
henkilöstön töiden järjestelyjen 
ja työssä viihtyvyyden suunni-
telmalliseksi parantamiseksi
 saapumiserittäin varusmiesten  –
loppupalautetta asevelvollisten 
palveluksen laadun ja koulutuk-
sen onnistumisen paranta-
miseksi.

Jääkäriprikaatin asevel-
vollisten koulutukseen 
toteutetaan merkittä-
viä muutoksia, joista 
keskeisimmät ovat 
uusien joukkotuo-
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Kädessänne on ETUPYÖRÄ 
1/2013 -lehti. Lehteen on 
koottu kirjoituksia ja ku-

via Jääkäriprikaatin ja yhteistyö-
kumppaneiden toiminnasta vuo-
den 2012 syksyn ja 2013 alkutal-
ven ajalta. Lehden ilmestyessä 
ovat Jääkäriprikaatin 1/2012 saa-
pumiserän johtajat ja 2/2012 saa-
pumiserän miehistö kotiutuneet 
ja 1/2013 saapumiserän alokkaat 
astuneet palvelukseen. Lehden il-
mestyminen on perinteisesti ajoi-
tettu alokkaiden valatilaisuuden 
yhteyteen. Erinomaisessa iskussa 
olevassa Jääkäriprikaatissa voim-
me olla ylpeitä uusista sotilaista. 

Lehden sisältö noudattaa pe-
rinteistä kaavaa, mutta kirjoitus-
ten painopiste on Jääkäriprikaa-
ti 2015 (JPR2015) valmisteluiden 
kuvaamisessa. Jääkäriprikaatin ko-
mentajan tervehdyksen lisäksi on 
vieraskynäkirjoitus, jossa Jouni Lei-
nonen käsittelee Senaatti-kiinteis-
töjen ja Jääkäriprikaatin yhteistoi-
mintaa. Puolustusvoimauudistuk-
sen kokonaisuus rakentuu täyden 
kympin kehitysohjelmaan. Me jää-
käriprikaatilaiset nykyiset ja uudet 
muodostamme timantinlujan puo-
lustuksen pohjantähden alla. 

Joukko-osastotunnuksemme 
kirkkaana taivaalla velvoittaa ja 
kannustaa meitä rakentamaan 
johdonmukaisesti eheän JPR2015 
kokonaisuuden Lapin maakunnan 
arktisiin olosuhteisiin. Henkilös-
tön aitous, luotettavuus, osaami-
nen ja tuki varmistavat uudistuvan 
yhteisön hyvinvoinnin. Tähtikun-
nanjohtaja Viljo Pesonen kuvai-
lee Sodankylän kunnan kasvunä-
kymiä ja palveluntarjontaa. Kun-
ta tarjoaa mahdollisuuden juur-
tua välittömään yhteisöön. Lisään-
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tantotehtävien ja uudistetun tais-
telutavan mukaisen koulutuksen 
käynnistäminen ja palvelusajan 
lyheneminen 15 vuorokaudella. 
Koulutussisällön muutokset luon-
nollisesti haastavat meidät, mut-
ta olen varma onnistuneesta tu-
loksesta. Koulutuksen luja perus-
ta ei muutu. Tärkeintä on taata 
koulutuksen laatu ja palvelustur-
vallisuus. Uusien koulutussuunni-
telmien ja normien käyttöönotto 
edellyttää henkilökunnalta pereh-
tymistä ja soveltamista Lapin alu-
eelle ja olosuhteisiin. Tarve osaa-
misen kehittämiselle on tunnistet-
tu ja sisällytetty toimintaamme. 
Odotan jokaisen tekevän oman 
osuutensa.

Jääkäriprikaati 2015 perusta-
minen on johdonmukainen ja vai-
heittainen kokonaisuus, jonka toi-
meenpano jatkuu suunnitelmalli-
sesti vuosina 2013 - 2015. Perus-
tamisen edetessä tehtäviä suunni-
tellaan ja valmistellaan aiempaan 
laajemmalla henkilöstöllä. Lähtö-
kohdan toimeenpanolle luo yh-
teensovitettu ja kokonaisuutena 
onnistunut henkilöstösuunnitte-
lun 1. vaihe. Prikaatin henkilöstö 
on osoittanut parasta mahdollista 
muutosvalmiutta ja uudistumisky-

kyä. Tehtävien ja tietoisuuden seu-
rauksena saattaa syntyä yksilön 
kuormittumista ja avoimia kysy-
myksiä.  Korostan, että Jääkäripri-
kaatille asetetut tehtävät ja tavoit-
teet voidaan saavuttaa vain henki-
löstöstä huolehtien. Siksi meidän 
esimiesten on oltava tehtävissäm-
me ehdottoman oikeudenmukai-
sia sekä toimittava yhdenvertai-
sesti, kannustavasti ja esimerkilli-
sesti. Vastaavasti jokainen työnte-
kijä on velvollinen huolehtimaan 
omasta toimintakyvystään ja asial-
lisesta käyttäytymisestään. Muu-
tos tehdään yhdessä.

Uudistuksen toimeenpanon 
edellytyksien luomiseksi kannus-
tan kaikkia entistä vuorovaikut-
teisempaan johtamis- ja yhteis-
työprosessiin, joka sisältää aina-
kin tiimityöskentelyn, puhuttelu- 
ja palaverikäytännöt, sisäisen tie-
dottamisen ja yhteistoimintakäy-
tänteet. Tavoitteina ovat rinnak-
kainen johtaminen, tavoitesuun-
tautunut työskentely ja riittävän 
ajantasainen tiedon kulku kaikkiin 
työpisteisiin ja yksiköihin sekä yh-
teistoimintaosapuoliin. Vuorovai-
kutteisuuden myötä tilannekuva 
välittyy suunnittelun ja ratkaisujen 
lähtökohdaksi ja vastaavasti tie-
toisuus tavoitteiden ja päätöksien 
perusteista muodostuu jokaiselle. 
Samalla varmistetaan prikaatin ja 
varuskunnan sekä muiden toimi-
joiden yhteistoiminnan kohdentu-
minen ja jatkuvuus. Johtamis- ja 
yhteistyöprosessin onnistuminen 
on lähtökohtaisesti kaikkien teki-
jöiden yhteinen tulos.

           Prikaatin komentaja
           Eversti Petteri Koskinen

tyvät työpaikat, viihtyisät asunnot 
ja riittävät palvelut ovat hyvä tu-
ki JPR2015 laajentuvien tehtävi-
en toimeenpanijoille ja uusille vas-
tuunkantajille. 

Haastavia tehtäviä on tarjolla 
toiminnan kehittämiseksi vastaa-
maan 2020-luvun toimintaympä-
ristöä. Muutos vaikuttaa taistelu-
tapaan, joukkotuotantotehtäviin, 
harjoitusjärjestelmään ja kalus-
toon mutta etenkin henkilöstöön. 
Hyvä fyysinen kunto antaa perus-
tan jaksamiselle. Johtajilta odote-
taan yhä parempaa toimintakykyä. 
Arktinen selviytymiskurssi saattaa 
meistä jokaisen lähemmäksi luon-
toa sekä lisää itseluottamusta vaa-
tiviin tilanteisiin ja olosuhteisiin. 
Sotiemme veteraanin haastatte-
lu vahvistaa tarpeen tuntea men-
neisyytemme, jotta osaisimme val-
mistautua tulevaisuuteen. 

Lapin puolustajien henki kum-
puaa Pekka Antinpoika Vesaisesta, 
joka oli pitkän vihan aikainen sis-
sipäällikkö ”liikkeissään salaman-
nopea; ruumiinvoimiltaan väkevä; 
mieleltään uljas, neuvokas ja pelo-
ton”. Menneistä on kylvetty verso 
sisimpäämme. Tänään Jääkäripri-
kaati on erinomainen työyhteisö ja 
palveluspaikka. Tämä näkyy muun 
muassa motivaationa ja haluna 
kehittää uusia toimintamenetel-
miä. Meidän on myös huolehdit-
tava itsestämme, jotta voimamme 
riittävät myös kavereista huolehti-
miseen. Rakennamme suotuisaa il-
mapiiriä jokainen osaltamme joka 
päivä. Vastuu on meidän.

Maanpuolustustyötä käsittele-
vässä osiossa on Ylä-Lapin alue-
toimiston ajankohtaisia asioita ja 
Sotilaskotipalsta. Perinteiseen ta-

paan esitellään Jääkäriprikaatin 
kilta ry:n ja Pohjan prikaatin kil-
ta ry:n toimintaa sekä veteraanin 
henkilökuvaus.

Jääkäriprikaatin joukko-osasto-
lehti Etupyörä 1/2013 esittää par-
haimmat onnittelut uusille jääkäri-
prikaatilaisille. Lämpimästi terve-
tuloa kehittämään Arktisen kou-
lutuksen ja ITO 90M osaamiskes-
kusta. Uskomme Sinun voivan olla 
ylpeä joukko-osastostamme, Jää-
käriprikaatista.

Toivotan hyviä lukuhetkiä joukko-
osasto- ja kiltalehtemme ETUPYÖ-
RÄ 1/2013 parissa.

Sodankylässä 7.2.2013

Everstiluutnantti Esko Pukari
Esikuntapäällikkö
Päätoimittaja
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Asiakaspäällikkö Jouni Leinonen

Senaatti-kiinteistöt

Senaatti-kiinteistöt on valtio-
varainministeriön alainen lii-
kelaitos, joka valtion sisäise-

nä toimitila-asiantuntijana tuottaa 
valtionhallinnolle toimitilat ja niihin 
liittyvät palvelut.  Senaatti-kiinteis-
töjen palvelutarjonta on laaja aina 
tilojen vuokrauksesta strategisen-
tason asiantuntijapalveluihin. Peri-
aatteena on, että asiakas voi saa-
da toimitiloihin liittyvän osaami-
sen ja palvelut keskitetysti yhdes-
tä paikasta. Toimitilojen vuokraus, 
palveluiden ja kiinteistövarallisuu-
den kehittäminen sekä investoin-
nit muodostavat liiketoiminnan 
perustan. Senaatti-kiinteistöt vas-
taa sen hallintaan luovutetun kiin-
teistövarallisuuden tehokkaasta 
käytöstä sekä arvon säilymisestä 
ja kehittymisestä.  

Keskeiset tunnusluvut

Noin 11 710 rakennusta• 
Noin 6,6 milj. neliömetriä• 
Kiinteistöomaisuus 5 mrd. eu-• 
roa
Kokonaisliikevaihto 501 milj. • 
euroa
Henkilöstöä 260• 
Investoinnit 270 milj. euroa • 

Liiketoiminta jaettu asi-
akkuuksien mukaisesti 

Valtion virastot, ministeriöt, tutki-
mus- ja kulttuurilaitokset, vankilat, 
puolustushallinto ja rajavartiolaitos 
kuuluvat Senaatti-kiinteistöjen laa-
jaan asiakaskuntaan. Liiketoiminta 
jakautuu neljään toimialaan, jotka 
ovat Ministeriöt ja erityiskiinteis-
töt, Puolustus ja turvallisuus, Toi-
mistot sekä Kehityskiinteistöt. Toi-
mialoihin on koottu toiminnaltaan 
ja palvelutarpeiltaan samanlaisia 
asiakkaita. Tavoitteena on entistä 
asiakaslähtöisempi ja kustannus-
tehokkaampi toiminta. 

Operatiivisesta toiminnasta, 
kuten asiakaspalvelusta, toimitilo-
jen vuokrauksesta, isännöinnistä 
ja kiinteistöjen hoidosta, huoleh-
tii Senaatti-kiinteistöjen alueorga-
nisaatio, joka muodostuu neljästä 
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alueyksiköstä: Etelä-Suomen, Län-
si-Suomen, Itä-Suomen ja Pohjois-
Suomen alueista. 

Senaatti-kiinteistöt investoi 
suuren osan tulovirrastaan kiin-
teistöjen peruskorjauksiin ja uudis-
rakennushankkeisiin sekä toimin-
nan kehittämiseen.  Uusinvestoin-
nit tehdään asiakkaiden aloittees-
ta ja ne rahoitetaan vuokratuloilla 
ja lainarahoituksella. Investoinnit 
painottuvat yhä enenevässä mää-
rin olemassa olevien tilojen perus-
korjauksiin ja tilojen kehittämiseen 
asiakastarpeita vastaaviksi. 

Toimialan tarjonta on 
ammattimaistunut

Senaatti-kiinteistöjen toimintaa 
säädellään valtion liikelaitoksista 
annetulla lailla sekä Senaatti-kiin-
teistöistä annetulla valtioneuvos-
ton asetuksella. Liikelaitoksena Se-
naatti-kiinteistöt rahoittaa toimin-
tansa itse, eikä se kuulu valtion 
budjettitalouden piiriin. Valtiova-
rainministeriö asettaa vuosittain 
Senaatti-kiinteistölle taloudelliset 
ja muut toiminnalliset tavoitteet. 

Senaatti-kiinteistöjen vuokra-
taso on kohtuullinen, ja vuokrat 
määräytyvät liiketaloudellisin pe-
rustein. Uusia vuokrasopimuksia 
solmittaessa pyritään pitkiin sopi-
muksiin. 

Vahvuutena tiivis yhteis-
työ asiakkaan kanssa 

Senaatti-kiinteistöjen vahvuutena 
on keskittyminen valtioyhteisöön 
kuuluviin asiakkaisiin. Tiivis yhteis-
työ asiakkaan kanssa auttaa ym-
märtämään asiakkaan erilaisia toi-
mitilatarpeita ja niissä tapahtuvia 
muutoksia. 

Senaatti-kiinteistöt ostaa lä-
hes kaikki suunnittelu-, rakennut-
tamis- ja ylläpitopalvelut ulkopuo-
lisilta palvelujen tarjoajilta. Ver-
kottuminen alan kumppaneiden 
kanssa ja palvelujen jatkuva kehit-
täminen tarjoavat asiakkaille yhä 
toimivampia palvelukokonaisuuk-
sia. Uudis- ja peruskorjaushank-

keiden suunnittelu tehdään tiiviis-
sä yhteistyössä asiakkaiden kans-
sa ja tiloihin liittyvät erityistarpeet 
otetaan huomioon hyvissä ajoin. 

Vastuullisuus ohjaa toi-
mintaa 

Yhteiskuntavastuun periaatteet 
sitovat Senaatti-kiinteistöjen toi-
mintaa. Sosiaaliset, taloudelliset ja 
ympäristöön liittyvät näkökohdat 
otetaan huomioon kaikessa toi-
minnassa. Uudis- ja peruskorjaus-
hankkeiden toteuttamisessa Se-
naatti-kiinteistöt käyttää kehittä-
määnsä ekologisen rakennuttami-
sen menetelmää, jonka keskeisen 
osan muodostavat hankesuunnit-
teluvaiheessa asetettavat ympä-
ristötavoitteet. Tavoitteena on so-
veltaa menettelytapaa kaikissa yli 
miljoonan euron hankkeissa. 

Juuret ulottuvat lähes 
200 vuoden päähän

Senaatti-kiinteistöillä on pitkä ja 
arvokas historia. Yleisten raken-
nusten intendenttivirasto perus-
tettiin syyskuussa 1811. Vuonna 
1936 nimi vaihdettiin rakennus-
hallitukseksi. Rakennushallitus lak-
kautettiin vuonna 1995 ja muutok-
sen yhteydessä valtion kiinteistö-
omaisuus hajautettiin eri yksiköille. 
Suurin niistä oli Valtion kiinteistö-
laitos. Kiinteistölaitoksen toimin-
taa haluttiin kehittää ja keskeiseksi 
keinoksi valittiin toiminnan muun-
taminen liikelaitoksen muotoon. 
Vuonna 1999 virastomuotoisesta 
Valtion kiinteistölaitoksesta tuli it-
senäinen, omalla budjetillaan toi-
miva liikelaitos. Liikelaitoksen nimi 
muutettiin Senaatti-kiinteistöiksi 
vuonna 2001. Nimenmuutoksen 
taustalla oli halu viestittää nykyi-
sestä toimintatavasta, jossa koros-
tuvat palvelu, asiakkuus ja kump-
panuus. Nimi viittaa myös Helsin-
gin Senaatintoriin, jonka ympäris-
tön arvokkaita kiinteistöjä Senaat-
ti-kiinteistöt hallinnoi.

Senaatti-kiinteistöjen ja 
Jääkäriprikaatin yhteis-
työ

Senaatti-kiinteistöjen ja Jääkäri-
prikaatin yhteistyö käynnistyi var-
sinaisesti vuoden 2003 alussa, kun 

Valtion kiinteistöstrategian mukai-
sesti koko Puolustusministeriön 
kiinteistökanta siirrettiin Puolus-
tusministeriöstä Valtionvarainmi-
nisteriöön ja sitä kautta Senaatti-
kiinteistöjen hallintaan. Kiinteis-
tövarallisuus siirtyi Senaatille ns. 
velkapääomana, jonka Senaat-
ti joutuu maksamaan valtiolle ta-
kaisin, lisäksi pääomasta makse-
taan myös VM:n asettama korko. 
Olemme tehneet yhteistyötä kym-
menen vuotta. Yhteistyön kehitty-
minen on vuosi vuodelta tullut yhä 
tiiviimmäksi, olemme päässeet ns. 
kuherruskaudesta avioliittoon. Yh-
teistyön pohjana ovat luottamuk-
selliset ja avoimet suhteet kaikissa 
asioissa molemmin puolin. Vuok-
rauksen mallina on ns. pääoma-
vuokraus, jossa Jääkäriprikaati 
vastaa ylläpidosta ja Senaatti-kiin-
teistöt omistajan vastuulle kuulu-
vista asioista mukaan lukien inves-
toinnit.

Yhteistyökuviot määräytyvät 
osaksi valtakunnallista puiteso-
pimusta Puolustusvoimien ja Se-
naatti-kiinteistöjen välillä, jossa 
on määritelty yhteistyöhön liitty-
viä asioita. Yhteistyön merkeissä 
tapaamme Jääkäriprikaatin joh-
don virallisesti 2 kertaa vuodessa, 
jolloin käydään läpi mm. kiinteis-
töjen tilanne niin korjausten kuin 
investointien suhteen. Lisäksi ko-
kouksessa käsitellään ympäristö-
asioita mm. jätehuolto, energia ja 
mahdolliset maaperän pilaantumi-
set. 

Tärkeänä asiana on todeta Jää-
käriprikaatin johdon osallistumi-

nen aktiivisesti kokoukseen ja si-
toutuminen sovittuihin asioihin. 
Yhteistyön merkeissä PSHR järjes-
tää kerran vuodessa yhteistyöfoo-
rumin Pohjois-Suomessa, johon 
kutsutaan alueelliset toimijat ko-
ko Pohjois-Suomen alueelta (kuva 
2011 tilaisuudesta).

Niin kuin monessa muussakin 
toiminnassa yhteistyö pitää toimia 
kaikkien myös sidosryhmien kans-
sa, niin myös tässäkin tapaukses-
sa. Puolustushallinnon Rakennus-
laitos on tärkeä linkki asiakkaan ja 
meidän välillä. Puolustushallinnon 
rakennuslaitos tuottaa palveluja 
molemmille osapuolille. Jääkärip-
rikaatille ylläpitoon liittyvät asiat 
ja pääsääntöisesti kaikki Senaat-
ti-kiinteistön tilaamat investoinnit 
hoitaa Rakennuslaitos. Puolustus-
hallinnon rakennuslaitos on hoita-
nut vastuullisesti ja yhteistyökykyi-
sesti sille annettuja tehtäviä.

Kaikessa on otettava huomi-
oon myös kohteen todelliset käyt-
täjät, varusmiehet. Tänä päivänä 
mm. monet sisäilma asiat nouse-
vat esille ennen kaikkea varusmies-
ten kautta, jotka käyttävät tiloja 
ympärivuorokauden. Kohteeseen 
on perustettu sisäilmatyöryhmä, 
jonka tehtävänä on ottaa mahdol-
liset esille tulleet asiat hoidetta-
vakseen. Työryhmään kuuluu mm. 
vuokralaisen, ylläpito organisaati-
on, omistajan ja työterveyshuollon 
edustajat. Tarpeen vaatiessa koko-
ukseen kutsutaan asiantuntijoita. 
Mahdollisten ongelmien ulkoises-
ta tiedottamisesta vastaa työryh-
mä, ellei muuta ole sovittu. 

Senaatti-kiinteistöt on aktiivi-
sesti pyrkinyt investoimaan varus-
kuntaan mm. kasarmien korjauk-
siin. Kasarmien pieniin ja vähän 
isompiin investointikorjauksiin on 
käytetty lähes 2,5 milj. euroa 10 
vuoden aikana. Alueella on tehty 
myös useita muita omistajalle kuu-
luvia korjaushankkeita vuosittain, 
lisäksi vuokralaisen toiminnasta 
johtuvia muutostyöhankkeita on 
toteutettu vuosittain. Alueella on 
viimeksi peruskorjattu ruokala-
rakennus, joka valmistui vuoden 
2012 alussa. PV:n uudistukseen 
liittyen kasarmi 2:n peruskorjaus 
on tulossa vuonna 2014.  

Puolustusvoimien tuleva uudis-
tus tulee näkymään myös Senaat-
ti-kiinteistöjen tulevassa organi-
soitumisessa viimeistään vuoden 
2015 alusta. Meidän tavoitteena 
on palvella asiakasta jatkossakin 
yhtenevin ajatuksin ja tämä vaatii 
myös organisaation sopeuttamista 
asiakkaan mukaan. Tulevat asiak-
kuuden hoitoon liittyvät linjaukset 
tulevat olemaan pääsääntöises-
ti Logistiikkalaitoksen mukaisesti, 
ottaen huomioon kolmen Logis-
tiikkarykmentin vastuualueet. Se-
naatti-kiinteistöjen alueella tehtä-
vään toimintaan muutoksilla ei ole 
suuria vaikutuksia. Lopulliset pää-
tökset tehdään vuoden 2013 kulu-
essa. Tulemme vastaamaan omal-
ta osaltamme organisaatiomuu-
toksin PV:n muutoksiin siten, että 
asiakaslähtöinen asiakkuuden hoi-
taminen on mahdollista myös jat-
kossa.  
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Kaipaamme ymmärretyksi ja kuulluksi tulemista 
sellaisena kuin olemme    

Sotilaspastori Risto Alakärppä

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskirjoitussarja osa 4

Demokraattisen ja ihmisoike-
uksiin sitoutuneen yhteis-
kunnan yhtenä keskeisenä 

toimintaa ohjaavana periaatteena 
on suvaitsevaisuus. Lait naisten ja 
miesten välisestä tasa-arvosta, eri-
laisten ihmisten ja ihmisryhmien 
välisestä yhdenvertaisuudesta se-
kä uskonnonvapaus, ovat osa tä-
tä suvaitsevaisuutta. Sitoutuminen 
suvaitsevaisuuteen on samalla si-
toutumista kaikkien ihmisten yh-
täläiseen ja luovuttamattomaan 
ihmisarvoon. Suvaitsevaisessa yh-
teiskunnassa ihmiset saavat olla 
sellaisia kuin he ovat, pelkäämät-
tä. Suvaitsevaisuus ei edellytä sa-
mankaltaisuutta tai omasta vakau-
muksesta luopumista, vaan kykyä 
antaa vastavuoroinen kunnioitta-
va tila myös toisenlaiselle vakau-
mukselle. Suvaitsevainen yhteis-
kunta näkee ihmisten erilaisuuden 
uhkan sijasta realiteettina, johon 
sisältyy paljon positiivisia mahdol-
lisuuksia.  

Varusmiespalvelus 
suvaitsevaisuuskouluna

Varusmiespalvelus on mielenkiin-
toinen kohtaamispaikka. Valtaosa 
saman ikäluokan miehistä ja moni 
vapaaehtoinen nainen tutustuvat 
toisiinsa tilanteessa, jossa nuoriso-
tyyleihin, alakulttuureihin ja sosi-
aaliseen asemaan liittyvät ulkoiset 
merkit ovat riisutut pois – vaatteet 
ovat samanlaiset. Moni on ystä-
vystynyt varusmiespalvelusaika-
na ihmiseen, johon ehkä muuten 
ei olisi tutustunutkaan, koska elä-
mänpiirit siviilissä ovat niin erilai-
set. Varusmiespalveluksessa yhtei-
nen tehtävä, olosuhteet, asema ja 
samanlainen varustus helpottavat 
ennakkoluulotonta kohtaamista. 

Muistan hyvin oman varus-
miespalvelusaikani, jonka palve-
lin varusmiespappina eräässä Ete-
lä-Suomen varuskunnassa. Ystä-
vystyimme varusmiestoimikunnan 
toimihenkilöiden kanssa niin, että 
olemme varusmiespalveluksen jäl-
keenkin olleet yhteydessä. Palve-
lustoverini olivat kotoisin pääkau-
punkiseudulta, kehä kolmosen si-
säpuolelta. Rajusti pelkistäen hei-
tä voisi luonnehtia seuraavasti: yk-
si oli siviili-identiteetiltään seura-
kuntanuori ja pitkätukkainen he-
vari, toinen brittiläistyylinen, eliit-
tiasuinalueen kasvatti, joka harras-
ti aitoja käsin käärittyjä sikareita ja 
kolmas rastahiuksinen, jamaika-
laisen reggae-musiikin ystävä. It-
se olin puolestani kotoisin Lapin 
läänistä ja konservatiivinen kristit-

ty, joka kuunteli klassista musiikkia 
ja ajoi parran vähintään kerran vii-
kossa myös siviilissä. Meillä oli erit-
täin mukavaa yhdessä, vaikka  en 
kääntynytkään hevimusiikin kan-
nattajaksi, eikä kenestäkään heis-
tä tullut minun kaltaistani. Olim-
me erilaisia, mutta meillä oli myös 
paljon yhteistä – olimme ihmisiä 
toisillemme. Keskustelumme olivat 
erittäin avoimia ja antoisia. Erilai-
sista käsityksistä ja vakaumuksista 
huolimatta toinen toisemme kun-
nioitus oli ilmeistä. 

Kosovon kokemus: 
suvaitsevaisuus on tilan 
antamista erilaisuudelle

Jotakin samaa kuin varusmiespal-
veluksessani koin myös Kosovos-
sa, missä palvelin sotilaspappina 
marraskuusta 2009 alkaen, reilu 
vuoden. Taisteluosaston pappina 
tehtävääni kuului yhteistyö pai-
kallisten uskonnollisten johtajien 
kanssa. Järjestimme taisteluosas-
ton komentajan johtamia kokouk-
sia kuntatason uskonnollisille joh-
tajille, jotka edustivat islamilaista, 
ortodoksista, katolista ja evanke-
lis-protestanttista yhteisöä. Vaikka 
uskonnollisten johtajien keskinäi-
sessä vuorovaikutuksessa oli myös 
haasteita, kokoussarjan aikana en-
nakkoluulot eri ryhmien kesken 
vähenivät – ilmeni selvää vapautu-
mista ja jonkin asteista yhteistyön 
tiivistymistä. 

Olen paljon pohtinut sitä, mikä 
tuon kehityksen sai aikaan. Yksi 

keskeisimpiä vaikuttavia tekijöitä 
oli se, että uskonnollisille johtajille 
tarjottiin ”puolueeton tila” tutus-
tua toisiinsa kasvotusten. Kasvo-
jen näkeminen ja toisen aito koh-
taaminen ovat tie inhimillisyyteen 
ja lämpöön. Syrjintä ja epäoikeu-
denmukaisuus liittyvät puolestaan 
usein selän takana toimimiseen; 
kasvottomaan ja etäiseen peliin. 

Toinen kokoussarjan positiivi-
seen vaikuttavuuteen liittynyt te-
kijä oli mielestäni käsitteellinen: 
korostimme jokaisessa kokoukses-
sa, että suvaitsevaisuus on yhteis-
kunnallinen käsite, joka ei edel-
lytä omasta vakaumuksesta luo-
pumista, vaan kunnioittavan tilan 
antamista erilaisuudelle – jopa sil-
le, mitä ei kannata. Yhteiskunnal-
lisena käsitteenä suvaitsevaisuus 
ei myöskään rajaa uskontojen va-
pautta määrittää omat vastauk-
sensa perimmäisiin kysymyksiin 
ja toteuttaa lähetystyötään. Tä-
mä vain on tapahduttava rauhan-
omaisen dialogin avulla ilman mi-
tään pakkoa tai painostusta. Täl-
laisessa ilmapiirissä jokainen sai ol-
la ikään kuin kotonaan. Ainoa asia, 
mitä meiltä jokaiselta edellytettiin, 
oli antaa vastavuoroinen tila toisil-
lekin ja kohdata toinen kunnioitta-
vasti arvokkaana ihmisenä. 

Suvaitsevaisuus on 
prosessi

Perinteisesti suvaitsevaisuus on 
määritelty (Ks. esim. Unescon 

määritelmä vuodelta 1995) yhteis-
kunnalliseksi tilaksi, missä erilaiset 
ihmisryhmät ja yksilöt voivat elää 
rauhassa ja jopa syventää omaa 
vakaumustaan, kunhan antavat 
vastavuoroisesti samanlaisen elin-
tilan myös toisille, sitoutuen sa-
malla lakeihin ja ihmisoikeuksiin. 
Näin ymmärrettynä suvaitsevai-
suus on kaikkien etu ja samalla se 
haastaa meidät kaikki pohtimaan 
omia suvaitsevaisuusasenteitam-
me ja – käsityksiämme. 

Väitän, että vakaumuksesta, 
kulttuurista ja sukupuolesta riip-
pumatta meillä ihmisillä – ainakin 
itselläni – on usein taipumus ”vuo-
risaarnan publikaanien tavoin” ra-
kastaa ensisijassa samanmielisiä. 
Moraalimme ja erityisesti suvait-
sevaisuutemme asetetaan kuiten-
kin tosiasiassa koetukselle vas-
ta suhteessa toiseuteen – siihen, 
minkä koemme vieraaksi. Samoin 
me yleensä näemme toisistamme 
ikään kuin vain jäävuoren huipun. 
Jos tuntisimme koko tarinan, se, 
mitä näemme, olisi ehkä ymmär-
rettävämpää. Suvaitsevaisuus ei 
liene kenellekään meistä mikään 
valmis ominaisuus, vaan pikem-
minkin prosessi, joka välillä kulkee 
sietämisen, tutustumisen ja ha-
puilevan dialogin kautta kohti pa-
rempaa ymmärtämistä. Emme kai-
paa pakottavaa samankaltaisuutta 
vaan ymmärretyksi ja kuulluksi tu-
lemista sellaisina kuin olemme.

”Suvaitsevaisuus on meidän maailmamme kulttuureiden, ilmaisutapojemme ja inhimil-
listen elämänmuotojen rikkaan moninaisuuden kunnioittamista, hyväksymistä ja arvos-
tamista… Ihmisoikeuksien kunnioittamisen periaatteen mukaisesti suvaitsevaisuuden 
osoittaminen ei merkitse yhteiskunnallisen epäoikeudenmukaisuuden sietämistä eikä 
omasta vakaumuksesta luopumista eikä sen heikentämistä. Se merkitsee, että ihminen 
saa vapaasti pitää kiinni vakaumuksestaan ja hyväksyy sen, että toiset pitävät kiinni 
omastaan. Se merkitsee sen tosiasian hyväksymistä, että ihmisillä, jotka ovat luonnos-
taan erilaisia ulkomuotonsa, asemansa, puhetapansa, käyttäytymismuotojensa ja arvo-
jensa puolesta, on oikeus elää rauhassa ja olla sellaisia kuin ovat. Se merkitsee myös, 
ettei kukaan saa väkisin tyrkyttää näkemyksiään toisille.”

(Julistus suvaitsevaisuuden periaatteista, UNESCO, yleiskokous 16.11.1995)

Kuvassa vasemmalta, aliupseerikurssin oppilas, korpraali Aleksandra Bohm, 
Sissikomppanian sotilaspoliisialikersantti Bui Le Ba Vuong, Tukikomppanian 
kirkollisen työn korvaavan palveluksen yhteyshenkilö, alikersantti Jani Imberg 
ja sotilaspastori Risto Alakärppä.
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Kunnanjohtaja Viljo Pesonen

Sodankylä - Lapin tähtikunta

Sodankylässä ollaan tyytyväi-
siä puolustusvoimauudistuk-
sesta, jonka johdosta Suo-

men pohjoisimman joukko-osas-
ton Jääkäriprikaatin kokoonpano 
kasvaa ja näin prikaatin pitkät pe-
rinteet saavat jatkoa kunnassam-
me. Puolustusvoimat työllistää So-
dankylässä sekä kantahenkilöstöä 
että siviilejä ja on täten kunnan 
toiseksi suurin työnantaja. Puolus-
tusvoimien läsnäololla on merkit-
tävä rooli kunnan imago- ja veto-
voimatekijänä.

Sodankylä on kasvava ja ke-
hittyvä kunta hyvien liikenneyh-

Puolustusvoimauudistus

Everstiluutnantti Esko Pukari

Puolustusvoimauudistus

Jääkäriprikaati 2015 (JPR2015) henkilöstö

Rehellisyys, luotettavuus ja 
innovatiivisuus ovat toimi-
van ja aidon organisaation 

perusta. Tässä hengessä Jääkäri-
prikaati 2015 henkilösuunnittelun 
tehtävänä on ollut yhdessä var-
mistaa riittävä osaamisen kohden-
taminen uudelle organisaatiolle 
siirtyvien tehtävien mukaisesti. Ta-
voitteena on edelleen taata koko 
henkilöstölle mahdollisimman oi-
keudenmukainen ja tasavertainen 
kohtelu puolustusvoimauudistuk-
sen mukaisissa henkilöjärjestelyis-
sä. 

Henkilösuunnittelun tavoittee-
na on, että henkilöstö on sijoitettu 
JPR2015:n henkilöstö- ja tehtävä-
kokoonpanoon. Maavoimien ko-
mentaja on vahvistanut JPR2015 
henkilöstö- ja tehtäväkokoonpa-
non luonnoksena puolustusmi-
nisterin ja puolustusvoimain ko-
mentajan tekemien hallinnollisten 
päätösten perusteella. Kokoon-
pano luonnos valmisteltiin yhdes-

sä Lapin ilmatorjuntarykmentin ja 
eri henkilöstöryhmien edustajien 
kanssa. 

Tehtävien laadukas 
sisältö lisäämään työhy-
vinvointia

Jääkäriprikaatin tehtävä on kou-
luttaa alueellisia joukkoja pohjoi-
siin olosuhteisiin. JPR2015 tehtä-
vä, kokoonpanon ja työjärjestyk-
sen luonnokset ovat olleet perusta 
henkilöstösuunnittelulle ja tehtä-
vän kuvausten laatimiseksi. Uuden 
kokoonpanon tehtävän kuvauksi-
en laatimiseen osallistuivat lähes 
kaikki Jääkäriprikaatin esimiehet. 
Menettelyllä varmistettiin tehtävi-
en laadukas sisältö. Tehtävän ku-
vausten arviointiin osallistuivat 
paikalliset henkilöstöjärjestöjen 
edustajat.

Henkilöstösuunnittelun keskei-
set tavoitteet ovat edelleen riit-
tävän osaamisen kohdentaminen 

KOMENTAJA

APULAISKOMENTAJAESIKUNTA

HUOLTOKESKUS LAPIN
SOTILASSOITTOKUNTA

LAPIN
ALUETOIMISTO

LAPIN JÄÄKÄRIPATALJOONA ROVANIEMEN ILMATORJUNTAPATTERISTO

1. Jääkärikomppania

Esikuntakomppania

Huoltokomppania

Kranaatinheitinkomppania

Tiedustelukomppania

3. Jääkärikomppania

Esikunta- ja huoltokomppania

2. Jääkärikomppania

Ilmatorjuntapatteri

uusiin organisaatioihin ja henki-
löstörakenteen korjaaminen siten, 
että tehtäviin valitaan koulutus- 
ja kokemusvaatimukset täyttävät 
henkilöt. Tästä johtuen JPR2015 
kokoonpanoon on suunnitel-
tu henkilöitä 20 joukko-osastos-
ta. Henkilöstösuunnittelun toises-
sa vaiheessa tehtäviin valinnoissa 
otetaan erityisesti huomioon myös 
sosiaaliset perusteet.

Henkilösuunnitelmat käsitel-
lään ennen vahvistamista Jääkä-
riprikaatin yhteistoimintaelimes-
sä ja alueellisessa suunnitteluryh-
mässä. Tavoitteena on, että hen-
kilöstösuunnitelmat on vahvistettu 
5.4.2013 mennessä. Tällöin Jää-
käriprikaatin vuoden 2015 mukai-
seen kokoonpanoon on henkilöstö 
sijoitettuna ja on perusteet määrä-
tä henkilöstö tehtäviinsä oikea-ai-
kaisesti. JPR2015 kokoonpanossa 
henkilön tehtävä saattaa muuttua 
normaaliin urakiertoon tai luon-
nolliseen vaihtuvuuteen liittyen 

teyksien solmukohdassa. Meille 
on helppo tulla ja asettua talok-
si. Kunnan oma rakennustuotan-
to on vilkasta ja tontteja on myös 
tarjolla omakotirakentajille niin 
kuntakeskuksessa kuin kylilläkin. 
Täällä on niin lasten kuin aikuis-
ten hyvä elää puhtaan luonnon 
ja saasteettoman ilman keskellä. 
Elinvoimainen maaseutu ja elävät 
kylät tarjoavat lapsiperheille ter-
veen elinympäristön. Kunnassa on 
vielä useita idyllisiä kyläkouluja, 
joissa pienimpien on hyvä aloittaa 
koulutiensä.

Kunnan väestömäärä lähenee 
9000 asukasta ja työllisyys on ke-
hittynyt suotuisasti jo useamman 
vuoden ajan. Työttömyys Sodan-
kylässä on yksi Lapin alhaisimmis-

ta. Positiivisesta kehityksestä 
saamme kiittää kaivosten 

mukanaan tuomaa mo-
nipuolista ja kehittyvää 

yritystoimintaa, jonka 
vaikutukset näkyvät 
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alueella uusien työpaikkojen muo-
dossa. Kaivosteollisuuden tuomat 
kerrannaisvaikutukset näkyvät sekä 
matkailu-, palvelu-, sosiaali- kuin 
terveysalojen työpaikkojen kasvu-
na, joten perheen asettuessa So-
dankylään on puolisolla erinomai-
set mahdollisuudet työllistyä.

Kunta tarjoaa asukkailleen mo-
nipuoliset liikunta- ja harrastus-
mahdollisuudet kattavasti juniori-
toiminasta alkaen monissa lajeis-
sa, joten kohtuuhintaisista har-
rastuksista ei kunnassa ole pulaa. 
Kuntaan valmistuu keväällä uu-
si liikuntahalli, joka täydentää ja 
mahdollistaa jo nyt laajaa ja laadu-
kasta urheiluharrastuksia. Meillä 
on kaksi hiihtokeskusta Kommat-
tivaara ja Luosto, kaksi kansallis-
puistoa UKK-puisto ja Pyhä-Luos-
ton kansallispuisto sekä mahtavat 
kalastusvedet että metsästysmaat 
kotipaikkaoikeudesta nauttiville.
Sodankylässä on helppo viihtyä ja 
tuntea tulleensa kotiin. Ihmisten 
välinen kanssakäyminen on väli-
töntä ja jokaiselle löytyy paikka 
elinvoimaisessa yhteisössä. 

Sodankylän kunta toivottaa 
kaikille Jääkäriprikaatissa työsken-
televille ja heidän perheilleen erit-
täin hyvää alkanutta talvea sekä 
kaikki uudet asukkaat lämpimästi 
tervetulleiksi.

Kunnanjohtaja Viljo Pesonen

JPR2015 kokoonpano, luonnos
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seuraavien vuosien aikana. Myös 
joukko-osastojen väliset henkilös-
tösiirrot jatkuvat uudistusvaiheen 
kuluessa ja sen jälkeen.

Henkilöstön kohdentami-
sen vaiheet

Henkilöstösuunnittelun toisessa 
vaiheessa suunnitellaan henkilös-
tön kohdentaminen. Täydentä-
vässä haussa täytetään JPR2015 
organisaatioon henkilöstösuun-
nittelun ensimmäisen vaiheen jäl-
keen avoimeksi jääneet tehtävät ja 
1.12.2012 jälkeen avautuneet teh-
tävät. Tehtäviin hakivat etusijaiset 
henkilöt. Etusijaisia ovat muutok-
sen kohteena olevat, irtisanomi-
suhanalaiset, irtisanotut ja takai-
sinottovelvoitteen piirissä olevat 
henkilöt. Valinnat on suunniteltu 
vahvistaa helmikuussa 2013. 

Ne tehtävät, joita ei täyte-
tä edellä kuvatulla täydentävällä 
haulla, tulevat haettavaksi puo-
lustusvoimien koko henkilöstöl-
le. JPR2015 tehtäväkokoonpanos-
sa on määräaikaisia sotatieteiden 
kandidaatteja, joiden palvelussuh-
de päättyy nykyisen määräajan 
loppuessa. Heidän on mahdollis-
ta hakeutua täydentävässä haku 
2:ssa edellisen haun jälkeen avoi-
miksi jääneisiin tehtäviin. Avoimet 
tehtävät ovat nähtävissä vain Torni 
-portaalissa 15.2.2013 alkaen. Ha-
kuaika tehtäviin päättyy 1.3.2012. 
Jääkäriprikaati valmistelee osal-
taan määräaikaisten tehtävien 
täyttöön liittyvät valinnat. Edelleen 

Jääkäriprikaatin alueellinen suun-
nitteluryhmä valmistelee 2015 or-
ganisaation valinnat. Jääkäripri-
kaatin esitykset ja valintamuistiot 
lähetetään Maavoimien esikunnan 
henkilöstöosastolle. Valinnat on 
suunniteltu vahvistaa maaliskuus-
sa 2013. Valintatilaisuuksiin osal-
listuu Jääkäriprikaatin alueellisten 
suunnitteluryhmän johtaja.

Ne JPR2015 tehtävät, joita ei 
ole saatu täytettyä edellä kuvatuil-
la hakukierroksilla tai jotka ovat 
avautuneet toisen hakukierroksen 
seurauksena, täytetään normaa-
lin rekrytointiprosessin mukaisesti 
tehtävän täyttötarpeen mukaan. 
Tehtäviä voivat hakea myös puo-
lustusvoimien ulkopuoliset henki-
löt.

Virkojen vakinaistami-
nen

Jääkäriprikaati on tehnyt esityksen 
määräaikaisten aliupseereiden va-
kinaistamisesta, joille on suunni-
teltu vakinainen tehtävä vuoden 
2015 tehtäväkokoonpanossa tai 
henkilöllä on sellaista erityisosaa-
mista, että vakinaistamisen perus-
teet täyttyivät. Esitykset perustel-
tiin tehtävittäin. Esityksiin tarvittiin 
asianomaisen henkilön suostumus 
viran muuttamisesta tai tehtävän 
vakinaistamisesta. 

Henkilöstösuunnittelun toises-
sa vaiheessa uusia aliupseereita 
ei rekrytoida ilman Pääesikunnan 
henkilöstöosaston lupaa. Niiden 
aliupseereiden osalta, joiden va-
kinaistaminen on hyväksytty, voi 
Jääkäriprikaatin komentaja jatkaa 
määräaikaa siten, että virkasuhde 
jatkuu katkeamatta. Kaikki avau-
tuvat aliupseerin tehtävät juliste-
taan hakuun Pääesikunnan hen-
kilöstöosaston luvan jälkeen Heli 
työnhakupalvelussa. Uusia virka-
järjestelytehtäviä julkaistaan jatku-
vasti, joten Helissä kannattaa pis-
täytyä säännöllisesti päästäkseen 
palvelemaan Jääkäriprikaatissa. 
Jääkäriprikaati lähettää määräai-
kaisissa aliupseerin viroissa palve-
levia aliupseereita koulutukseen 
henkilöstösuunnitelman mukai-
sesti. Painopiste on niiden aliup-
seereiden kouluttamisessa, joita 
on suunniteltu ja esitetty vakinais-
tettavaksi.  

Meillä on työtä ja luotta-
musta

Jääkäriprikaatiin on suunnitel-
tu kohdentaa aiempaa enemmän 
sotatieteen kandidaatteja. Lisäksi 

Jääkäriprikaati pyrkii täyttämään 
JPR2015 tehtävät etupainoisesti. 
Toimivaltainen viranomainen rat-
kaisee normaalissa siirtomenet-
telyprosessissa saatujen lausun-
tojen perusteella siirron etupai-
notteisuuteen liittyen mahdolliset 
erimielisyystapaukset aikautusten 
osalta tehtävänmäärysesittelyiden 
yhteydessä. Jääkäriprikaatissa luo-
tetaan tulevaisuuteen ja henkilö-
resurssien oikea-aikaiseen koh-
dentamiseen.

Henkilöstön osalta puolustus-
voimauudistus toimeenpannaan 
kahdessa vaiheessa. 

Ensimmäisessä vaiheessa 31.12.2013 
lakkautettavien hallintoyksiköiden 
mahdollisesti irtisanottava henki-
löstö irtisanotaan 30.6.2013 men-
nessä. Vastaavasti toisessa vai-
heessa 31.12.2014 muiden lak-
kautettavien hallintoyksiköiden 
mahdollisesti irtisanottava henki-
löstö irtisanotaan 30.6.2014 men-
nessä. Jääkäriprikaatissa ei ole 
nähtävissä irtisanomisia. 

Jääkäriprikaati tukee 
muutoksessa

Jääkäriprikaati on valmistautunut 
henkilöstön tukitoimiin muun mu-
assa
- nimeämällä vastuuhenkilöt 

henkilöstön tukemiseen
- toteuttamalla info- ja keskus-

telutilaisuuksia
- valmistelemalla tutustumis-

matkoja 
- laatimalla suunnitelman tuki-

toimista ja 
- valmistautumalla esityksiin 

erityistuista. 

Jääkäriprikaati tulee tarkas-
ti valvomaan henkilöstön sopeu-
tumista uuteen organisaatiokult-
tuuriin ja tarvittaessa puuttumaan 
rakentavalla tavalla mahdollises-
ti ilmeneviin ristiriitoihin. Henki-
löstön tukitoimet kokonaisuutena 
ovat asiakirjan ”Henkilöstöpoliitti-
set reunaehdot muutostilanteissa” 
mukaiset.
JPR2015:n henkilöstö, monipuoli-
nen ja ajanmukainen koulutusym-
päristö sekä motivoituneet koulu-
tettavat luovat erinomaiset edelly-

Puolustusvoimauudistus

tykset koulutuksen toimeenpanol-
le ja joukkojen valmiudelle. Osaa-
minen ja ammattitaito vaikuttavat 
ratkaisevan myönteisesti työpis-
teen tai joukon tuloksiin ja hen-
keen. Toteutettu osaamiskartoitus 
luo hyvät edellytykset JPR2015:n 
henkilöstön osaamisen suunnitel-
malliseen lisäämiseen. Tavoittee-
na on aluksi joukkotuotantoteh-
tävien edellyttämä osaaminen ja 
sen edelleen kehittäminen vastaa-
maan kaikkia JPR2015:n tehtäviä. 

Arktisen lämpimästi ter-
vetuloa

Jääkäriprikaatilaiset toivottavat 
uudet henkilöt lämpimästi terve-
tulleiksi ”Arktisen koulutuksen ja 
ITO 90M osaamiskeskukseen”. 

Me kaikki tuemme Sinua. Vas-
taamme odotuksiisi tarjoamalla 
vaativia tehtäviä ja laadukasta pal-
velusaikaa Lapin ainutlaatuisissa 
olosuhteissa. Uskomme Sinun voi-
van olla ylpeä joukko-osastostam-
me, Jääkäriprikaatista.
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Tilanhallinnan järjestelyt

Majuri Mika Aikio

Tilahallinnan johtosuh-
teet sekä suunnittelu- ja 
valmisteluvastuut 

Jääkäriprikaati johtaa JPR2015:n 
tilahallinnan suunnittelua Sodan-
kylän varuskunnassa ja osallistuu 
Lapin lennoston johtamaan suun-
nitteluun Rovaniemen varuskun-
nassa. Suunnittelussa ja valmis-
telussa tukeudutaan Pohjois-Suo-
men huoltorykmentin asiantuntija 
palveluun. 

Rovaniemen varuskunnan osal-
ta tehdään tiivistä yhteistyötä La-
pin ilmatorjuntarykmentin kans-
sa. Kaikessa suunnittelussa huo-
mioidaan Puolustusvoimien Joh-
tamisjärjestelmäkeskuksen, Soti-
laskotiliiton, Leijona Cateringin, 
Puolustushallinnon Rakennuslai-
toksen, Pääesikunnan tutkintatoi-
miston ja Maanpuolustuskoulutus 
ry:n tilatarpeet. 

Tavoitetilassa vuonna 2015 La-
pin sotilassoittokunnalle on kun-
nostettu tilat Rovaniemen varus-
kuntaan ja Sodankylän varuskun-
nassa on peruskorjattu Kasarmi 2 
ja varastointi-, majoitus- ja koulu-
tusjärjestelyt on tarkistettu vas-
taamaan joukkotuotantotehtäviä 
vuoden 2014 loppuun mennessä. 

Puolustusvoimauudistus

Tilanhallinnan sopimus-
ten hallinta puolustus-
voimauudistuksessa

Jääkäriprikaatilla ei ole tarvetta 
tiloista ja alueista luopumiseen 
puolustusvoimauudistukseen liit-
tyen. Nykyiset tilat (vast.) siirtyvät 
1.1.2015 perustettavalle Puolus-
tusvoimien logistiikkalaitokselle. 
Jääkäriprikaatin sopimukset Met-
sähallituksen ja Senaatti-kiinteis-
töjen välillä siirretään Puolustus-
voimien logistiikkalaitokselle vuo-
den 2014 aikana niin, että ne as-
tuvat voimaan 1.1.2015.

Puolustushallinnon Rakennus-
laitos valmistelee Jääkäriprikaa-
tin kiinteistöjen osalta 15.11.2014 
mennessä uudet ylläpitosopimuk-
set Puolustusvoimien logistiikka-
laitoksen rungon kanssa. Sopi-
mukset valmistellaan vanhojen 
sopimusten pohjalta kustannus-
rakennetta muuttamatta. Puo-
lustusvoimien logistiikkalaitoksen 
rungon johtaja allekirjoittaa so-
pimukset ja ne astuvat voimaan 
1.1.2015 alkaen. 

Tilojen käyttö ja rakenta-
minen

Puolustusvoimauudistukseen liit-
tyen Jääkäriprikaatissa toteute-
taan tilojen käyttöön liittyviä jär-
jestelyitä niin Jääkäriprikaatin esi-
kunnan kuin perusyksiköidenkin 
osalta.  

Kasarmi 1:n pohjoispäädystä 
puretaan sisäampumaratatilat ja 
tilalle rakennetaan koulutus ja va-
rastotilat. Kasarmi 2 peruskorja-
taan vuonna 2014 ja otetaan yh-
den perusyksikön käyttöön vuo-
den 2015 alusta. Rovaniemellä 
kunnostetaan soittokunnan tilat 
niin, että ne ovat kokonaisuudes-
saan käyttöön otettavissa 2015 
alussa. Lisäksi vartiostolle ja Il-
matorjuntapatteriston esikunnalle 
kunnostetaan tiloja.

Puolustusvoimauudistukseen 
liittyvä mahdollinen asuntoraken-
taminen käsitellään Pääesikunnan 
henkilöstöosaston ja Kruununa-
sunnot Oy:n välisissä neuvotteluis-
sa.

Varusmiespalvelusaika lyhe-
nee 15 päivällä 1.2.2013 lu-
kien. Uuden lain mukainen 

palvelusaika on 165, 255 tai 347 
päivää. Aseettoman varusmies-
palvelusaika on 255 päivää, jollei 
häntä määrätä koulutukseen, jo-
ka edellyttää 347 päivän palvelu-
saikaa. 

Heinäkuussa 2012 palveluk-
sensa aloittaneiden 270 tai 362 
päivää palvelemaan määrättyjen 
varusmiesten palvelusaika muute-
taan uuden lain mukaiseksi.  Pal-
velusajan lyhentäminen liittyy yh-
tenä osana Puolustusvoimien sääs-
tämisvelvoitteisiin.

Palvelusajan lyheneminen tuo 
haasteita toteutettavalle koulu-
tukselle ja tukiorganisaatioille. Uu-
simuotoisten palvelusaikojen vai-
kutus on otettu Jääkäriprikaatis-
sa huomioon jo saapumiserän 113 
peruskoulutuskauden osalta, mie-
histön erikoiskurssien aikaistami-
sella ja erikoiskoulutuskauden ka-
lustokoulutuksen aloittamisella jo 
peruskoulutuskauden viimeisel-
lä viikolla, Pääesikunnan ja Maa-

voimien esikunnan ohjeistuksen 
mukaisesti. Tarkennettua erikois-
koulutuskauden ja joukkokoulu-
tuskauden koulutussuunnitelmien 
päivittämistä vastaamaan normi-
en vaatimuksiin jatketaan vuoden 
2013 aikana. Koulutustuntimää-
riä pyritään vähentämään pääosin 
kertaavasta ja liikuntakoulutuk-
sesta. Koulutushaarakoulutuksen 
erityisosaamisen taso säilytetään 
uskottavien sodan ajan joukkojen 
muodostamiseksi.  

Tukiorganisaatioiden työru-
peama tiivistyy saapumiserien ko-
tiuttamisiin liittyen. Esimerkiksi 
varusteiden luovutusaikoja tulta-
neen keskittämään viimeisen ko-
tiuttamisviikon illoille, jolloin te-
hokasta koulutusta voitaneen to-
teuttaa mahdollisimman pitkään. 
Tähän on varauduttu ja toiminta 
suhteutetaan annettavan koulu-
tuksen vaatimuksiin.  

Palvelusajan lyhentyessä ja kou-
lutuksen tiivistyessä on väistämät-
tä myös tarkennettava esimerkiksi 
varusmiehille myönnettävien kun-
toisuuslomien perusteiden yhte-

Puolustusvoimauudistus

Majuri Stenka Schroderus

Varusmiespalvelusaika lyhenee

näistämistä. Yhä enenevässä mää-
rin on tärkeää, että koulutettavat 
ovat rivissä kaikkina koulutuspäi-
vinä. Tähän liittyen rinnakkaisena 
toimenpiteenä puolustusvoimissa 
ja prikaatissa on otettu käyttöön 
erilaisia varusmieskoulutukseen 
liittyviä sopeuttamistoimenpitei-
tä poistuman ja onnistuneen pal-
veluksen mahdollistamiseksi. Jot-
ta esim. lähtöasemaan siirtyminen 
joukolla, jolla kaikki viestiyhteydet 
ovat poikki, syyspimeällä räntäsa-
teessa miinauhan alla onnistuu, 
on sotilaan edelleen myös opitta-
va ottamaan koulutuksessaan vas-
taan paljon asioita, jotka jäävät ns. 
yksittäisen taistelijan ”mukavuus-
alueen” ulkopuolelle. 

Lähtökohta on, että 15 vuo-
rokauden palvelusajan lyhentämi-
nen ei aiheuta tason laskua suori-
tusvaatimusten mukaisten sodan-
ajan joukkojen koulutukseen, joka 
edelleen suunnitellaan ja toteute-
taan Jääkäriprikaatin ammattitai-
toisen henkilöstön toimesta.
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Korkeakouluharjoittelijana Jääkäriprikaatissa
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Syksyn ylivoimaisesti vaikutta-
vin luonnon näytelmä, ruska, 
on komeimmillaan ja saa kii-

reisemmänkin pysähtymään sekä 
pohtimaan mennyttä kesää. Lapin 
tuntureita ja soita kesän vaelta-
neena myös omien ajatusten poh-
timiselle on muodostunut tavallis-
ta enemmän aikaa. Niistä päällim-
mäisenä ylpeys siitä, kuinka moni-
muotoisessa luonnon ja kulttuurin 
kehdossa saan elää.

Tuttu ja turvallinen opiskelu-
kaupunki Joensuu vaihtui kesä-
kuun 4. päivänä Sodankylään ja 
Jääkäriprikaatiin. Sopivan sotilaal-
lisen tuosta päivästä teki se, et-
tä prikaatillammekin juhlistettiin 
Puolustusvoimien lippujuhlapäi-
vää. Vaikka omasta varusmiespal-
veluksesta onkin jo vierähtänyt 
kuutisen vuotta, tuossa ensimmäi-
sessä työpäivässä oli jotakin nos-
talgista. Viimeistään siinä vaihees-
sa, kun kuittasin käyttööni maas-
tovaatteet ja aina yhtä jäykänpuo-
leisen intin polkupyörän. Edelliset 
kesät lähinnä Itä-Suomessa viet-
täneenä tästä kesästä muodos-

tui hyvinkin erilainen verrattuna 
siihen mihin olin aiemmin tottu-
nut. Siitä huolimatta nautin kesäs-
tä napapiirin pohjoispuolella. Eikä 
Lappi ollut täysin uusi tuttavuus, 
vaan päinvastoin nyt minulla oli ai-
kaa tutustua siihen paremmin. 

Laatupäällikön apulaisen teh-
tävässä toimenkuvani oli rakentaa 
prikaatillemme ISO 14001-stan-
dardin mukainen ympäristöjär-
jestelmä. Käytännössä valmiste-
lin mm. toimintaohjeita ja kehitin 
jätteiden lajittelua. Ehdinpä tutus-
tumaan ja vertailemaan prikaa-
timme ympäristöjärjestelmän tilaa 
myös Tykistöprikaatin edustajien 
kanssa. Harjoitteluni aikana pää-
sin tutustumaan lukuisiin prikaatin 
työntekijöihin, ehkäpä sinuunkin.

Kokonaisuudessaan harjoitte-
lu Jääkäriprikaatissa oli erinomai-
nen paikka harjaannuttaa luen-
tosaleissa opittuja asioita käytän-
töön. Koska kantahenkilökunnas-
sa ei ollut ketään ympäristöalan 
koulutusta omaavaa henkilöä, sain 
tehtävässäni paljon vastuuta ja va-
pautta. Sain myös laaja-alaisen nä-

Matias Luostarinen

kemyksen puolustusvoimien ym-
päristöasioiden tilasta ja tulevai-
suudesta. Vaikka tulevaisuudessa 
ympäristönsuojelu tuleekin tiuk-
kenemaan, niin yhteinen näkemys 
kaikilla on se, että asianmukainen 
ympäristönsuojelu on puolustus-
voimien toimintavapauden ehdo-
ton edellytys. Toimintavapauden 
tavoitetilaan päästään toiminnal-
la, jossa jokainen työntekijä vastaa 
asetettuihin ympäristövaatimuk-
siin kukin omalta osaltaan.

Ja jäipä Lapin kesästä jokin op-
pikin mieleen, jonka eräs viisas 
paikallinen minulle sanoi Rovajär-
ven metsiä ja rämeikköjä tallusta-
essamme: jos sattuu käymään niin 
ikävästi, että eksyy, niin silloin kyl-
lä kannattaa lähteä kotiin! Tätä 
oppia pyrin noudattamaan.

Näillä ajatuksilla haluan lämpi-
mästi kiittää kaikkia Teitä prikaati-
laisia, joiden kanssa sain työsken-
nellä. Toivotan menestystä niin 
nykyisiin kuin tuleviinkin työtehtä-
viinne! Ja ehkäpä vielä tapaamme 
lähitulevaisuudessa.

Eero Leppänen

Puolustusvoimat on osa suo-
malaista yhteiskuntaa. Si-
ten puolustusvoimien tulee 

muuttua ja se muuttuukin muun 
yhteiskunnan mukana tinkimättä 
silti vähääkään tärkeimmästä teh-
tävästään eli Suomen sotilaallises-
ta puolustamisesta. Osa yhteis-
kunnallista muutosta on ympäris-
tönsuojelun merkityksen tunnus-
taminen ja siten sen arkipäiväis-
tyminen. Ympäristönsuojelua teh-
dään puolustusvoimissa kahdesta 
syystä: ympäristönsuojelu mah-
dollistaa osaltaan koulutusolosuh-
teiden säilymisen ja kehittämisen. 
Toiseksi ympäristönsuojelu kuuluu 
puolustusvoimien toimintaan kai-
kille tärkeän puhtaan ympäristön 
suojelemiseksi. Nämä organisaati-
on sisältä ja muusta yhteiskunnas-
ta tulevat tarpeet on mahdollista 
kanavoida eteenpäin vieväksi voi-
maksi. 

Ympäristöjärjestelmä 
puolustusvoimissa

Puolustusministeriö on valinnut 
ISO 14000- sarjan standardit puo-
lustusvoimien ympäristöjohtami-
sen työkaluiksi. Kyseinen linjaus 
on ilmaistu muun muassa puolus-
tushallinnon kestävän kehityksen 
ohjelmassa ja puolustusministe-
riön yhdyskunta- ja ympäristöpo-
liittisessa strategiassa.  Standardi-
en mukainen toiminta ei saa olla 
itsetarkoitus, mutta niiden käytöl-
lä saavutetaan tiettyjä etuja. Stan-
dardien kehitystyössä on aina suu-
ri joukko erilaisia ihmisiä ja orga-
nisaatioita. Siten standardisoidus-
sa järjestelmässä on käyty ja käy-
dään systemaattisesti kaikki ym-
päristövaikutusten hallintaan liit-
tyvät asiat lävitse. Toisaalta jos 
kaikissa puolustusvoimien joukko-
osastoissa on samalle pohjalle ra-
kennettu järjestelmä, niin tietojen 
vaihto ja käytäntöjen vertailu on 
huomattavasti aikaisempaa suju-
vampaa. ISO 14001:2004- stan-
dardin mukaisessa ympäristöjär-
jestelmässä on myös se etu, että 
sille voi hakea riippumatonta ulko-

puolista arviointia ja hyväksyntää 
eli sertifiointiauditointia ja sertifi-
ointia. Kaikkia auditointeja kannat-
taa pitää oppimistilanteina. Ympä-
ristöjärjestelmää voidaan pitää on-
nistuneena kun joukko-osastossa 
palvelevat ja siellä vierailevat ko-
kevat että ympäristöasioiden hoi-
taminen on sujuvaa ja tarkoituk-
senmukaista. Ympäristöön vaikut-
tavien asioiden eli näkökohtien ar-
vottamisessa kannattaa käyttää 
pysyväisasiakirjassa Riskienhallinta 
puolustusvoimissa olevaa riskias-
teikkoa. Sitä asteikkoa ei ole var-
sinaisesti kehitetty ympäristöasi-
oiden arvottamiseen, mutta kos-
ka se on jo käytössä puolustusvoi-
missa, niin asioiden hahmottami-
nen on helpompaa verrattuna uu-
siin asteikkoihin.

Ympäristöjärjestelmän 
osa-alueet

Ympäristöjärjestelmä pohjautuu 
johdon linjaukseen eli ympäristö-
politiikkaan. Ympäristöpolitiikan 
ja näkökohtien perusteella määri-
tetään vuosittaiset päämäärät, ta-
voitteet, keinot ja vastuut. Ne kir-
jataan ympäristöohjelmaan. Oh-
jelmaan voidaan sisällyttää omia 
tarpeita, maavoimien toiminta-
suunnitelman ympäristönsuojelun 
tehtävät ja joukko-osastojen laki-
sääteiset tehtävät. Toisaalta jouk-
ko-osastot voivat toteuttaa Puo-
lustusvoimien ympäristönsuojelun 
kehittäminen 2012 - 2025- asiakir-
jan tehtäviä resurssiensa puitteis-
sa myös hieman etupainotteisesti. 
Varsinainen standardin mukainen 
toiminta kuvataan yleensä ympä-
ristökäsikirjassa. Puolustusvoimi-
en joukko-osastossa se kannattaa 
luoda sisäiseksi normiksi, koska 
silloin se velvoittaa kaikkia organi-
saation palveluksessa olevia hen-
kilöitä ja sitä myös noudatetaan ja 
pidetään ajan tasalla. Ympäristö-
järjestelmään kuuluu myös asioi-
den kuten auditiontiraporttien ja 
korjaavien toimenpiteiden taulu-
koiden dokumentointi ja myös eri-
laiset toimintaohjeet ja asiakirjat. 

ISO 14001:2004- standardin mu-
kainen ympäristöjärjestelmä sopii 
hyvin puolustusvoimien johtamis-
tapaan. Se tukee puolustusvoimi-
en joukko-osastoja, jos sitä vain 
osataan käyttää oikealla tavalla ja 
jos sen rakentamiseen on tarvit-
tavat resurssit. Ympäristöjärjestel-
mien rakentamisesta on olemassa 
useita oppikirjoja ja järjestelmien 
soveltamisesta puolustusvoimien 
toimintaan on tehty useita tutkiel-
mia. 
  
Ympäristöjärjestelmä 
Jääkäriprikaatissa

Ympäristön hyväksi tehtävää työtä 
on suoritettu Jääkäriprikaatissa jo 
useiden vuosien ajan. Varsinainen 
päätös ISO 14001:2004- standar-
din mukaisen järjestelmän käyt-
töönotosta tehtiin kuitenkin alku-
kesästä 2012. 

Järjestelmän käyttöönotto on 
edennyt pääosin suunnitellusti. 
Komentajan linjaaman ympäristö-
politiikan ja ympäristövaikutusten 
perusteella on määritetty päämää-
rät ja ympäristöohjelma. Järjestel-
män mukainen toiminta on vaki-
oitu luomalla ympäristökäsikirjas-
ta Jääkäriprikaatin ympäristönsuo-
jelunormi. Myös useita varsinaisia 
toimintaohjeita on luotu normeik-
si. Sisäiset auditoinnit on suoritet-
tu ja niiden perusteella on tehty 
jo useita korjaavia toimenpiteitä. 
Kuluvan vuoden toimintakäskys-
sä on otettu huomioon ympäristö-
vaikutusten hallintaan liittyvät asi-
at. Siten ympäristöön panostetaan 
edelleen voimakkaasti. Investointi-
en pääpaino on varusmiesten kou-
lutusympäristön kunnossapidossa 
ja kehittämisessä. Jääkäriprikaa-
ti on valmiina ensimmäiseen ul-
koiseen arviointiin eli esiauditoin-
tiin ympäristöjärjestelmänsä osal-
ta. Tulevaisuus näyttää, täyttääkö 
Jääkäriprikaati kokonaisuudessaan 
komentajansa sille asettamat kun-
nianhimoiset tavoitteet.       

Ympäristöjärjestelmä puolustusvoimien joukko-
osastossa
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Sodankylän Päällystöyhdistyk-
sen juuret ja perinteet ulottu-
vat 1920-luvulle.  Polkupyö-

räpataljoona 1:n aliupseerikerho, 
johon yhdistyksemme juuret juon-
tavat oli vahvasti mukana silloi-
sen aliupseeriliiton perustamises-
sa vuonna 1929. Ajasta ennen lii-
ton perustamista ja toisin sanoen 
toiminnan virallistamista on vain 
perimätiedon muodossa. Mitään 
dokumentteja tai asiakirjoja alku-
ajoista ei ole, koska liiton arkisto 
tuhoutui Talvisodan aikana. To-
dennäköisimmin PPP 1:n aliupsee-
riklubi perustettiin vuonna 1921, 
jolloin Valtioneuvosto myönsi ali-
upseerikasinojen perustamiseen 
2500 markan perustamisrahan, 
perimätietojen mukaan PPP 1:n 
aliupseeritkin saivat tuon perusta-
misrahan. 

Sotavuosien aikana PPP1 siirtyi 
heti Talvisodan alettua Lappeen-
rantaan vuoden 1939 lopulla. Jat-
ko- ja Lapinsodan jälkeen varus-
kunta vakiintui Vaasaan. Mat-
kan varrella joukko-osaston nimi 
muuttui ensin Jääkäripataljoona 
1:ksi ja 1956 Pohjanmaan Jääkä-
ripataljoonaksi. Vaasan aika päät-
tyi 29.7.1964, kun aamu viiden ai-
kaan pataljoonan marssi Sodanky-
lään alkoi. 

Aliupseerit ennakoivat tulevan 
siirron Vaasasta Sodankylään, kos-
ka Sodankylän Aliupseerikerhon 
perustava kokous pidettiin 34 ali-
upseerin voimin jo kuukausia en-
nen joukkoyksikön siirtymistä So-
dankylään 25.3.1964. Kerho pe-
rustettiin ripeästi Sodankylään 
asettumisen jälkeen silloiseen rivi-
talo 11:een (nykyisellä Siilastiellä) 
26.9.1964. 

Kerhotoiminta saatiin aivan 
uudelle tasolle, kun nykyinen ker-
horakennus käyttöön 24.10.1970. 
Ahdistuksenkin aikoja koettiin, 
kun kerhorakennus vaurioitui pa-
hasti edelleen tuntemattomasta 
syystä 18.10.1974 klo 15.40 sytty-
neessä tulipalossa. Kerhorakennus 
korjattiin vakuutusten sekä lah-
joittajilta saatujen varojen turvin 
vuonna 1975 nykyiseen kuosiinsa.

Sodankylän Päällystöyhdistys ry - 
vakaalla pohjalla kohti eläkeikää

Yhdistyksemme historia on 
koottu yksiin kansiin upeaksi teok-
seksi 1989. Vaasasta Sodankylään 
- teos on hieno läpileikkaus yhdis-
tyksemme historiasta 1960 - 1980 
luvuilla, jolloin kerhotoiminta oli 
vilkkaimmillaan ja vauraimmillaan. 
Kirja sisältää runsaasti oppia ja lu-
valla sanoen hieman ojennustakin 
meille nykypäivän toimijoille. Jälki-
polvet kiittävät Jorma Kitusta täs-
tä upeasta teoksesta.

Yhteisöllisyyttä ja kun-
nallista vaikuttamista

Menneinä vuosina kerhon ja am-
mattiyhdistyksen merkitys sotilail-
le ja varuskuntalaisille ylipäätään 
oli aivan erilainen kuin nykyään. 
Kerho oli aikanaan kokoontumis-
paikka, minne keräännyttiin lähes 
päivittäin vaihtamaan kuulumisia 
ja silloin tällöin ottamaan jokunen 
”napanderikin”, kerho kun oli auki 
joka päivä. 

Kerho on toiminut jäsenistönsä 
pelastavana enkelinä monellakin 
tapaa. Seuraavassa pieni ”pokloo-
mi” kultaiselta 80-luvulta: Varus-
kunnan rantasaunalla oli vietet-
ty railakasta sotilasiltamaa erään 
perusyksikön väen kesken. Syys-
illan pimentyessä eräs toimiup-
seeri suivaantui nuorempaan kol-
legaansa siinä määrin, että päät-
ti antaa nuorukaiselle opetuksen 
oikein metrisen koivuhalon kera. 
Niin lähti nuori mies nopeine jal-
koineen pimeään iltaan ja suuntasi 
rantasaunalta varuskuntaa kohti. 
Neljän tien risteyksessä nuorukai-
nen jäi kuuntelulle, vieläkö takaa-
ajaja on kintereillä. Illan pimeydes-
tä kuului huohotusta ja matala-
taajuista murinaa ja ei muuta kuin 
taas jalkaa toisen eteen ja petoa 
pakoon. Varuskuntaan päästyään 
vanhan kolmoskerrostalon koh-
dalla alkoi nuoresta miehestäkin jo 
veto loppua ja oli pakko pysähtyä 
vetämään happea. Vaan olivatpa 
voimat ehtyneet tuolta takaa-aja-
jaltakin ja meno hyytyi juuri sopi-
vasti kerhon tienhaaraan. Peto tui-
jotti hetken saalistaan, heitti hy-

mähtäen metrisen halon metsään 
ja painui kerholle täydentämään 
ehtynyttä energiavarastoaan. Näin 
se kerho pelasti saaliin asemassa 
olleen nuoren pojan klopin, nykyi-
sin jo eläkeikää lähestyvän koke-
neen kehäketun. 

Yhdistyksen kulta-aikoina yh-
teisöllisyys näkyi laajaltikin jäse-
nistön ja perheenjäsenten muista-
misina ja huomioimisina. Olipa sit-
ten kyse lapsen syntymästä tai ta-
savuotissyntymäpäivästä yhdistys 
muisti aina jäseniään tai heidän 
läheisiään. Yhdistys piti tuolloin 
ihailtavalla tavalla huolta omis-
taan. Tämän muistaa jopa artikke-
lin kirjoittaja omakohtaisesta ko-
kemuksestaan lapsuusajalta. 

Kerho- ja yhdistystoiminnan 
eräänlaisena kruununjalokivenä 
voidaan pitää vuonna 1985 yhdis-
tyksen jäsenten omin käsin raken-
nettua Toimelan kämppää Lokas-
sa. 100%:sti talkoovoimin ja yh-
distyksen omin varoin rakennettu 
kämppä on upea osoitus edeltä-
jiemme käden taidoista, elinvoi-
masta ja tarmokkuudesta. Tuolta 
ajalta (1980-luku) on hyvin pitkälti 
peräisin myös kerhon varallisuus ja 
omaisuus tänä päivänä.   

Paikallinen vaikuttavuuskin oli 
aikanaan hieman erilaista kuin 
nykyään. Kunnallisneuvos Akseli 
Paarmankin nähtiin usein kerhol-
la järjestetyissä päivällistilaisuuk-
sissa muiden kunnan silmääteke-
vien joukossa.  Hyvät suhteet toi-
vat mukanaan sen, että kunnallis-
elämässä on ollut mukana monia 
yhdistyksemme jäseniä etunenäs-
sä mainittakoon kunnanvaltuus-
ton puheenjohtajanakin toiminut 
Esko Tuomisto. 

Ajan henki on muuttu-
nut

Kerho- ja yhdistystoiminnan kul-
taiset vuodet ja vuosikymmenet 
ovat takanapäin. 1980-luvun yh-
teisöllisyys on enää kaukainen 
muisto - valitettavasti. Tämä päi-
vä henkii yhteisöllisyyden sijaan 
perhekeskeisyyttä ja omiin asioi-

hin keskittymistä. Erilaisten yhdis-
tysten ja esimerkiksi urheiluseuro-
jen asioita tai toimia ei enää koeta 
samalla tavoin omiksi kuin ennen. 
”Eipä tuo minulle kuulu”-ajattelu 
ja tietynlainen omaan napaan tui-
jottaminen on vallannut alaa ja ti-
laa ”Me”-henkisyydeltä. Yhä ene-
nevässä määrin varuskuntaan töi-
hin tuleva väki on hakeutunut asu-
maan varuskunnan ulkopuolelle. 
Toisaalta varuskunnan asuntoalue 
on yhtiöittämisen myötä avattu 
eniten tarjoaville, olitpa sitten va-
ruskunnassa töissä tai et. Varus-
kuntalaiset eivät ole enää kiinteä 
oma yhteisönsä sodankyläläisessä 
katukuvassa.

1980-luvun loppupuolelta läh-
tien kerho- ja yhdistystoiminta on 
hiljalleen hiipunut hiipumistaan. 
Tätä tosiasiaa on kenenkään tur-
ha kiistää. Näin on tapahtunut lä-
hes poikkeuksetta kaikissa paik-
kakunnan yhdistyksissä ja seurois-
sa, ei pelkästään Sodankylän Pääl-
lystöyhdistyksessä. Moni yhdistys 
elää henkitoreissaan muutamien 
aktiivisten ihmisten varassa ja vie 
läpi sääntömääräiset kokouksen-
sa vuosittain ja muuta toimintaa ei 
juurikaan ole. Tämä on karu ja raa-
dollinen totuus.     

Kerhotoimintaamme ajan hen-
gen muuttuminen on heijastunut 
siten, että hiljalleen kerhoravinto-
lan aukioloaikoja on vähennetty. 
Vuonna 2012 ollaan tilanteessa, 
jossa kerhoravintola on auki vain 
tilauksesta, edellytyksellä että ti-
laisuuksia varten saadaan tiskin 
taakse asianmukaiset myyntiluvat 
omaava henkilö. 

Kenenkään ei tule ymmärtää 
sanomaani väärin. Tekstin sävyä 
ei pidä mieltää syyttäväksi jäse-
nistön tai ammattiyhdistysaktiivi-
emme suuntaan, kuulunhan itse 
kumpaankin ryhmään. Kuten vä-
liotsikko kertoo, ajan henki vain 
on sellainen, että meillä kaikilla on 
omasta takaa kaikkea mitä tarvit-
semme. Yhdistysten ja seurojen ei 
katsota nykyään tarjoavan meille 
mitään lisäarvoa omaan elämään. 
Niinpä niiden tarjonta koetaan en-
nemminkin taakaksi ja ”ylimääräi-
seksi riesaksi” kuin huviksi ja hyö-
dyksi. Tässä katsannossa yhdistys-
toiminnan taso ja aktiivisuus on 
varmaankin sillä tasolla kuin sen 
tarvitseekin olla.

Nykyhetki ja tulevaisuus

Viime vuosina ei kuitenkaan ole 
istuttu toimettomina peukaloita 
pyöritellen. Yhdistyksen toimintaa 
on ylläpidetty sääntöjen edellyt-
tämällä tavalla. Toimintamme on 
painottunut ammatilliseen edun-
valvontatyöhön. Erityinen rooli 
edunvalvontatyössä on luonnolli-
sesti ollut luottamusmiehillä ja yh-
distyksen puheenjohtajalla, jotka 
ovat olleet tarpeen tullen yhtey-
dessä työnantajan edustajiin, se-
kä kouluttautuneet Päällystöliiton 
koulutustilaisuuksissa vuosittain. 
Varsinaisia ristiriitoja työnantajan 
kanssa ei ole jouduttu ratkomaan 
pitkiin aikoihin. Pikemminkin ilma-
piiri on ollut keskusteleva ja henki-
nyt yhteisymmärrystä ammatillisis-
ta asioista. 

Kerhoravintolatoimintaa on 
pyöritetty tilausperiaatteella jo 
vuosia käytettävissä olevien re-
surssien puitteissa. Kerhoravinto-
la on edelleen yhdistyksen tärkein 
tulonlähde ja vuositasolla kerholla 
järjestetään kymmenestä kahteen-
kymmeneen tilaisuutta. Pääasias-
sa tilaisuudet ovat Jääkäriprikaatin 
omia tilaisuuksia, häitä ja muuta-
mia tanssitapahtumia. Näiden ti-
laisuuksien turvin yhdistyksen ta-
lous on saatu pysymään vakaalla 
pohjalla ja Toimelan kämppääkin 
on saatu remontoitua vähän ker-
rallaan. Kämpän kunnon ylläpitä-
minen ja kehittäminen ovatkin täl-
lä haavaa asioita, joihin yhdistyk-
semme taloudellisia resursseja tul-
tanee jatkossa suuntaamaan. Ky-
syntää erilaisten tilaisuuksien jär-
jestämiselle olisi paljon enemmän-
kin kuin mitä tällä hetkellä kyke-
nemme järjestämään.

Kehittämisesityksiäkin kerho-
toiminnan virkistämiseksi on mat-
kan varrella tehty. On puhuttu ker-
hojen yhdistämisestä ja aliupseeri-
en mukaan tulemisesta kerho- ja 
ravintolatoimintaan, jotta kerhon 
palveluita voitaisiin tarjota paikal-
lisille yhteisöille ja ihmisille nykyis-
tä laajemmin. Samoin kerhoraken-
nuksen perusparannusesitysten 
osalta ollaan jääty asemasotavai-
heeseen eli pelkästään keskustelu-
tasolle. Sikäli kuin kerhoravintola-
toimintaa on tarkoitus jatkaa saa-
ti kehittää, vaaditaan nopeita toi-
menpiteitä rakennuksen, erityises-

ti keittiön peruskorjaamiseksi. Esi-
tykset on tehty prikaatin johdon 
suuntaan. Toisaalta tarvittaisiin 
huomattavan paljon enemmän 
yhteistoimintaa Pohjoisen Aliup-
seerien ja upseerien paikallisyhdis-
tyksen kanssa. 

Aktiivipalveluksessa olevia jä-
seniä yhdistyksessä on vuonna 
2012 yhteensä 50. Tulevina vuo-
sina jäsenmäärä tulee reserviin 
siirtymisten myötä tippumaan ta-
saiseen tahtiin niin, että viimeiset 
mohikaanit eläköityvät nykyisel-
lä eläkesäännöstöllä vuonna 2032 
palvelusvuosien tullessa täyteen. 
Toki joukossamme on myös muu-
tamia erikois- ja aliupseereita, jot-
ka ovat katsoneet hyödylliseksi ol-
la osallisena yhdistyksessämme ja 
osa on jäseninä Päällystöliitossakin 
ja näin oikeutettuja tarjoamiimme 
luottamusmiespalveluihin. Tämä 
osaltaan osoittaa tarjoamiemme 
palveluiden tarpeellisuuden ja laa-
dun.

Näinä yhdistystoiminnalle haas-
teellisina aikoina Sodankylän Pääl-
lystöyhdistys toimii vakaalla poh-
jalla, tarjoten jäsenilleen palvelui-
ta niitä tarvittaessa. Toivomme yh-
teistoiminnan tiivistyvän jatkossa 
muiden henkilöstöjärjestöjen pai-
kallisten toimijoitten kanssa toi-
minnan virkistämiseksi.

Keväällä 2014 yhdistyksemme 
saavuttaa 50 vuoden iän. Tuona 
keväisenä maaliskuun 25. päivä-
nä 50 vuotisjuhlaa vietetään san-
koin joukoin jäsenten ja yhteistyö-
kumppaneiden kesken.  

Sodankylän Päällystöyhdistyksen puheenjohtaja Petteri Salmela
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Henkilöstössä tapahtuu

Palkkasihteeri Tanja Moilanen
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1.10.2012 myönnetyt pienoisliput, ansioristit ja mitalit

Jääkäriprikaatin pienoisliput

Kapteeni Joni Nurmi
Yliluutnantti Pertti Sarajärvi
Sotilasmestari (evp) Jorma Kantelinen
Vääpeli Juha Mattila
Ylikersantti Jani Leinonen
Varastonhoitaja Arvo Saraniemi
Asentaja Matti Lehtinen

Lapin Jääkäriristit

Everstiluutnantti Esko Pukari
Everstiluutnantti Aki Sund
Majuri Stenka Schroderus
Yliluutnantti Juha-Mikael Aikio
Yliluutnantti Jaakko Härö
Yliluutnantti Tapio Kangasvuo
Luutnantti Jaakko Kuivila
Luutnantti Jarkko Kumpulainen
Luutnantti Henry Rautio
Luutnantti Otto Saarinen
Sotilasmestari Mika Ojala
Ylikersantti Markku Aho
Ylikersantti Saku Aikio
Ylikersantti Tuomas Hautaniemi
Ylikersantti Joonas Huhtala
Ylikersantti Mikko Poutanen
Toimistosihteeri Tarja Aikio

Asentaja Marko Oinas
Toimistosihteeri Soile Paasilinna
Asentaja Jarmo Remsu
Varastomies Marke Sassali
Toimistonhoitaja Anne Jonninen
Sotilaskotisisar Tellervo Simula
Professori Hannu Rintamäki

Jalkaväen ansioristit

Kapteeni Jouni Puljujärvi
Yliluutnantti Petri Mikkolainen
Vääpeli Tuomo Vaaraniemi
Vääpeli Antti Vihriälä

6.12.2012 ylennykset

Kapteeniksi yliluutnantti Hannu Kotilainen
Kapteeniksi yliluutnantti Jorma Ovaska
Yliluutnantiksi luutnantti Jarmo Sverloff

6.12.2012 Ylennykset reservin sotilasarvossa
Ylikersantiksi kersantti Panu Ahvenniemi
Ylikersantiksi kersantti Tatu Leppänen
Korpraaliksi varastonhoitaja Jani Lintula

6.12.2012 Myönnetyt palvelusarvot
Ylikersantiksi kersantti Panu Ahvenniemi
Ylikersantiksi kersantti Tatu Leppänen

Virkaan nimitykset

Määräaikaisen nuoremman upseerin virkaan
30.8.2012 - 29.8.2022
Luutnantti Janne Ollila opetusupseeriksi
Luutnantti Juho Pellinen opetusupseeriksi
Luutnantti Aku Saarelainen opetusupseeriksi

Määräaikaisen aliupseerin virkaan
1.8.2012 - 31.12.2013
Kersantti  Arttu Salonen opetusaliupseeriksi
Kersantti Ville Koivikko opetusaliupseeriksi

1.9.2012 - 31.12.2013
Kersantti Konsta Koljonen sotilaspoliisialiupseeriksi

19.11.2012 - 31.12.2013
Kersantti Jussi Virtanen opetusaliupseeriksi

Määräaikaiseen virkasuhteeseen sopimussotilaaksi
1.8. - 30.9.2012 
Kersantti Anna-Riikka Tyni kouluttajan tehtävään

3.9.2012 - 2.3.2013
Vänrikki Santeri Vekki kouluttajan tehtävään
Kersantti Tero Kuusela kouluttajan tehtävään

3.12.2012 - 2.5.2013
Alikersantti Robert Huisjen kouluttajan tehtävään

17.12.2012 - 16.6.2013
Kersantti Teemu Nikula kouluttajan 
tehtävään

Siirrot Jääkäriprikaatiin

1.1.2013
Everstiluutnantti Oula Asteljoki Ilmavoimien esikun-
nasta Lapin jääkäripataljoonan komentajaksi

1.6.2013
Yliluutnantti Tapio Lintula Pohjois-Suomen sotilas-
läänin esikunnasta

1.9.2013
Luutnantti Sakari Hietanen Karjalan prikaatista

Reserviin ja eläkkeelle

1.3.2013
Sosiaalikuraattori Pirkko Mutenia

1.4.2013
Varastonhoitaja Esa Kotivesi

1.5.2013
Toimistosihteeri Sirkka Hiltunen

1.6.2014
Kapteeni Markku Hautaniemi

Vuoden jääkäriprikaatilainen 2012 
ylikersantti Saku Aikio
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Palkittuja varusmiehiä
Myönnetyt Lapin Jääkäriristit:
3.1.2013
Upseerikokelas Leinonen Mika Tapani
Kersantti Ainasoja Mika Olavi
Korpraali Jokelainen Taneli Johannes
Upseerikokelas Leppäjärvi Ilkka Aslak
Korpraali Niskala Juha Samuli Johannes
Upseerikokelas Annola Janne Antero
Kersantti Heikkilä Ulla Leena Kristiina
Alikersantti Hirsikangas Jukka Robert
Korpraali Näkkäläjärvi Juhan-Oula
Upseerikkelas Kokko Samuli Kristian
Kersantti Bozkurt Samuel Servet
Korpraali Helske Joni Esa Oskar
Kersantti Kumpuvaara Jussi Veikko Hermanni
Jääkäri Huhtala Anssi Jeremias

112 saapumiserän 270 vuorokautta 
palvelleista varusmiehistä palkittiin 
seuraavat henkilöt:

Jääkäriprikaatin puukko ja kunniakirja erittäin ansiok-
kaasta palveluksesta Jääkäriprikaatissa:
Korpraali Laihola Jesse Juhani (SISSIK)

Jääkäriprikaatin puukko ja kunniakirja hyvästä palve-
luksesta sotilaspoliisina Jääkäriprikaatissa:
Korpraali Junttila Juho-Antti Johannes (SISSIK)

Jääkäriprikaatin puukko ja kunniakirja hyvästä palve-
luksesta lääkintämiehenä Jääkäriprikaatissa:
Korpraali Märsy Olli Severi (H- JA KULJK)

Kiltamitali hyvähenkiselle varusmiehelle
Jääkäri Kavonius Antti Eerikki (H- JA KULJK)
Jääkäri Kyllönen Aleksi Juhani (SISSIK)

Oulun Sotilaskotiyhdistyksen stipendi Oulun seudulta 
olevalle rehdille, reippaalle ja joukkoon sopeutuvalle 
varusmiehelle:
Korpraali Pihkakoski Olli Matias (SISSIK)
Jääkäri Manninen Taneli Aukusti (H- JA KULJK)

112 saapumiserän 362 ja 212 saapu-
miserän 180 vuorokautta palvelleista 
varusmiehistä palkittiin seuraavat 
henkilöt:

Jalkaväen mitali, kunniakirja ja jalkaväen vuosikirja se-
kä nimet kunniatauluun erittäin ansiokkaasta palve-
luksesta Jääkäriprikaatissa:
Upseerikokelas Mikkola Timo Jaakko Juhani (1.JK)
Kersantti Bozkurt Samuel Servet (SISSIK)

Sodankylän Reserviupseerien mitali ja puukko ansiok-
kaasta palveluksesta Jääkäriprikaatissa:
Upseerikokelas Viljamaa Henri Mikael (TUKIK)

Lapin Reserviläispiirien mitali ja puukko ansiokkaasta 
palveluksesta Jääkäriprikaatissa:
Kersantti Savolainen Mikko Petteri (3.JK)

Itsenäisyyden puolesta -kirja ja Jääkärin testamentti 
ansiokkaasta palveluksesta Jääkäriprikaatissa:
Korpraali Tervaniemi Tuomas Antero  (TUKIK)

Kiltamitali hyvähenkiselle varusmiehelle:
Jääkäri Rauhala Paavo Samuli (1.JK)
Upseerikokelas Leppäjärvi Ilkka Aslak (TUKIK) 
Jääkäri Sivula Valtteri Severi (H- JA KULJK)
Korpraali Nykänen Lauri Olavi (SISSIK)
Jääkäri Harju Ilmari Johannes (3.JK)                                                  

Jääkäriprikaatin kunniakirja ja puukko taitavasta ja ko-
larittomasta moottoriajoneuvon kuljettamisesta va-
rusmiesaikana:
Korpraali Rautakoski Tapani Viljami (H- JA KULJK)  

Jääkäriprikaatin kunniakirja ja puukko hyvästä palve-
luksesta erikoisajoneuvon kuljettajana Jääkäriprikaa-
tissa:
Korpraali Multasniemi Sami Juhani (SISSIK)

Jääkäriprikaatin kunniakirja ja puukko ansiokkaasta 
palveluksesta Lapin jääkäripataljoonassa:
Korpraali Salmu Mikko Tuomas Sakari (1.JK)

Jääkäriprikaatin kunniakirja ja puukko ansiokkaasta 
palveluksesta Pohjan jääkäripataljoonassa:
Jääkäri Hannonen Antti Juhani (SISSIK)

Jääkäriprikaatin killan luovuttama ”Puolesta Maan”- 
veteraanimatrikkeli parhaalle sodankyläläiselle 362 
vuorokautta palvelleelle:
Upseerikokelas Hannula Niko Mikael Antero (SISSIK)

Jääkäriprikaatin killan luovuttama ”Puolesta Maan”- 
veteraanimatrikkeli parhaalle sodankyläläiselle 180 
vuorokautta palvelleelle:
Jääkäri Tenoluoto Tony Sebastian (TUKIK)

Oulun Sotilaskotiyhdistyksen stipendi Oulun seudulta 
olevalle rehdille, reippaalle ja joukkoon sopeutuvalle 
varusmiehelle:
Upseerikokelas Riekki Tomi Antero (1.JK)
Alikersantti Ollila Juho Erik Petteri (TUKIK)
Kersantti Heikkilä Ulla Leena Katriina (H- ja KULJK)
Alikersantti Koskinen Roope Johannes (3.JK)
Jääkäri Portaankorva Juho Pentti (3.JK)
Alikersantti Ylisiurua Kalle Taneli (SISSIK)

Pohjan prikaatin killan stipendi erittäin ansiokkaasta 
palveluksesta Pohjan jääkäripataljoonassa:
Kersantti Mikkola Jari-Pekka Mikael (SISSIK) 

Suomen Sotilasurheiluliiton kunniakirja ja pokaali kii-
tettävästä aktiivisuudesta Massaliikuntakampanjassa 
17.9.-19.10.2012 Jääkäriprikaatin varusmiehille

Tiedotussihteeri Taina Pirinen
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Vierailuja ja tapahtumia

Jääkäriprikaati toimii 
yhtenä pilottijoukko-osastona  Helsingin 
NMKY:n (Nuorten Miesten Kristillinen Yhdistys) ja puolustus-
voimien kirkollisen työn kumppanuusprojektissa. Projekti on RAY:n rahoittama ja etsii uusia 
toimintatapamalleja varusmiesten ja palkatun henkilöstön elämänhallinnan parantamiseksi. Jääkäriprikaatissa yhtenä 
pilotointikohteena on ollut alokkaiden tukeminen siviilitukihenkilöiden avulla. Kuvassa prikaatin komentaja yhdessä sodankylän projek-
titiimin ja siviilitukihenkilöiden kanssa 5.11.2012. Projektia vetää projektipäällikkö, sotilaspastori evp Kari Heiskanen HNMKY:stä.

Lapin kansanedustajien informointitilaisuus järjestettiin Jääkäriprikaatissa 27.8.2012.
Kuvassa vasemmalta Jääkäriprikaatin komentaja eversti Petteri Koskinen, Lapin lennoston komentaja eversti Hannu Leppälaakso, 
kansanedustajat Simo Rundgren, Johanna Ojala-Niemelä, Markus Mustajärvi ja Markus Lohi, Lapin ilmatorjuntarykmentin komen-
taja eversti Ari Grönroos ja Jääkäriprikaatin esikunnan esikuntapäällikkö everstiluutnantti Esko Pukari. 
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Vierailuja ja tapahtumia
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Vierailuja ja tapahtumia

Everstiluutnantti Oula Asteljoki otti vastaan    
Lapin jääkäripataljoonan komentajan tehtä-
vät everstiluutnantti Aki Sundilta vastaanot-
toparaatissa 2.1.2013. 

Kruunuasunnot Oy toteutti täsmäperusparannuksen

Huoneistoihin rakennettiin saunat, uusittiin kyl-
pyhuoneiden kalusteet ja pinnoitteet ja asennet-
tiin lattialämmitys. Keittiöiden  kalusteet ja lait-
teet uusittiin ja keittiöt saivat uuden hillityn ”ar-
meijanharmaan” värisävyn. lmanvaihtojärjestel-
mä uusittiin lämmön talteenotolla varustetuksi 
koneelliseksi tulo ja poistoilmajärjestelmäksi ja 
nyt jokaiseen asuntoon tulee oma esilämmitetty 
ilma. Perusparannuksen jälkeen asukas maksaa 
vain käyttämästään vedestä, koska myös huo-
neistokohtaiset vesimittarit asennettiin.  

Jääkäriprikaatin komentaja eversti Petteri Koskinen piti tiedotus- ja keskustelutilaisuuden uudistetusta paikallispuolustuksesta ja  
puolustusvoimauudistuksen toimeenpanosta Jääkäriprikaatin sidosryhmien edustajille perinnetilassa 21.11.2012. 

Piha-alueen kiinteistötaiteena loistavat kuvanveistäjä 
Jorma Parkkarin suunnittelemat jätkänkynttilälamput.  

Harjannostajaisia vietettiin 25.10.2012
Kruunuasuntojen, rakennuttajan, asukkaiden, Jääkäriprikaatin ja Sodankylän 
kunnan edustajia kiinteistötaideteoksien paljastustilaisuudessa. 

Kerrostalojen 14 ja 16 perusparannus oli tarkkaan ja harkitusti rajattua täsmäperusparannusta. 
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Liikunta ja urheilu 

Likuntakasvatusupseeri kapteeni Jouni Puljujärvi
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JPR:n syyskauden kilpai-
lut ja tulokset

Jääkäriprikaatissa kilpailtiin vuo-
den 2012 jälkimmäisellä puoliskol-
la henkilökohtaisista sekä yksikkö-
kohtaisista paremmuuksista am-
munnoissa, suunnistuksessa, soti-
lasottelussa sekä Jeesiön pyöräkil-
pailussa.

Ampumamestaruuskilpailut

RK 6+6+6ls   
Varusmiehet   
1. Alikersantti Leevi Kuusela 158 
2. Jääkäri Olli Vaarala 156 
3. Alikersantti Joona Määttä 155  

RK 3 x 5ls
Varusmiehet
1. Alikersantti Jari Manninen 106
2. Jääkäri Olli Vaarala 105
3. Alikersantti Riku Riekki 105

RK 6+6+6ls   
Henkilökunta    
1. Kapteeni Markku Pulju 161  
2. Ylikersantti Markku Aho 152 
3. Teknikkokapteeni Pertti Viita-
nen 148 

RK 3 x5ls
Henkilökunta
1. Luutnantti Arto Harjuniemi 116
2. Majuri Jouni Huhtinen 116
3. Yliluutnantti Toni Sulasalmi 115

RK 6+6+6ls   
Naiset   
1. Jääkäri H Javarus 139  
2. Jääkäri Kerttu Ikäheimo 120 
3. Kersantti Mari Huovinen 118  

RK 3x5ls
Naiset
1. Jääkäri A Bohm 63
2. Jääkäri H Javarus 62
3. Jääkäri Kerttu Ikäheimo 54

20ls Kivääri   
Varusmiehet   
1. Alikersantti Jari Manninen 185 
2. Alikersantti Juho Ollila 172 
3. Alikersantti Kalle Puutio 172 

Palvelusammunta 3
(pistooli 10ls koulu)
Henkilökunta
1. Teknikkokapteeni Pertti Viita-
nen 94
2. Kapteeni Nuutti Tarvainen 94
3. Majuri Jouni Huhtinen 93

Palvelusammunta 4 (Pistooli 10ls 
kuvio) 
Henkilökunta   
1. Majuri Jouni Huhtinen 81 
2. Yliluutnantti Riku Illikainen 74 
3. Teknikkokapteeni Pertti Viita-
nen 73   

Ammunnan joukkuekilpailu
1. 3.Jääkärikomppania 1282 pis-
tettä
2. Huolto- ja Kuljetuskomppania 
1124 pistettä
3. Sissikomppania 790 pistettä

Partiosuunnistus
 
A-sarja
1. Sissikomppania 2 (yliluutnantti 
Mikael Aikio, Alikersantti Manki-
nen, jääkäri Lehto ja jääkäri Lah-
tela)
2. Sissikomppania 1 (yliluutnant-
ti Markku Pulju, upseerikokelas 
Vahtola, upseerikokelas Nivala ja 
alikersantti Tyni)
3. 3. Jääkärikomppania 1 (ker-
santti Ville Koivikko, oppilas Mar-
kus Puttonen, oppilas Seppo No-
so ja oppilas Mikko Nissilä)

B-sarja
1. 1.Jääkärikomppania 3 (upsee-
rikokelas Pietarila, alikersantti H 
Valkonen, jääkäri E Pernu ja jää-
käri H Sipola)
2. Huolto-ja kuljetuskomppania 
2 ( alikersantti J Hattukangas, ali-
kersantti J Holappa, rajajääkäri T 
Tuominen ja jääkäri T Paaso)
3. 3. Jääkärikomppania 3 (upsee-
rikokelas J Pikkuhookana, oppilas 
H Petäistö, oppilas M Schröder ja 
oppilas T Puranen)

C-sarja   
1. Sekapartio (yliluutnantti Ka-
ri Mähönen, Matti Hakkarainen, 
Eero Leppänen ja luutnantti Juha 
Salmela)
2. JPRE/LAPJPE (teknikkoyliluut-
nantti kapteeni Tapio Hoppula, 
yliluutnantti Vesa Riipi, yliluut-
nantti Petteri Salmela ja luutnantti 
Mika Nikula)
3. JPRE (Kapteeni Arto Lilja, kap-
teeni Markku Hautaniemi, kap-
teeni Ali Vaarala ja yliluutnantti 
Tarmo Toivanen)

Suunnistus
   
Henkilökunta   
1. Ylikersantti Tuomas Poikela 
1:04:19 
2. Yliluutnantti Kari Mähönen 
1:05:17 
3. Kapteeni Terho Nieminen 
1:06:06 
 
Suunnistus
Naiset
1. Virpi Korpi 0:38:17
2. Jenni Salo 1:18:31
3. Jonna Matinlompolo 1:45:08

Suunnistus   
Varusmiehet   
1. Jääkäri Kalle Onnela 0:28:23 
2. Jääkäri Petri Alatalo 0:29:00 
3. Jääkäri Tuomas Imponen 
0:30:39

Suunnistuksen joukkuekilpailu
1. Sissikomppania
2. 3.Jääkärikomppania
3. 1. Jääkärikomppania

Yösuunnistus   
Henkilökunta   
1. Yliluutnantti Janne Mäenpää 
0:31:11 
2. Kapteeni Markku Pulju 0:47:27  

Sotilasottelu

1. Jääkäri Samuli Rosso 2502 pis-
tettä
2. Jääkäri Samuli Jussheikki 2466 
pistettä
3. Jääkäri Mikko Marjamaa 2445 
pistettä 
  

Jeesiön lenkki 
  
Henkilökohtainen  
1. Jääkäri Petri Alatalo 2:08:31 
2. Jääkäri Jani Ylisaukko-oja  
2:08:32 
3. Jääkäri Eino Vuollet 2:08:33  

Jeesiön lenkki
Joukkuekilpailu
1. Sissikomppania 2:31:56
2. 3.Jääkärikomppania 2:51:42
3. 1.Jääkärikomppania 2:54:44

1. Varuskunnan ympärijuoksu

1.  1. Jääkärikomppania 2.  
0:10:53 (jääkäri Hyväri TH, jääkäri 
Katilainen KS, jääkäri Hanhisuan-
to TO, jääkäri Lauri PK, jääkäri Rii-
kola AHJ, jääkäri Leppälä JA, jää-
käri Mankila PMM, jääkäri Kok-
konen JA, jääkäri Mikkola TJO ja 
jääkäri Hannu JP)
2. Tukikomppania 2 0:11:10
3. Sissikomppania 1 0:11:14

Muut palkitut

Vuoden päätöspuhuttelussa pal-
kittiin kiertopalkinnoin aktiivisin, 
kovakuntoisin ja eniten kuntoa ke-
hittänein työpiste. Aktiivisimmin 
työpisteen kriteerinä oli kuntotes-
teihin osallistuminen ennen 1.6. 
Kovakuntoisimpana ja kenttäkel-
poisimman työpisteen kriteerissä 
laskettiin sotilaiden ja siviilien kun-
toindeksin keskiarvo ja sotilaiden 

kenttäkelpoisuusindeksin keskiar-
vo sekä näiden kahden indeksin 
keskiarvo. Eniten kuntoa nosta-
neen työpisteen laskentaperustee-
na oli 30.10.2012 työpisteessä kir-
joilla olevien henkilöiden kunnon 
muutos verrattuna vuoteen 2011.

Aktiivisin työpiste oli Korjaa-
mo, jonka väki osallistui 70 pro-
senttisesti 1.6. mennessä. 

Kovakuntoisin ja kenttäkelpoi-
sin työpiste oli henkilöstöosasto, 
jonka indeksien keskiarvo oli 4,0. 
Seuraavina olivat varastotoimis-
ton väki keskiarvollaan 3,7 ja tu-
kikomppanian väki keskiarvollaan 
3,6. 

Eniten kuntoa kohotti Tuki-
komppanian henkilöstö. Indek-
si nousi 0,293 pistettä. Toiseksi 
eniten nousi Operatiivisella osas-
tolla. Nousua oli 0,271 pistettä. 
Kolmanneksi eniten kunto kohosi 
Korjaamon henkilöstöllä. Korotus-
ta tuli 0,265 pistettä. 

”Potkua Liikuntan” kampanja

”Potkua Liikuntan” kampanja toi 
lisää ytyä varusmiesten vapaa-ajan 
liikuntaan Jääkäriprikaatissa. Soti-
lasurheiluliitto yhdessä varusmies-
toimikuntien kanssa käynnisti vuo-
den alusta kampanjan varusmies-
ten vapaa-ajan liikunnan tehosta-
miseksi joukko-osastoissa. Myös 
Jääkäriprikaati otti osaa kampan-
jaan ja tuloksena oli liikuntaker-
hotoiminnan tuplaantuminen he-

ti ensimmäisen kampanjavuoden 
aikana. 

Kampanjaan liittyen puolus-
tusvoimissa järjestettiin myös val-
takunnallinen massaliikuntakam-
panja kilpailu, jossa kuukauden ai-
kana varusmiehiä pyrittiin liikutta-
maan entistä aktiivisemmin. Kam-
panjan aikana laskettiin suorituk-
set ja palkittiin parhaat joukko-
osastot. Kampanja onnistui erin-
omaisesti lähes kaikissa joukois-
sa. Kirjattuja suorituksia kertyi lä-
hes 30 000, joka on kaksi kertaa 
enemmän normaaliin kuukauteen 
verrattuna. Sotilasurheiluliiton 
syyskokouksessa palkittiin kam-
panjan neljä aktiivisinta joukko-
osastoa sekä Jääkäriprikaati, joka 
sai erikoismaininnan erinomaisesti 
toteutetusta kampanjasta. Jääkä-
riprikaatin kampanja koostui eril-
lisestä liikuntapäivästä, jolloin va-
rusmiehillä ja henkilökunnalla oli 
mahdollista harrastaa ja kokeil-
la Fastcoopia, esteratakoulutusta, 
erilaisia viitepelejä, jalkapalloa ja 
frisbeegolfia. Lisäksi päivän aikana 
pelattiin yksiköiden välinen jalka-
palloturnaus. Kampanjan aikana 
juostiin päällikköjen johtamia aa-
mulenkkejä. Lisäksi pelattiin sali-
bandyturnaus, heitettiin tikkaa se-
kä juostiin ensimmäinen varuskun-
nan ympärijuoksu kymmenhenki-
sin viestijoukkuein.
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Lokakuussa 2012 järjestettiin 
viikon kestävä selviytymis-
kurssi Jääkäriprikaatin kan-

tahenkilökunnalle. Kurssin tarkoi-
tuksena on lisätä prikaatin oman 
henkilökunnan tietotaitoa selviyty-
mis- ja olosuhdekoulutukseen liit-
tyen osana arktista koulutusta. Tä-
män vuoden kurssi on usean vuo-
den kehitystyön tulos. Kehitystyön 
lähtökohtana ovat toimineet aikai-
semmin järjestetyt luonnonmuo-
naharjoitukset, joista koulutusta 
on lähdetty suuntaamaan enem-
män kohti selviytymiskoulutusta 
mm. kouluttamalla henkilökuntaa 
ulkomailla. Selviytymiskurssi jär-
jestettiin varusmiehille järjestettä-
vän Sissikomppanian selviytymis-
harjoituksen yhteydessä.

Kurssille osallistui oppilaita kol-
mesta eri yksiköstä. Henkilökun-
nasta muodostettiin oma partio 
harjoitukseen. Tavoitteena oli an-
taa oppilaille tarvittavat perustie-
dot ja -taidot toimia selviytymis-
kouluttajina omissa yksiköissään. 
Kurssin sisältö painottui vahvasti 
käytännön tekemiseen, pitäen si-
sällään yhden oppitunti/valmiste-
lupäivän ja 6 maastopäivää.

Perusteet

Selviytymiskurssi alkoi kurssinjoh-
tajan lyhyellä alustuksella, minkä 
jälkeen jatkettiin kurssin pääkou-
luttajan vääpeli Timo Kallion pitä-
millä perusteoppitunneilla. Oppi-
tunneilla käsiteltiin selviytymiseen 
liittyvää teoriaa henkisen kestä-
vyyden merkityksestä aina tulen 
teon teoriaan asti. Luokassa istu-
misen jälkeen iltapäivällä aloitet-
tiin valmistelut seuraavana päivä-
nä alkavaa harjoitusta varten. Pi-
täen sisällään pukeutumis-harjoi-
tuksen, varustuksen pakkaamisen, 
steariinisyttöjen tekemisen ja tar-
vittavien selviytymisvarusteiden 
jakamisen. 

Selviytymisharjoitus

Harjoituksen ensimmäinen aamu 
aloitettiin pokalla. Pokka tarkoit-
taa kouluttajan tekemää tarkas-
tusta missä tarkastetaan taisteli-
joiden jalat, kädet, korvat ja ylei-
nen kunto. Tämän jälkeen tiedus-
teluryhmille annettiin suunnassa 
tiedustelutehtävä Kyläjärven tien 
suunnassa. Tehtävän tavoittee-
na oli Kyläjärven rannassa sijait-
seva Pirttikenttä. Tehtävän aikana 
koulutettiin mm. vesistön ylittämi-
nen eri tavoilla sekä keittopaikan 
tekeminen. Pirttikentällä todettiin 
ryhmien suorittaneen tiedustelu-
tehtävänsä mutta ryhmä ei pääs-
syt palaamaan sovittuun nouto-
pisteeseen vaan joutui viettämään 
yön Pirttikentällä tilapäismajoi-
tuksessa. Illan aikana harjoiteltiin 
mm. tulen sytyttäminen rautalan-
gan avulla, erilaisia solmuja, keit-
tokuopan tekeminen ja siinä ruu-
anvalmistaminen. Yö vietettiin il-
man avotulia peitetyn keittokuo-
pan päällä laavussa.

Seuraava aamu aloitettiin jäl-
leen kouluttajien suorittamalla tar-
kastuksella ’pokka’’. Päivän teema-
na oli tarvittavan ravinnon hankin-
ta vedestä. Aamupäivä käytettiin 
kuitenkin pystypuun kaatamisen 
sekä yöpymistulien rakentamisen 

opettamiseen. Kaatoon käytettiin 
edellisenä iltana tehtyä tilapäis-
sahaa. Iltapäivän aikana kokeil-
tiin erilaisia ja hyvin yksikertaisia 
kalastusmenetelmiä joista kaikil-
la tavoilla saatiinkin kalaa. Päiväl-
liseksi tehtiin päivän teeman hen-
gessä järviruoko-kalakeittoa. Illalla 
ennen ’’yöpuullelaittoa’’ ryhmille 
annettiin tehtävät seuraavaan päi-
vään liittyen.

Kolmas päivä aloitettiin lyhy-
ellä siirtymisellä luonnoskarttaa 
käyttäen. Koulutusteemana oli 
pienriistan pyynti ja toiminta eril-
leen joutuneena. Erilaisten ansa-
pyyntitekniikoiden ja jäljestämis-
koulutuksen jälkeen kuvattiin ti-
lanne missä taistelijat ovat joutu-
neet väistämään vihollista eivätkä 
he kykene palaamaan oman jouk-
konsa yhteyteen. Seuraavat 24 
tuntia he joutuisivat viettämään 
taistelijapareittain päällä olevan 
varustuksen avulla. Kurssin oppi-
laat pääsivät harjoittelemaan elä-

Henkilökunnan selviytymiskurssi

Yliluutnantti Mikael Aikio vän linnun teurastamista ja käsit-
telemistä, tulensytyttämisen luon-
non materiaalilla ja vedenkeittämi-
sen ilman metalliastiaa. Illan päät-
teeksi, maittavan kukkosopan val-
mistumista odotellessa, valmistau-
duttiin viettämään yö ilman ma-
kuupussia turvelaavussa.

Seuraavana aamuna, hyvin tai 
vähän vähemmän hyvin nukutun 
yön jälkeen, taistelijat pääsivät siir-
tymään takaisin oman ryhmänsä 
yhteyteen. Loppupäivä käytettiin 
taistelukyvyn palauttamiseen syö-
mällä mm. maukasta luppokeittoa 
ja peseytymällä kevytpeitteistä vä-
sätyssä kenttäsaunassa. 

Partiokilpailu / sovellettu 
vaihe

Sovellettu vaihe tai ns. partiokil-
pailu oli selviytymiskurssin koho-
kohta. Kilpailu oli toteutettu loo-
gisena jatkona tiedusteluryhmien 
tilanteelle, mitä oli elätetty koko 
harjoituksen ajan. Partiot pyrki-
vät siis pääsemään omien jouk-
kojensa luo käskettyjen pisteiden 
kautta. Matkaan sisältyi mm. ko-
vapanosammunta, evakuointia, 
x-kertaa tulien tekemistä ja siirtä-
mistä tilapäisvälineillä, vesistöny-
lityksiä ja pimeäsuunnistamista. 
Kaikkine mutkineen matkaa kertyi 
noin 30 km haasteellisessa maas-

tossa välillä yhtä partion jäsentä 
evakuoiden. 

Havainnot  

Selviytymiskurssin aikansa kurssin 
oppilaat saivat n. 1000kcl edestä 
ruokaa päivittäin. Koko kuuden 
päivän kurssin ajalle heillä oli käy-
tössään yksi taistelumuonapussi, 
mitä heidän tuli säännöstellä. Ruo-
kaa täydennettiin kurssin edetes-
sä luonnonmuonilla kuten kalalla, 
linnulla ja kasveilla. Näin kurssilai-
set ymmärtävät miten vähällä ruu-
alla tulee toimeen ja pysyy toimin-
takykyisenä. Pääosa kurssilaisis-
ta niin henkilökuntaan kuuluvista 
kuin varusmiehistäkin selvisivät vä-
hällä ruualla hyvin.

Yöpymiset toteutettiin pelkäs-
tään tilapäismajoituksissa. Näin 
saatiin kokemuksia puolustusvoi-
mien makuupusseista sekä siitä-
kin, että miten ilman makuupussia 
voi pärjätä n. -5 - +10 asteen läm-
pötilassa. 

Kokonaisuutena kurssi oli var-
sin toimiva jo tällaisenaan, vaikka-
kin muutamia kehitysideoita kurs-
sin aikana kouluttavalle henkilö-
kunnalle tuli. 

Jääkäriprikaatin nuorelle kou-
luttajahenkilökunnalle selviyty-
miskurssi antaa kattavat perusteet 
selviytymis- ja olosuhdekoulutuk-
sesta. Viime sodan aikana kadon-
neita oli lähes viisituhatta ja pa-
leltuneita oli hoidettavana vajaa 
kolmetuhatta. Tämähän on mah-
dollista jo rauhanajan harjoituksis-
samme. Siihen riittää pelkästään 
ajoneuvon rikkoutuminen. 

Vaativa selviytymiskoulutus an-
taa sotilaille palautteen ja havain-
tojen mukaan itseluottamusta sel-
viytyä vaativistakin tilanteista ja 
olosuhteista. Puhumattakaan ’’ta-
vallisesta’’ palveluksesta!

”Tämä olisi ollut ylellistä”
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Kuva: Timo KallioKevään ja syksyn selviytymisharjoitusten tunnelmia
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Uudistettu taistelutapa

Everstiluutnantti Petri Launonen

Mistä uudistetussa taiste-
lutavassa on kysymys? 
Sodankuvan muuttuessa 

on syntynyt tarve kehittää maa-
voimien kykyä vastata taistelu-

kentän haasteisiin. Taistelukenttä 
muuttuu aikaisempaa sirpaleisem-
maksi. Sotaa ei enää käydä rinta-
malinjoilla, vaan se ulottuu kaikki-
alle. Uudistetussa taistelutavassa 
on tavoitteena tuottaa vähemmil-
lä, mutta suorituskykyisemmillä ja 
eri taistelulajeja hyödyntävillä jou-
koilla vastustajalle niin suuret tap-
piot, että sen hyökkäys pysähtyy. 
Uudistetussa taistelutavassa yh-
distyvät tehtävätaktiikka, kaikkien 
taistelulajien ja taktisten keinojen 
hyödyntäminen sekä nykyaikainen 
sotavarustus.  

Taistelutavan uudistus kosket-
taa maavoimissa ennen kaikkea 
alueellisia joukkoja. Jääkäriprikaa-
tissa aloitetaan uudistetun tais-
telutavan mukaisten alueellisten 
joukkojen koulutus 113-saapumi-
serästä alkaen. Iskukyky muodos-
tuu joukkojen hyvästä maastoliik-
kuvuudesta, jalkaväki-taistelijoi-
den lähitaistelukyvystä ja muiden 
aselajien tuesta. Jääkäriprikaatissa 
joukot koulutetaan taistelemaan 
laajalla vastuualueella pohjoissuo-
malaisissa olosuhteissa.

Joukot taistelevat laajoilla ja 
vaikeakulkuisilla alueilla. Laaja alue 
mahdollistaa hyökkääjän ohjaami-
sen puolustajan kannalta edullisil-
le taistelualueille, useiden taistelu-
alueiden määrittämisen, tappioi-
den tuottamisen hyökkääjälle sy-

kek ntttänän hhaasteisiinin TaTaTaTaaiiisssstteteteelllll kekekkkentnttntntttttätätätä

välle alueella ja oman toiminnan 
vapauden.  Laajalla vastuualueella 
hyökkääjä sidotaan jatkuvaan tais-
teluun ja rikotaan taistelujärjes-
tys. Vastustajan hyökkäysryhmitys 
venyy ja se joutuu sitomaan 
joukkoja toiminnan suo-
jaamiseen. Tämä mah-
dollistaa oman vai-
kutuksen maksi-
moimisen. Laaja 
alue mahdol-
listaa aktiivi-

sen taistelun eri taistelulajeja hyö-
dyntäen tilannekehityksen mu-
kaisesti. Samalla mahdollistetaan 
aloitteen ylläpitäminen ja yllätyk-
sen hyväksikäyttö. Aloitteen yllä-
pitäminen edellyttää taistelun en-
sihetkistä alkaen valmiutta poiketa 
kaavamaisesta perussuunnitelman 
mukaisesta toiminnasta. Yllätyk-
seen ja aloitteellisuuteen kuuluu 

lisäksi maaston ja olosuhtei-

den vaikutuksen tuntemus ja hyö-
dyntäminen.

Laajalla vastuualueella joukko-
ja voidaan käyttää myös hajautet-
tuihin iskuihin yksiköittäin. Vastus-
tajaan pyritään vaikuttamaan use-
asta suunnasta samaan aikaan. 
Hyökkäyksillä vallataan taistelu-
alueelta keskeisiä kohteita, joista 
käsin vaikutus voidaan keskittää 
alueella olevan vastustajaan. 

Taistelusta irti olevia joukko-
ja voidaan käyttää aktiivisesti is-
kuihin vastustajan keskeisiin koh-
teisiin. Taistelu edellyttää hyvin 
toteutettuja valmisteluja. Taiste-
luun valmistaudutaan taistelutilan 
muokkauksella, muilla valmisteluil-
la ja harjoittelulla, joilla varmiste-
taan aloitteellinen, monipuolinen, 
yhteistoimintakykyinen ja ketterä 
taistelu syvyydessä. Taistelutilaa 
muokataan siten, että siellä voi-
daan liikkua, suojautua ja vaikut-
taa tilanteen mukaisesti sekä siel-
tä pystytään muodostamaan ti-
lannekuva taisteluiden aikana. 

Jääkäriprikaatissa uudiste-
tun taistelutavan koulutus on 
aloitettu sekä henkilökunnan 
että varusmiesten keskuudes-
sa. 212-saapumiserän asela-
jiharjoituksessa taktinen ke-
hys ja joukkojen toiminta 
mukailivat uudistetun taiste-
lutavan periaatteita. 

Uudistettuun taistelutavan jal-
kauttamista jatketaan. Tämä edel-
lyttää ensi kädessä henkilökun-
nalta ja varusmiesjohtajilta uudis-
tetun taistelutavan periaatteiden 
opettelua ohjesäännöistä ja op-
paista. Uusien periaatteiden lisäk-
si on syytä tuntea uudet käsitteet 
ja määritelmät. Tämän jälkeen li-
sätään ymmärrystä asiasta kart-
taharjoitusten, operatiivisen suun-
nittelun ja joukkojen harjoittelun 
myötä. Viime kädessä vaaditaan 
kykyä soveltaa uudistetun taiste-
lutavan periaatteita meidän olo-
suhteisiin täällä Lapissa.  

Kaikilla tasoilla on syytä muis-
taa, että uudistetun taistelutavan 
käyttöönotossa ei lähdetä 0-tasos-
ta. Uudistetussa taistelutavassa on 
säilytetty vanhat, hyväksi todetut 
ja käyttökelpoiset periaatteet ja li-
sätty tarpeellista uutta. Uskon, et-
tä henkilökunnan ja varusmiesten 
keskuudessa uudistettu taisteluta-
pa nähdään ennen kaikkea yksilöi-
tä ja joukkoja aktivoivana ja innos-
tavana mahdollisuutena. Uuteen 
liittyy aina tarve ja mahdollisuus 
debatointiin ja argumentointiin eli 
keskusteluun ja omien näkemyksi-
en perusteltuun esittämiseen vali-
tusta näkökulmasta. Avoin vuoro-
vaikutus on tässäkin asiassa avain 
ymmärryksen laajentamiseen.
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Joukko-osaston ja yhdistyksen 
välisenä linkkinä toimii vihreä veli, 
kantahenkilökuntaan kuuluva hen-
kilö, joka tuo sotilaskotia koskevia 
uutisia joukko-osastosta yhdistyk-
seen päin ja vie terveisiä meiltä ta-
kaisin. Vihreä veli osallistuu mah-
dollisuuksiensa mukaan yhdistyk-
sen johtokunnan kokouksiin.

Sisaren tehtävät

Sotilaskotitoiminta on hyvä har-
rastus ja sopii kaikenlaisille suoma-
laisille naisille ja miehillekin, jotka 
ovat kiinnostuneet vapaaehtoi-

sesta maanpuolustustyöstä. Mei-
tä on nuoria, keski-ikäisiä ja vä-
hän vanhempia, on opiskelijoita, 
työssä käyviä, työttömiä ja eläke-
läisiä. Kenenkään ei tarvitse osata 
kaikkea, vaan jokainen tuo oman 
osaamisensa tähän työhön ja niin 
saadaan ”ratas” pyörimään. Sa-
malla saa myös itse oppia.

Tarjoilujaoston sisar käy soti-
laskodissa ennalta sovituissa vuo-
roissaan, kirjastosisar työskentelee 
kirjastossa muutaman tunnin kuu-
kaudessa ja Liikkuvan sotilaskodin 
sisarta kiinnostavat maastokeikat 
ja harjoituksissa työskentely. Meil-
lä on myös paljon kahvituksia, jois-
sa sisaret toimivat palkatun henki-
lökunnan kattaus- ja kahvinkaato-
apuna. Viime kesänä saimme olla 
mukana veteraaneille tarkoitetus-
sa rosvopaistitilaisuudessa, jos-
sa katoimme pöytiä, kaadoimme 
kahvia ja veimme ruoka-annok-

Sodankylän Sotilaskotiyhdistyksen puheenjohtaja Leena Klemi-Lohiniva

Sotilaskotijärjestö  on maamme vanhin

Sotilaskotijärjestö on maam-
me vanhin vapaaehtoisuu-
teen perustuva maanpuolus-

tusjärjestö. Ikää toiminnallamme 
on 94 vuotta. Toiminnan tarkoi-
tuksena on tukea varusmiesten ja 
reservin kertausharjoituksissa ole-
vien hyvinvointia. 

Sotilaskotiaate tuli Suomeen 
Jääkäreiden mukana Saksasta, 
mistä on peräisin myös sisarten 
vihreä väri vaatetuksessa.  Järjes-
tössä on nyt 37 yhdistystä, jois-
sa työskentelee n. 6 000 sisarta. 
Vapaaehtoisia työtunteja tehdään 
valtakunnallisesti vuodessa noin 
200 000. Meillä Sodankylässä on 
reilut sata sisarta, joista aktiivisia 
on noin puolet. Tämän vuoden ai-
kana meille kertyy työtunteja noin 
6 000. Tuntimäärää lisää Maavoi-
mien Vaikuttamisharjoitus 2012, 
joka järjestettiin Rovajärvellä kesä-
kuussa. Oma yhdistyksemme hoiti 
harjoituksen sotilaskotitoiminnan 
– tosin mukana oli myös mukava 
vahvistus muista yhdistyksistä.

Vihreä sisar maissa, ra-
joilla, rannikoilla ja linna-
kesaarissa

Sotilaskotityötä tehdään pääasias-
sa kotivaruskunnissa, mutta seu-
raamme puolustusvoimia myös 
muualle silloin, kun meidät sinne 
kutsutaan. Sodankylän Sotilasko-
tiyhdistys pitää kiinteää sotilas-
kotia varuskunnassa kahdessa eri 
paikassa. Pidämme myös kanttii-
nia varuskuntasairaalassa ja lisäksi 
käymme myymäläautoilla eri har-
joitusalueilla. Kuluvan vuoden ko-
hokohtia oli päätös hankkia uusi 
myymäläauto yhdistykselle. Han-
ke alkoi sillä, että kävimme eteläs-
sä katsomassa muiden yhdistysten 
uusia autoja ja kyselemässä käyt-
tökokemuksia. Sisustus suunnitel-
tiin kuvien avulla täällä Sodanky-
lässä. Toivomme, että tammikuun 
loppuun mennessä voimme jo hu-
rautella harjoituksiin uudella au-
tolla.

Tulot varusmiesten viih-
tyvyyteen

Kaikki se tulo, joka toiminnastam-
me jää käyttökulujen jälkeen, käy-
tetään varusmiesten viihtyvyyteen. 
Kattojärjestöllemme Sotilaskotilii-
tolle annamme joka vuosi tulois-
ta 0,7 prosenttia. Nekin varat me-
nevät liitosta pääesikunnan kautta 
takaisin varuskuntiin palvelustaan 
suorittavien hyväksi.

Oma yhdistyksemme hankkii 
tuotoilla mm. erilaisia pelejä, sa-
nomalehtiä, liikuntavälineitä ja tie-
tokoneita. Kustannamme kahvi-
tuksia, konsertteja ja kotiuttamis-
juhlien ohjelmaa.  Järjestämme 
myös kaikille alokkaille tulojuhlan 
sotilaskodissa ja jaamme Sotilaan 
virsikirjat. Kirjastosta löytyy sekä 
luettavaa että kuunneltavaa. Kai-
kessa hankinnassa pyritään kuun-
telemaan varusmiehiä, joiden toi-
veet tulevat yhdistykselle Jääkäri-
toimikunnan kautta. 

sia vieraille.  Päivää voi luonnehtia 
yhdistykselle haasteelliseksi, kun 
alokkaiden vala oli saman päivän 
aamuna. 

Melkoinen projekti oli myös 
kutoa ja jakaa villasukat kaikille 
vuonna 2011 palvelukseen astu-
neille.

 Toimintaan kuuluvat myös si-
sarretket ja muut yhteiset tilaisuu-
det, joihin kutsumme mielenkiin-
toisia vieraita kertomaan meitä 
kiinnostavista asioista. 

MVH 2012:ssa jonot sotkuautolle olivat joskus 
pitkiä, mutta pojat olivat kiitettävän kärsiväl-
lisiä. Jos jonosta joutui poistumaan, niin aina 
joku piti paikkaa. 

Vihreä sisar Kyllik-
ki Tolonen toimi 
veteraanien rosvo-
paistitilaisuudessa 
elokuussa toisena 
”leipävastaavana”.

Jo 1990-luvulla Sotilaskotiliit-
to ja Pääesikunta sopivat, että so-
tilaskotijärjestö tulee tuottamaan 
puolustusvoimien tarvitsemat so-
tilaskotipalvelut kaikissa olosuh-
teissa. Sopimus uusittiin 2004 ja 
se ratifioitiin 2007. Tämä tarkoitta 
sitä, että meillä on tehtävä myös 
poikkeusoloissa ja sotilaskotijärjes-
tö kouluttaa sekä sisaria että hen-
kilökuntaa myös näihin poikkeus-
olotehtäviin.

Villasukkaprojektissa jaettiin kaikkiaan 1 239 sukkaparia. Sukkia jakamassa Hilja Jokela.

Kävimme onnittelemassa sotilaskotisisar Vilma Val-
viota hänen 90-vuotispäivänään elokuun lopulla.

Hilja Jokela ja Reijo Raekallion tanssivat taulut. 
Kävimme tutustumassa galleriaan eräänä rän-
täsateisena lauantaina huhtikuussa.

Syyskuussa retkeilimme Pallaksen upeissa maisemissa.

Tiettyjen vuosien jälkeen sekä 
sotilaskotisisar että meillä töis-
sä oleva voi saada kylpylälo-
man Tallinnaan. Iloiset matka-
laiset Pirkko Karjalainen (vas.), 
Tiina Korva ja Anne Aikio Tal-
linnan laivalla lokakuussa.
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Asevelvollisuussektorin johtaja, majuri Jukka Laine

Ylä-Lapin aluetoimiston kutsunnat 2012

Aluetoimiston tehtävissä 
korostuvat operatiivinen 
suunnittelu ja asevelvollis-

ten valvontatehtävät, joihin mm. 
kutsunnat kuuluvat. Asevelvolli-
suuslain mukaisesti kutsunnat pi-
detään vuosittain 15.8. - 15.12. vä-
lisenä aikana. Kutsuntavelvollinen 
on jokainen suomalainen mies-
puolinen kansalainen sinä vuonna, 
jona hän täyttää 18 vuotta.

Ylä-Lapin aluetoimiston vas-
tuualueeseen kuuluvat Suomen 

yhdeksän pohjoisinta kuntaa: So-
dankylä, Kittilä, Kolari, Muonio, 
Enontekiö, Pelkosenniemi, Savu-
koski, Inari ja Utsjoki.

Kutsunnat pidetään kun-
nittain

Vuonna 2012 Pelkosenniemen ja 
Savukosken kuntien kutsunnat pi-
dettiin yhtenä tilaisuutena Pelko-
senniemellä. Pääsääntöisesti kut-
sunnanalaiset määrätään palve-

lukseen Jääkäriprikaatin Sodanky-
lään ja Lapin rajavartioston raja-
jääkärikomppaniaan Ivaloon. Osa 
kutsunnanalaisista hakeutuu eri-
koisjoukkoihin.

Kutsuntojen valmistelut käyn-
nistävät vuosittain marraskuussa, 
jolloin laaditaan toimintakäskyt 
seuraavalle vuodelle. Toimintakäs-
kystä ilmenevät kutsuntojen ajan-
kohdat kunnittain. Toimintakäs-
kyn perusteella laaditaan kutsun-
takuulutus, joka käännetään kieli-

lain mukaisesti toiselle kotimaisel-
le ja saamenkielille. Vuoden alussa 
kutsuntakuulutus lähetetään kun-
tiin laitettavaksi kuntien virallisille 
ilmoitustauluille. Lisäksi kutsunta-
kuulutus liitetään osaksi Ylä-Lapin 
aluetoimiston Internet -sivuja.

Helmikuun aikana kutsunnan-
alaisille lähetetään kutsuntapos-
ti. Kesään mennessä kutsuntaan 
osallistuvat käyvät ennakkoter-
veystarkastuksessa ja täyttävät ky-
selylomakkeet sekä lähettävät ne 
aluetoimistoon. Ennen kutsuntoja 
aluetoimisto sopii yhteistoiminnas-
ta yhteistoimintaosapuolten kans-
sa. Kutsuntojen toteutusta tukevat 
kuntien lisäksi seurakunnat, polii-
silaitos ja veteraanijärjestöt.

Kutsuntapäivän ohjelma

Varsinainen kutsuntapäivä käsittää 
kutsuntojen avauksen ja varsinai-
sen kutsuntatoimituksen. Aluetoi-
miston päällikkö avaa kutsunnat ja 
julistaa hänelle suoduin valtuuksin 
kutsunnat avatuksi. Yhteistoimin-
taosapuolet tuovat omat terveh-
dyksen kutsuntoihin. 

Tervehdysten välillä Lapin soit-
tokunta esittää Pohjois-Suomessa 
toimivien joukkojen kunniamars-
seja ja sotaveteraanin tervehdyk-
sen jälkeen Sillanpään marssilau-
lun, joka kuunnellaan seisten. 

Vuonna 2012 lähes kaikkia 
Ylä-Lapin aluetoimiston järjestä-
miä kutsuntatilaisuuksia kunni-

oitti läsnäolollaan sotiemme ve-
teraani. Nuoret miehet kuunteli-
vat tarkkaavaisesti heidän puhei-
taan. Kaikissa puheissa tulee esil-
le eri tavoin vahva luottamus on-
nistumisesta vaikeissa tilanteissa ja 
olosuhteissa. Toivottavasti kunnia-
kansalaisten esimerkki kannustaa 
nuoria miehiä täyttämään asevel-
vollisuutensa mahdollisimman hy-
vin. Nythän on heidän vuoro.

Kutsuntatoimitus

Kutsuntatoimituksen aluksi kut-
suntasihteeri tarkastaa asevelvol-
lisen henkilötiedot ja asiakirjat. 
Lääkärintarkastuksen jälkeen kut-
suntavelvollinen siirtyy kutsunta-

Kuva: Keijo Pippola
Ylä-Lapin aluetoimiston päällikkö everstiluutnantti Petri 
Launonen luovuttaa muistoesinettä sotaveteraani Yrjö Het-
tulalle Kolarin kutsunnoissa 7.11.2012
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Everstiluutnantti evp Pekka J Heikkilä

Veteraaniesittelyssä 
Onni Moskuvaara

Sodankylän yhä harvenevas-
ta sotien veteraanien jou-
kosta on esittelyssämme vii-

me vuoden syyskuun 20. päivänä 
korkean 90-vuoden iän saavutta-
nut sotainvalidi, sotaveteraani On-
ni Moskuvaara. Hän aloitti nuore-
na työuransa poromiehenä, mut-
ta sota muutti vaikean haavoittu-
misen takia 12.06.1944 Karjalan 
kannaksen Kuuterselän taistelus-
sa hänen tulevaisuuden suunni-
telmansa kokonaan uudeksi. Hän 
olisi halunnut jatkaa poronhoito-
tehtävissä, mutta saatu 65 %:n 
sotainvaliditeetti kuntoutuksineen 
sai hänet hakeutumaan metsän-
hoidolliseen koulutukseen Ähtärin 
Tuomarniemen metsäkouluun. Tä-
tä kautta saatu metsätyönjohtajan 
koulutus ja sen jälkeinen työpaik-
ka metsähallituksen palveluksessa 
takasi työuran ja vuosittainen so-
tainvalidikuntoutus piti yllä työky-
vyn aina eläkeikään saakka.

Onni Moskuvaara asuu kau-
niissa omakotitalossaan kirkonky-
län tuntumassa yhdessä puolison-
sa Soilen kanssa, osallistuu voimi-
ensa mukaisesti sotainvalidi- ja ve-
teraaniyhdistystoimintaan aktiivi-
sesti harrastaa laulua, liikuntaa ja 
seuraa mielenkiinnolla päivän ta-
pahtumia. Sotainvalidi- ja veteraa-
niperinnetyö ovat lähellä hänen 
sydäntään.

Onni Moskuvaara palveli jat-
kosodan aikana Jalkaväkirykment-
ti 53:n I Pataljoonan jääkärijouk-
kueessa, aluksi Uhtuan suunnalla 

ja vuoden 1944 raskaiden torjun-
tataistelujen alkaessa kesäkuun 
alusta alkaen Karjalan kannaksel-
la. Näissä taisteluissa Kuuterselän 
mäellä putosi pommi aivan hänen 
viereensä, eikä hän sen jälkeisistä 
tapahtumista itse muista juuri mi-
tään. Häneltä aukesi valtimo räjäh-
dyksen voimasta ja hän järkyttyi 
täysin kykenemättä toimimaan jär-
kevästi. Avuksi tuli hänen ryhmän-
johtajansa alikersantti Elias Musto-
nen, joka karjaisi hänet maahan ja 
komento sai Onnin heittäytymään 
ojaan. Ryhmänjohtaja juoksi nope-
asti paikalle ja suojasi häntä, irrotti 
konepistoolin hihnan, teki siitä ki-
ristyssiteen ja sai verenvuodon ty-
rehtymään, toimitti hänet komen-
tokorsuun, jossa lääkintäaliupsee-
ri ryhtyi jatkotoimiin. Täältä Onni 
Moskuvaara tajuttomana evaku-
oitiin hevoskärryillä ensin puolen-
toista kilometrin päässä olleelle 
Mustanmäen kenttäsidontapaikal-
le. Sieltä matka jatkui ensiavun jäl-
keen paareilla auton lavalla vielä 
80 kilometriä Halilan kenttäsairaa-
lan pihanurmikolle. Samalla nur-
mikolla oli toistasataa muuta poti-
lasta, joiden joukosta aluetta kier-
täneet kaksi lääkintämajuria olivat 
huomanneet Onnin silmäluomen 
pienen liikahduksen ja komenta-
neet lääkintämiehet siirtämään 
hänet heti verensiirtoa varten sisä-
tiloihin. Näillä toimenpiteillä, seu-
ranneella siirrolla Viipurin sotasai-
raalaan ja sieltä edelleen Vaasaan, 
saatiin Onni Moskuvaara palaute-

tuksi takasin elävien kirjoihin, ja 
sotainvalidikuntoutuksen jälkeen 
vielä työelämään jälleenrakenta-
maan maatamme. Vaasasta hä-
net siirrettiin vielä Ouluun. Hänen 
jatkosotansa päättyi tähän vaike-
aan haavoittumiseen Kuuterseläs-
sä, mutta vasta vuonna 1945 hän 
pääsi siviilitehtäviin.

Oman ryhmänjohtajansa ja 
auttajansa Elias Mustosen ja jouk-
kueen varajohtajansa Hannes 
Kemppaisen Onni Moskuvaara ta-
pasi seuraavan kerran vasta vete-
raanitapaamisessa Oulussa vuon-
na 1984, neljäkymmentä vuotta 
tapahtumasta, ja silloin lausuttiin 
liikuttavat kiitoksen sanat pelas-
tajille.

Sotainvalidi Onni Moskuvaaran 
kokemasta on kirjoittanut mm. 
sotahistorioitsija, eversti evp, Niilo 
Lappalainen teoksessaan: Kuuter-
selkäkin murtui. Tästä kertomuk-
sesta on osia lainattu ainakin So-
dankylän veteraanimatrikkeliin ja 
Sotainvalidi-lehteen.

Toivotamme Onni Moskuvaa-
ralle perheineen hyvää vointia ja 
kaikkea hyvää tuleville päiville.

lautakuntaan, johon kuuluvat pu-
heenjohtajan lisäksi, sotilasjäsen 
ja kunnan edustaja. Lautakunta ei 
ole lainvoimainen ilman kunnan 
edustajaa. Lautakunnassa teh-
dään päätökset palveluskelpoisuu-
desta ja palveluspaikasta sekä pal-
veluksen aloittamisajankohdasta. 
Kutsuntavelvollisille tulostetaan 
palveluksen aloittamismääräys, 
jonka mukaisesti hänen on toimit-
tava. Kutsuntoihin osallistuu valta-
kunnallinen Elämä raiteilleen -pro-
jekti, jonka ohjaaja ottaa vastaa 
jokaisen kutsunnanalaisen. Ohjaa-
jan työhön kuuluu ohjata syrjäy-
tymisvaarassa tai muuten vaike-
uksissa olevat nuoret miehet yh-
teiskunnallisen avun piiriin. Tähän 
mennessä saadut tulokset ovat ol-
leet rohkaisevia ja aluksi kokeilu-
na käyttöönotettu toiminta jatkuu 
myös tulevina vuosina.

Vuonna 2012 Ylä-Lapin alue-
toimiston kutsunnoissa tulos on 
valtakunnallisesti verrattuna keski-
arvon yläpuolella. Kutsunnanalais-
ten omat esitykset palveluksen 
aloittamisajankohdasta ja palve-
luspaikasta kyettiin toteuttamaan 
lähes kaikkien kohdalla. Nuorten 
antama palaute kutsuntojen jär-
jestelyistä oli 4,1 (1 - 5).

Puolustusvoimauudis-
tuksen vaikutukset

Ylä-Lapin aluetoimisto jatkaa alue-
valvojan tehtäviä tekemällä asevel-
vollisia koskevia hallinnollisia pää-
töksiä ja järjestelemällä kutsunto-
ja vuoden 2014 loppuun saakka. 
Puolustusvoimauudistukseen liit-
tyen Ylä-Lapin aluetoimisto lak-
kautetaan vuoden 2014 loppuun 
mennessä. Vuoden 2015 alusta al-
kaen aluetoimiston tehtävistä La-
pin läänin alueella vastaa Rovanie-
melle perustettava Jääkäriprikaa-
tiin kuuluva aluetoimisto.

Sotaveteraani Niilo Muotkan pojan pojan pojan poika Joni Muotka osallistui kut-
suntavelvollisena Muonion kutsutoihin 8.11.2012.

Everstiluutnantti  Petri Launonen luovuttaa muistoesinettä sotaveteraani Niilo 
Muotkalle Muonion kutsunnoissa  8.11.2012

Everstiluutnantti Petri Launonen luo-
vuttaa muistoesinettä sotaveteraani 
Oiva Honkaselle Kittilän kutsunnois-
sa 6.11.2012

Kuvat: Keijo Pippola
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Jääkäriprikaatin kilta ry:n puheenjohtaja, professori Tauno Turunen

Jääkäriprikaatin killan juhlavuosi takana - tulevaisuus 
edessä

Vuosi 2012 oli Jääkäriprikaa-
tin killan juhlavuosi. Se aloi-
tettiin perinnetiloissa pide-

tyllä killan hallituksen juhlakoko-
uksella  13.2.2012 päivälleen 50 
vuotta killan Vaasassa pidetyn pe-
rustamiskokouksen jälkeen. Tuol-
loin kilta aloitti toimintansa ni-
mellä Jääkäripataljoona 1:n kilta 
ry.  Killan viimeisin sääntö- ja ni-
menmuutos tapahtui 26.04.1985 
kun Jääkäriprikaatin kilta ry rekis-
teröitiin. Killan kotipaikka on So-
dankylän kunta  ja toiminta-alue 
koko Suomen valtakunnan alue. 
Jääkäriprikaatin killan lippu nau-
lattiin ja vihittiin 10.03.1992 yh-
distyksen 30-vuotisjuhlassa, jo-
ten kahden vuosikymmenen ajan 
on killan lippu liehunut eri puolil-
la maatamme tilaisuuksissa, joihin 
yhdistyksemme lipun käyttö kuu-
luu. Tästä ovat huolehtineet Jää-
käriprikaatin killan paikallisosas-
tot, joilla on hallussaan jääkärin 
värein toteutetun lippumme 
painetut kopiot. Lipusta on 
myös valmistettu pienois-
lippu, jonka 1. kappale on 
nähtävillä Jääkäriprikaatin 
perinnehuoneessa.

Jääkäriprikaatin killan 
kunniamarssi on ”Vapau-
temme turvaajat” , jonka 
laulettu kantaesitys kuul-
tiin killan 40-vuotisjuh-
lassa 08.03.2002.

Jääkäriprikaatin kil-
lan perustaminen jo 
toimivan jääkäripe-
rinteitä vaalivan kil-
lan luomalle perustal-
le oli varsin luonnol-
linen päätös, mutta 
huomattavan ajan täl-
laisen asian käsittely kui-
tenkin niin killan jäsenistön 

kuin vuonna 1979 perustetun Jää-
käriprikaatinkin taholta vaati. Asi-
an perusteellisen käsittelyn tulok-
sena syntyi Jääkäriprikaatin kilta, 
jolla on mahdollisuus kattavasti 
vaalia jääkärien perinteitä nyt ja 
myös tulevaisuudessa. Vuosikym-
meniä vaatineen työn tuloksena 
syntyneen Jääkäriprikaatin perin-
netilan aineistot esittelevät osal-
taan perinnejoukkojemme histori-
aa. Perinteiden vaalimiseen kuuluu 
toki muutakin kuin esittelytilojen 
vitriineissä oleva materiaali.

Jääkäriprikaatin kilta juhli puo-
len vuosisadan olemassaoloaan 
Vaasassa kesällä 2012 samoissa 
tiloissa, missä kilta aikoinaan pe-
rustettiin. Ohjelmaltaan arvokkaa-
seen juhlaan osallistui kaikkiaan 
noin sata killan jäsentä, joista kak-
si osanottajaa olivat olleet mukana 
jo killan perustavassa kokoukses-
sa puoli vuosisataa aikaisemmin.  
Juhlien ohjelmaan liittyi myös pol-
kupyörämarssi  Sodankylästä Vaa-
saan. Marssiin osallistuneet näytti-
vät yleistä kateutta herättävän tyy-
tyväisiltä ja ylpeiltä juhlapaikalla. 

Jääkäriprikaatin killan tarkoi-
tuksena on mm. maanpuolustus-
hengen vaaliminen, Jääkäriprikaa-
tin ja sen täydennysalueen väes-
tön toisiinsa lähentäminen, jäsen-
tensä keskeisenä yhdyssiteenä toi-
miminen sekä killan piiriin kuulu-
vien historiallisten perinteiden ja 
yhteisten muistojen vaaliminen. 
Kilta pyrkii edistämään Jääkäripri-
kaatissa palvelevien varusmiesten 
viihtyvyyttä ja tukee toiminnallaan 
myös jäsenkuntansa sotien vete-
raaneja. 

Killan varsinaiseksi jäseneksi 
pääsee jokainen Jääkäriprikaatissa 
palvellut tai palveleva hyvämainei-
nen Suomen kansalainen, jonka 
killan hallitus jäseneksi hyväksyy. 

Hallitus voi hyväksyä killan varsi-
naiseksi jäseneksi muunkin täysi-
ikäisen hyvämaineisen Suomen 
kansalaisen, joka on kiinnostunut 
killan toiminnasta.

Jäsenyys edellyttää jäsenmak-
suun sitoutumista, joka voi olla 
vuosittainen tai kertamaksu. Kilta 
vahvistaa jäsenmaksunsa vuosit-
tain.  Varusmies, joka liittyy killan 
varsinaiseksi jäseneksi on vapaa 
siltä kulumassa olevalta toimin-
tavuodelta, jolloin liittyminen ta-
pahtuu. Killan jäsenmaksu on ai-
na ollut hyvin kohtuullinen.

Killalla on myös kannattavia 
yksityisiä tai yhteisöjäseniä sekä 
kunniajäseniä. Killan jäsenet voi-
vat muodostaa epäitsenäisiä re-
kisteröimättömiä paikallisosasto-
ja. 

Alueellinen toiminta perustuu 
käytännössä tällaisten paikallis-
osastojen aktiivisuuteen. 

Edellä luetellut killan sääntöjen 
mukaiset jäsenyyskelpoisuudet ei-
vät ole kovinkaan rajoittavia. Jäse-
nyys kuitenkin edellyttää aina kil-
lan hallituksen hyväksymistä.

Jääkäriprikaatin joukko-osas-
tokillalla on tällä hetkellä hieman 
yli 800 jäsentä. Killan jäsenyysra-
kenne on hitaasti muuttumassa ja 
tämä on toki huomattu killassa. 
Aikaisemmin vahva ja myös toi-
minnallisesti aktiivinen perinne-
joukkojemme veteraanien luku-
määrä pienenee vähitellen. Jäl-
jellä olevien veteraanien ikäkin 
alkaa jo usein aiheuttaa käy-
tännön rajoituksia varsinaiseen  
aktiiviseen toimintaan osal-
listumiseen. Uusien jäsenten 
kertymä ei ole jokaisena vuo-
tena 2000 luvulla pystynyt 
korvamaan poistuneiden 
jäsenten määrää. Suurin 
potentiaalisten uusien 
varsinaisten jäsenten 

Kuva: Pekka J Heikkilä

massa muodostuu Jääkäriprikaa-
tissa varusmiespalvelustaan suo-
rittavista nuorista miehistä ja nai-
sista. Jäsenkertymä ei ole kuiten-
kaan ollut niin suuri kuin kilta olisi 
toivonut. Kilta joutuu miettimään 
tähän liittyviä syitä ja todennä-
köisesti hakemaan uusia ratkaisu-
ja myös yhdessä Jääkäriprikaatin 
kanssa.  

Lähivuosina tapahtuu voima-
kas jäsenrakenteen muutos joka 

tapauksessa.  Jäsenkentän alueel-
linen jakautuma myös muuttuu hi-
taasti tavalla, joka painottuu Jää-
käriprikaatissa palvelevien varus-
miesten kotipaikkakuntien alueel-
lisen jakautuman mukaiseen suun-
taan. Nykyisen valtakunnallisen 
toiminta-alueen tarkistamista ei 
Killan tarvitse kuitenkaan harkita. 
Sotien veteraanit ovat killan arvo-
kas kohderyhmä niin kauan kuin 
yksikin veteraani on tarvitsemas-

sa mahdollista killan tukea. Uuden 
rakenteen vähitellen syntyessä kil-
lan jäsenistöön myös perinteisten 
käytännön toimintamuotojemme 
osittainen uudelleen tarkastelu tu-
lee väistämättä tehtäväksi. Tässä 
on otettava huomioon myös jäse-
nistömme ”kylmän sodan jälkei-
sen” sukupolven toiveet. 

Jos maailman meno on lähivuo-
sikymmeninä sellainen, että Jääkä-
riprikaatin kilta ry viettää 75-vuo-
tisjuhliaan, niin ne tulevat olemaan 
erilaiset kuin 50-vuotisjuhlamme 
vuonna 2012. Kuitenkin näissä 
mahdollisissa tulevissa juhlissa ko-
rostetaan edelleenkin maanpuo-
lustushenkeä ja jäsenten keski-

näistä ystävyyttä sekä arvostetaan 
vaalimiamme joukko-osastoperin-
teitä. 

Juhlavuoden kunniaksi on kil-
lan internet-kotisivut uusittu ja 
päivitetty ja jo 18. vuosipainok-
sensa saanut Jääkäriprikaatin kil-
takäsikirja on kokenut olemassa-
olonsa ajan suurimman muutos-
päivityksen sisällössään.

Kilta kiittää perinnejoukko-
osastoaan Jääkäriprikaatia päätty-
neen juhlavuotensa monipuolises-
ta tukemisesta ja toivottaa Jääkä-
riprikaatille parhainta menestystä 
edessä olevissa haasteissa puolus-
tusvoimauudistuksen toteutusjär-
jestelyissä. Näiden haasteiden to-
teutukseen valmistautuu kiltakin 
omalta perinteenvaalinnan osalta.
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Everstiluutnantti evp Pekka J Heikkilä

Martti Liuhala syntyi Sel-
ma ja Frans Kangas-Liu-
halan suurperheeseen 

01.01.1916 kahdentenatoista lap-
sena. Maatiloilla elettiin täysin 
omavaraistaloudessa. Työhevoset, 
monipuoliset kädentaidot, työväki 
ja lapset pyörittivät raskasta maa-
tilan arkea. Sähköt saatiin Kangas-
Liuhalaan, kun Martti oli 8-vuoti-
as koulupoika. Hänen koulunkäyn-
tiinsä kuului kiertokoulu kylällä, 
vähän poikakoulua Lauttakylässä 
ja yksivuotisen maamieskoulun. 

Kiltaveli Martti Liuhala (1916 – 2012) in memoriam

Matemaattisesti lahjakkaana 
hän olisi halunnut käydä enem-
män kouluja, mutta tilan kiireet 
estivät haaveen. Maatilan isännyy-
den hän joutui ottamaan varhain 
vain 20 vuotiaana puolisonsa Syl-
vin kanssa isänsä varhaisen kuole-
man vuoksi.

Martti Liuhalan sota-ajasta tu-
li poikkeuksellisen pitkä ja raskas. 
Isäntä lähti 15 kk kestäneeseen va-
rusmiespalvelukseen 07.09.1938. 
Hän palveli Kannaksella Terijoel-
la Jääkäripataljoona 1:ssä ja jou-
tui miinoitusalikersantin komen-
nuksellaan todistamaan rajan pin-
nassa talvisodan aloittaneet ”Mai-
nilan laukaukset”, kun niistä osa 
osui heidän majapaikkaansa Kel-
lomäen VPK:n taloon. Talvisota al-
koi 30.11.1939 ja Martin isänmaan 
palvelus jatkui suoraan Jääkäripa-
taljoona 1:ssä. 

Kollaanjoella 24.01.1940 hän 
haavoittui vaikeasti vastahyökkä-
yksessä tullen tajuihinsa vasta kol-
men vuorokauden kuluttua Sor-
tavalan sairaalassa. Jatkosodassa 
Martti Liuhala haavoittui uudel-
leen jalkoihin ja käteen. Tästä hän 
toipui Helsingin sotilassairaalassa. 
Martin koettelemukset eivät jää-
neet vain omiin haavoittumisiin. 
Hänen 5 vuotias tyttärensä ja nuo-
ri vaimonsa kuolivat sodan aikana. 
Lisäksi hänen kaksi veljeään kaatui 
rintamalla ja sodan loppuvaihees-
sa Martti itse sairastui vielä vaka-
vaan aivokalvontulehdukseen.

Rauhan tultua Martti Liuhala 
maanviljelijänä ja maatalon isän-
tänä eli ajassa ja katsoi eteen-
päin. Kotikuntansa Huittisten ke-
hittämiseen hän uhrasi vuosikym-
menet aikaansa. Huittisten tultua 
kauppalaksi, hän toimi kauppalan-
hallituksen varapuheenjohtajana. 
Myös Huittisten seurakunnassa 
hän toimi aktiivisesti kolme vuosi-
kymmentä.

Martti Liuhalasta tuli killan ai-
naisjäseneksi liityttyään suuri So-
dankylän ystävä, joka useita kym-
meniä kertoja vuosikymmenien ai-
kana matkusti kiltatapaamisiin So-
dankylään ja osallistui lisäksi use-
alle kiltamatkalle entisille sotien ai-
kaisille taistelupaikoille, joilla hän 

muisteli muiden iloksi omakohtai-
sia kovia kokemuksiaan sotien ai-
kana. Avoimena ja rehtinä suoma-
laisena hän tuli toimeen kaikkien 
kanssa ja hänen läsnäoloaan ta-
pahtumissa arvostettiin. Jääkärip-
rikaatin perinnetiloissa on hänellä 
Kollaalla rintataskussaan ollut Uusi 
testamentti, jonka luoti on läpäis-
syt. Tämän kirjan hän kertoi pelas-
taneen hänen henkensä Kollaalla. 
Tästä kiitollisena hän neuloi ryijyn, 
jonka sitten lahjoitti 11.03.1979 
perinnejoukon perinnetiloihin esil-
le laitettavaksi. Ryijy on esillä Jää-
käriprikaatin perinnetiloissa kerto-
massa omaa tarinaansa.

Killan ainaisjäsenenä Martti 
Liuhala oli koko jäsenyysaikansa ja 
lisäksi vuodesta 1996 alkaen killan 
valtuuskunnan jäsen kuolemaan-
sa saakka. kilta-ansioistaan hänet 
palkittiin mm. Jääkäriprikaatin La-
pin Jääkäriristillä v. 2002 ja Hopei-
sella Kiltaristillä v. 1990.

Killan hallitus ja jäsenistö teke-
vät kunniaa pitkän elämän näh-
neelle perinnejoukon sotien vete-
raanin valoisalle muistolle. 

Everstiluutnantti evp Pekka J Heikkilä

Everstiluutnantti Lauri Korhonen in memoriam

Killan 50-vuotisjuhlavuoteen 
mahtui sekä ilon että surun 
juhlia. Vuoden aikana koim-

me raskaana menetyksenä sen, 
että kolme kiltamme tehtävissä 
ansioitunutta kiltaveljeämme kuo-
li lyhyen ajan sisällä. He kaikki oli-
vat vuosikokouksen killan valtuus-
kuntaan valitsemia jäseniä. Heistä 
Olavi Turusen ja Martti Liuhalan 
lisäksi kuoli myös entinen kiltam-
me puheenjohtaja, everstiluut-
nantti Lauri Korhonen. Hän kuoli 
tapaturmaisesti liikenneonnetto-
muudessa syyskuun 20. päivänä 
kotipaikkakunnallaan Hyvinkäällä. 
Lauri Korhonen suoritti varusmies-
palveluksensa Pohjanmaan Jääkä-
ripataljoonassa Vaasassa, tullen 
upseerikokelaana tuolloin kotiutu-
essaan syyskuussa 1961 palkituksi 
Jalkaväen Säätiön mitalilla. Hänen 
isänsä oli jo aikoinaan palvellut 
nuorempana upseerina Polkupyö-
räpataljoona 1 – Jääkäripataljoona 

1:ssä Terijoella 1934 – 38 ja ken-
raalina Pohjois-Suomen Sotilas-
läänin komentajana 1966 – 1971 
Oulussa ennen reserviin siirtymis-
tään. Nykyisen Lapin Jääkärin tie 
oli siten sekä isälle että pojalle tut-
tu monista yhteyksistä. Lauri Kor-
honen arvosti erityisesti komenta-
juuttaan Lapin Jääkäripataljoonas-
sa 27.04.1984 – 26.05.1987, ollen 
järjestyksessä joukon 27. komenta-
ja. Hän oli juhlistamassa aikanaan 
komentamansa joukon 90-vuotis-
juhlaa Sodankylässä 11.03.2011. 
Hän jäi myös viimeiseksi kiltam-
me jäseneksi, joka kilta-ansiois-
taan palkittiin Maanpuolustuskil-
tojen Liiton Kilta-ansiomitalilla, jo-
ka hänelle luovutettiin killan kesä-
päivillä Kauhavalla kesällä 2010. 
Tämä siksi, että kiltamme erosi lii-
tosta tämän jälkeen vuoden 2011 
lopussa. Iloisena ja elämänmyön-
teisenä luoteeltaan Laurilla oli ai-
na pieni kuje mielessään, ketään 

kuitenkaan tarkoituksella loukkaa-
matta. Erityisesti muistuu mieleen 
hänen uhkarohkea kurkistuksen-
sa talven muodostaman lumilipan 
yli kohti yli puolen kilometrin tyh-
jyyttä Ruotsin korkeimman tuntu-
rin Kebnekaisen huipulla ystävyys-
joukko-osastovierailun yhteydessä 
Kiirunan Jääkärirykmenttiin kevät-
talvella 1985. Me muut paikalla-
olijat jähmetyimme kauhusta täs-
tä kujeesta. Lauri Korhonen ehti 
kiertää maailmaa paitsi sotilaana 
YK:n rauhanturvatehtävissä useis-
sa kohteissa, myös Arja-vaimonsa 
kanssa heille rakkaan karavaana-
ri-harrastuksen matkoilla. Näistä 
matkoista Lauri kirjoitti muisteluk-
sia myös Etupyörä-lehteemme. 

Lauri Korhonen oli syntynyt 
09.08.1939 Kontiolahdella. Hän 
johti kiltaamme sen puheenjohta-
jana vuosina 1985 – 1987. Kiltavel-
jet ja sisaret tekevät kunniaa hyvän 
ystävämme kauniille muistolle.

Martti Liuhalan vävyn Jukka Tuorin laatimasta muistokirjoituksesta muokannut
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Sotilasmestari Veikko Korkka, 
sotiemme veteraani
Veteraanin sotatie Syväriltä Kilpis-
järven arktisiin olosuhteisiin
Haastattelu: 
Evl  Jouko Lahdenperä

”Olen Veikko Korkka, synnyin 
Metsäpirtin Tapparissa 1.4.1925 
Laatokan rannalla, josta oli neljä-
sataa metriä valtakunnan vanhaan 
rajaan.  Pikkupojasta saakka ihailin 
sotilaita. Rajavartioasema oli mei-
dän kotikylässäja rajamiehet kä-
vivät meiltä aina ostamassa äidin 
tekemiä piirakoita. Heillä oli  aseet 
mukana ja minä silittelin aseita ja 
ajattelin, että jos tommosen jos-
kus saisin. Niin pienestä  kun muis-
tan ajattelin, että kun minusta tu-
lee iso niin ryhdyn rajamieheksi.

Kun talvisota syttyi 30.11.1939 
rajaseutu evakuoitiin ja meidät siir-
rettiin Pieksämäelle Naarajärven 
lentokentän viereen, jossa pelkä-
simme talvisodan ajan. Kun jatko-
sota  alkoi kesällä 41, olin Inarissa 
Kaamasen tietyömaalla. Reserviläi-
set kutsuttiin palvelukseen ja mei-
dät nuoremmat lastattiin autoon 
ja kuljetettiin Petsamoon Parkki-
nan kylään. Siellä muodostettiin 
linnoitusosasto 4, joka oli Pääma-
jan alainen. Se alistettiin saksalai-
sille ja olimme saksalaisten muo-
nissa. Meillä oli suomalainen työn-
johto ja teimme tietä Parkkinan 
kylästä kohti Muurmanskia. 

Saksalaiset hyökkäsivät kahden 
divisioonan voimin tien suunnas-
sa kohti Muurmanskia. Se oli se 
Vuoristoarmeijakunta. Siellä jou-

duin tämän sotatilan kanssa teke-
misiin ensimmäisen kerran. Mutta 
kun tuli kylmä ja satoi räntää, niin 
kirjoitin äidille, että lähettää mi-
nulle virkatodistuksen, jotta pää-
sen täältä pois. Vein virkatodistuk-
sen päälliköllemme reservin luut-
nantti Toivoselle. Hän katsoi sitä 
ja totesi:” Poika on irrotettu tissis-
tä vähän liian aikaisin.” Olin kuu-
dentoista vanha silloin. Sieltä tulin 
sitten Pohjanmaalle, jossa äiti oli 
evakossa.

Ei minua se siviilihomma huvit-
tanut. Menin Seinäjoen sotilaspii-
riin ja väittelin vähän aikaa kutsun-
tavääpelin kanssa, joka sanoi, et-
tei sinne Karjalan kannakselle pää-
se. Panin vastaan ja niin hän pas-
sitti minut Valkjärvelle, jossa olin  
syksystä jouluun. Sitten siirrettiin 
Äänislinnaan ja siellä olin pari viik-
koa. Lastattiin vaunuja ja purettiin. 
Jäätynyttä perunaa avovaunuissa. 
Talven mittaan siirryttiin etelään 
Tokarin asemalle ja siitä Homoro-
vitsin suuntaan menevää tietä Vit-
man kylään Syvärin varteen. Kyläs-
sä oli myös 11.D:n komentopaik-
ka. Heiskanen eli” Kylmä Kalle” oli 
divisjoonan komentajana. 

Siellä kaivettiin asemia Syvärin  
pohjoisrannalle. Joukot olivat 30 - 
40 kilometriä Syvärin takana Ho-
morovitsin suunnassa. Minä aje-
lin hevosta ja hevosella hain postia 
ja muuta Tokarin asemalta, jonne 
oli matkaa jotain 27-28 kilomet-
riä. Eräällä matkalla tuli lotta mi-
nua vastaan ja kysyi, että mitä sinä 
Veikko täällä teet, lotta oli serkku-
ni Elisa Hämäläinen kotipitäjästä. 
Hän kertoi, että on kenttäsairaa-
lassa lottana. Semmoinen tapaus. 
Sitten keväällä, en päivämäärää 
muista, tuli marskilta käsky, että 
kaikki alle 18 vuotiaat pois rinta-
malta. Minäkin sain litteran. To-
karin asemalla kävin täisaunassa. 
Muuten ei päässyt junaan. Sitten 
junaan ja kotirintamalle, jossa oli 
kova työvoimapula. Jouduin kut-
suntaan v. 43 talvella ja alokkaak-
si jalkaväen koulutuskeskus 4:ään, 
joka oli Enäjärvi - Korpijärvi alueel-
la. Sitten ryhmänjohtajakurssille, 

joka kesti kolme kuukautta. Ali-
upseerikoulu loppui v. 43 syyske-
sällä ja jouduin Lappeenrantaan 
koulutuskeskukseen ryhmänjoh-
tajaksi ja santsariksi aliupseeri-
kouluun.  Muut vietiin rintamalle, 
mutta minua ei. Kysyin asiaa pääl-
liköltä. Hän sanoi, että Korkka tei-
tä tarvitaan täällä. Minut ylennet-
tiin 24.6.44 alikersantiksi.

Kesäkuun aikana koulutuskes-
kus siirrettiin Parolaan, jossa kou-
lutettiin v. 26 syntyneitä, jotka sit-
ten rauhan tultua nekin kotiutet-
tiin. Ryhdyimme valmistautumaan 
Lapin sotaan.

Meidät koottiin ja siirrettiin Ur-
jalaan ja muodostettiin pataljoona 
N. Syksyn mittaan meidät siirret-
tiin Oulun lähelle Martinniemeen. 
Kun Tornion maihinnousu oli ta-
pahtunut, meidätkin siirrettiin lai-
voilla Röyttään ja Tornion kaupun-
kiin. Olimme siellä jonkinlainen va-
ruskuntapataljoona tai täydennys-
pataljoona. Sota jatkui Muoniosta 
pohjoiseen ja Jalkaväkirykmentti 
11:ta reserviläisia ruvettiin kotiut-
tamaan. Meidät siirrettiin Muoni-
oon ja muodostettiin uudestaan  
Jalkaväkirykmentti 11:sta yksikkö-
jä. Minäkin kuuluin toisen patal-
joonan viidenteen komppaniaan. 
Päällikkönä oli ensin luutnantti 
Rantala Porilainen rikosetsivä. Sit-
ten tuli päälliköksi kapteeni Viljo 
Vierimaa. Reserviläiset olivat jouk-
kueenjohtajina, mutta valvontako-
mission käskystä nekin piti kotiut-
taa. 

Näin meistä 25 alkuvuodes-
ta syntyneistä alikersanteista teh-
tiin joukkueen johtajia. Aliker-
santti Matti Kurki Ensosta oli nel-
jännen joukkueen johtaja. Aliker-
santti Risto Matoniemi  Lammilta 
oli kolmannen joukkueen johtaja. 
Toisen joukkueen johtaja oli aliker-
santti Majuri Hollolasta, elää tänä-
kin päivänä Lahdessa. Minusta tu-
li ensimmäisen joukkueen johtaja. 
Sanoin, ettei minulla ole vastaavaa 
koulutusta. Tähän kotiutuva jouk-
kueen johtaja antoi neuvon, että 
hiihtäkää edessä, kyllä ne perässä 
tulevat.

Sillä kokoonpanolla harjoitel-
tiin, ammuttiin, tervattiin suk-
sia  ym. Saimme hyvät varusteet. 
Kahdet uutta vastaavat lapikkaat, 
puoliturkit ja turkisliivit. Ne olivat 
todella tarpeen. Jouluksi hiihdim-

Pohjan prikaatin kilta ry
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Pohjan prikaatin kilta lahjoitti television varusmiesten käyttöön.

Killan syystapaamiseen Sodankylään kokoontuneet kil-
talaiset ryhmittyivät kuvaan Sattasessa uudelle sijoi-
tuspaikalleen siirretyn Jänkäjääkärien kotiuttamiskiven 
(02.11.1944) ympärille. Killan kunnioittavat kiitokset 
Sodankylän kunnalle ja Jääkäriprikaatille siirron toteu-
tuksesta. Tulevan kesän aikana saadaan asiasta kertova 
kolmikielinen esittelytaulu valmiiksi kiven viereen (kuvan 
oikeaan reunaan).
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me Karessuvantoon, jossa Jalkavä-
kirykmennti 8 oli etulinjassa. Me 
olimme reservinä. Joulu vietet-
tiin Karessuvannossa. Ilmahyök-
käyksessä menetimme ensimmäi-
set miehet, kaksi haavoittui ja yk-
si rovaniemeläinen kaatui. Nimeä 
en muista. Joululahjoina saimme 
tuntemattoman sotilaan paketteja 
Ruotsista. Meidän yksikössä, jon-
ka vahvuus oli noin 150, joka mies 
sai paketin. Siinä oli kaikkea hyvää 
mitä me ei oltu saatu, suklaata, 
kahvia, teetä, kaakaota ja sokeria 
ja muuta hyvää. Kaiken lisäksi oli 
kaksi valkoista kynttilää, joita käy-
tettiin suksien voiteluun kun muu-
ta ei ollut.

Joulun jälkeen otimme rinta-
mavastuun Karessuvannon poh-
joispuolella Markkinan kylän koh-
dalla. Meidän asemat oli Lätäse-
nonjoen eteläpuolella ja saksalai-
set olivat siinä pohjoispuolella. Sii-
nä opeteltiin sodankäyntiä varti-
ointia ja partiointia kunnes 11.1.45 
saksalaiset irtautuivat  Lätäsenon 
pohjoispuolelta ja vetäytyivät aina 
Kilpisjärvelle saakka. Kärkikomp-
paniana lähti ensimmäisen patal-
joonan ensimmäinen komppania, 
joka oli täysvahva kiväärikomppa-
nia. Johtajana oli Mauri Valkonen. 
Hänen veljensä  Pentti oli kaatunut 
Tornion taisteluissa. 

Toinen pataljoona lähti toises-
sa portaassa ja meidän komppa-
nia johtajanaan kapteeni Viljo Vie-
rimaa. Ensimmäinen komppania 
saavutti Kilpisjärven eteläpään 16. 
tammikuuta ja me tulimme muu-
tama päivä myöhemmin. Etulinja 
muodostui Kilpisjärven eteläpään 
tasalle siten, että komentopaikka 
oli Muotkatakan juuressa ja tuki-
kohta Kaira oli tien suunnassa ki-
lometri eteenpäin. 

Meidän tukikohta Martti oli Ai-
lahkavaaran suuntaan ei kuiten-
kaan vaaran päällä vaan Kolkko-
aivin kohdalla. Seuraava tukikohta 
oli Ailahkavaaran itäpäässä, Ailah-
kajärven eteläpuolella. Se oli avoi-
mella sivustalla oleva äärimmäinen 
tukikohta, Pentti nimeltään. Pent-
ti oli siellä tukikohdan päällikkö-
nä. Kun tukikohtia muodostettiin 
niin silloin tuli kadettiupseereita 
tukikohtien päälliköiksi ja me ali-
kersantit jäimme pienempien tu-
kikohtien päälliköiksi. Minäkin olin 
siellä Taatsavaaran kupeella lähel-

lä Ruotsin rajaa. Siellä oli yksi tuki-
kohta, jonka päällikkönä olin muu-
taman viikon. Seuraava vaihe oli, 
kun saksalaiset vetäytyivät Pikku-
vaaralta  ja Salmivaarasta, jonka 
seurauksena ensimmäinen komp-
pania miehitti Salmivaaran ja pik-
kuvaaran. Meidän komppanian 
viides joukkue miehitti Ailahkavaa-
ran, jonka pituus on kahdeksan ki-
lometriä ja leveyskin noin kaksi ki-
lometriä. Olimme siellä yhtäjak-
soisesti neljätoista vuorokautta 
sissimuonilla. Sissimuonaa tuotiin 
huollosta Salmivaaraan, josta me 
haimme ne ahkiolla.

Osa muonista oli pilaantunut-
ta, homeista, ne oli pakattu jo 
vuonna 40. Vain pienet lihapurkit 
olivat syötäviä. Lisäksi saatiin Tor-
niosta sotasaaliina saatuja saksa-
laisia hernepurkkeja, joissa oli var-
sineen murskattuja herneitä.  

Teltat, aina kaksi päällekkäin, 
kaivettiin lumeen ja lumesta teh-
tiin suojavallit tuulta ja viimaa vas-
taan. Tunturikoivu paloi pystyka-
minoissa hyvin. Pystykaminat saa-
tiin Karessuvannossa. Sitä ennen 
oli käytössä sammakkokaminat, 
jotka olivat huonoja Lapin olosuh-
teisiin. 

Hiihtomarssin aikana oli pak-
kasta 51 astetta. Lukema saatiin, 
kun kapteeni Vierimaan käskys-
tä lähetti Packalen hiihti Ruotsin 
puolelle, jossa oli pari taloa. Hiih-
dettiin lumipuvut päällä, reppu se-
lässä ja turkki repun päällä, josta 
sen sai helposti päälle. Jalkineet 
otettiin 1-2 numeroa suurem-
mat, jotta sukkia ja rättejä mahtui 
enemmän. 

Aseet pidettiin kuivina ja niitä 
aina välillä käsiteltiin ja varmistut-
tiin niiden toimintakunnosta. Ker-
ran konepistoolimies yritti ampua 
kettua, mutta ase ei toiminut. Hä-
nellä oli kolme rumpulipasta, joi-
ta ei saanut lipastaa täyteen niissä 
olosuhteissa. Lahti-Saloranta pika-
kivääri oli vaikea pidettävä toimin-
tavalmiina, se oli tehty jotenkin lii-
an tiukaksi. Venäläinen Dektarjev 
sen sijaan toimi hyvin.

Vaikeinta oli jatkuva nälkä sis-
simuonan aikana. Täitä oli kaikil-
la. Huolto oli hevosten varassa ja 
vain elintärkeät asiat voitiin hoi-
taa. Puutteista huolimatta pahoja 
paleltumia ei tullut. Kapteeni Vie-

rimaa oli pohjoisen poikia ja osasi 
pitää miehistään hyvää huolta.

Seuraava vaihe olikin, että sak-
salaiset vetäytyivät Suomen puo-
lelta pois. Kapteeni Valkosen joh-
tama partio nosti lipun, itse asiassa 
26.4. klo 01.15  pyykillä. Valkonen 
piti puhuttelun ja ammutti kunnia-
laukaukset. Pataljoonan komenta-
jan toimesta  nostettiin jo isompi 
lippu päivällä 26.4 ja 27.4 rykmen-
tin komentaja, jonka mukana oli jo 
lehtimiehiä ja  valokuvaajia, nosti 
sotalipun pyykille. Tällöin tavattiin 
myös saksalaisia upseereita, jotka 
ilmoittivat ettei suomen alueella 
ole enää saksalaisia joukkoja. 

Tämän jälkeen meidän yksik-
kö siirrettiin Siilastuvan maastoon 
ja muodostettiin tukikohdat Jeh-
kastunturille lähelle Norjan rajaa. 
Meidän joukkue oli Pikku Mallan 
päällä tehtävänä rajan varmistus. 
Ei tiedetty missä saksalaiset olivat. 
Mutta mitään häiriötä ei ollut sak-
salaisten taholta. Saksalaiset an-
tautuivat Norjassa samoihin aikoi-
hin kuin emämaassakin. Meidät 
koottiin Siilastuvan maastoon, jos-
sa pataljoonan komentaja eversti-
luutnantti Loimu piti meille puhut-
telun. Kiitteli meitä hyvistä suori-
tuksista, että olemme selviytyneet 
talven ankarista pakkasista. Jaet-
tiin 6 kappaletta kunniamerkke-
jä, vapaudenmitali toisen luokan, 
jonka minäkin sain. Tämä tapah-
tui 20.5.45. Tämän jälkeen lähdin  
seitsemän päivän lomalle. Ymmär-
sin niin, että kun minusta ja ali-
kersantti majurista oli tehty ylen-
nysesitys, joka ei mennyt läpi, niin 
sain loman. Eino majurin nimi mai-
nittiin taistelukertomuksessa. Eino 
olikin todennut, että olisi ottanut 
mieluummin loman.

Minä lähdin lomalle. Autotie 
oli Karessuvantoon saakka, jon-
ne oli yli 100 kilometriä. Lomalai-
set kävelivät Kilpisjärveltä Hieta-
joelle, tarkastiottaen se on siinä 
Karessuvannon pohjoispuolella. 
Minä kävelin kumiteräsaappais-
sa ja minulla oli jalkapohjat rak-
koja täynnä. Jouduin joukkosidon-
tapaikalle muutamaksi päiväksi ja 
sen jälkeen jatkoin lomalle ja tulin 
19.6.45 lomalta. Sain rykmentistä 
lisää lomaa ja vähän tehtäviä . Olin 
niin kauan lomalla, että yksikkö on 
tullut Tornioon 18.6.45. Kun tulin 
lomalta aamulla, niin menin yksik-

köön, joka oli Tornion seminaa-
rin lähellä paraakeissa. Siellä vielä 
kaikki nukkuivat. Ne olivat tulleet 
sen saman reitin eli jalan Karessu-
vantoon, autoilla Aavasaksalle ja 
lopun matkaa junavaunuissa. Tääl-
lä Torniossa oli sotasaalistavaroi-
den keruuta ja työpalvelusta. So-
tasaalistavarat koottiin Pikkuberlii-
nin aseman seutuville. 

Muistini mukaan 26.6 tuli il-
moitus Kemijokisuulta, että siel-
lä on kaatunut suomalainen so-
tilas ja sain tehtäväksi hakea hä-
net pois. Ajettiin autolla sinne ja 
kannettiin laitureita pitkin ja vie-
tiin Kemiin. Kemijoen yli oli pont-
toonisilta, rautatiesilta oli epäkun-
nossa. Kaatuneita kokosivat muut-
kin yksiköt. Kun meille tehtävä tuli 
niin vääpeli Karjalainen sanoi, että 
sinultahan se käy, kun olen jo nii-
hin tutustunut.

29.6 tuli ilmoitus Alavojakkalas-
ta, talon isäntä oli löytänyt joesta 
suomalaisen sotilaan. Saimme ko-
mendantista kuorma-auton ja ar-
kun ja menimme sinne. Hinasim-
me veneellä rantaan ja huomasim-
me että hänellä on  komentohihna 
ja vänrikin arvomerkit. Yritimme 
nostaa, mutta ruumis oli niin laho, 
että jalat menivät polvesta poikki 
ja niin me upotimme arkun veteen 
ja sillä nostimme. Maalla kaatelim-
me liian veden pois ja ajoimme ko-
mendantinvirastoon Tornioon, jos-
sa pantiin nimilappu päälle ja ko-
tiosoite ja saimme käskyn viedä se 
Kemin asemalle, jonne oli vaunu 
tilattu. 

Menomatkalla sattui meistä 
hupaisa tapahtuma. Yksi naisihmi-
nen ajoi pyörällä ja halusi kyytiin. 
Me pysäytimme ja otimme hänet 
kyytiin. Arkku oli lavalla pressun 
alla ja hän kysyi eihän teillä vain 
ole vainajaa tuolla pressun alla, mi-
nä sanoin ettei ole ja niin hän tuli 
kyytiin.  Kemijoen ylimenopaikal-
la jouduimme pysähtymään ja sil-
loin haju oli hyvin voimakas.  Nai-
nen hyppäsi autosta ulos ja parkai-
si, että teillä sittenkin on se vainaja 
siellä. Nostimme pyörän alas ja tä-
mä nuori nainen jatkoi matkaansa. 
Me veimme arkun Kemin asemal-
le ja laitoimme vaunuun ja vaunun 
kulmiin pantiin vielä pienet kuuset 
ja asemalta pantiin kotiosoite. Oli-
han hän aika pehmyt kaveri. Tällai-
sia komennuksia niitä tuli. 

Heinäkuun alkupäivinä tuli ko-
mennus Alatornion kirkolle. Siel-
lä oli Tornion taistelujen aikana 
kaatuneita haudattuna tilapäises-
ti raakalauta-arkkuihin noin puo-
len metrin syvyyteen. Kaivoimme 
ne esiin ja nostimme kirkon varjon 
puoleiselle seinustalle, josta kuor-
ma-auto ne haki. Me olimme siellä 
kahtena tai kolmena päivänä. Lu-
kumäärää en muista. Niitä saattoi 
olla kuusi tai seitsemän.

Se oli siinä 15. tai 16.7.45 kun 
Pikku-Berliinin asemalla lastattiin 
sotatarvikkeita junanvaunuihin 
vietäväksi Venäjälle. Varsinkin am-
pumatarvikkeet, jotka oli saksa-
laisilta saatu piti  viedä Venäjälle.
Lastattiin viimeisiä vaunuja. Mei-
dänkin yksiköstä oli siellä ryhmän 
verran miehiä. Tuovinen oli siellä 
ryhmänsä kanssa. Kuului valtava 
räjäys. Henkiin jääneet kertoivat, 
että viimeiseen vaunuun lastattiin 
panssarinyrkin ja kauhun ammus-
laatikoita.  

Asemestari, joka valvoi lastaa-
mista varoitti, että kaikki on kyl-
lä tarkastettu, mutta siellä saat-
taa olla ammuksia, jotka ovat her-
kistyneet syystä tai toisesta. Osa 
lastausporukasta oli ratapenkalla 
tauolla. Nämä kuolivat heti, koska 
koko vaunu räjähti. Asemestari ja 
autonkuljettaja säilyivät hengissä 
ja jotkut muutkin. Siitä räjähti tai 
paloi viisi tai kuusi vaunua. 

Rautatieläiset kunnostautuivat 
siten, että Tornion asemalla oli ve-
turi. He ottivat sen eteen kaksi tai 
kolme halkovaunua. Vaunumies 
konttasi vaunujen alitse niin lä-
helle kuin uskalsi ja katkaisi lasta-
tun junan. Näin saatiin junan suu-
rin osa vedettyä pois. Veturimies 
ja asemamies palkittiin korkeilla 
kunniamerkeillä. Oli liikkeellä hu-
hu, että jos koko juna olisi räjäh-
tänyt, niin osa Tornion kaupungis-
ta olisi tuhoutunut tai ainakin ase-
man puoli. 

Räjähdyspaikka eristettiin ja 
seuraavana päivänä alkoivat rai-
vaustyöt. Räjähtämättömiä am-
muksia, kaiken näköisiä, oli sato-
jen metrien etäisyydellä. Esimer-
kiksi aseman pohjoispuolella ole-
van puutalotehtaan seinä oli aivan 
päreinä, niin kova paine siinä oli. 
Ainakin viikon ajan me kävimme 
siellä. Ensiksi keräsimme sotilaiden 
jäännöksiä paperisäkkeihin. Eihän 

niitä voinut tunnistaa. Alikersant-
ti Tuovisen olimme tunnistavinam-
me, koska hän oli iso mies. Panim-
me säkkiin osia ja nimen päälle. 
Tuovinen sitten aikanaan siunat-
tiin kotipitäjänsä sankarihautaan. 

Sitten tapasin luutnantti Laak-
son partion sotilaita, jotka jäivät 
partioreissulla saksalaisten van-
giksi Kilpisjärvellä. He olivat tulleet 
Tornioon ja olivat eristyksissä Se-
minaarilla. Menin tapaamaan poi-
kia. Ovella oli vartiomies, mutta 
sanoin tälle, että minulla on niil-
le asiaa. Vein pojille tupakkaa. Sa-
maan aikaan paikalle tuli toisen 
pataljoonan komentaja eversti-
luutnantti Santavuori. Hän terveh-
ti meitä kaikkia kädestä ja kun tu-
li minun kohdalle, hän kysyi mi-
tä varten minulla on niin puhdas 
pusero. Sanoin vaihtaneeni varas-
tolla. Hän huomasi etten ollut sa-
maa porukkaa ja hän sanoi, että 
perästä kuuluu. Mutta ei koskaan 
mitään kuulunut. Passiin sain hy-
vät arvostelut.  1.8.45 meidät lo-
mautettiin.

Passien jaon yhteydessä minul-
le ja Eino Majurille tarjottiin ker-
santin vakanssia. Meitä ei silloin 
kiinnostanut ja lähdimme passit 
kourassa siviiliin.

Yritin Immolassa rajavartios-
toon, mutta siellä oli muitakin ha-
kijoita enkä päässyt. Tavoitteena 
oli rajakersantin vakanssi. Menin 
sitten Lahteen Jääkäripataljoona 
kolmeen ja sain vakanssin. 1949 
pääsin kanta-aliupseerikoulusta ja 
menin pataljoonaan kouluttajaksi. 
Kolmen vuoden kuluttua sain yli-
kersantin vakanssin ja arvon. Ali-
upseerikoulun johtajana oli tuol-
loin Tuure Toivonen, joka oli Tor-
nion taisteluissa pataljoonan ko-
mentajana kunnes haavoittui. 

Sitten Jääkäripataljoona 3 lak-
kautettiin ja siirrettiin Haminaan. 
Sain kuitenkin paikan Hämeen 
Ratsurykmentissä. Harrastin hiih-
toa ja suunnistusta Toivo Ojan joh-
dolla, hän oli urheiluvastaava. Aa-
po Savolaisen johtamassa parti-
ossa voitimme puolustusvoimien 
mestaruuden. Olin kouluttaja 16-
17 vuotta ja jäin eläkkeelle 1970 
tammikuun 15.päivänä. Sen jäl-
keen olin vielä huonekaluliike As-
kon palveluksessa ja sain sieltä li-
säeläkettä.”
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Jääkäriprikaatin JTK, eli jääkä-
ritoimikunta, toimii varusmies-
ten äänenä ylemmille tahoil-

le, jotta varusmiehiä pystyttäisiin 
kuulemaan ja heidän palvelustaan 
parantamaan. Jääkäritoimikunnan 
tärkeimpiä  tehtäviä ovat varus-
miesten palveluksen parantami-
nen, armeijassa viihtymisen lisää-
minen ja tätä kautta tietenkin pal-
velusmotivaation parantaminen.

Jääkäritoimikuntaan (1/13) toi-
mihenkilöihin kuuluvat alikersantti 
Matias Mourujärvi, sihteeri aliker-
santti Antti Leinonen, sekä työ – 
opinto – ja sosiaaliasiamies jääkäri 
Roni Ounaslehto. 

JTK:n tilat

JTK:n tilat sijaitsevat Sodankylän 
Sotilaskodin alakerrassa, sama ti-
la toimii toimihenkilöiden työhuo-
neena ja iltaisin varusmiesten ylei-
senä hengailupaikkana. JTK:n ti-
lat ovat varsin suositut varusmies-
ten keskuudessa, sillä ne tarjoavat 
paikan rentoutua, tai hoitaa esi-
merkiksi siviiliasioita. JTK:n tiloissa 
voi tehdä monenlaista. Tilassa on 
kuusi tietokonetta varusmiesten 
vapaaseen käyttöön, sekä kak-
si konetta toimihenkilöiden käy-
tettäväksi. JTK: tilat ovat tieten-
kin varustettu televisiolla, kahdella 
playstation 3 konsolilla. Mahdolli-
suus on myös vain istua ja pelata 
lautapelejä tai vaikka heittää tik-
kaa. JTK:n tilat ovat kaikkien va-

rusmiesten käytössä arvosta riip-
pumatta ja olemme myös pyrki-
neet siihen, että jokainen tuntisi 
itsensä tervetulleeksi JTK:n tiloihin 
viettämään aikaa. 

JTK:n työnkuvaan kuuluu myös 
soittohuoneen ylläpitäminen, joka 
sijaitsee tilojen läheisyydessä. 

LYSY – Lyhyin Syöksyin

Jääkäritoimikunta toimittaa jo-
ka viikko lyhyin syöksyin lehtisen, 
jossa ilmoitetaan varusmiehiä kos-
kevista asioista, esimerkiksi opis-
keluun liittyvistä asioista. Lysyssä 
kerrotaan myös totta kai palve-
luksen aamujen pituus. Sarjakuvia 
ja huumoriakin löytyy aina iltojen 
iloksi. 

Yhteistyö Sotilaskodin 
kanssa

Jääkäritoimikunta toimii yhteis-
työssä Sotilaskodin kanssa. Soti-
laskoti on omalla tukemisellaan ja 
erilaisilla lahjoituksilla ja hankin-
noilla tukenut varusmiesten viih-
tymistä Sotilaskodissa ja JTK:ssa. 
JTK:n toimihenkilöt ovat ottaneet 
myös osaa Sotilaskodin kuukausit-
taisiin johtokunnan kokouksiin. 

Kerhotoiminta

Jääkäritoimikunnan tärkeisiin teh-
täviin kuuluu myös erilaisten lii-

kuntakerhojen ylläpitäminen ja 
järjestäminen. Erilaisia liikuntaker-
hoja ovat olleet jalkapallokerho, 
kamppailukerho, uintikerho, sa-
libandykerho, naistenkerho, pin-
giskerho ja lentopallokerho. Toi-
mikaudella 2/12 Jääkäriprikaatissa 
osallistuttiin maanlaajuiseen mas-
saliikuntakampanjaan, jonka myö-
tä järjestettiin esimerkiksi yksiköi-
den välinen jalkapalloturnaus sekä 
salibandyturnaus. Massaliikunta-
kampanjan aikana järjestettiin pri-
kaatin ympärijuoksu ja liikuntailta-
päivä. Sotilasurheiluliitto palkitsi 
Jääkäriprikaatin hyvin suoritetus-
ta massaliikuntakampanjasta Hel-
singissä 23.11.2012. Hyvin onnis-
tuneen massaliikuntakampanjan 
ansiosta on erilaisten turnauksien 
ja tapahtumien järjestämistä pää-
tetty prikaatissa jatkaa tulevaisuu-
dessakin. 

Jääkäritoimikunnan 
näkyvyys

Jääkäritoimikunta on osallistunut 
ja tulee vastaisuudessakin osallis-
tumaan VMTK:n erilaisiin koko-
uksiin. 2/12 toimihenkilöt osallis-
tuivat VMTK kokoukseen Vekara-
järvellä 10. - 11.10.2012 ja Varus-
miesliiton seminaariin Helsingissä 
15. - 16.11.2012, sekä Hämeen-
linnassa puolen vuoden välein jär-
jestettäville VMTK päiville. VMTK 
päivät järjestetään seuraavan ker-
ran Jääkäriprikaatissa toukokuus-
sa 2013 

Jääkäritoimikunta 
varusmiesten asialla
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Kurssin II/12 priimus, alikersantti Katariina Sylvia Mokki
Kiväärilinjan priimus, alikersantti Aleksi Niilo Johannes Silvola
Tiedustelulinjan priimus, alikersantti Eetu Kemppanen
Kranaatinheitinlinja, Tulenjohtolinjan priimus, alikersantti Kalle-Eemeli Hentilä
Kranaatinheitinlinja, Tuliasemalinjan priimus, alikersantti Roope Oskari Jussi-Pekka
Panssarintorjuntalinjan priimus, alikersantti Katariina Sylvia Mokki
Moottorilinjan priimus, alikersantti Samuli Aleksi Jussheikki



50 ETUPYÖRÄ 1 | 13 51ETUPYÖRÄ 1 | 13

Jalkaväen aliupseerikurssi 212

Kurssin johtaja, kapteeni Juha Massinen

Moottorilinja

No niin, Prikaatin kalleimmat 
(ja vihatuimmat?) miehet. 
Epäilemättä, mutta kuka 

sellaista meistä uskoisi? Linjojen 
välistä kateutta.

Jokainen on kuullut niitä kuu-
luisia kauhutarinoita aliupseeri-
kurssien fyysisestä raskaudesta ja 
vaativuudesta, mutta voiko se olla 
myös hauskaa? Kyllä voi, jos moot-
torilinjalta kysytään. 

Peruskoulutuskauden jäätyä 
taakse AUK 1:n alussa kaksi tu-
paa täytettiin valituilla uunituoreil-
la miehenaluilla, joiden tavoittee-
na oli saavuttaa BECE-kortit ja pa-
ri kappaletta auroja koristamaan 
arvomerkkilaattaa. Ensimmäinen 
täydellinen mullistus, ainakin it-
selleni, oli astua maailmaan jos-
sa tahdin määräsi ajo-opettajat ja 
kouluttajamme, yliluutnantti Sär-
kelä. Viikko-ohjelmat täyttyivät 
päivisin ammattipätevyysoppitun-
neista, ajotunneista ja Särkelän 
pitämistä oppitunneista. Illat vie-
tettiin erinäköisten autojen tyyp-
pikoulutuksessa ja ehkä välillä, 
harvoina lyhyinä hetkinä sotilasko-

din kahvijonossa. Peruuttamista-
kin piti harrastaa, vaikka välillä se 
munkkikahvi houkuttelikin enem-
män kuin kärryn vääntäminen kul-
maan. 

Vaikka suurin osa ajastamme 
käytettiin omaan eriytyvään koulu-
tukseen, oli silti osana kurssia pa-
kolliset yhtenäisyyskoulutusviikot 
ja syväjohtamisen oppitunneilla 
erinäisten johtamismallien pohti-
minen. Ja harjoituksiinkin AUK 1:n 
aikana ehdittiin, kun taisteluhar-
joituksessa koettiin Särkelän aa-
veen tapainen liikehdintä kahden 
teltan välissä, joka johti lopulta ar-
mottomaan tulitukseen ja täydelli-
seen hämminkiin. Ampumaharjoi-
tuksessa päästiin pitämään haus-
kaa, kun kevyt konekivääri PKM, 
kevyt kertasinko KES ja raskas ker-
tasinko APILAS laukesivat jokaisen 
pikkumoton käsissä kohti sinises-
tä muovista tehtyä vaunumaalia.  
Kurssin lopussa palkittiin puolet 
korpraalin natsoilla, ja kaikki myös 
saivat C-kortin käsiinsä, osa myö-
hemmin kuin muut.

AUK2 alkoi täydellisellä muis-
tintyhjennyksellä, kun pitkän ajo-
neuvon rattiin päästiin ja huomat-
tiin, ettei se peruuttaminen ollut 
enää niin helppoa. Mutta edessä 

Oppilas Korhonen siinsi ajoharjoitus, jossa päästiin 
ottamaan mittaa puolustusvoimi-
en ajoneuvokalustosta maastos-
sa ja maantiellä samoin kuin omat 
ajotaidot mitattiin Kyläjärven kuu-
sikossa. Vinssaus tuli myös tutuk-
si, sillä upottava hanki ja pettävä 
suo veivät pariinkin otteeseen voi-
ton ajoneuvoista, ja niitä ongittiin 
kolmenkin raskaan ajoneuvon voi-
min jängästä. 

Ajoharjoituksen jälkeen paluu 
arkeen kasarmilla tarkoitti paluuta 
”Hupi – ja Komediakomppanian” 
auditorioon Kosken Tapsan oppi-
tunneille. Niin kuin yliluutnantti 
Särkelä tuppaa meitä muistutta-
maan; puhekoulutus maksetaan 
yleensä aina verellä. Sillä oppitun-
tien vaikein asia oli pysyä erossa 
Tirsalandian vetävistä höyhenpeit-
teistä. AUK 2:n ampumaharjoituk-
sessa päästiin kokeilemaan ”ei-
niin perinteistä” motomiehen elä-
mää, asemien vyörytystä ja taidet-
tiin me parit käsikranaatit heittää, 
vaikkeivät ne kyllä täysin oikeita 
olleetkaan. 

Mutta kaiken kaikkiaan, aamu-
reippailut ja kasarmin ympärijuok-
semiset pois lukien, lainatakseni 
kouluttajamme kuuluisia sanoja: 
Sotilaallinen koulutus(kuten myös 
tämäkin) alkaa ja loppuu aina sa-
noilla. ”NO NIIN!”

Takarivi: Matti ”horo” Huotari, Aleksi ”Asseri” Strand, Jatro ”Satsumas” Klemetti, Ville-Veikko ”Santsari” Tajakka, 
Tuomas ”Loka-Sakke” Jokelainen, Eetu ”Kusti” Kustula, Olli Vaarala
Keskirivi: Joni ”Gusta” Mustakangas, Pekka ”Pikku-puoli” Rahkola, Tomi ”Ryynetelder” Ryynänen, 
Sami ”Skö” Alajääskö, Antti ”Tore” Torvinen, Aleksi ”Pultti” Piltonen
Eturivi: Sami ”Koro” Korhonen, Kyösti ”Köpe” Kupari, Jali ”Sepi” Seppänen

Jääkäriprikaatin Jalkaväen ali-
upseerikurssilla koulutetaan 
oppilaita kivääri-, tulenjohto- 

(KRH), tuliasema- (KRH), tieduste-
lu-, panssarintorjunta- ja mootto-
rilinjoilla ryhmänjohtajatehtäviin. 
Valtaosa koulutettavista on alun 
perin Jääkäriprikaatin omia varus-
miehiä mutta osa saapuu koulu-
tukseen Lapin lennostosta ja Lapin 
ilmatorjuntarykmentistä. Lisäksi 
aliupseerikurssilla koulutetaan sis-
siradistialiupseereja joka toisesta 
saapumiserästä. 

Huollon eri toimialueille eri-
koistuvat tulevat ryhmänjohtajat 
saavat aluksi perustaidot ryhmän 
johtamisesta ja taistelusta aliup-
seerikurssi 1:n aikana ennen kuin 
siirtyvät Hämeen rykmenttiin Lah-
teen tai Kainuun prikaatiin Kajaa-
niin syventymään huollon saloihin. 
Samoin reserviupseerikoulutuk-
seen valikoituneet oppilaat siirty-
vät aliupseerikurssi 1:n jälkeen sy-
ventymään joukkueen johtamisen 
haasteellisuuteen Haminan reser-
viupseerikouluun.

Seitsemän viikkoa kestävän ali-
upseerikurssi 1:n aikana oppilaat 
harjaantuvat partion ja ryhmän 
johtamisessa sekä oman ryhmän 
aseistuksen ja muun kaluston kä-
sittelyssä. Nämä ovat tärkeitä tai-
toja koska johtajan täytyy johta-

miskyvyn lisäksi hallita myös ryh-
mänsä kaluston käsittely ja kou-
luttaminen kaikissa tilanteissa. Ali-
upseerikurssi 1:n aikana tätä osaa-
mista harjoitellaan yhdessä taiste-
luharjoituksessa, yhdessä ampu-
maharjoituksessa ja lukuisien päi-
vittäiskoulutuksen päivien aikana 
varuskunnan lähialueilla.

Perusteiden oppimisen jälkeen 
yhdeksän viikkoa kestävän ali-
upseerikurssi 2:n aikana oppilaat 
harjaantuvat ryhmän johtamiseen 
joukkueen ja komppanian osana, 
sekä kouluttamaan oman aselajin-
sa asioita tuleville alaisilleen. Nämä 
harjaantumiset puolestaan tapah-
tuvat yhden ampumaharjoituksen 
ja vähintään kahden vaativan tais-
teluharjoituksen aikana päivittäis-
koulutuksen lisäksi. 

Jalkaväen Aliupseeri-
kurssi 212:n oppilaat: 

Hyvä fyysinen kunto ja kova hen-
kinen kantti kannattelevat nuor-
ta ryhmänjohtajan taimea polulla 
johtajuuteen silloin kun vastuksina 
ovat esimerkiksi väsymys, nälkä, 
painava rinkka, haastavat sääolo-
suhteet ja tiukat vaatimukset esi-
miehiltä. Aliupseeri- tai reserviup-
seerikurssin aikana ei valmistuta 

johtajaksi vaan opitaan vasta pe-
rusteita siitä. Jalkaväen aliupseeri-
kurssin 212 suorittaneiden oppilai-
den johtajakausi alkaa tammikuun 
2013 alussa kun saapumiserän 
113 alokkaat saapuvat palveluk-
seen. Aliupseerikurssin aikana toi-
sille oppilaille pidetyt loputtomal-
ta tuntuneet sulkeisjärjestyshar-
joitukset ja rastit löytyvät jälleen 
edestänne, koulutettava joukko 
vaan vaihtuu sellaiseksi joka ei oi-
keasti osaa näistä asioista ennes-
tään yhtään mitään. Haasteita siis 
on ja ne vain lisääntyvät kun alat-
te erikoiskoulutuskauden alussa 
kouluttamaan itsellenne jääkäreis-
tä omaa sodanajan joukkoa, tai 
toimitte apukouluttajina kun uusi 
aliupseerikurssi alkaa tai toimitte 
muissa erityistehtävissä. Muista-
kaa silloin oman kurssinne aikaiset 
opit ja hyvät esimerkit omien kou-
luttajienne sekä esimiesten toimis-
ta. Ja muistakaa mitä lupasitte so-
tilasvalaa vannoessanne: 

”Jos minut asetetaan esimies-
asemaan, tahdon olla alaisiani 
kohtaan oikeudenmukainen, pitää 
huolta heidän hyvinvoinnistaan, 
hankkia tietoja heidän toiveistaan, 
olla heidän neuvonantajanaan ja 
ohjaajanaan sekä omasta puoles-
tani pyrkiä olemaan heille hyvänä 
ja kannustavana esimerkkinä.” 

3. Jääkärikomppanian ammat-
titaitoiselle henkilökunnalle nöyrät 
kiitokset koulutustuloksien saa-
vuttamisesta ja ammattitaitoises-
ta asenteesta joita uusi päällikkö-
kään ei kyennyt horjuttamaan. 
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Kiväärilinja

Oppilas Ville Kolmonen
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Panssarintorjuntalinja

Oppilas Valasmo OA

Aliupseerikurssi 2/12 alkoi 
kiväärilinjan osalta kah-
den joukkueen (KIVL1 ja 

KIVL2) muodossa. Yhteensä noin 
neljäkymmentä taistelijaa saa-
pui eri komppanioista ympäri pri-
kaatia eli 1.Jääkärikomppaniasta, 
3.Jääkärikomppaniasta, Huolto- ja 
kuljetuskomppaniasta sekä muu-
tama ulkopaikkakunnan vahvistus 
Lapin lennostosta sinisine baret-
teineen.

AUK 1 alkoi edetä tasaisen 
tappavasti, sisältäen aluksi johta-
jakoulutuksen oppitunteja yhte-
näiskoulutuksen saralla, sekä jää-
käriryhmän ja sen eri osa-alueiden 
toiminnan harjoittamista eriytyvän 
koulutuksen puolesta. Jääkäriryh-
män puolustukseen sekä hyökkä-
ykseen ryhmittäminen tuli erittäin 
tutuksi kiväärilinjan oppilaille, sil-
lä siihen käytettiin runsaasti aikaa 
kasarmin lähiympäristössä ja sat-
tuipa ne olemaan hyvin keskeisiä 
aiheita ampuma- sekä taisteluhar-
joituksissakin. 

Kurssin yhtenäiskoulutuksen 
viikoille kuului perehdyttämistä 
muiden linjojen kalustoon sekä 
toimintaan, koska näiden asioiden 
on pakko olla jääkäriryhmän joh-
tajan sekä jääkärijoukkueen johta-
jan hallussa.

AUK 1:n viimeisillä viikoilla tu-
li ajankohtaisiksi valinnat reser-

viupseerikouluun sekä erikoisali-
upseerikouluun, joihin sitten läh-
tikin reilu kolmasosa, ellei jopa 
puolet koko kiväärilinjalta. Tämä 
loi väistämättä väliaikaisen aukon 
ryhmähenkeen, sillä lähtihän jou-
kosta suuri osa tupakavereista ja 
molemmista joukkueista. Siirtojen 
johdosta jäljelle jääneet KIVL1:n 
sekä 2:n oppilaat muodostivat nyt 
yhtenäisen kiväärilinjan. 

AUK 2:n alkaessa alkoi vasta 
kunnolla käydä ilmi käsite ”Arkti-
sen koulutuksen keskus”, kun pak-
kaset alkoivat kiristyä ja lunta satoi 
toistakymmentä senttiä muuta-
massa päivässä.

Lumen ja kylmän tullessa otet-
tiin totta kai käyttöön talvivarus-
teet, jotka yllättäen hidastavat 
kaikkea toimintaa. Myös ne kuu-
luisat metsäsukset käytiin kuittaa-
massa tulevia harjoituksia varten.

Kouluttajan pitämällä oppi-
tunnilla kerrottiin että kiväärilin-
ja alkaisi harjoitella hajautetun 
pataljoonan taistelua, joka ilme-
ni konkreettisesti vasta lukuisten 
harjoitusten yhteydessä. Nopeita 
ja täsmällisiä hyökkäyksiä sekä tu-
liylläköitä eri kokoonpanoilla alet-
tiin harjoitella, ja se tarkoitti käy-
tännössä hitaampaan perinteiseen 
puolustukseen ryhmittymisen 
unohtamista melkein kokonaan.

Kurssin aikana ilmoitettiin et-
tä linja saa erän RK-95 rynnäkkö-
kiväärejä sekä uutta optiikkaa, joi-
ta sitten käytiin ampumaradalla 
kohdistamassa muutamaan ottee-
seen. Kyseiset aseet alkoivat kul-
kea sitten linjan mukana harjoi-
tuksissa.

AUK 2 loppuun on mahtu-
nut yönyliharjoitus, kolmen päi-
vän taisteluharjoitus, neljän päi-
vän ampumaharjoitus sekä vete-
raanikeräysviikonloppu. Pimeässä 
hiihtäminen, vähäiset unet ja aa-
muhämärässä harjoittelu ovat lin-
jalle tulleet erittäin tutuiksi näiden 
viimeisten ja hyvin harjoituspai-
notteisten viikkojen aikana. Edes-
sä vielä kotiutuvien loppusota eli 
meidän välisota, sekä mahdolliset 
ylennykset alikersanteiksi.

Näin kurssin loppupuolella, kun 
yhä useampi on karsiutunut saira-
uksien, vammojen tai muiden syi-
den vuoksi, on kiväärilinjan mies-
vahvuus vain reilu kaksikymmen-
tä taistelijaa, jotka marssivat pian 
kohti välisotaa ja ylennyksiä. Yh-
teiset vastoinkäymiset sekä onnis-
tumiset ovat kuitenkin luoneet tii-
viin ja hyvähenkisen joukkueen ki-
väärimiehiä ja -naisia, joista piak-
koin valmistuu jääkäriryhmän joh-
tajia sekä apukouluttajia.

Kurssilta kokonaisuudessaan 
on jäänyt paljon hyviä muistoja, 
joista kiitos kuuluu apukoulutta-
jille sekä ammattitaitoisille linjan 
kouluttajille. Reservin aurinko ei 
vielä lämmitä, mutta lainatakseni 
linjan kouluttajaa, ylikersantti Poi-
kelaa: ”Ei keljuta yhtään, jimmyt”. Uniikki linjaylpeys, kova kou-

lutus ja erinomainen ryh-
mähenki. Panssarintorjun-

ta on aliupseerikurssin raskain lin-
ja, joka vaatii jäseniltään voimaa ja 
asennetta. Saapumiserä 2/12 sai 
AUK1:n aikana koulutusta sinko-
miesten hommiin, joista raskaan 
kertasingon ampuminen oli yksi 
kurssin kohokohtia. AUK2:n aika-
na painotus siirtyi Ohjusjärjestel-
mä 83M:ään sekä ohjusryhmän 
toimintaan.

Aliupseerikurssin alkajaisik-
si linjalle iskettiin taisteluvarustus 
niskaan, lisäpainoksi telamiina ja 

5 kilometrin lenkille taistoon ai-
kaa vastaan, ”koska PST!” Tunsin 
suurta ylpeyttä koulutushaarasta-
ni, kun vastaan juoksi muiden lin-
jojen oppilaita verryttelyasuissaan. 
Ei meitä ainakaan liian helpolla 
tultaisi päästämään.

Koepäivinä aloitettiin AUK1:n 
pikamarssilla taisteluharjoituk-
sen päätteeksi ja AUK2:n kalus-
tomarssilla koepaikalle. Lähtö oli 
kummassakin vähäisten yöunien 
jälkeen keskellä yötä.

Kalustomarsseilla muutoinkin 
motivoijana jaksamaan oli linja-
us: ”Kalusto jatkaa matkaa, vaikka 

mies hyytyy.” Kovista kokemuk-
sista ja tiukoista tilanteista syntyy 
PST-linjan yhteishenki, kukaan ei 
halua jättää muuta ryhmää pu-
laan.

AUK2:n taisteluharjoitus suo-
ritettiin hajautetun pataljoonan 
-mallilla joka tarkoitti PST:n sin-
koryhmän osalta raskaita ja pitkiä 
päiviä linnoittaessa ja valmistautu-
essa vihollista vastaan. Viimeisen 
aamun hyökkäys vei ryhmän ää-
rirajoilleen. Itsensä ylittäminen ja 
se onnistumisen tunne mikä val-
taa vaativan tehtävän jälkeen te-
kee raskaimmista hommista niitä 
kaikkein parhaita.

Takarivi: Valasmo O.A, Hentilä O.H, Savolainen V.M.O, Helmiö K.J.V, Lind J.T, Ranttila J.T
Keskirivi: Hoppa A.A, Tuukkanen O.B, Leinonen A.K, Ravelin E.M.O, Tauriainen M.S
Alarivi: Mokki K.S, Uusitalo O.R.E, Luomala J.P

Takarivi: Ylinen Tommi, Mäenpää Elias, Laitinen Matti, Onnela Anton,Törmänen Olli, Pyhäjärvi Janne, Käkelä Olli, Silvola 
Aleksi, Hautala Reino
Keskirivi: Kolmonen Ville, Kariniemi Kari, Romppainen Heidi, Javarus Heidi, Urpilainen Jere, Nissilä Mikko, Pikkupirtti Ilari
Alarivi: Louhela Ilkka, Seppänen Katariina, Lampela Suvi, Kustula Juho, Heikkilä Aleksi
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Tiedustelulinja

Oppilas Kemppainen
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Tiedustelulinja, sissiradistit

Oppilas Nenonen
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Kakkonen irti! Näissä tun-
nelmissa on aliupseerikurssi 
tiedustelijoiden osalta pyö-

rähtänyt käyntiin. Peruskoulutus-
kauden loputtua innokas ja mo-
tivoitunut joukko siirtyi 3. Jääkäri-
komppanian tiloihin aloittaen ali-
upseerikoulun. Tulivat uudet tu-
vat ja uudet tupakaverit, mutta 
onneksi joukossa oli myös tuttuja 
naamoja helpottamassa sopeutu-
mista uusiin oloihin.

Alusta alkaen apukouluttajien 
tiukalla otteella aloitimme tiedus-
telukoulutuksen.  Oli pitkiä maas-
topäiviä, taistelulounaita ja hikisiä 
irtautumisharjoituksia. Koulutuk-
sessa opeteltuja taitoja päästiin 
testaamaan AUK 1:sen taisteluhar-
joituksessa, jossa oli kolme vuoro-

kautta tiukkaa toimintaa. Satinki-
ojanmaan soinen maasto tuli tu-
tuiksi näinä vuorokausina. Pime-
ässä siirtyminen tähylle vetelää 
suota myöten, kasteli useamman 
kuin yhden miehen sukat. Yössä 
vietettyjen kylmien tuntien jälkeen 
pääseminen lämpimään telttaan 
oli kuin omaan kotiin olisi pääs-
syt. Harjoitus huipentui oppilaiden 
osalta havumarssiin, joka oli pa-
rinkymmenen kilometrin jalkatai-
val pimeässä. Suurella innolla mie-
het vuoronperään metsän pimey-
teen katosivat aloittaen taipaleen. 
Osalle tämä oli ylivoimainen haas-
te, mutta suurimmalle osalle se oli 
vain legendaarisen sisun koetus. 
Maaliin päässeet ansaitsivat havun 
hihaansa, mutta keskeyttäneet-

”Tervetuloa Sodankylän aino-
aan erikoisjoukkoon, yhteen maa-
voimien kovimmista koulutushaa-
roista!” Näin kouluttajamme ter-
vehti syyskuun 2012 alussa viit-
tätoista Aliupseerikurssille valit-
tua sissiradistioppilasta. Toisilleen 
tuntematon ja eri komppanioista 
poimittu joukko koki jo nämä sa-
nat kuullessaan valtavaa linjaylpe-
yttä ja ylemmyydentunnetta. Luu-
lot otettiin kuitenkin heti pois jo 
AUK:n ensimmäisellä viikolla lyö-
mällä rinkka selkään ja marssimal-
la yön yli, muiden linjojen vasta to-
tutellessa uuteen arkeen. Ensim-
mäinen, muttei todellakaan vii-
meinen, rinkkamarssi läpi yön oli 
kaikille raskas ja koetteleva koke-
mus, mutta yhdessä koetut hallu-
sinaatiot lähensivät radisteja koh-
ti tuota kuuluisaa sissien ryhmä-
henkeä. Koettelemukset jatkuivat 
AUK 1:n kuluessa milloin sissivael-
luksella tai taisteluharjoituksessa, 
milloin kantaessa epäinhimillisen 
raskasta rinkkaa paikasta toiseen, 
erilaisten viestivälineiden ja radioi-
den käyttöä opiskellessa tai kaikis-

ta rankimpana, sähkötysluokassa 
istumiseen tunti toisensa perään.

AUK 1:n ikimuistoisin hetki oli 
kuitenkin varmasti seitsemän päi-
vän mittainen selviytymisharjoitus 
yhdessä Sissikomppanian kans-
sa. Äärimmäisen vähäravintoinen 
ja – uninen harjoitus lähensi tiivis-
tä joukkiota entistäkin kiinteäm-
mäksi ja nuotion vieressä istuvan 
radistipiirin huumorinheitto äi-
tyi välillä erittäin hämäräksi. Ran-
kan harjoituksen kruunasi 24 tun-
nin sovellettu vaihe, jonka aikana 
ruoka ja uni olivat vieraita käsittei-
tä. Monesta suusta kuulikin lau-
sahduksia ”Miksen mennyt vain 
motoAUK:iin tai tassiin?” tai ”Ol-
lapa puolen vuoden kirjuri” Kaikki 
matkaan lähteneet selvisivät kui-
tenkin kunnialla katkeraan lop-
puun asti.

AUK 2 alkoi rennommissa mer-
keissä, mutta pian radisteille sel-
visi, että se olikin liian hyvää ol-
lakseen totta. Rankka tahti jatkui, 
tällä kertaa tosin suksien kanssa. 
Häirintäiskut, tähypaikat, irtaantu-
miset ja tiedustelutehtävät muut-

tuivat hetkessä muutamaa astet-
ta vaikeammaksi. Niinpä AUK 2:n 
ampumaharjoitus oli miellyttävä 
yllätys. Puolijoukkueteltta ja vapaa 
nuotiontekomahdollisuus tuntuvat 
monille itsestäänselvyyksiltä, mut-
ta radisteille ne olivat harvinais-
ta, kertaluonteista herkkua. Har-
joituksen lopussa vain tiedustelu-
linjalle pidettävä räjähteiden te-
hoesittely nosti niskakarvoja pys-
tyyn ja salpasi korvia hetkellisesti. 
Hetken ajan jokainen radisti tunsi 
pientä sääliä kiväärimiehiä koh-
taan. 

Kaikkien odotuksien vastaisesti 
kouluttajamme onnistuivat kasaa-
maan sekalaisesta jääkärijoukosta 
taisteluvalmiin ja joiltain osin pä-
tevänkin sissiradistijoukkueen, val-
miina kohtaamaan uudet haasteet 
ja harjoitukset kevään tullessa. 
Tästä kiitos kohta uusiin tehtäviin 
siirtyvälle ylikersantti Hautanie-
melle ja hänen aisaparilleen, ker-
santti Koivikolle, joiden huumorin-
taju ja piiskaaminen toivat meidät 
näinkin pitkälle asti.

 Loppuun voin lainata sanan-
vaihtoa, joka kulki radistien suus-
sa pitkään selviytymisharjoituksen 
jälkeenkin. ”Miten tästä joesta oi-
kein pääsee yli?” ”No ***** diu 
diu, mitäpä lottoat! Housut pois ja 
yli vaan!”

Sirad 2/12 kiittää ja kuittaa.
 

kin toki havunsa saivat. Osa meis-
tä lähti hakemaan uusia haasteita 
Haminaan. Kyvykkyytensä osoitta-
en he pääsivät aloittamaan reser-
viupseeri kurssin. Heidän lähdön 
jälkeen joukkue tiivistyi ja ryhmä-
henki parani entisestään. Hyväl-
lä porukalla on aina mukava läh-
teä tehtävään. Mitään tätä ei olisi 
tapahtunut ilman apukouluttajien 
ohjeistusta ja apua. Heitä saamme 
kiittää joukkueen onnistumisista. 
Ylpeinä heistä voimme kiittää ko-
kelas Hirvelää, sekä alikersantteja 
Kumpuvaara, Riekki ja Kynkään-
niemeä hienosta kurssista. Näissä 
tunnelmissa on hyvä jatkaa eteen-
päin. 
Henki hyvä kunto kova... sissi pa-
ras.  

Ylärivi: Schröder M.D, Lindholm V.G, Pieskä J.L, Vaarala S.S, Nevala J.J, Moilanen M.V
Keskirivi: Vaarala S.S, Pietiläinen J.T, Koc J-A.J, Koivuluoma M.E, Kemppainen E, Lamminkangas M.H
Alarivi: Paloniemi M.A, Kaarela K.K.K

Ylärivi: Samuli ”Suunta” Holma, Ossi ”Raichu” Rajala, Juho ”Kines” Kinnunen, Juho ”Kossu” Koskela, 
Harri ”Kanki” Kaikkonen, Valtteri ”Esapekka” Savolainen, Aleksi ”Statse” Statsevich
alarivi: Aatu ”Kimmo” Kaan, Taneli ”Iso H.” Heikkinen, Antti ”Sissi” Hautala, Jaakko ”Gona-Jaska” Nenonen, 
Seppo ”RK62” Noso, Olá-Mihkku ”Länki-Make” Länsman
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Kranaatinheitinlinja, 
Tuliasemalinja

Oppilas Karhu

Kranaatinheitinlinja, 
Tulenjohtolinja

Oppilas Kaikkonen

Alku tuliasemalinjan osal-
ta oli erittäin kevyt. Päivät 
täyttyivät kranaatinheit-

timen ampumateknisiä ominai-
suuksia ja teoriaa sisältävistä op-
pitunneista. Itse heittimien kans-
sa emme päässeet toimimaan en-
simmäisten viikkojen aikana. Aja-
tus kaiken sen teorian ja tiedon 
tärkeydestä heittimellä ampumi-
seen liittyen tuntui hieman turhal-
ta, mutta kun vihdoin ja viimein 
vietiin kevyet heittimet maastoon 
ja asiaa pääsi aivan käytännössä 
tutkailemaan, sai jokainen pieni-
kin asia teoriatunneilla ymmärrys-
tä ja merkitystä.

Suurin osa tuliasemalinjan op-
pilaista oli jo toisilleen ennestään 
tuttuja peruskoulutuskauden 
ajoilta tukikomppaniasta, mutta 
samaan ryhmähenkeen mahtui 
melko pian myös muista yksiköis-
tä tuliasemalinjalle tulleet. Koska 
arvostusta ei muilta linjoilta TAS 
paljoa saanut, oli hyvä linjan sisäi-
nen ryhmähenki tärkeässä roolis-
sa. Viimeistään AUK1:n taistelu-
harjoituksessa oli tuliasemalinjan 
oppilaista koostunut yhtenäinen 
ja oman huumorin osaava jouk-
ko, joka innolla 
odotti jo tulevaa 
ampumaleiriä.

AUK1:n kohokohta oli nimen-
omaan juuri tämä kauan tuliase-
malinjan oppilaiden odottama 
ampumaharjoitus, jossa pääsivät 
kevyet 81-milliset kranaatinheitti-
met laulamaan omaa kaunista sin-
foniaansa. Kyläjärvi kaikui rynnäk-
kökiväärien ja keveiden kertasin-
kojen paukkeesta, mutta minkään 
muun linjan ase ei jytissyt yli kra-
naattien räjähdysten.

Pian aliupseerikoulun ensim-
mäinen vaihe sai päätöksensä ja 
osa tuliasemalinjankin oppilais-
ta siirtyi reserviupseerikouluun ja 
erikoisaliupseerikouluihin, jolloin 
jäljelle jäi vielä pienempi porukka 
jatkamaan kunnialla KRH-AUK:n 
loppuun asti. Ryhmän pienetes-
sä myös henki tiivistyi ja näin al-
koi AUK2 hyväksi koettujen kou-
luttajan ja apukouluttajien saatte-
lemana.

Vastuu kasvaa ja niin kasvoi sitä 
mukaa myös aseen koko. 81-milli-
set heittimet jäivät kurssin ensim-
mäiseen vaiheeseen, ja alkoi mie-
lenkiintoinen kamppailu 120-mil-
lisen raskaan kranaatinheittimen 
kanssa. Perinpohjaisempi maas-

Käsisuuntakehä, laseretäi-
syysmittari, sanomalaite, 
tulenjohtolaukku, mittavai-

jeri - näiden ja monien muiden vä-
lineiden kanssa tulenjohtopartio 
säntää metsään muiden linjojen 
ihmetellessä mitä niillä oikein teh-
dään. Kranaatinheitinlinjan toinen 
puolisko, tulenjohtue, on epäsuo-
ran tulen silmät, porukka, joka oh-
jaa kranaatit sinne missä niitä tar-
vitaan.

AUK I alkoi tasotyö-, mittaus- 
ja viestikoulutuksella. Kurssin en-
simmäiset viikot olivat varsin op-
pituntipainotteisia ja osa opinnois-
ta käytiin yhteistyössä tuliasema-
linjan kanssa, koko kranaatinhei-
tinlinjan voimin. Kurssin edetessä 
siirryimme vähitellen kasarmin lä-
heisyyteen mittailemaan ympäröi-

vää maastoa tuliasemalinjan kes-
kittyessä omiin hommiinsa. Tais-
teluharjoituksessa harjoittelimme 
muun muassa maalien paikan-
nusta ja viestiaseman perustamis-
ta, ja ampumaharjoituksessa koit-
ti viimein se odotettu hetki, kun 
pääsimme johtamaan oikeaa kra-
naatinheitintulta. Kasarmille pala-
tessamme saimme ylpeinä painaa 
punaiset tulenjohdon ”diskorapu-
merkit” hihaamme.

AUK II:n alkaessa puolet poru-
kasta jätti Jääkäriprikaatin siirty-
essään reservinupseerikouluun ja 
erikoisaliupseerikouluihin. Jäljel-
le jäävä porukka jaettiin kahteen 
linjaan: kivääritulenjohtoon ja tie-
dustelutulenjohtoon. Kivääritulen-
johto-oppilaat alkoivat harjoitella 
tulenjohtopartion toimintaa jää-

tossa harjoitteleminen ei enää 
jättänyt paljoa tilaa oppitunneil-
le viikko-ohjelmissa, jonka vuoksi 
tiedot ja taidot heittimellä toimi-
misesta kohenivat itse kullakin tu-
liasemalinjan oppilaalla.

Taitoja heittimen käsittelyssä 
mitattiin Pohjan jääkäripataljoo-
nan yhteisessä taisteluharjoituk-
sessa, jossa ei enää ollut oppilail-
la vara turvautua apukouluttajien 
tietotaitoon tuliaseman järjeste-
lyissä. Kaikki toiminta oli jo osat-
tava tässä vaiheessa miltei itsenäi-
sesti ja tulijoukkueen toiminnan 
tehokkuus riippui kokonaan oppi-
laista itsestään. Harjoituksen ras-
kaus tuli kaikille täysin puun ta-
kaa, mutta virheistä opittiin ja tu-
leva ampumaharjoitus olikin jo ai-
van toista luokkaa.

Lukuisten raskaiden kranaat-
tien ja keveiden kertasinkojen jäl-
keen jäivät tuliasemalinjan oppi-
laat hyvillä mielin jatkamaan kurs-
sia odotellen tulevaa koeviikkoa 
ja lähestyvää kurssin loppua, jos-
sa meidät toivon mukaan ylenne-
tään alikersanteiksi. Loppuun vie-
lä iso kiitos linjan kouluttajalle yli-
luutnantti Sulasalmelle. Hän antoi 
tuliasemalinjan oppilaille sellaisen 
tietopohjan, että vaikkei se vie-
lä näyttäisikään siltä, niin viimeis-
tään johtajakaudella hommat su-
juvat tulevilta alijohtajilta vaikka 
sateessa, sumussa ja seitsemän 
pullon simassa.

käriryhmän osana yhteistyössä ki-
väärilinjan kanssa, kun taas jälkim-
mäinen porukka kiskaisi rinkat sel-
käänsä ja lyöttäytyi tiedustelijoi-
den remmiin.

Tähän asti koetun perusteel-
la voin ainakin omasta puolesta-
ni suositella tulenjohtolinjaa. Vaik-
ka teoriaa onkin melkoinen pa-
ketti, pääsee metsässä myös tosi-
toimiin. Jokainen tulenjohtolinjan 
tuore alikersantti muistelee var-
masti lämmöllä ensimmäisiä omin 
silmin nähtyjä kranaatin iskemiä, 
leirinuotioita Kyläjärven yössä se-
kä viestireppua, jonka kantaminen 
vuorollaan painoi hartiat lyttyyn ja 
sai aikaan hikeä, kyyneleitä sekä 
mukavia muistoja. Hyviä hommia, 
ellei parhaita.

Ylärivi: Iiro ”Stewie” Horsma, Heikki ”Runtunen” Juntunen, Eetu ”Es” Happonen, Jussi ”Torkku” Selkälä, Jussi ”Jallu” Karhu, 
Joonas ”Trokari” Rinne, Viktor ”Viki” Jokiniemi, Ville-Veikko ”Tekken” Regelin, Mikael ”Ässä” Kinnunen
Keskirivi: Arttu ”Lönski” Nivala, Juho ”Nakki” Karjalainen, Petri ”Haisuli” Korpela, Antti ”Jutku” Laitila, 
Sauli”Gonari” Nukari”, Matias ”Kinuski” Nurkkala, Konrad ”Varamiinote” Vuollo
Alarivi: Eerik ”Linux-Eki” Uusi-Illikainen, Roope ”JP” Jussi-Pekka, Pauliina ”Toitsu” Toivanen, 
Konsta ”Bo-Bo-Bonfire” Rantakokko, Eino ”Suht äänekäs” Rajanen

Ylärivi: Rasmus T.J, Hyvönen J.M, Bohm A, Kaikkonen P.H.J, Pohjanen P.J, 
Keskirivi: Luusua M.J, Martikainen E.I, Kähkönen O.R.O, Kovalainen A.J, Hannula T.J
Alarivi: Hentilä K-E, Jääskelä J.T, Ikäheimo K.H
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Jääkäriprikaatin tapahtumia

   
TAPAHTUMA                      AIKA   PAIKKA  
 
Kotiuttaminen   
Kotiuttaminen 255 päivää palvelleet   20.3.2013  Sodankylä
Kotiuttaminen 347 ja 165 päivää palvelleet  20.6.2013  Sodankylä

Juhlatilaisuuksia  
Vala ja vakuutus      8.2.2013  Sodankylä
Pohjan jääkäripataljoonan perinnepäivä   15.2.2013  Sodankylä
Lapin jääkäripataljoonan perinnepäivä   8.3.2013  Sodankylä
Kotiuttamisjuhla      19.3.2013  Sodankylä
Kansallinen veteraanipäivä    27.4.2013  Sodankylä
Puolustusvoimain lippujuhlan päivä   4.6.2013  Sodankylä
Kotiuttamisjuhla      19.6.2013  Sodankylä
Upseerikokelaiden ylentäminen    20.7.2013  Sodankylä
Vala ja vakuutus      9.8.2013  Sodankylä

Urheilua
Rynnäkkökivääriampumahiihto    26.3.2013  Sodankylä
Partiohiihto      27.3.2013  Sodankylä
Kansainvälinen sotilastaitokilpailu    5.-7.4.2013  Sodankylä 
Jääkärikilpailu      5.-6.6.2013  Sodankylä

Harjoituksia
Peruskoulutuskauden ampumaharjoitus   11.-22.2.2013  Kyläjärvi 
Selviytymiskurssi      11.-15.3.2013  Sodankylä
Ryhmäammunnat     8.-12.4.2013  Kyläjärvi
Taisteluampumaharjoitus     18.-21.4.2013  Sarriojärvi
Joukkueammunnat     22.-26.4.2013  Sarriojärvi
Taisteluharhoitus      6.-8.5.2013  Kyläjärvi
Taisteluharjoitus      13.-16.5.2013  Mellankangas
Räjähtämättömien raivaus     3.-7.6.2013  Rovajärvi
Maavoimien kokeiluharjoitus    24.-29.5 .2013  Rovajärvi
Joukkueammunnat     3.-7.6.2013  Sarriojärvi
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Rauhallista Joulua ja
Onnellista Uutta Vuotta 
2013!

     Museo-Galleria Alariestossa esitellään taide-  
     maalari 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.

     Pyhä-Luosto - kahden tunturikeskuksen monipuoli- 
     nen kokonaisuus.

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

 SM-Endurosprint 19.-20.1.

 Partiotahti Tulet 9.-10.2.

 Laskiaisrieha 10.2.

 Sattasen Porokisat 29.3.

 Luoston MM-Porokisat 5.-7.4.

 Martin Pilkki 13.4.

 Pertsan Hiihto 14.4.

 Super-Stadioncross 20.4.

 Kitisen Kirmaus 9.6.

 Midnight Sun Film Festival 12.-16.6.

 Yöttömän yön ravit 29.6.

 Kullanhuuhdonnan SM-kisat 19.-21.7.

 Watercross 3.8.

 Luosto Classic 7.-11.8.

 Porttipahta Uistelu 24.8.

 Joulun avajaiset 29.11.

 Itsenäisyysjuhla 6.12.

Lisää tapahtumia www.sodankyla.fi /tapahtumat
 Oikeudet muutoksiin pidätetään.

 Tervetuloa!
 Lisää Sodankylän käyntikohteita, aktiviteetteja, 
 matkailupalveluita ym. löydät www.sodankyla.fi




