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Päätoimittaja, everstiluutnantti Esko Pukari

Kädessänne on ETUPYÖRÄ 
2/2013 -lehti. Lehteen on 
koottu kirjoituksia ja ku-

via Jääkäriprikaatin ja yhteistyö-
kumppaneiden toiminnasta vuo-
den 2013 talven, kevään ja alku-
kesän ajalta. Lehden ilmestyessä 
ovat Jääkäriprikaatin 2/2012 saa-
pumiserän johtajat ja 1/2013 saa-
pumiserän miehistö kotiutuneet ja 
2/2013 saapumiserän alokkaat as-
tuneet palvelukseen. Palvelus Jää-
käriprikaatissa antaa arktisten soti-
lastaitojen ohella hyviä eväitä tule-
vaisuuteen - näitä ovat muun mu-
assa vahvat ystävyyssuhteet sekä 
mahdollisuus kehittää positiivisia 
vuorovaikutustaitoja. Hyvällä joh-
tamisella ja sitä tosiasiallisesti tu-
kevilla käytänteillä on päästy mo-
tivoivaan palvelusympäristöön, 
myönteiseen asenteeseen yksilöl-
lisessä kohtaamisessa sekä asialli-
seen ja haastavaan koulutukseen. 

Lehden ilmestyminen on perin-
teisesti ajoitettu alokkaiden vala-
tilaisuuden yhteyteen, jolloin lehti 
parhaiten tavoittaa varusmiesten 
lisäksi heidän lähiomaiset ja ystä-
vät. Nyt jääkäreillä on edessään 
peruskoulutuskauden huipennus 
sekä erikois- ja joukkokoulutuskau-

det. Peruskoulutuskauden ta-
voitteena on, että varusmiehet 
osaavat sotilaan perustaidot. 
Peruskoulutuskaudella arvioi-
daan varusmiehen soveltuvuus 
erikois- ja johtajakoulutukseen 
sekä tehdään kuntotestit. Kou-
lutus antaa valmiudet toimia 
hyvin taistelijaparina ja tyydyt-
tävästi jääkäriryhmän jäsene-
nä. Oppimisen taso arvioidaan 
sotilaan perustutkinnolla. Eri-
koiskoulutuskauden tavoittee-
na on, että varusmiehet osaa-
vat oman puolustushaaransa, 
aselajinsa ja koulutushaaransa 
mukaiset sotilaan tiedot ja tai-
dot. Osaamisen taso arvioidaan 
koulutushaaratutkinnolla. Jouk-
kokoulutuskauden tavoitteena 
on, että varusmiehet hallitsevat 

sijoituksensa mukaiset tehtävät ja 
kykenevät täyttämään määritetyt 
suoritusvaatimukset. Joukot kou-
lutetaan sodan ajan kokoonpa-
nossa.

Lehden kirjoitusten painopiste 
on Jääkäriprikaatin tapahtumien ja 
toiminnan kuvaamisessa. Sodan-
kylän Yrittäjät ry:n puheenjohta-
ja Tuomo Neitola kuvaa vierasky-
näpalstalla Jääkäriprikaatin kuulu-
van oleellisena osana Sodankylään 
ja sen yrityselämään sekä Lappiin 
ja koko isänmaan puolustamiseen. 
Jääkäriprikaatin sosiaalikuraattori 
Riitta Tauriainen avaa varhaisen 
puuttumisen mallin merkitystä ta-
sa-arvon ja yhdenvertaisuuden to-
teutumiseksi Jääkäriprikaatissa. 
Jääkäriprikaatilainen tukee toimin-
nallaan avointa ja kunnioittavaa il-
mapiiriä, missä ongelmien hoita-
miseen on mahdollisimman ma-
tala kynnys. Puolustusvoimauudis-
tuksen artikkelien kirjoittajat tun-
tevat perinpohjaisesti uudistuksen 
suunnittelun perusteet ja toimeen-
panon tilanteen. Jääkäriprikaatia 
tukevia päätöksiä on toimeenpan-
tu runsaasti. Huomattavaa on ollut 
henkilöstön into tuoda esille aloit-

teita ja hyviä käytänteitä Jääkärip-
rikaatin toimintatapoja rakennet-
taessa. Tällaista neuvokkuutta tar-
vitaan kehittyvässä toimintaym-
päristössä. Lämmin kiitos Lapin 
reserviupseeri- ja reserviläispiirille 
sekä Reserviläisurheiluliitolle kan-
sainvälisen sotilastaitokilpailun jär-
jestämisestä. Pohjois-Suomen so-
tilasläänin komentajan esimerkki 
suopungin heitossa taisi kannus-
taa suomalaiset kolmoisvoittoon. 

Otan vastaan 1.6.2013 materiaa-
liosaston apulaisosastopäällikön 
tehtävät Maavoimien esikunnas-
sa. Näin ollen tehtäväni Etupyö-
rä -lehden päätoimittajana lähes-
tyy päätepistettään. Haluan kiit-
tää Jääkäriprikaatin komentajaa, 
henkilökuntaa, varusmiehiä ja si-
dosryhmiä Etupyörä -lehden eteen 
tekemästänne arvokkaasta työstä. 
Teidän tasokkaitten kirjoitustenne 
ja lehden ilmestymisen eteen teke-
männe työn ansiota on, että Etu-
pyörä -lehti on laadukas ja arvos-
tettu joukko-osastolehti Suomes-
sa.

Toivotan hyviä lukuhetkiä joukko-
osasto- ja kiltalehtemme ETUPYÖ-
RÄ 2/2013 parissa.

Sodankylässä 22.5.2013
Everstiluutnantti Esko Pukari
Esikuntapäällikkö
Päätoimittaja

 

Hyvät jääkäriprikaatilaiset, kiltojen 
jäsenet ja yhteistyökumppanit

Esikuntapäällikkö ja uusi päätoimittaja, everstiluutnantti Jari Osmonen

Vahdinvaihto

Aluksi todettakoon, että hie-
noa palata takaisin Jääkäri-
prikaatiin! Aloitin tehtäväni 

esikuntapäällikkönä 1.6.2013 ja tä-
tä kirjoittaessani on neljäs työpäi-
väni, koti on saatettu jälleen asut-
tavaan kuntoon helteiden helliessä 
Sodankylää ja perhe on asettunut 
jälleen Jääkärikankaalle. Tehtävä-
ni myötä perin arvostetun Etupyö-
rälehden päätoimittajuuden. Pal-
velin vajaan vuoden Maavoimien 
esikunnan operatiivisella osastolla 
valmiussektorin johtajana. Tehtävä 
oli mielekäs ja sain seurata aitio-
paikalta Maavoimien tulevaisuu-
den rakentamista. Nykyiseen teh-
tävään olen kartuttanut kokemus-
ta Jääkäriprikaatin lisäksi Pohjan 
prikaatista, Pohjoisen maanpuo-
lustusalueen esikunnasta, Pääesi-
kunnasta, Pohjois-Suomen sotilas-
läänin esikunnasta sekä Maavoi-
mien esikunnasta. Kansainvälisis-

sä tehtävissä olen palvellut Liba-
nonissa ja Kosovossa. Sodankylä 
ja Jääkäriprikaati ovat minulle tut-
tu ympäristö. Palvelin täällä pa-
taljoonan komentajana 1.8.2010 
- 31.8.2012. Sodankylään muutin 
jälleen koko perheeni voimin. Vai-
moni, 6 -vuotias tyttäreni ja vuo-
den ikäinen poikani ovat kotiutu-
neet mainiosti ja Ella tyttäreni pää-
see aloittamaan syksyllä esikou-
lun. Vapaa-aikani menee pääosin 
perheen parissa, Johannes poikani 
pitää huolen siitä että aika ei tule 
pitkäksi kotonakaan.

Työssä arvostan avointa vuo-
rovaikutusta, suunnitelmallisuut-
ta ja ennakointia. Kulunutta vuot-
ta ja loppuvuottakin leimaa puo-
lustusvoimauudistuksen toteutuk-
sen suunnittelu Jääkäriprikaatis-
sa. Suunnittelu on lähtenyt käyn-
tiin laajalla rintamalla ja vastuut 
ovat selkeät. Ensimmäiset Jääkäri-

prikaatiin suunnitellut virkamiehet, 
osa perheineen, kävivät tutustu-
massa Jääkäriprikaatiin ja Sodan-
kylän kuntaan 5. - 6.6.2013. Pa-
laute heiltä oli positiivinen. Vastaa-
via tutustumiskäyntejä tultaneen 
järjestämään jatkossakin uusille 
tulijoille. Saapumiserä 213 astui 
palvelukseen ja prikaatissa aloite-
taan täysimääräisenä maavoimien 
uudistetun taistelutavan koulutta-
minen.

Toivotan Jääkäriprikaatille, sen 
killoille ja henkilöstölle antoisia lu-
kuhetkiä joukko-osasto- ja kilta-
lehtemme ETUPYÖRÄ 2/2013 pa-
rissa.

Sodankylässä 6.6.2013

Everstiluutnantti Jari Osmonen
Esikuntapäällikkö
Päätoimittaja
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Sodankylän yrittäjät ry:n puheenjohtaja Tuomo Neitola

Jääkäriprikaatin vaikutus Sodankylän yrityselämäänHyvät lukijat - prikaatilaiset

Jääkäriprikaatin komentajan tervehdys

Jääkäriprikaatin merkitys So-
dankylän kuntataloudelle on 
moneen otteeseen todettu 

erittäin suureksi. Pelkästään lähes 
400 palkansaajan verotulot kun-
nalle ovat huomattavat. Kun lisäk-
si lasketaan joukon muut kunnal-
le tuomat tulot, kuten esimerkiksi 
kiinteistövero, niin jo tällä joukolla 
hoidetaan kuntapalveluja pitkälle 
eteenpäin. 

Sodankylän yrittäjäyhdistys on 
jo vuosikymmeniä tiedostanut va-
ruskunnan vaikutuksen paikalli-
seen yritystoimintaan. On varovas-
ti arvioitu, että paikalliset yrityk-
set ovat voineet palkata noin 200 
henkilöä erilaisiin töihin pelkästään 
Sodankylän varuskunnan ansiosta.

Yritystoiminta on paikkakun-
nalla takavuosina jonkin verran 
taantunut, mutta taantuma olisi 
ollut paljon suurempaa ellei varus-
kuntaa olisi Sodankylässä. Yrittä-
jäyhdistys näkee varuskunnan yh-
deksi vahvoista tukijaloista myös 
elinkeinoelämän ylläpitäjänä paik-
kakunnalla.

Varuskunta on yrittäjien näkö-
kulmasta pitkälle suljettu itsenäi-
nen toimija, mutta kuitenkin varus-
kunta tuottaa paikallisille yrityksille 
hyvinkin merkittävän tulolähteen 
mm. kaupan alalla. Rakentamisen 
merkitys on myös huomioitava. 
Esimerkiksi omakotirakentaminen 
ilman puolustuslaitoksen henkilös-
tön asuntorakentamista olisi mer-
kittävästi heikommalla tasolla.

Puolustuslaitoksen toiminnassa 
on jonkin verran otettu käyttöön 
myös yksityisten yritysten tuotta-
mia palveluja eli ulkoistettu joiden-
kin tehtävien hoitoa yrityksiin. On 
tietysti yritysten kannalta toivotta-
vaa, että paikallisia yrityksiä voitai-
siin käyttää entistä enemmän va-
ruskunnan palveluitten järjestämi-
seksi.

Kokonaisuutena Sodankylän 
Yrittäjät ry näkee Jääkäriprikaa-
tin Sodankylän puitteissa isona 
tuotantolaitoksena, joka koulut-
taa nuoria kuntalaisia myös yritys-

elämän tarpeiden mukaisesti. Toi-
sin sanoen joukko-osasto tuottaa 
hyvään järjestykseen perustuvaa 
koulutusta saaneita henkilöitä yri-
tyselämän palvelukseen.

Yrittäjäjärjestön jäsenet pää-
osin ovat Jääkäriprikaatin ja sen 
varuskunnan toiminnan tukija ta-
pahtuipa melkein mitä tahansa. 
Paitsi silloin, jos varuskuntaa yrite-
tään siirtää pois Sodankylästä.

Päivittäistavarakauppiaat ki-
teyttävät haastateltaessa Jääkäri-
prikaatin tärkeyttä Sodankylälle. 
Heidän  mielestään henkilöstöstä 
voisi karsia kolmanneksen pois, jos 
joukko-osasto poistuisi paikkakun-
nalta. Kauppiaitten mukaan Jääkä-
riprikaatin pelkkä olemassa olo So-
dankylälle on erittäin vahva positii-
vinen imagotekijä elinkeinojen ke-
hittymiselle.

Samoilla linjoilla päivittäistava-
rakauppiaitten kanssa on paikalli-

set rautakauppiaat, erikoistavara-
kauppiaat sekä muut palveluyri-
tykset kuten esim. korjaamot.  Se-
kä Jääkäriprikaati että sen henki-
löstö käyttävät paikkakunnan yri-
tysten palveluja siihen malliin, että 
voi hyvin puhua yrityselämän yllä-
pitämisestä.

Sodankylän Yrittäjäyhdistys, 
kuten varmasti kaikki kuntalaiset-
kin, tulee tekemään kaikkensa Jää-
käriprikaatin olemassa olon säilyt-
tämiseksi juuri Sodankylässä. Jää-
käriprikaatin olemassa olon merki-
tys paikkakunnalla kasvaa, jos vä-
hääkään seuraa maailman sotilas-
poliittista kehitystä. Jääkäriprikaati 
kuuluu oleellisena osana Sodanky-
lään ja sen yrityselämään, oleellise-
na osana Lappiin, oleellisena osana 
koko isänmaan puolustamiseen.

Jääkäriprikaatin toimintaa ja sen 
kehittämistä on arvioitu lukui-
sissa vierailuissa ja tarkastuksis-

sa. Saadun palautteen perusteel-
la olemme tehneet työmme var-
sin korkeatasoisesti ensimmäisel-
lä vuosipuoliskolla, mutta aina on 
myös parannettavaa. Onkin ensiar-
voisen tärkeää, että meillä on tah-
to ja kyky parantaa toimintaam-
me ja vahvistaa suorituskykyämme 
niin organisaation kuin työnteki-
jän toimien ja tehtävien osalta. Si-
ten vastaamme kaikilla tasoilla en-
nakoivasti ja joustavasti toiminnan 
muutoksiin ja uusiin tehtäviin.

Jääkäriprikaatin koulutustehtä-
vän lähtökohtana on kouluttaa jo-
kainen palveluksen aloittanut ase-
velvollinen kykyjensä ja taitojensa 
mukaiseen tehtävään. Asetetun ta-
voitteen saavuttamiseksi asevelvol-
lisille on tarjottava yksilöllinen koh-
taaminen, motivoiva palvelusym-
päristö sekä asiallinen ja haastava 
koulutus. 

Palveluksen onnistumista ra-
kennetaan pitkälti johtamisen kei-
noin ja toimivin käytäntein. Parhail-
la käytänteillä luodaan palveluksen 
mielekkyyttä ja tehokkuutta se-
kä osoitetaan yksilön arvostusta 
ja huolenpitoa. Yksilöä tukevia toi-
mia ja parhaita käytänteitä pitää 
toteuttaa koko palveluksen ajan. 
Siten voidaan saavuttaa edellä ase-
tettu tavoite motivoivasta palveluk-
sesta ja vaikuttaa nostavasti koulu-
tuksen lopputulokseen.

Päämäärämme on kouluttaa 
taistelukykyisiä joukkoja Lapin vaa-
tiviin olosuhteisiin. Onnistuneessa 
sotilaskoulutuksessa syntyy luot-
tamus johtajaan ja joukkoon sekä 
omiin taitoihin ja käytössä oleviin 
varusteisiin. Koulutustuloksien saa-
vuttaminen edellyttää poikkeuk-
setta innostavaa opetusta (kou-
luta), oikeiden suoritusten toisto-
ja (harjoita) sekä tulosseurantaa ja 
palautteita (vaadi). Joukko- ja hen-
kilökohtainen huolto sekä lihas-
huolto tukevat koulutustavoittei-
den saavuttamista ja mahdollista-
vat palautumisen seuraavaan har-
joitteeseen. Joukon koulutuksel-

lista suorituskykyä rakennetaan 
nousujohteisesti ja tiedostetun ta-
voitteellisesti.

Jääkäriprikaati 2015:n toi-
meenpano etenee suunnitelmal-
lisesti ja aikataulussa. Valmistelua 
tehdään tiiviisti useissa suunnitte-
luryhmissä yhdessä Lapin ilmator-
juntarykmentin kanssa.  Toimeen-
panon suunnittelu on saatettu 
yhteen sovitetuiksi alasuunnitel-
miksi vuoden loppuun mennessä. 
Suunnittelun myötä kyetään toi-
minta ja joukot uudelleen organi-
soimaan Sodankylään ja Rovanie-
melle. Ensimmäiset kokoonpano-
muutokset tehdään vuoden 2014 
alussa. Tällöin perustetaan uusi 
Lapin sotilassoittokunta Lapin il-
matorjuntarykmenttiin sekä orga-
nisoidaan Jääkäriprikaatin ja La-
pin ilmatorjuntarykmentin perus-
yksiköitä vastaamaan uudistuksen 
joukkotuotantotehtäviä. Kokonai-
suuden organisointi toteutetaan 
vuoden 2015 vaihteessa.

Jääkäriprikaati 2015:n haasta-
vin valmistelutehtävä on uudistet-
tujen toimintatapojen ja normien 
laatiminen. Uudistumistarve pe-
rustuu puolustusvoimien toiminto-
jen uudelleen järjestämiseen sekä 
Jääkäriprikaati 2015:n kokoonpa-
noon ja toimintaan kahdella paik-
kakunnalla. Uuden toimintatavan 
luomisen mahdollistavat henkilös-
tön sitoutuminen tulevaan, asian-
tuntijuus toimeenpanossa sekä 
vuorovaikutteinen yhteistoiminta. 
Tässä mittavassa tehtävässä on-
nistumme määrätietoisella ja pit-
käjänteisellä työllä.

Henkilöstösuunnittelun toi-
meenpano on käynnissä. Jääkäri-
prikaati 2015:n tehtäviin suunni-
teltua henkilöstöä ja kadetteja 
on perehdytetty tavoitteena 
henkilökohtaisten siirtoval-
miuksien nostaminen. Jää-
käriprikaatia vahvistetaan 
merkittävässä määrin 
uudella henkilöstöllä li-
sääntyvien joukkotuo-

tannon ja suunnittelun tehtävien 
tarpeeseen syksyyn 2013 mennes-
sä. Loput henkilöstöstä esitetään 
määrättäviksi uusiin tehtäviin osin 
kesällä 2014 ja pääosin vuoden 
alussa 2015. Tehtävien hoidon ja 
yhteenkuuluvuuden muodostumi-
sen kannalta on ratkaisevaa ottaa 
uusi henkilöstö vastaan kannusta-
vasti ja perehdyttää heidät tehtä-
viinsä vastuullisesti.

Jääkäriprikaatissa ja varuskun-
nassa vallitsee erinomainen vire ja 
tekemisen meininki. Tuloksellinen 
työ ja palvelus edellyttävät työn, 
oman ajan ja levon tasapainoa. 
Vire jatkuu vain, jos huolehdim-
me tasapuolisesta työnjaosta sekä 
säännöllisestä ja riittävästä palau-
tumisesta.

Toivotan kaikille tasapainoista 
loppuvuotta,
Jääkäriprikaatin komentaja 
eversti Petteri Koskinen 
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Työkyvyn muuttuessa varhainen 
puuttuminen on välittämistä 

Sosiaalikuraattori Riitta Tauriainen

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskirjoitussarja osa 4

Viime aikoina ovat merkit-
tävästi nousseet esille kes-
kustelut työurien pidentä-

misestä. Pitkät työurat eivät kui-
tenkaan ole toteutettavissa ilman 
erilaisia tukitoimenpiteitä työ- ja 
toimintakyvyn ylläpitämiseksi. Var-
hainen puuttuminen on yksi mer-
kittävä tukitoimenpide. Siinä on 
sekä inhimillinen näkökulma että 
myös taloudellinen ja tuottavuus-
näkökulma. Lähin esimies on mer-
kittävässä asemassa työkyvyn var-
haiseen tukeen liittyvissä toimissa. 
Luottamuksellisen vuorovaikutus-
suhteen lisäksi tarvitaan tietenkin 
myös työntekijän omaa tahtoa ja 
motivaatiota työkykyyn vaikuttavi-
en toimenpiteiden toteuttamisek-
si. Useat työnantajat ovat ottaneet 
käyttöön erilaisia työkyvyn tukioh-
jelmia. Puolustusvoimissa on val-
misteilla parhaillaan uusi työkyvyn 
tuki-normi.  Tukiohjelmasta löytyy 
keinoja työkyvyn tukemiseen sekä 
yksilö- että yhteisötasolla.

Työkyky määriteltiin aiemmin 
pääsääntöisesti terveydellisistä 
lähtökohdista käsin. Nykyisin mää-
ritelmä on kuitenkin laajentunut 
niin että siinä otetaan huomioon 
myös työn vaatimusten ja yksilön 
voimavarojen tasapaino. Työkyvyn 
keskeisinä määrittäjinä voidaan pi-
tää terveyttä, toimintakykyä, elin-
tapoja, osaamista, arvoja, asentei-
ta, työn eri piirteitä sekä yksilön 
lähiyhteisöä ja elämäntilannetta. 
Jääkäriprikaatissa seurataan hen-
kilöstön työkykyä mm. työilmapii-
rikyselyiden, kenttäkelpoisuustes-
tien (vast.) tuloksien sekä sairaus-
poissaolo- ja työtapaturmaseuran-
nan avulla. Komentajalle niistä ra-
portoidaan kerran kuukaudessa. 

Varhainen puuttuminen 
Jääkäriprikaatissa

Jääkäriprikaatin yleisenä toiminta-
tapana henkilöstöä koskevien häi-
riötilanteiden selvittämiseksi on 

mahdollisimman varhainen puut-
tuminen.  Tavoite on, että havait-
tuihin ja tiedostettuihin häiriötilan-
teisiin puututaan heti niiden tul-
lessa esiin. Varhaisen puuttumi-
sen toimintamalli on menettelyoh-
je, joka antaa perustiedot puuttua 
työpaikalla esiintyviin ongelmiin ja 
auttaa ratkaisujen etsimisessä. Toi-
mintamallit on luotu erikseen sai-
rauspoissaolojen, työpaikkahäi-
rinnän ja päihdeongelmien sekä 
muiden tilanteiden selvittämiseksi. 
Toimintamallin käytöstä käytetään 
nimitystä puheeksiottaminen.

Työkyvyn ongelmat voivat nä-
kyä työpaikalla eri tilanteissa. 
Työntekijällä voi olla paljon erilaisia 
työkyvyn alenemiseen vaikuttavia 
tekijöitä. Ne voivat näkyä yksilön 
fyysisessä, psyykkisessä tai sosiaa-
lisessa työkyvyssä.

Kenen on vastuu ja missä tilan-
teessa asiat tulee ottaa puheek-
si? Jokaisella meistä on vastuu 
niin omasta kuin työtoverin hyvin-
voinnista työpaikalla. Henkilö itse, 
työterveyshuolto, työtoverit, esi-
mies voivat olla aloitteentekijöi-
tä puheeksiottamiselle.  Merkkejä 
muutoksista tai ongelmista yksilön 
työkyvyssä tai työviihtyvyydessä 
voivat olla esimerkiksi liian pitkät 
työpäivät, vapaapäivien pitämät-
tömyys, vuorovaikutusongelmat 
työtovereiden kanssa, myöhäste-
ly, työsuoritusten tason laskemi-
nen, mahdollinen päihteiden vää-
rinkäyttö tai se, jos jostain syys-
tä vaikuttaa siltä että kaikki ei ole 
hyvin. Asiaan on puututtava aina, 
jos henkilöllä on vuorovaikutuson-
gelmia työtovereiden kanssa.  Jos 
henkilöllä on paljon poissaolo-
ja; kolme tai useampia lyhyitä (1-
3 vrk) poissaoloja kolmen kuukau-
den aikana, yli 20 vuorokautta yh-
täjaksoisesti kestävä poissaolo tai 
jos henkilön sairauspoissaolon voi-
daan arvella aiheutuneen työpai-
kan olosuhteista tai jos poissaolo-
ja on paljon perjantaisin, maanan-
taisin tai palkallisten vapaapäivien 

yhteydessä. Mahdollinen päihtei-
den väärinkäyttö on aina syy pu-
heeksiottamiselle. 

Puheeksiottamisen toiminta-
vaihtoehtoja on kolme: epäviral-
linen puheeksiottaminen, suulli-
nen puheeksiottaminen ja viralli-
nen puheeksiottaminen.  Epäviralli-
nen puheeksiottaminen on vapaa-
muotoista tiedustelua, esimerkiksi 
kysymällä, että miten sinulla me-
nee.  Suullista puheeksiottamista 
voidaan esimerkiksi käyttää tilan-
teissa joissa työntekijällä on niin 
sanottuja selviä poissaoloja kuten 
poissaolot oman tai lapsen sairau-
den vuoksi.  Virallisessa puheek-
siottamisessa, työntekijä ja hänen 
esimiehensä neuvottelevat tilan-
teesta sekä miettivät ratkaisuvaih-
toehtoja tilanteeseen. Prosessiin 
kuuluu myös seuranta, päätös ja 
dokumentointi. Keskusteluissa kä-
sitellyt asiat sekä lomakkeissa ole-
vat tiedot ovat luottamuksellisia. 
Esimies harkitsee tapauskohtaises-
ti dokumentoinnin tarpeellisuuden 
tapauksen vakavuuden, laaja-alai-
suuden tai pitkäkestoisuuden nä-
kökulmasta. 

Esimiehen rooli

Merkittävässä asemassa koko var-
haisen puuttumisen mallissa on 
esimies. Hänen vuorovaikutustai-
doillaan voidaan luoda aidon vä-
littämisen tunne työntekijälle. Esi-
miehen on erityisen tärkeää ym-
märtää, tunnistaa ja ennakoida se-
kä yksittäisen työntekijän että työ-
yhteisön tilanteita työhyvinvoinnin 
kannalta. Esimies vastaa pääsään-
töisesti puheeksiottamisen pro-

sessin käynnistämisestä ja koko-
naisvaltaisesta läpikäymisestä. Sen 
jälkeen hän arvioi mahdolliset toi-
menpiteet ja edistää niiden toi-
meenpanoa yhteistyössä muiden 
toimijoiden kanssa.

Varhainen puuttuminen 
on varhaista tukemista

Varhaisella puuttumisella voidaan 
edesauttaa työkyvyn hallintaa. 
Varhainen tuki voi olla apu koko 
organisaatiolle jos jokin asia uhkaa 
muuttua huonompaan suuntaan 
koko organisaation tasolla. Se voi 
myös olla apu yksittäisessä työyh-
teisössä tai työyhteisöön kuuluvan 
yksittäisen työntekijän kohdalla. 
Varhaisessa tukemisessa on erityi-
sen tärkeää asioiden puheeksiot-
taminen heti varhaisessa vaihees-
sa, jotta tilanne ei muodostuisi lii-
an vaikeaksi.  Varhainen tuki tulee 
olla juurrutettuna osaksi organi-
saatiokulttuuria, jotta se voidaan 
sisäistää osaksi työelämää. Jos 
organisaatiossa tapahtuu muu-
toksia, tulee myös varhaisen tuen 
mallin tarvittaessa muuttua ja ke-
hittyä. Tukiohjelmasta ja mahdol-
lisista sen muutoksista tiedottami-
nen henkilöstölle ennaltaehkäisee 
mahdollisia ennakkoluuloja, epä-
varmuutta ja luottamuspulaa. 

”Yhteistoiminnallinen, hyväk-
syvä ja uudistushakuinen 
työyhteisö vahvistaa jäsen-
tensä myönteisiä vaikutuksia 
itsestään ja kannustaa työn-
tekijää löytämään mahdollisia 
piilossa olevia voimavaroja ja 
taitoja. ”
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Lähteet: 

Soiluva Anna, Varhainen tukitoimintamällin rakentaminen Ovenia Oy:lle 
työhyvivoinnin ja työssä jaksamisen edistämiseksi, 2012 Leppävaara.

http://www.ttl.fi /tyohyvinvointi/tyon_imu/sivut/default.aspx

Varhaisen puuttumisen malli Jääkäriprikaatissa, ohje 26.4.2011.
Turja Johanna, Kaleva Simo, Kivistö Marketta, Seitsamo Jorma, Työterve-
yslaitos, Työkyvyn varhainen tuki työntekijän työkyvyn yksilöllinen tuke-
minen työpaikalla. 
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Maavoimien henkilöstöpäällikkö, eversti Mauri Koskela

Henkilöstö etulinjassa puolustusvoimauudistuksessa

Puolustusvoimauudistus

Maavoimien henkilöstö-
päällikkönä olen tarkas-
tellut Puolustusvoimauu-

distuksen toteutusta maavoimis-
sa ehkä hieman eri näkökulmas-
ta, kuin monen muun toimialan 
edustajat. Kukaan ei varmasti kiis-
tä, etteikö uudistus koskisi merkit-
tävästi operatiivista alaa tai huol-
toa eri puolustushaaroissa ja ase-
lajeissa. Yksi ero meillä henkilöstö-
puolella kuitenkin on esimerkiksi 
sodan ajan valmisteluja tekevään 
operatiiviseen puoleen verrattuna. 
Uudistuksessa ”ammumme” jo 
rauhan aikana kovilla ja siinä hen-
kilöstö on jatkuvasti etulinjassa.

Maavoimien tämän hetken 
henkilöstövahvuus on hieman run-
sas 6500 henkilöä. Maavoimil-
le käsketty uusi vahvuus vuodel-
le 2015 on 4510 henkilöä, jon-

Hyvät Jääkäriprikaatilaiset sekä kaikki arktisen osaamiskeskuksen ystävät ja tukijat!

ka lisäksi meille on annettu oike-
us palkata 200 sopimussotilasta. 
Muutos on suuri ja huolimatta hy-
vän työnantajan periaatteista, joil-
la kaikille nykyisille henkilöille on 
yritetty etsiä työpaikka tai jokin 
muu selviytymispolku, ei kipeiltä-
kään ratkaisuilta todennäköisesti 
vältytä. Siksi onkin ollut hämmäs-
tyttävää seurata ammattitaitoisen 
ja motivoituneen henkilöstömme 
reaktioita sekä osin suoraa palau-
tetta uudistukseen liittyvistä asi-
oista. Työkaveria tuetaan, omasta 
tulevaisuudesta ollaan optimistisia 
ja jopa työnantajan toimiin ollaan 
pääosillaan tyytyväisiä. Olisimme-
ko siis todellakin hyvä työnantaja? 
Uskoakseni edellä mainitut seikat 
tukevat tätä näkemystä.

Helpolla emme tule kuitenkaan 
muutoksesta selviämään. Jo siirty-

Kapteeni Arto Lilja

Puolustusvoimauudistuksen valmistelu 
Jääkäriprikaatissa

mävaiheen töiden järjestely ja uu-
sien toimintatapojen valmistelu tu-
lee työllistämään tälläkin hetkellä 
melkoisen työtaakan alla painis-
kelevia henkilöitä. Runsaasti hen-
kilöitä on jouduttu määräämään 
erilaisiin suunnitteluryhmiin ja run-
koihin valmistelemaan tulevia uu-
distuksen edellyttämiä ratkaisu-
ja. Nämä henkilöt ovat väistämät-
tä pois nykytehtävistä, jotka tulee 
hoitaa jäljelle jäävien työpanok-
sella. Ja varmastikaan kaikki ei ole 
valmista heti vuoden 2015 alussa. 
Sisäänajo ja toimintojen varmista-
minen teettävät pitkiä työpäiviä, 
kuten aiemmissa muutoksissa on 
saatu todeta. 

Perinteisesti kannamme huolta 
erityisesti siitä osasta henkilöstöä, 
jota muutos kipeimmin koskettaa 
esimerkiksi irtisanomisten muo-
dossa. Näin pitää tietysti ollakin, 
mutta kannan yhtä suurta huolta 
myös siitä henkilöstöstä, joka jat-
kaa siirtymävaiheesta eteenpäin. 
Toivottavasti tässä tilanteessa hen-
kilöstö itse sekä esimiehet kaikilla 
tasoilla, pyrkivät karsimaan pois ne 
työtehtävät, joita ei ole välttämä-
töntä toteuttaa sekä kartoittavat 
niitä toimia, joilla henkilöstöä kye-
tään tukemaan jaksamisessa työ-
tehtävien toteuttamisessa ja huo-
no-osaisempien työkavereiden tu-
kemisessa.

Allekirjoittaneella on täysi vas-
tuu kaikista henkilöstöratkaisuista, 
joita maavoimissa Puolustusvoi-
mauudistukseen liittyen on suun-
niteltu tai toteutettu. Päätöksien 
lähtökohtana on pidetty ehdotto-
man tasapuolista henkilöstön koh-
telua mahdollisimman inhimillisiin 
lähtökohtiin perustuen. Miten täs-
sä on onnistuttu, jäänee historian 
kirjoituksen varaan. Toivon kuiten-
kin koko maavoimien henkilöstölle 
voimia uudistuksen toteutuksessa 
sekä menestystä elämän tulevilla 
taipaleilla!

Arktisen lämpimin terveisin 
Mikkelistä

Eversti Mauri Koskela
Maavoimien henkilöstöpäällikkö

Työ puolustusvoimauudistuk-
sen parissa on jatkunut Jää-
käriprikaatissa tiiviisti kulu-

neen kevään ja alkukesän aikana. 
Työtä tehdään hyvässä yhteistyös-
sä Lapin ilmatorjuntarykmentin 
kanssa. Suunnittelua ja suunnitel-
mien toteuttamista on toteutet-
tu kaikilla toimialoilla, kaikkiaan 
12:sta eri työryhmässä. Viimeisin 
yhteinen työkokous toteutettiin 
11.4.2013 Rovaniemellä. Tilaisuu-
dessa työryhmät työstivät suunni-
telmia sekä jatkoivat päivitettävien 
normien kartoittamista ja päivittä-
mistä. Työn vaiheet esiteltiin Jää-
käriprikaatin ja Lapin ilmatorjunta-
rykmentin komentajille. Yhteisten 
työkokousten lisäksi eri työryhmil-
lä on ollut omia yhteistyötilaisuuk-
sia, joissa työmäärältään runsasta 
uudistusta on viety vähän kerralla 
eteenpäin.

Henkilöstösuunnittelun 2. vai-
he saatiin keväällä päätökseen. 
Jääkäriprikaatissa ei ole yhtään 
muutoksen kohteeksi joutuvaa 
henkilöä. Henkilöstösuunnittelus-
sa jatketaan 3. vaihetta, jossa pyri-
tään samaan loppuihinkin avoinna 
oleviin JPR2015 organisaation teh-
täviin henkilöt. Uudistukseen liitty-
en ensimmäiset henkilöt saadaan 
Sodankylään loppukesästä 2013, 
mikä helpottaa huomattavasti pri-
kaatin henkilöstötilannetta. 

Henkilöstösuunnittelun pe-
rusteella Jääkäriprikaatiin siirty-
ville henkilöille järjestettiin 4. – 
5.6.2013 tutustumistilaisuus, jos-

sa toivotettiin uudet työntekijät 
perheineen tervetulleiksi Jääkäri-
prikaatiin ja Sodankylän kuntaan. 
Osallistujia oli 25 (Pv:n henkilöstöä 
16, perheenjäseniä 9). Lisäksi to-
teutettiin 4.6.2013 Maanpuolus-
tuskorkeakoulussa rekrytointitilai-
suus, jolla parannettiin kadettien 
tietämystä niin nykyisestä kuin 
vuoden 2015 Jääkäriprikaatista se-
kä lisättiin motivaatiota tulla töihin 
hienoon joukkoomme.

Yhtenä ratkaisemattomana asi-
ana uudistukseen liittyen on ol-
lut työsuhdeasuntojen riittävyys 
Sodankylässä. Henkilöstömäärän 
kasvaessa nykyinen työsuhdeasun-
tojen määrä ei ole riittävä eikä So-
dankylän alueella ole toistaiseksi 
riittävästi vuokra-asuntoja tarjolla. 
Mahdollinen ratkaisu tähänkin on 
näköpiirissä, koska Kruunuasunnot 
Oy:llä on suunnitteilla uudisraken-
tamista varuskunnan lähialueelle, 
mikä helpottaisi kasvavaa asunto-
tarvetta. Toivotaan hankkeen ete-
nemistä positiiviseen suuntaan.  

Tilojen käytön suunnitelma ke-
hittyy koko ajan. Lisäsuunnittelua 
tilojen käytön kokonaisuuteen ai-
heutti talvella Maavoimien esikun-
nasta tullut päätös kasarmi 2 pe-
ruskorjauksen peruuntumisesta lii-
an kalliina. Päätöksellä olivat huo-
mattavat vaikutukset; JPR2015 So-
dankylän perusyksiköiden sijoit-
tuminen kasarmeihin täytyi suun-
nitella uudestaan sekä tarkastella 
yksiköiden joukkotuotantotehtä-
vämäärät, varastotilojen suunni-

telma vaati päivitystä sekä PVJJK:n 
toimistotiloja ei tarvinnut siirtää 
kasarmi 1:een. Päätös ei aiheutta-
nut ylitsepääsemättömiä ongelmia 
mutta lisätyötä kylläkin. Oman 
haasteensa tilojen käytön suunnit-
teluun tuovat uuden kaluston va-
rastointitilatarpeet. Jääkäriprikaa-
tiin on tulossa Maavoimien taiste-
lutapa 2015:n edellyttämää kalus-
toa vuodesta 2014 alkaen, mistä 
esimerkkinä mainittakoon lennok-
kikalusto.  Suunnittelun lisäksi tilo-
ja kehitetään jatkuvasti niin nykyi-
sen kuin uuden organisaation tar-
peisiin; kasarmi 1:een on valmis-
tumassa johtamisjärjestelmätiloja 
sekä prikaatin esikuntaan valmis-
tellaan tiloja uusille tietojärjestel-
mille.  

Operatiivinen suunnittelu Maa-
voimien taistelutapa 2015:n mu-
kaisille joukoille on käynnissä ja 
henkilöitä ympäri Suomea on ollut 
useita viikkoja pitkiä päiviä työstä-
mässä laajan Lapin alueen suunni-
telmia.

Edellä mainittujen isojen ko-
konaisuuksien lisäksi on eri toimi-
aloilla tehty jo nyt valtava mää-
rä valmistelutyötä. Eikä työ uudis-
tuksen parissa lopu vielä hetkeen, 
paljon on suunnitelmia tehtävänä 
ja toteutettavana sekä huomatta-
va määrä normeja ja toimintatapa-
malleja on uudistettava eli paljon 
on työtä edessä mutta yhdessä te-
kemällä puolustusvoimauudistuk-
sen tuloksena on entistä hienompi 
Jääkäriprikaati.
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Palkittuja varusmiehiä

Myönnetyt Lapin Jääkäriristit 4.6.2013

Upseerikokelas Pulkkinen Anton Pekka Aleksi
Upseerikokelas Airisniemi Ville Jussi Tapani
Kersantti Käkelä Olli Hermanni
Alikersantti Laitinen Matti Samuli
Jääkäri Muyima Gaillord Eza Samuli
Upseerikokelas Karjula, Tuomas Eevert
Upseerikokelas Barkholm Vertti Wilhelm
Upseerikokelas Hettula Aapo Aleksanteri
Alikersantti Vaarala Olli Antti
Alikersantti Reinola Topi-Pekka
Jääkäri Haavisto Erkka Johan
Upseerikokelas Hinkkainen Olli Tapani
Upseerikokelas Muotka Pekka Esa Tuomas
Alikersantti Horsma Iiro Ensio

Varusmiespalvelusaika lyheni 15 päivällä 
1.2.2013 lukien. Ensimmäiset uuden lain piiriin 
kuuluvat heinäkuussa 2012 palvelukseen astu-
neet 255 päivää palvelleet varusmiehet kotiutet-
tiin 20.3.2013. 
Kotiuttamisjuhlassa Sotilaskodissa 19.3.2013 
palkittiin seuraavat ansioituneet varusmiehet:

Jääkäriprikaatin puukko, kunniakirja ja jalkaväen vuosi-
kirja erittäin ansiokkaasta palveluksesta Jääkäriprikaa-
tissa:
Korpraali Pitkänen Lauri Oskari, 
Sissikomppania

Jääkäriprikaatin puukko ja kunniakirja erittäin hyvästä 
palveluksesta sotilaspoliisina Jääkäriprikaatissa:
Jääkäri Siponen Matti Mikael, 
Sissikomppania

Jääkäriprikaatin puukko ja kunniakirja erittäin hyvästä 
palveluksesta lääkintämiehenä Jääkäriprikaatissa:
Korpraali Marjanen Miska Eewert, 
Huolto- ja kuljetuskomppania

Kiltamitali hyvähenkiselle varusmiehelle:
Korpraali Lehtosaari Liisa Loviisa, 
Huolto- ja kuljetuskomppania
Jääkäri Jäntti Nina Elisa, 
Sissikomppania

Oulun Sotilaskotiyhdistyksen stipendi Oulun seudulta 
olevalle rehdille, reippaalle ja joukkoon sopeutuvalle 
varusmiehelle:
Jääkäri Kivimäki Markku Mikko Ilmari,  
Sissikomppania
Jääkäri Stenman Annina Elisabet, 
Huolto- ja kuljetuskomppania

Asentaja Jaakko Korhonen

Jalkaväen mitali, kunniakirja ja jalkaväen vuosikirja 
sekä nimet kunniatauluun erittäin ansiokkaasta 
palveluksesta Jääkäriprikaatissa:
Upseerikokelas Virtanen Oula Henrik, 
1. Jääkärikomppania
Kersantti Petäistö Henrik Artturi, 
3. Jääkärikomppania

Reserviupseerien mitali, kunniakirja ja puukko 
ansiokkaasta palveluksesta Jääkäriprikaatissa:
Upseerikokelas Ylisirniö Sampo Oskari, 
Sissikomppania

Lapin Reserviläispiirien mitali ja puukko 
ansiokkaasta palveluksesta Jääkäriprikaatissa:
Kersantti Rantakokko Konsta Erkki Eemeli, 
Tukikomppania

Maanpuolustuksen kannatussäätiön stipendi, 
kunniakirja ja jalkaväen vuosikirja erittäin 
ansiokkaasta palveluksesta Jääkäriprikaatissa:
Korpraali Kälkäjä Joni Jalmari, 
Sissikomppania

Jääkäriprikaatin kunniakirja ja puukko taitavasta 
ja kolarittomasta moottoriajoneuvon 
kuljettamisesta varusmiesaikana: 
Jääkäri Harju Joonas Jalmari, 
Huolto- ja kuljetuskomppania

Jääkäriprikaatin kunniakirja ja puukko hyvästä 
palveluksesta erikoisajoneuvon kuljettajana 
Jääkäriprikaatissa:
Korpraali Ylitalo Villematti, 
Huolto- ja kuljetuskomppania

Jääkäriprikaatin kunniakirja ja puukko ansiokkaasta 
palveluksesta Lapin Jääkäripataljoonassa:
Jääkäri Rajasaari Miro Kristian, 
1. Jääkärikomppania

Jääkäriprikaatin kunniakirja ja puukko ansiokkaasta 
palveluksesta Pohjan Jääkäripataljoonassa
Jääkäri Kauppila Janne Olavinpoika, 
Sissikomppania

Kiltamitali hyvähenkiselle varusmiehelle:
Alikersantti Heikkilä Aleksi Mikael, 
1. Jääkärikomppania
Jääkäri Vanha Samuli Petteri, 
Tukikomppania 
Jääkäri Somppi Tommi Veli Juhani, 
Huolto- ja kuljetuskomppania
Korpraali Lapinkangas Aki Olavi, 
Sissikomppania
Kersantti Kemppanen Eetu, 
3. Jääkärikomppania                            

Jääkäriprikaatin Killan luovuttama ”Puolesta Maan” 
-veteraanimatrikkeli parhaalle sodankyläläiselle 347 
päivää palvelleelle:
Alikersantti Kustula Juho Tuomas, 
1. Jääkärikomppania

Jääkäriprikaatin Killan luovuttama ”Puolesta Maan” 
-veteraanimatrikkeli parhaalle sodankyläläiselle 165 
päivää palvelleelle:
Jääkäri Kangas Antti Olavi Valtteri, 
1. Jääkärikomppania

Itsenäisyyden puolesta - kirja ja (Jääkärin testamentti) 
ansiokkaasta palveluksesta Jääkäriprikaatissa:
Jääkäri Poukkanen Mikko Tapio, 
Tukikomppania

Oulun Sotilaskotiyhdistyksen stipendi Oulun seudulta 
olevalle rehdille, reippaalle ja joukkoon sopeutuvalle 
varusmiehelle:
Upseerikokelas Oikarinen Janne Samuli, 
1. Jääkärikomppania
Upseerikokelas Holma Tuomo Markus, 
Tukikomppania
Kersantti Tajakka Ville-Veikko, 
3. Jääkärikpmppania
Alikersantti Seppänen Jari Tapani, 
Huolto- ja kuljetuskomppania
Alikersantti Kaan Kimmo Aatu, 
Sissikomppania
Jääkäri Holappa Joonas Petteri, 
Tukikomppania

Ulla Mustakallio- rahaston stipendi hyvää sotilaskun-
toa osoittaneelle 165 vuorokautta palvelleelle:
Jääkäri Puoskari Tuomo Aleksi, 
1. Jääkärikomppania

Pohjan Prikaatin Killan stipendi erittäin ansiokkaasta 
palveluksesta Pohjan Jääkäripataljoonassa:
Kersantti Noso Seppo Toivo Jalmari, 
Sissikomppania

Leijona Catering Oy:n stipendi hyvästä palveluksesta 
sotilaskeittäjänä:
Jääkäri Kauppi Miika Ilari, 
Tukikomppania

347 päivää palvelleet 2/12 saapumiserän johtajat sekä 165 päivää palvelleet 1/13 saapumiserän 
varusmiehet kotiutettiin torstaina 20. kesäkuuta. Kotiuttamisjuhlassa Sodankylän varuskunnassa 
Joutselän patsaalla 19.6. palkittiin seuraavat ansioituneet varusmiehet:
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Henkilöstössä tapahtuu

Palkkasihteeri Tanja Moilanen

14 ETUPYÖRÄ 1 | 13

Valtion virka-ansiomerkki
Varastonhoitaja Jukka Aikio
Varastomestari Yrjö Kemppainen
Asentaja (puuseppä) Matti Lehtinen

Suomen Valkoisen Ruusun ritarikunnan ansioristi
Yliluutnantti Jarmo Neitola
Yliluutnantti Petteri Salmela

Suomen Valkoisen Ruusun ritarikunnan 
I luokan mitali
Toimistosihteeri Päivi Kuusela
Toimistosihteeri Tuula Ojaniemi

Sotilasansiomitali
Luutnantti Mika Nikula

Tykkimiesmitali soljen kera, myönnetty 6.3.2013
Kapteeni Hannu Kotilainen

4.6.2013 ylennykset
Kapteeniksi yliluutnantti Tauno Huhtamella
Teknikkokapteeniksi teknikkoyliluutnantti Pasi Mikkola
Yliluutnantiksi luutnantti Pekka Korhonen

4.6.2013 ylennykset reservin sotilasarvossa
Luutnantiksi ylikersantti Petteri Ylianttila
Ylikersantiksi kersantti Antti Paakkari
Ylikersantiksi kersantti Timo Kukkula
Ylikersantiksi kersantti Jussi Saikkonen
Alikersantiksi sotilaspastori Risto Alakärppä
Kersantiksi toimistosihteeri alikersantti Maria Junttila
Korpraaliksi ajoneuvoasentaja Janne Junttila

4.6.2013 annetut palvelusarvot
Vääpeliksi ylikersantti Mika Auer
Ylikersantiksi kersantti Antti Paakkari
Ylikersantiksi kersantti Timo Kukkula
Ylikersantiksi kersantti Jussi Saikkonen

Kuvassa vasemmalta yliluutnantti Petteri Salmela, toimistosihteeri Päivi Kuusela, toimistosihteeri Tuula Ojaniemi, 
luutnantti Mika Nikula, varastomestari Yrjö Kemppainen ja asentaja Matti Lehtinen.
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Pohjois-Suomen sotilasläänin 
varusmieskouluttajaksi vuonna 2012 on valittu

kapteeni Markku Pulju

Siirrot Jääkäriprikaatiin

1.6.2013
Everstiluutnantti Jari Osmonen 
Maavoimien esikunnasta Jääkäriprikaatin esikuntapäälliköksi

1.7.2013
Luutnantti Marko Siirtola Kaartin jääkärirykmentistä

1.8.2013
Majuri Pekka Äikäs Kainuun prikaatista
Luutnantti Mikko Kettunen Pohjois-Karjalan prikaatista
Luutnantti Pekka Ikonen Pohjois-Karjalan prikaatista
Ylikersantti Sami Lievonen Pohjois-Karjalan prikaatista
Ylikersantti Henri Venäläinen Pohjois-Karjalan prikaa-
tista
Vääpeli Juha Mattila Maasotakoulusta

29.8.2013
Yliluutnantti Jarmo Sverloff SM 2 kurssi/MPKK

1.9.2013
Kapteeni Riku Rantakari YE -kurssi/MPKK  
Kapteeni Janne Heikkilä Karjalan prikaatista
Yliluutnantti Sakari Hietanen Karjalan prikaatista

Reserviin ja eläkkeelle

1.9.2013
Kapteeni Harri Hautala, vääpeli Jarmo Maijanen ja 
toimistosihteeri Anita Alatalo

1.10.2013 
Luutnantti Kari Pikkupirtti

1.11.2013 
Luutnantti Mika Nikula

1.12.2013 
Asentaja Erkki Nieminen

Myönnetyt aloitepalkinnot

17.12.2012, Ylikersantti Asta Alioravainen: 
”Maastoruokalaatikoiden kyltti”

30.1.2013, Ylikersantti Asta Alioravainen ja toimistosih-
teeri Maria Junttila: ”Päivystyskansio”
Vääpeli Timo Kallio: ”Osumanilmaisinjärjestelmä tähys-
panoksin”

21.5.2013, Ylikersantti Tatu Leppänen: ”RSKSKO SIPI 
patruunan säilytysrasia”

Virkaan nimitykset

Määräaikaisen nuoremman upseerin 
virkaan 1.2.2014 - 31.1.2019
Luutnantti Juha Hämäläinen

Aliupseerin virkaan 1.5.2013
Kersantti Taneli Vaarala sotilaspoliisialiupseeriksi
Kersantti Henri Miettinen opetusaliupseeriksi
Kersantti Salla Kortelainen opetusaliupseeriksi
Kersantti Jaakko Taipalus kuljetusaliupseeriksi
Kersantti Antti Oikarinen varastoaliupseeriksi
Kersantti Tomi Hepo-oja varastoaliupseeriksi
Kersantti Ville Koivikko opetusaliupseeriksi
Kersantti Jesse Nilirova kuljetusaliupseeriksi

Määrä-aikaisen aliupseerin virkaan 14.1. - 31.12.2013
Robert Huisjen opetusaliupseeriksi

18.2. - 31.12.2013
Kersantti Tero Kuusela opetusaliupseeriksi

Siviilivirkaan sosiaalikuraattorin 
tehtävään 1.3.2013
Riitta Tauriainen

Määräaikaiseen virkasuhteeseen sopimussotilaaksi
4.2. - 3.8.2013
Vänrikki Timo Mikkola kouluttajaksi
Kersantti Jari-Pekka Mikkola kouluttajaksi

4.3. - 3.9.2013
Vänrikki Niko Hannula kouluttajaksi

17.6.- 16.12.2013
Kersantti Teemu Nikula kouluttajaksi

1.8.2013 
Erikoisupseerin virkaan ajoneuvoteknikon tehtävään, 
teknikkoluutnantti Pasi Ahola

Siirrot Jääkäriprikaatista

1.6.2013
Everstiluutnantti Esko Pukari 
Apulaisosastopäälliköksi Maavoimien esikuntaan mate-
riaaliosastoon

4.6.2013 
Ansiomerkit, ansioristit ja ansiomitalit Ylennykset ja palvelusarvot
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Tutustumiskäynti Sodankylään 

Jääkäriprikaati järjesti Jääkäri-
prikaati 2015 organisaatioon 
sunnitelluille henkilöille perhei-

neen tutustumiskäynnin Sodanky-
lään 5.-6.6.2013. Käynnin terkoi-
tus oli sitouttaa ja kannustaa hen-
kilöstöä tuleviin tehtäviin ja esitel-
lä Sodankylän varuskuntaa, Jääkä-
riprikaatia ja Sodankylän kuntaa 
myös heidän perheilleen.

Ensimmäisen vierailupäivän ilta 
vietettiin Jääkäriprikaatin rantasau-
nalla Jeesiöjoen rannalla. Prikaatin 
komentaja eversti Petteri Koskinen 
toivotti vieraat arktisen lämpimäs-
ti tervetulleiksi rantasaunan pihalle 
pystytetyn laavun edessä palavien 
tulien tunnelmassa.

Rantasaunan kodalla nautittiin 
Varuskuntarvintola Tähden kokki-

en valmistamaa poronkäristystä ja 
lämmintä alkukesän iltaa vietettiin 
kauniissa säässä laavulla. 

Nuorimpia vieraita Akselia, Il-
maria ja Jalmaria ei Jeesiöjoen vii-
leä vesi pelottanut ja pojat vähän 
ihmettelivätkin miksi aikuiset eivät 
tulleet uimaan.
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Vierailuja ja tapahtumia

Suklaasydän ja Tinapilli viihdekonsertti
Lapin, Pohjan ja Kainuun Sotilassoittokuntien viihdekonsertti järjestettiin 
Sodankylän Liikuntahallissa 24.5.2013. Konsertin johti musiikkieverstiluut-
nantti Elias Seppälä. Solisteina olivat laulaja Saara Aalto ja huilisti Petri Sinda.

Sakari Lausto

Shanghaista Lappiin!

Toukokuun alussa huipputeno-
ri José Carrerasin kanssa Shang-
haissa laulanut Saara Aalto keik-
kaili Suomen Lapissa Sodankylässä 
ja Rovaniemellä Pohjois-Suomen 
sotilassoittokuntien kanssa. Saa-
ra Aalto esiintyi Kainuun, Lapin ja 
Pohjan sotilassoittokuntien solisti-
na Sodankylän liikuntahallissa per-
jantaina 24.5. klo 19.00 ”Suklaa-
sydän ja tinapilli” –konsertissa.  

Saara Aallon ohella solistina 
esiintyi Lapin sotilassoittokunnan 

oma huilisti Petri Sinda ja yhdis-
tettyä orkesteria johti puolustus-
voimien ylikapellimestari Elias Sep-
pälä.

Ohjelma oli luonteeltaan hyvin 
viihteellinen. Konsertissa kuultiin 
sekä paikallista että ajankohtaista 
musiikkia. 

Konsertin avasi Ismo Alangon 
Kemijärvelle sijoittuvan TV-sar-
jan Taivaan tulet –tunnusmusiik-
ki. Laajemminkin Lapin maisemat 
soivat Anssi Tikanmäen maalaile-
vissa maisemakuvissa sekä Maria 

”Suklaasydän ja tinapilli” - konsertti oli Sodankylän uuden Liikuntahallin 
ensimmäinen konsertti.

Kalaniemen villissä Ah-
massa. 

Saara Aalto taas 
seikkaili salaisen agen-
tin 007 matkassa sekä 
vei kuulijansa viihdek-
lassikoiden kautta toi-
sen cd-levynsä tunnel-
miin. Loppua kohden 
vauhti kiihtyi kuumiin 
latinalais-amerikkalai-
siin rytmeihin.

Petri Sinda
Petri Sinda aloitti sotilas-
soittajauransa vuonna 
1979 soitto-oppilaana 
Lahden Varuskuntasoit-
tokunnassa. Hän pääsi 
heti alussa hyvään op-
piin. Lahden konserva-
toriossa toimi tuolloin 
opettajana Suomen joh-
tava huilisti ja huilunsoi-
ton opetuksen kehittä-
jä, jo edesmennyt Tapio 
Jalas.

Soittajaupseerin työn 
Petri Sinda aloitti Lah-
den Varuskuntasoitto-
kunnassa vuonna 1983. 
Kuusi vuotta myöhem-
min huilisti komennettiin 
Rovaniemen Varuskun-
tasoittokuntaan, nykyi-
seen Lapin Sotilassoit-
tokuntaan. Sinda jatkoi 
opiskelua Oulun konser-
vatoriossa ja valmistui 
huilunsoiton opettajak-
si. Hän on käynyt ylläpi-
tämässä soittotaitoaan 

Rainer Risbergin luona Lahdessa 
aina tähän päivään asti.

Petri Sinda on osallistunut me-
nestyksekkäästi Puolustusvoimien 
soittomestaruuskilpailuihin, jois-
sa hän on sijoittunut aina kolmen 
parhaan joukkoon. Huilusarjan 
voitto tuli vuonna 1985.

Vuonna 2011 Petri Sinda oli 
mukana The 2011 International 
Military Band -orkesterissa, jo-
ka levytti Lontoossa 40 Marches 
Around The World -CD:n.

Petri Sinda on ollut uransa ai-
kana useasti solistina ja soittanut 
useimmat huilulle ja puhallinorkes-
terille sävelletyt tai sovitetut teok-
set. Suklaasydän ja tinapilli -viih-
dekonsertti on Sindan viimeinen 
konsertti huilusolistina. Hän jää 
eläkkeelle 1.12.2013.

Elias Seppälä
Musiikkieverstiluutnantti Elias Sep-
pälä on toiminut puolustusvoimien 
ylikapellimestarina vuodesta 2008. 

Hän sai kapellimestarin perus-
koulutuksen vuonna 1980 alka-
neella sotilaskapellimestarikurssilla 
Sibelius-Akatemiassa opettajinaan 
Atso Almila ja Pertti Pekkanen. 
Seppälä on myös toiminut Kaar-
tin Soittokunnan päällikkönä sekä 
Pohjan Sotilassoittokunnan pääl-
likkönä Oulussa. Seppälä on myös 
toiminut opettajana ja puhallinor-
kesterikilpailujen tuomarina sekä 
johtajana useilla musiikkileireillä ja 
-kursseilla, mm. Sulasolin Soitin-
musiikkiliiton järjestämillä puhal-
linmusiikkileireillä.

Seppälälle myönnettiin Oulun 
läänin taidepalkinto vuonna 1995 
ja hänet valittiin vuoden sotilas-
muusikoksi vuonna1999.

Saara Aalto
Saara Aalto on helsinkiläinen lau-
laja-lauluntekijä, joka kuvailee mu-
siikkiaan sanoilla epic love pop. 
Oulunsalossa syntynyt Saara on 
lapsesta asti halunnut laulaa, teh-
dä lauluja ja esiintyä, ja ensimmäi-
set laulunsa hän kirjoittikin jo 5-
vuotiaana.

7-vuotiaana Saara halusi piano-
tunneille oppimaan lisää musiikin 

tekemisestä. Pianosta tulikin tär-
keä juttu Saaran elämässä ja ah-
keran harjoittelun lisäksi hän lauloi 
myös useissa kuoroissa, kävi tans-
situnneilla ja sävelsi. Vuonna 1998 
11-vuotias Saara voitti Kotkan Me-
rilaulukilpailut omalla sävellyksel-
lään, joka voitti myös meripäivien 
sävellyskilpailun.

Lapsuusvuosiensa jälkeen Saa-
ra opiskeli lukiovuotensa Oulussa, 
Madetojan musiikkilukiossa keik-
kaillen ja soitto- sekä laulutaitoaan 
hioen. Vuonna 2004 16-vuotias 
Saara pääsi osallistumaan Suomen 
Euroviisukarsintoihin yhtyeellä Hei-
di Kyrö & just sekä edustamaan 
Suomea kansainvälisillä Golden 
Star- laulufestivaaleilla Romanias-
sa, ja sai näin tärkeää esiintymis-
kokemusta tulevaisuutta varten.

Lukion jälkeen Saara pääsi Hel-
sinkiin opiskelemaan musiikkia ja 
askeleen lähemmäs unelmaansa. 
Vuonna 2007 19-vuotias Saara si-
joittui kolmen parhaan joukkoon 
Talent Suomi 2007-ohjelmassa, 
minkä jälkeen pääsi mukaan Hel-
singin Kaupunginteatterin High 
School Musical 1 & 2 -musikaalei-
hin tehden säveltäjä-pianisti Kelsi 
Neilsenin roolin.

Saara on ollut mukana Suomen 
Euroviisukarsinnoissa Hanna Mar-
shin ja Riikan taustalaulajana vuo-
sina 2008 ja 2009. Vuonna 2010 
Saara pääsi Suomen Euroviisukar-
sintojen avoimen kilpailun netti-
karsintaan, jossa sijoittui 10 eniten 
ääniä saaneen joukkoon, muttei 
vielä päässyt televisioitavaan se-
mifi naali-karsintaan. Saara pääsi 
kuitenkin mukaan Helsingin kau-

Elias Seppälä

punginteatterin 
Wicked-mu-
sikaaliin, jos-
sa hän työs-
kenteli vuon-
na 2010-2011.

Keikkailun ja 
musikaalien lisäk-
si Saara dubbaa 
elokuvia, piirrettyjä 
ja mainoksia, mm. 
”Prinsessa Papu” 
piirretyssä Desperon 
taru, ”Liisa” Tim Bur-
tonin elokuvassa Lii-
sa Ihmemaassa ja 
”Molly” musiik-
ki-tv-sarjassa 
Bubble Guppies.

Alkuvuonna 2011 kova työ pal-
kittiin ja Saara pääsi taas Eurovii-
sujen avoimen kilpailun nettikarsin-
taan. Sieltä hän selvitti tiensä se-
mifi naalin kautta Suomen Eurovii-
sukarsintojen fi naaliin itse säveltä-
mällään kappaleella Blessed with 
Love. Yleisön sydämet sulattanut 
Saara jäi kisassa lopulta niukasti 
toiseksi.

Marraskuussa 2011 Saara jul-
kaisi toisen albuminsa Enkeleitä – 
Angels, joka sisälsi sekä suomalai-
sia että kansainvälisiä joululauluja, 
kuten myös Saaran omia joulusä-
vellyksiä. Levyllä mukana musisoi-
vat myös Linda Lampenius ja Tomi 
Metsäketo. Levy sai suuren suosi-
on sekä kansan että median kes-
kuudessa, ja kappaleet soivat ah-
kerasti myös radioissa.

Keväällä 2012 Saara oli muka-
na TV nelosen järjestämässä Voi-
ce of Finland -laulukilpailussa.
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Lapin jääkäripataljoonan perinnepäivä on 11.3. Joutselän taistelun päivä vuodelta 1555. Pohjan jääkäripa-
taljoonan perinnepäivä on 16.2., joka oli Kuninkaallisen Pohjanmaan Jalkaväkirykmentin perustamispäivä 
vuonna 1626. Tänä vuonna Pohjan jääkäripataljoonan perinnepäivää vietettiin Sodankylässä 15.2.2013 pa-

taljoonan komentajan everstiluutnantti Jukka Kotilehdon johdolla ja Lapin jääkäripataljoonan 92. perinnepäivää 
vietettiin Sodankylässä 8.3.2013 pataljoonan komentaja everstiluutnantti Oula Asteljoen johdolla.

Jääkäriprikaatin joukkoyksiköt vaalivat perinteitään

Lapin jääkäripataljoonan 
perinnepäivänä palkitut
Lapin jääkäripataljoonan kärki-
komppania oli vuonna 2012 Tuki-
komppania

Lapin Jääkäripataljoonan vuoden 
2012 kouluttajana palkittiin Vaa-
san maljalla ja pienoismallilla kap-
teeni Mikko Koskimaa.

Jääkäriprikaatin killan myöntämän 
kouluttajastipendillä palkittiin yli-
kersantti Kai Leinonen ja yliker-
santti Riikka Nyström.

Lapin jääkäripataljoonan numeroi-
dulla puukolla palkittiin kapteeni 
Terho Nieminen (120), luutnant-
ti Jarkko Vienola (121) ja kersantti 
Ilkka Näsi (122).

Lapin jääkäripataljoonan perinneli-
pulla palkittiin 
everstiluutnantti Aki Sund ja 
yliluutnantti Pertti Sarajärvi.

Lapin Jääkäriristillä palkittiin luut-
nantti Otto Saarinen.

Pohjan jääkäripataljoonan 
perinnepäivänä palkitut
Vesaisen Ristillä palkittiin kiltaveli 
Markku Liimatainen.

Pohjan jääkäripataljoonan vuoden 
kouluttajina palkittiin yliluutnantti 
Eero Näsi ja kapteeni Markku Pulju 
Pohjan prikaatin killan kouluttajas-
tipendillä ja puukolla.

Tammikuussa Jääkäriprikatiin palvelukseen astuneet alokkaat vannoivat sotilasvalan tai antoivat juhlallisen soti-
lasvakuutuksen perjantaina 8.2.2013 Sodankylän varuskunnassa. Alokkaita oli noin 500 ja valatilaisuutta seu-
raamassa oli noin 2000 alokkaiden omaista. Valan ja vakuutuksen esilukijana toimii Sodankylän kunnanjohtaja 
Viljo Pesonen.

Vala ja vakuutus Sodankylän varuskunnassa 8.2.2013

Jääkäriprikaatin iskukykyvyn esittelytaulu 
kiinnosti pientä vierasta.

Talvisodan päättymisen muistopäivä 13.3.2013
Talvisodan päättymisen 73 -vuotismuistopäivänä järjestettiin Sodankylässä seppeleenlaskutilaisuus  Talvisotaan lähte-
neiden muistomerkillä, Sodankylän kunnanviraston edustalla. Seppele laskettiin rauhantulon hetkellä klo 11.00.
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Eero Näsi

Pertti Sarajärvi

Kai Leinonen ja 
Riikka Nyström.

Markku Liimatainen

Vierailuja ja tapahtumia Vierailuja ja tapahtumia
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Belgia suoritti Wienin asiakirjan mukaisen 
LTL-tarkastuksen Jääkäriprikaatiin 29.5.2013

Kenttäpiispa Pekka Särkiö tutustui 
Jääkäriprikaatiin 11.-12.6.2013  

Sodankylän varuskunnan kesän ensimmäinen kenttäiltahartaus  ja juhlallinen lipunlasku pidettiin Joutselän patsaalla 11.6.2013. 
Kenttähartauden toimitti kenttäpiispa Pekka Särkiö.

Kuvassa vasemmalta eversti Petteri Koskinen, kenttäpiispa Pekka Särkiö, 
everstiluutnantti evp Pekka J Heikkilä ja sotilaspastori Risto Alakärppä.

Kukkaseppeleen lasku Lokan partisaanien 
uhrien muistokivelle.

Veteraanien ja Jääkäriprikaatin 
komentajan kahvihetki Sodan-
kylän Seurakuntatalolla.

Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestössä (ETYJ) on laadittu Wienin asiakirja 2011, joka määrittelee, mitä 
ovat luottamusta ja turvallisuutta lisäävät toimet (LTL-toimet). Jokaisella ETYJ:n osanottajavaltiolla on luotta-
musta ja turvallisuutta lisäävänä toimena mm. oikeus tehdä toiseen valtioon tarkastuksia ja arviointikäyntejä.

Belgian tekemän LTL-tarkastuksen tarkoituksena oli varmistaa, ettei tarkastuspyynnössä määritellyllä alueel-
la ole käynnissä sellaista harjoitustoimintaa, josta Suomen olisi pitänyt ennalta ilmoittaa. 

Belgian johtaman tarkastusryhmän johtajana toimi everstiluutnantti Peter vand den Broeck. Belgian tarkas-
tusryhmään kuului neljä upseeria, joista yksi oli kanadalainen ja yksi unkarilainen. 
Tarkastuksen Jääkäriprikaatissa isännöi Jääkäriprikaatin komentaja eversti Petteri Koskinen.

Maavoimien viestintäalan neuvottelupäivät 
järjestettiin Jääkäriprikaatissa 23.-24.4.2013 
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Liikunta ja urheilu 

Liikuntakasvatusupseeri kapteeni Jouni Puljujärvi

Hyviä suorituksia JPR:n 
sotilailla alkuvuoden soti-
laiden SM-kilpailuissa 

Jääkäriprikaatin varusmiehet ja 
henkilökunta menestyivät erin-
omaisesti alkuvuoden sotilaiden 
SM-kilpailuissa. Joensuun Pärnä-
vaarassa järjestetyissä sotilaiden 
SM-hiihdoissa Jääkäriprikaatin va-
rusmiehet sijoittuivat kolmanneksi 
3 x 5 km:n viestihiihdossa joukku-
eella oppilaat Eino Vuolle, Mikko 
Marjamaa ja Petri Alatalo. Samois-
sa kisoissa Jääkäriprikaatin partio 
sijoittui toiseksi partiohiihdossa 
joukkueella kapteeni Jussi Haikka, 
yliluutnantti Kari Mähönen, oppi-
las Kalle Onnela ja oppilas Pauli 
Parkkila.

Maastoammunnan sotilaiden 
SM-kilpailuissa Joensuun Sotinpu-
rolla oppilas Antti Marjala sijoittui 
kolmanneksi varusmiesten rynnäk-
kökivääriammunnassa. Henkilö-
kunnan rynnäkkökivääriammun-
nassa yliluutnantti Toni Sulasalmi 
sijoittui toiseksi. Alikersantti Ville 
Kahelin sijoittui kolmanneksi va-
rusmiesten kivääriammunnassa. 
Joukkuekilpailussa varusmiehet 
jäivät niukasti neljänsiksi.

Maastojuoksun sotilaiden SM-
kilpailuissa Dragsvikissä Jääkäripri-
kaati voitti joukkuekilpailun jouk-
kueella kapteeni Jussi Haikka, soti-
lasmestari Mika Ojala, oppilas Kal-
le Onnela ja oppilas Jani Ylisaukko-
oja. Lisäksi oppilas Ylisaukko-oja 
sijoittui kolmanneksi varusmiesten 
henkilökohtaisella 4 km matkalla.

JPR:n omat kevätkauden 
kilpailut ja tulokset

Jääkäriprikaatissa kilpailtiin vuo-
den 2013 ensimmäisellä puoliskol-
la henkilökohtaisista sekä yksikkö-
kohtaisista paremmuuksista hiih-
tolajeissa.

RK-ampumahiihto  
Varusmiehet   
1. Oppilas Eino Vuollet  
1. Oppilas Jere Harjula  
3. Oppilas Petri Alatalo  

RK-ampumahiihto
Varusmiehet (sotilassuksi)
1. Upseerikokelas Olli Pekka Vuollo
2. Jääkäri Heikki Vengasaho
3. Jääkäri Jukka Typpö

RK-ampumahiihto  
Henkilökunta    
1. Kapteeni Jussi Haikka  
2. Yliluutnantti Kari Mähönen (yli 45v)  
3. Yliluutnantti Janne Mäenpää (yli 35v) 

RK-ampumahiihto 
Naiset(sotilassuksi)
1. Upseerikokelas Sanna-Maarit Korva
2. Jääkäri Kaisa Mettovaara
3. Alikersantti Pauliina Toivanen

Partiohiihto 
A-sarja
1. Sissikomppania (Kapteeni Jussi 
Haikka, upseerikokelas Olli Vuollo, 
upseerikokelas Puttonen ja jääkäri 
J Koskelo)
2. 3.Jääkärikomppania 1 (Yliluut-
nantti Mikael Aikio, upseeriko-
kelas Ville Kyyhkynen, alikersant-
ti Aleksi Heikkilä ja oppilas Petri 
Alatalo)
3. 1. Jääkärikomppania (Yliker-
santti Lassi-Pekka Ollikainen, up-
seerikokelas Ville Airasniemi, jää-
käri Joona Jutila ja jääkäri Tuomas 
Tiiro)

Partiohiihto
B-sarja
1. 1. Jääkärikomppania 2 (Ali-
kersantti Aleksi Pyhäjärvi, jää-
käri Martinmäki, jääkäri Tuomas 
Kemppainen ja jääkäri Puoskari)
2. 1. Jääkärikomppania 1 (Ali-
kersantti Oula Virtanen, jääkäri 
Kauppi, jääkäri Jaakko Peltokorpi 
ja jääkäri Penna Tornberg)
3. Sissikomppania 2 (Upseeriko-
kelas M Hertteli, jääkäri Hamari, 
jääkäri M Mehtätalo ja jääkäri M 
Tervala)

Partiohiihto
C-sarja   
1. Sissikomppania (Kapteeni Jussi 
Haikka, kapteeni Markku Puljuj, 
kersantti Jussi Saikkonen ja ker-
santti Mika-Matti Aho)
2. Huoltokeskus 1 (Teknikkoyli-
luutnantti Pasi Mikkola, yliluut-
nantti Janne Mäenpää, yliluut-
nantti Jaakko Ylimartimo ja majuri 
Ariko Miettinen)
3. Jääkäriprikaatin Esikunta (Kap-
teeni Jorma Ovaska, yliluutnantti 
Vesa Riipi, yliluutnantti Jarmo Sal-
mi ja sotilasmestari Mika Ojala)

Jääkäriprikaatin liikuntapaikat ehostuvat vuoden 
aikana

Toukokuussa Siilashallin kuntosali sai uudeen ilmeen. Kaikki laitteet uu-
sittiin. Vanhoista laitteista hyväkuntoisimmat siirrettiin Sissikomppanian 
salille. Lisäksi kesän aikana tilaan tulee audiovisuaaliset laitteet ja kaksi 
isoa peiliä. 

Kesäkuun alussa myös Sissikomppanian kamppailutila sai uudet ma-
tot. Lisäksi Siilashallilla voi nyt pitää kamppailukoulutusta kun sinne saa-
tiin siirrettävät alustat.

Hiihdon sotilaiden 
MM-kilpailut

Vuoden 2014 hiihdon sotilaiden 
MM-kilpailujen järjestelyt etenevät 
hyvää vauhtia.

Vuoden alussa Jääkäriprikaatis-
sa alettiin valmistautua toden teol-
la tuleviin vuoden 2014 hiihdon 
sotilaiden maailmanmestaruuskil-
pailuihin, jotka järjestetään Sodan-
kylässä 24.–29.3.2014. Kilpailujen 
lajeina ovat ampumahiihto, maas-
tohiihto, partiohiihto ja hiihtosuun-
nistus, jotka järjestetään Kommat-
tivaarassa sekä suurpujottelu, joka 
pidetään Levillä. 

Kilpailujen valmisteluja varten 
palkattiin kilpailujen pääsihteerik-
si reservin kapteeni Asko Hirvisa-
lo, joka toimi jo edellisellä kerral-
la kilpailujen pääsihteerinä vuon-
na 1992, kun kisat järjestettiin 
Sodankylässä. Kilpailujen järjeste-
lytoimikunnan puheenjohtajana 
toimii Jääkäriprikaatin komentaja 
eversti Petteri Koskinen. Kilpailu-

jen varsinaisesta johtamisesta vas-
taa everstiluutnantti Jukka Kotileh-
to apunaan pääsihteeri ja kilpailu-
jen tekninen johtaja kapteeni Jou-
ni Puljujärvi. 

Kilpailujen järjestämissuunni-
telma valmistui huhtikuun aikana. 
Jo ennen järjestämissuunnitelman 
tekemistä Jääkäriprikaatilta oli kol-
men hengen delegaatio seuraa-
massa Ranskan Annecy:ssa järjes-
tettyjä sotilaiden Winter Games- 
tapahtumaa. Tapahtumasta saatiin 
hyviä vinkkejä, miten kilpailuja pi-
tää järjestää ja myös miten ei.

Kilpailujen valmistelut kiihty-
vät loppuvuotta kohti ja varsinai-
nen urakka alkaa vuoden vaihteen 
jälkeen, jolloin järjestelyt alkavat 
työllistää sitten jo paljon suurem-
paa joukkoa niin henkilökuntaa 
kuin varusmiehiäkin.

Liikuntapäivänä 11.6.2013 järjestetyn Jääkäriprikaatin ympärijuoksun voitti 
3. Jääkärikomppanian joukkue.
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Uinti- ja hengenpelastuskoulutus 
osana liikuntakoulutusta

Saapumiserä aloittaa uinti- ja 
hengenpelastuskoulutuksen 
uintitesteillä, joilla kartoite-

taan uimataitoa. Uimataidon raja 
on 200m. Saapumiserässä 113 ui-
mataitoprosentti oli 87,1.

Maassamme hukkuu vuosittain 
yli sata henkeä.  Miesten osuus 
hukkumistapauksista on 90 %. Ve-
siliikenteessä tapahtuneet hukku-
miset olisivat olleet vältettävissä 
pelastusliivien käytöllä ja oikeilla 
toimintamalleilla.

Puolustusvoimien uinti- ja hen-
genpelastuskoulutuksessa koulu-
tus aloitetaan uimataidottomien 
uimakouluilla. Seuraava hengen-
pelastustunti sisältää pelastusliivi-
koulutuksen, jossa opetetaan pe-
lastusliivien käytön merkitys ve-
denvaraan joutuneelle, yksittäisen 
taistelijan toiminta vedessä sekä 
ryhmän toiminta vedessä. Hen-
genpelastuskoulutukset tapahtu-
vat valvotuissa allasolosuhteissa, 
pelastusliivikoulutukseen voivat 
osallistua kaikki joukot uimatai-
toon katsomatta. 

Pelastusliivikoulutus aloitetaan 
liivin pukemisella ja sen kiinnitysta-
van opettelemisella. Puolustusvoi-
mien pelastusliivit eroavat hieman 
rakenteeltaan siviilimaailman liivis-
tä, mutta samat elementit löytyvät 
molemmista liiveistä, kuten kirkas 
huomioväri, heijastimet, pilli ja kel-
luttavat rakenteet niskan takana 
sekä vartalon etupuolella.

Veteen ponnistetaan lähtöko-
rokkeelta jalat yhdessä, vartalo 
suorana ja katse eteenpäin suun-
nattuna. Veteen mentäessä on 
tärkeä muistaa vetää pelastuslii-
vin kelluttavaa etuosaa alaspäin 
ja painaa samalla kelluketta rinta-
kehää vasten. Pudottauduttaessa 
korkealta veden noste kohottaa 
voimakkaasti liiviä irti vartalosta ja 
vaarana veteen osuttaessa tässä 
tilanteessa on niskan retkahdus-
vamma. 

Liikkuminen vedenvarassa on 
selällään helpompaa, kelluttavan 
etuosan pyrkiessä kääntämän ”oi-
keinpäin” selälleen.

Yksittäisen taistelijan joudut-
tua vedenvaraan on tärkeää ensi-
sijaisesti pyrkiä pois vedestä. Suo-
men kylmissä vesissä suuret peto-
kalat eivät aiheuta uhkaa vaan hy-
potermia on suurin vaaran aiheut-
taja vedenvaraan joutuneelle. Vesi 
jäähdyttää 25 kertaa saman läm-
pöistä ilmaa nopeammin. Veden 
varaan jouduttua yritä nousta ta-
kaisin veneeseen tai veneen poh-
jan päälle. Vene erottuu vedestä 
helpommin, kuin yksittäinen ve-
dessä kelluva ihminen. Jos venee-
seen tai veneen päälle ei pääse 
nousemaan, on hyvä jäädä roik-
kumaan veneen reunaan. Veden 
jäähdyttävän vaikutuksen vuok-
si tärkeät sisäelimet tulee suojata 
lämmönhukalta. Turhaa rehkimis-
tä ja liikettä tulee välttää, koska 
silloin energiavarannot hupenevat 
nopeasti kehosta ja kylmyys tulee 
vieläkin ankarammin kimppuun. 
Paras tapa taistella hypotermiaa 
vastaan tilanteessa, on pienentää 
lämpöä haihduttava pinta-ala pie-
neksi vetämällä jalat koukkuun ja 
ottamalla ns. help-asento. Huudot 

uupuvat myös aavalle helposti, täl-
löin pillin ääni kantaa kauemmaksi 
ja edelleen kuluttaa myös vähem-
män energiaa.

Taistelijaparin kanssa vedenva-
rassa kannattaa tehdä yhteistyötä. 
Tarkkailla toisten vointia ja lämmit-
tää toinen toista.

Ryhmänä toimittaessa pätevät 
samat säännöt, pidä lämpö tal-
lessa ja muista ettei kaveria jäte-
tä. Kehässä, jossa pidetään läm-
pöä yllä ja ryhmä koossa, huo-
nokuntoisimmat taistelijat sijoite-
taan keskellä, jossa heidän vointia 
on helppo tarkkailla. Tarvittaessa 
paikkoja on hyvä vaihtaa, ulkoke-
hältä sisäkehään lämmittelemään. 
Paikanvaihdossa on tärkeää pitää 
muoto tiukasti koossa, ettei lämpö 
ja kaverit karkaa aallokkoon. 

Etenemissuunnan selvittyä 
muodostetaan selällään etenevä 
letka, jossa kaikki melovat käsil-
lään kuin veneessä airoilla. Letkas-
sa heikkokuntoinen taistelija sijoi-
tetaan letkan hännille. Tarvittaes-
sa letkoja voidaan perustaa use-
ampia. Heikkokuntoista taistelijaa 
ei tule sijoittaa letkan keskelle, hän 
tuskin jaksaisi meloa ja pitää let-
kaa kasassa omalta kohdaltaan.

Varusmiesten uinti- ja hengen-
pelastuskoulutukset luovat mu-
kavaa vaihtelua liikuntakoulutuk-
seen. Vesi elementtinä rentouttaa 
ja palauttaa lihaksistoa. Uinti- ja 
hengenpelastuskoulutukset sovel-
tuvat hyvin palauttaville jaksoille. 

Urheilumerkit soveltuvat erin-
omaisesti kannusteeksi varusmie-
hille oman uimataidon kehittä-
miseen. Varusmiehille tulee suo-
da mahdollisuus suorittaa vapaa-
ajalla uintimerkkejä. Suoritettuaan 
kolmannen tai toisen luokan uin-
timerkin taito- ja kuntotaso ovat 
edenneet tasolle, jolloin arvok-
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Suvi Schroderus ja Siilashallin vahtimestarit  
Jouni Huikuri ja Erkki Välitalo.

kaammat merkit ovat saavutetta-
vissa pienellä lisäharjoittelulla.

Vahtimestarit ottavat vapaa-
ajan suorituksia vastaan ja jaka-
vat heti hyväksytystä suoritukses-
ta saavutetun uintimerkin.

Arvokkaammat merkit suorite-
taan edelleen hengenpelastusviik-
kojen aikana.

Uinti ja hengenpelastustaidot 
ovat arvokkaita. Taidoilla saadaan 
pelastettua aina vähintään yksi 
henki, se oma henkikulta.

Hukkumisista
Hukkumiskuolemia tapahtuu Suo-
messa edelleen liikaa. Suurin osa 
hukkumisista voitaisiin välttää:

• Oikealla turvallisuusasenteella
• Järkevällä varustuksella sekä
• Olemalla vesillä selvin päin.

Muutamia faktoja 
hukkumisonnettomuuk-
sista:

Pahimmat onnettomuus-• 
kaudet ovat kesäkuukau-
det (kesä-elo)
80 % kesäaikaisista aikui-• 
sille tapahtuneista onnet-
tomuuksista on tapahtu-
nut alkoholin vaikutuksen 
alaisena 
Vain alle 10 % vesiliiken-• 
teessä hukkuneista on 
ollut pelastusliivit käy-
tössä
Jään vahvuus ei näy kalen-• 
terista.

Lisätietoa ja tärkeitä asioita 
osoitteesta www.suh.fi 

Uintivedet houkuttelevat 
polskimaan vielä syksylläkin, 
pidetään huolta itsestämme ja 
kavereista! 

Linkki: Hukkuminen ei näytä 
hukkumiselta, 
http://mariovittone.
com/2010/06/hukkuminen/

Suvi Schroderus
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Maavoimien taisteluharjoitus TROMBI13

Jääkäriprikaati osallistui koko ääkäriprikaati osallistui koko 
voimallaan maavoimien ope-voimallaan maavoimien ope-
raatiopäällikön kenraali Pet-raatiopäällikön kenraali Pet-

ri Hulkon johtamaan TROMBI 13 ri Hulkon johtamaan TROMBI 13 
harjoitukseen Rovajärvellä 24.–28harjoitukseen Rovajärvellä 24.–28
.5.2013. Osa harjoituksen esikun-.5.2013. Osa harjoituksen esikun-
tiin sijoitetusta henkilöstöstä ja tiin sijoitetusta henkilöstöstä ja 
panssarintorjuntaohjusjoukkueet panssarintorjuntaohjusjoukkueet 
aloittivat harjoituksen jo 20.–23aloittivat harjoituksen jo 20.–23
.5.2013 toteutettuun maavoimien .5.2013 toteutettuun maavoimien 
vaikuttamisharjoitukseen liittyen. vaikuttamisharjoitukseen liittyen. 
3. Jääkärikomppania, panssarivau-3. Jääkärikomppania, panssarivau-
nuosasto ja sotilaspoliisijoukkue nuosasto ja sotilaspoliisijoukkue 
muodostivat keltaisen mekanisoi-muodostivat keltaisen mekanisoi-
tujen pataljoonien iskevät komp-tujen pataljoonien iskevät komp-
paniat. Sinisen puolen taistelu-paniat. Sinisen puolen taistelu-
osaston organisaatiossa taistelivat osaston organisaatiossa taistelivat 
1. Jääkärikomppanian, Tukikomp-1. Jääkärikomppanian, Tukikomp-
panian kranaatinheitin osat ja panian kranaatinheitin osat ja 
huoltokomppanian joukkueet. Sis-huoltokomppanian joukkueet. Sis-
sikomppaniasta muodostettu tie-sikomppaniasta muodostettu tie-
dustelujoukkue ja tukikomppani-dustelujoukkue ja tukikomppani-
an panssarintorjuntaohjusjoukkue an panssarintorjuntaohjusjoukkue 
tiedustelivat ja tuhosivat panssa-tiedustelivat ja tuhosivat panssa-
reita taisteluosaston alueella soti-reita taisteluosaston alueella soti-
lasalueen johdossa.lasalueen johdossa.

 Tärkein tavoite harjoituksella  Tärkein tavoite harjoituksella 
oli harjaannuttaa joukkoja taiste-oli harjaannuttaa joukkoja taiste-
lemaan maavoimien 2015 taiste-lemaan maavoimien 2015 taiste-
lutavan mukaisesti. Harjoitukseen lutavan mukaisesti. Harjoitukseen 
liittyi mittavaa tutkimustoimintaa, liittyi mittavaa tutkimustoimintaa, 
jonka päämääränä oli edelleen ke-jonka päämääränä oli edelleen ke-

hittää kyseisen taistelutavan toi-hittää kyseisen taistelutavan toi-
mintoja tulevaisuudessa.mintoja tulevaisuudessa.

Harjoituksen rakenne oli sel-Harjoituksen rakenne oli sel-
keä. Kaksi ensimmäistä päivää to-keä. Kaksi ensimmäistä päivää to-
teutettiin molemmilla puolilla joh-teutettiin molemmilla puolilla joh-
toon otot, käskytykset, ryhmitty-toon otot, käskytykset, ryhmitty-
miset ja taistelusuunnitelmien har-miset ja taistelusuunnitelmien har-
joittelu. Taisteluvaiheita oli kaksi joittelu. Taisteluvaiheita oli kaksi 
ja ne kestivät yhdenjaksoisesti 18 ja ne kestivät yhdenjaksoisesti 18 
tuntia. Välissä oli 12 tunnin taiste-tuntia. Välissä oli 12 tunnin taiste-
lutauko. Toisen vaiheen päätyttyä lutauko. Toisen vaiheen päätyttyä 
Jääkäriprikaatin joukot toteuttivat Jääkäriprikaatin joukot toteuttivat 
paluumarssit kotivaruskuntaan.paluumarssit kotivaruskuntaan.

Keltaisen mekanisoitu jalkavä-Keltaisen mekanisoitu jalkavä-
kiprikaati aloitti hyökkäyksen Sar-kiprikaati aloitti hyökkäyksen Sar-
riojärven keskitysalueelta 26.5.klo riojärven keskitysalueelta 26.5.klo 
18.00. Ensimmäisessä vaihees-18.00. Ensimmäisessä vaihees-
sa tehtävänä oli tuhota vihollinen sa tehtävänä oli tuhota vihollinen 
ja ottaa haltuun Rättiselän alue. ja ottaa haltuun Rättiselän alue. 
Tämä mahdollistaisi toisessa vai-Tämä mahdollistaisi toisessa vai-
heessa hyökkäyksen suuntaami-heessa hyökkäyksen suuntaami-
sen edelleen kahden uran kautta sen edelleen kahden uran kautta 
Naarmantien katkaisemiseksi. Kel-Naarmantien katkaisemiseksi. Kel-
taisen hyökkäys alkoi voimakkaan taisen hyökkäys alkoi voimakkaan 
epäsuoran tulen ja lentorynnäköi-epäsuoran tulen ja lentorynnäköi-
den tukemana. Päähyökkäys suun-den tukemana. Päähyökkäys suun-
tautui panssarikärjellä Sarrion tien tautui panssarikärjellä Sarrion tien 
suunnassa ja koukkaavilla osilla suunnassa ja koukkaavilla osilla 
Sarrion tien länsipuolelta. Hyökkä-Sarrion tien länsipuolelta. Hyökkä-
ykseen liittyi komppanian vahvui-ykseen liittyi komppanian vahvui-
nen maahanlasku Rättiselän riste-nen maahanlasku Rättiselän riste-
yksen alueella. yksen alueella. 

Voimakas hyökkäys osittain yl-Voimakas hyökkäys osittain yl-
lätti sinisen joukot. Sivusta seu-lätti sinisen joukot. Sivusta seu-
ranneesta tuntui kuin voimakkaat ranneesta tuntui kuin voimakkaat 
panssarikiilat olisivat yli seitsemän-panssarikiilat olisivat yli seitsemän-
kymmenen vuoden jälkeisenä toi-kymmenen vuoden jälkeisenä toi-
sintona jälleen armottomasti iske-sintona jälleen armottomasti iske-
mässä itään, pölyävän ilman saat-mässä itään, pölyävän ilman saat-
telemana. Keltaisella oli tehtävänä telemana. Keltaisella oli tehtävänä 
tuhota. Sinisten komppanioiden tuhota. Sinisten komppanioiden 
taistelut sisälsivät sarjan väijytyk-taistelut sisälsivät sarjan väijytyk-
siä ja iskuja kärjen johtamisosiin. siä ja iskuja kärjen johtamisosiin. 
Ensisijaisen tärkeää oli pysäyttää Ensisijaisen tärkeää oli pysäyttää 
keltainen, jotta siihen voisi käyttää keltainen, jotta siihen voisi käyttää 
tulta ja irtautua seuraavaan tehtä-tulta ja irtautua seuraavaan tehtä-
vään. 18 tunnin aikana keltainen vään. 18 tunnin aikana keltainen 
murskasi tietään eteenpäin tappi-murskasi tietään eteenpäin tappi-
osta välittämättä. Sinisten tappio-osta välittämättä. Sinisten tappio-
luvut nousivat keltaisen aktiivisen luvut nousivat keltaisen aktiivisen 
ja nopean iskuvoiman tuloksena. ja nopean iskuvoiman tuloksena. 
Ensimmäisen taisteluvaiheen jäl-Ensimmäisen taisteluvaiheen jäl-
keen voitiin todeta, että keltainen keen voitiin todeta, että keltainen 
oli niskan päällä. Sillä oli aloite.oli niskan päällä. Sillä oli aloite.

Taistelutauko sisälsi molem-Taistelutauko sisälsi molem-
milla osapuolilla jatkokäskytyk-milla osapuolilla jatkokäskytyk-
set, ryhmitysmuutokset ja taiste-set, ryhmitysmuutokset ja taiste-
lusuunnitelmien harjoittelun, sekä lusuunnitelmien harjoittelun, sekä 
lyhyen taistelijan huollon ja levon. lyhyen taistelijan huollon ja levon. 
Hyökkäys jatkui Rättiselän tasalta Hyökkäys jatkui Rättiselän tasalta 
27.5. klo 18.00. Samalla kaavalla 27.5. klo 18.00. Samalla kaavalla 
keltainen kävi päälle häikäilemät-keltainen kävi päälle häikäilemät-
tömästi, mutta nyt huoltoyhtey-tömästi, mutta nyt huoltoyhtey-
det olivat jo muodostuneet varsindet olivat jo muodostuneet varsin  

pitkiksi ja selustaan jääneet sinis-pitkiksi ja selustaan jääneet sinis-
ten komppanioiden uudelleen or-ten komppanioiden uudelleen or-
ganisoidut joukot aloittivat viholli-ganisoidut joukot aloittivat viholli-
sen elämänlangan katkaisun. Sini-sen elämänlangan katkaisun. Sini-
sen joukkueiden ja ryhmien kars-sen joukkueiden ja ryhmien kars-
kit hyökkäykset pääsuunnan huol-kit hyökkäykset pääsuunnan huol-
toa ja johtamisyhteyksiä vastaan toa ja johtamisyhteyksiä vastaan 
alkoivat tuottaa tulosta. Samaan alkoivat tuottaa tulosta. Samaan 
aikaan kun vihollinen kärjellään aikaan kun vihollinen kärjellään 
taisteli vereksiä sinisten etelän jou-taisteli vereksiä sinisten etelän jou-
koista muodostettuja komppanioi-koista muodostettuja komppanioi-
ta vastaan, sen selustassa jatkuvat ta vastaan, sen selustassa jatkuvat 
kiivaat taistelut Jääkäriprikaatista kiivaat taistelut Jääkäriprikaatista 
ja Kainuun Prikaatista muodostet-ja Kainuun Prikaatista muodostet-
tujen joukkojen päättäväisellä toi-tujen joukkojen päättäväisellä toi-
minnalla. Sininen aloitti tuhoami-minnalla. Sininen aloitti tuhoami-
sen. Sivusta seuranneen ajatukset sen. Sivusta seuranneen ajatukset 
pysähtyivät hetkeksi Tolvajärven pysähtyivät hetkeksi Tolvajärven 
ja Raatteen tien taisteluihin. Tais-ja Raatteen tien taisteluihin. Tais-
teluiden tauottua 28.5.2013 klo teluiden tauottua 28.5.2013 klo 
12.00 keltainen ei ollut päässyt ta-12.00 keltainen ei ollut päässyt ta-
voitteeseen, mutta oli lähellä si-voitteeseen, mutta oli lähellä si-
tä. Sinisen joukot toteuttivat omaa tä. Sinisen joukot toteuttivat omaa 
taistelusuunnitelmaansa aktiivises-taistelusuunnitelmaansa aktiivises-
ti. Voittajaa ei voitu julistaa, vaik-ti. Voittajaa ei voitu julistaa, vaik-
ka parhaita taistelijoita palkittiin ka parhaita taistelijoita palkittiin 
puolin ja toisin Rättiselän panssa-puolin ja toisin Rättiselän panssa-
rinmurskaamon maastossa harjoi-rinmurskaamon maastossa harjoi-
tuksen johtajan toimesta. Molem-tuksen johtajan toimesta. Molem-
mat kärsivät raskaat tappiot. Pala-mat kärsivät raskaat tappiot. Pala-
va ja kalman katkuinen hyökkäys-va ja kalman katkuinen hyökkäys-
alue oli kokonaisuudessaan mer-alue oli kokonaisuudessaan mer-
kattu tuhotuilla vaunuilla ja muulla kattu tuhotuilla vaunuilla ja muulla 
taistelukalustolla, haavoittuneita ja taistelukalustolla, haavoittuneita ja 
kaatuneita evakuoitiin. Lääkintä-kaatuneita evakuoitiin. Lääkintä-
huolto ja ammustarviketäydennys huolto ja ammustarviketäydennys 
toimi 24 / 7 huoltojoukkojemme toimi 24 / 7 huoltojoukkojemme 
toimesta.  toimesta.  

Harjoitus toi jälleen esiin van-Harjoitus toi jälleen esiin van-
hoja totuuksia koulutuksessa te-hoja totuuksia koulutuksessa te-
hostettavaksi:hostettavaksi:

Älä jää odottamaan mitä viholli-Älä jää odottamaan mitä viholli-• • 
nen tekee, vaan tempaa aloite. nen tekee, vaan tempaa aloite. 
Yhdistä sulutteet, epäsuoratuli ja Yhdistä sulutteet, epäsuoratuli ja • • 
panssarintorjunta.panssarintorjunta.
Käytä maastoa hyväksi, naami-Käytä maastoa hyväksi, naami-• • 
oidu ja suojaudu (linnoita!).oidu ja suojaudu (linnoita!).
Pidä yllä taisteluvalmius kaikissa Pidä yllä taisteluvalmius kaikissa • • 
olosuhteissa. olosuhteissa. 

Kokonaisuudessaan harjoitus oli Kokonaisuudessaan harjoitus oli 
hyvä joukoillemme, vaikka kuivat-hyvä joukoillemme, vaikka kuivat-
tua puolukkaa ja sipsejä olikin jos-tua puolukkaa ja sipsejä olikin jos-
sain vaiheessa lounaalla ruokana - sain vaiheessa lounaalla ruokana - 
osalla joukoista ei edes sitä. Erityi-osalla joukoista ei edes sitä. Erityi-
sesti taisteluvaiheiden pituudet oli-sesti taisteluvaiheiden pituudet oli-
vat erinomaisia, koska ne mahdol-vat erinomaisia, koska ne mahdol-
listivat oikeanlaisen tilanteen ke-listivat oikeanlaisen tilanteen ke-
hittymisen taisteluissa, eikä tilan-hittymisen taisteluissa, eikä tilan-
netta lyhyen taistelun jälkeen vi-netta lyhyen taistelun jälkeen vi-
helletty poikki, kuten usein tapah-helletty poikki, kuten usein tapah-

Majuri Stenka Schroderus

tuu. Pois lähtöön liittyen joukkojen tuu. Pois lähtöön liittyen joukkojen 
lastauspaikalla oli hyvä nähdä vä-lastauspaikalla oli hyvä nähdä vä-
syneitä taistelijoita, joilla ei energi-syneitä taistelijoita, joilla ei energi-
aa enää riittänyt leikkiin ja lauluun. aa enää riittänyt leikkiin ja lauluun. 
Kouluttajien osalta erityisesti ero-Kouluttajien osalta erityisesti ero-
tuomaritoiminta sai kehuja harjoi-tuomaritoiminta sai kehuja harjoi-
tuksen johdolta. Allekirjoittaneen tuksen johdolta. Allekirjoittaneen 
mielestä suurimpia kehitettäviä mielestä suurimpia kehitettäviä 
asioita tuleviin taistoihin on taiste-asioita tuleviin taistoihin on taiste-
lun ja huollon toimintojen tarken-lun ja huollon toimintojen tarken-
nettu suunnittelu ja toteuttaminen nettu suunnittelu ja toteuttaminen 
erityisesti komppania tasalla.erityisesti komppania tasalla.

Kuvat: Päivi Visuri
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Lapin jääkäripataljoonan Jääkärikilpailu

Lapin jääkäripataljoonan 113 
saapumiserän jääkärikilpailu 
toteutettiin pataljoonan ko-

mentajan everstiluutnantti Oula 
Asteljoen johtamana 5.–6.6.2013 
Ampumarata - Pittiövaara - Lin-
tuselkä - Kyläjärvi alueella. Kilpai-
lun käytännön järjestelyistä vastasi 
yliluutnantti Tapani Lampinen La-
pin jääkäripataljoonan henkilöstön 
tukemana. Kilpailuun osallistuivat 
Lapin jääkäripataljoonan perusyk-
siköistä muodostetut kilpailujouk-
kueet.

Jääkärikilpailun päämääränä on 
mitata kilpailujoukkueiden maa-
voimakoulutuksen tavoitteiden ja 
osaamisvaatimusten saavuttami-
nen Maavoimien esikunnan asia-
kirjan HI897/16.10.2012 (PVOHJEK 
Varusmiesten maavoimakoulutus) 
mukaisesti. Kilpailun kestoaika on 
kaksi vuorokautta ja se koostuu 
kahdesta siirtymistehtävästä, kuu-
desta tehtävärastista, partiosuun-
nistuksesta ja pikataipaleesta. 

Siirtymistehtävät:
1. Jalkamarssi 18 km 5.6.2013   
2. Jalkamarssi 8 km 6.6.2013   
3. Pikataival 4 km
Tehtävärastit:
4. asekäsittely
5. pioneerikoulutus
6. partiosuunnistus
7. taistelukoulutus
8. viesti- ja suunnistuskoulutus
9. suojelu- ja lääkintäkoulutus

Tehtävät suoritetaan joukkue 
koossa tai ryhmittäin eriytettynä. 
Kilpailuun osallistuvien joukkuei-
den ja ryhmien on oltava pääosin 
joukkotuotantokokoonpanossa. 
Kilpailullisesta luonteesta huoli-
matta kyseessä on ennen kaikkea 
taistelu- ja marssikoulutuksen har-
joitus, jossa punnitaan joukkuei-
den taitotaso, tahtotila sekä erityi-
sesti ryhmä- ja joukkuehenki.

Viimeisenä joukkueena lähdössä II/TUKIK, 
kouluttajana kersantti R Huisjen.

Asekäsittelyrastilla ryhmän tehtävänä 
12.7 ITKK ampumakuntoon laitto.

Partiosuunnistuksen Y-rastilla toisilla oli aikaa odotella.

Sääskisuojassa

Ensimmäisen päivän jälkeen johdossa I/TUKIK, kouluttajana kersantti Sirviö.
Suojelu- ja lääkintäkoulutusrastilla aiheena 
toiminta suojeluhälytyksessä.
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Lapin jääkäripataljoonan komentaja, everstiluutnantti Oula Asteljoki
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Pikataipaleen Ammuntarastilla II/1.JK, kouluttajana luutnantti V Saad.

Pikataipaleella keskityttiin vielä 
käsikranaatin heittoon.

Kilpailun maalissa I/1.JK, kouluttajana luutnantti O Saarinen.

Kilpailun voittanut joukkue - II/TUKIK, kouluttajana kersantti R Huisjen - sai haltuunsa perinteikkään kiertopal-
kinnon - koukkaajapatsaan ja ensimmäisen kiinnityksen yksikölleen Lapin jääkäripataljoonan vuoden 2013 pe-
rusyksikköä valittaessa. Koukkaajapatsas on vanhojen jääkäreiden vuonna 1961 lahjoittama Alpo Sailon veistä-
mä teos. Prikaatikohtaisista koulutustarkastuksista luovuttaessa, tämän palkinnon sääntöjen mukainen jakami-
nen loppui vuonna 1994. Tämä ikuisesti kiertäväksi tarkoitettu palkinto otettiin nyt uudelleen käyttöön. Voitta-
jajoukkueen kilpailijoiden nimet kirjataan koukkaajapatsaan mukana kulkevaan palkintokirjaan.

Järjestyminen palkintojen jakoon 1.JK päällikön 
yliluutnantti J Härön johdolla.

Koukkaajapatsaan voittajajoukkueelle luovutti Jääkäriprikaatin kilta ry:n sihteeri ja 
patsaan pitkäaikainen suojelija everstiluutnantti (evp) Pekka J Heikkilä.

Lapin jääkäripataljoonan puuk-
kojen luovutus kilpailussa erin-
omaista sotilaskuntoa ja hen-
keä osoittaneille taistelijoille 
(upseerikokelas Airisniemi O 
H, Kuusamo, upseerikoke-
las Oikarinen J S, Oulu, jää-
käri Välitalo T J, Sodankylä, 
alikersantti Kinnunen M J J, 
Tyrnävä).
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Mirva Brola

Lapin lumilla

Arcticmil 2013 keräsi hyvän 
kansainvälisen osallistujajou-
kon. Ensi kertaa järjestetty kisa 
olisi voinut olla vaativampikin.

Kansainvälistä sotilastaitokil-
pailua on kaivattu Suomeen 
jo pitkään. Reserviläisurhei-

luliiton valtakunnalliset jotokset 
saati paikalliset pienemmät kisat 
eivät haasta riittävästi aktiivisimpia 
reserviläisiä.

Ensimmäiset kaavailut kansain-
välisen tason kisasta saivat alkunsa 
vuonna 2009. Sittemmin suunni-
telmat tarkentuivat talvisen kilpai-
lun järjestämiseen nimenomaan 

Lapin arktisissa oloissa, ja viime 
vuonna lyötiin lukkoon kisan ajan-
kohta.

Lopputulos, Arcticmil 2013 
-kilpailu järjestettiin 5.–7. huhti-
kuuta Sodankylässä Lapin reser-
viupseeri- ja reserviläispiirin se-
kä Reserviläisurheiluliiton voimin. 
Tukevana joukko-osastona toimi 
Jääkäriprikaati.

Osallistujamäärä oli rajattu 
30 partioon, joiden vahvuudeksi 
määrättiin 3–5 taistelijaa. Kaikki-
aan kilpailijoita oli 120, jotka tuli-
vat kuudesta eri maasta. Partiois-
ta 16 oli suomalaisia ja 6 saksalai-
sia. Ruotsista osallistui 3 partiota 
sekä Norjasta ja Virosta kummas-
takin kaksi. Eteläisin partio oli pe-
räisin Italiasta.

Kilpailijat saapuivat Sodanky-
lään torstai-iltana, joka oli va-

rattu seurusteluun ja tutustu-
miseen nuotiotulilla Lapin 
herkkuja maistellen.

Perjantai oli koulutus-
päivä, jonka aikana varsin-

kin ulkomaiset osallistu-
jat perehtyivät suo-
malaisiin varustei-
siin ja talvitaitoi-
hin. Rasteilla sy-
tytettiin nuotio 
lumen päälle 

sekä jaettiin suomalaiset hiihtovä-
lineet.

Varuskunnan ampumaradoil-
la pidetyn koulutuksen yhteydes-
sä ammuttiin kilpasarjat sotilaspis-
toolilla ja kasa-ammuntana ryn-
näkkökiväärillä. Lisäksi koulutettiin 
suomalaisen tarkka-ampujakivää-
rin toiminta.

Osa ensi kertaa suksilla

Kahden kasarmilla nukutun yön 
jälkeen käynnistyi varsinainen kisa. 
Kilpailijat lähetettiin lauantaiaamu-
na matkaan kyltein merkitylle val-
miille latu-uralle. Tällä haluttiin es-
tää eksyminen maastoon kohta-
lokkain seurauksin.

Päivän aikana edessä oli 13 ras-
titehtävää, jotka suoritettiin nume-
rojärjestyksessä. Kilpailijat pääsivät 
muun muassa tuhoamaan panssa-
rivaunun niin molotovin coctaililla 
kuin harjoituskertasingoilla.

Etäisyyden arviointia ja suun-
nan ottamista testattiin useam-
mallakin rastilla kahden päivän ai-
kana. Lappilaista eksotiikkaa edus-
ti suopungin heitto, mikä kuvasi 
luonnonmuonan hankintaa.

Lauantain aikana hiihdettävää 
kertyi noin 25 kilometriä. Matka 
sujui valtaosalla joutuisasti valmii-
ta moottorikelkkauria myöten, kun 
sääkin suosi kilpailijoita: elohopea 
kipusi päivällä plussan puolelle ja 
aurinkolaseille riitti käyttöä.

Osa ulkomaisista kilpailijois-
ta oli ensimmäistä kertaa suksilla, 
mutta keskeyttämään joutui vain 
kaksi. Mikäli sääolot olisivat olleet 
toiset, olisi kisasta saattanut muo-
dosta hyvinkin haastava.

Majoitusalueella kilpailijoita 
odottivat valmiiksi pystytetyt puo-
lijoukkueteltat. Niihin majoittui 
kahdesta kolmeen partiota, joiden 
vastuulla oli kipinävuorojen pyörit-
täminen.

Kisan yörastit pidettiin majoi-
tusalueen läheisyydessä. Kahdella 
rastilla arvioitiin etäisyyttä maalei-
hin paljain silmin sekä pimeänäkö-
laitteella.

Telamiinat kantoon

Sunnuntai oli ehkä yllättäen kisan 
sotilaallisesti antoisampi päivä. En-
simmäisellä rastilla kilpailijat pää-
sivät kokoamaan sekaisin olevista 
osista toimivat aseet: haulikon, ke-
vyen konekiväärin ja tarkka-ampu-
jakiväärin.

Seuraavana vuorossa oli tark-
ka-ampujarasti, jota varten oli jo 
edellispäivänä laadittu tuliasema-
kortti. Ampuja ja tähystäjä tuhosi-
vat kymmenessä minuutissa maa-
leja reiluun 700 metriin saakka.

Haastavuutta tarjottiin kahden 
partiokohtaisen telamiinan kanssa 
suoritetulla hiihto-osuudella. Peril-
lä panssarintorjuntarastilla odotti 
tiedustelutehtävä. Partiot tieduste-
livat ilman aikarajaa parin kilomet-
rin matkalta vihollisen toiminnan, 
jota löytyikin majoituksen, tarkkai-
lupisteen ja putkimiinan verran.

Tiedustelua seuranneen eva-
kuointitehtävän ehti suorittaa vain 
osa kilpailijoista, kun rasti peruttiin 
aikataulullisista syistä ja loput kil-
pailijat ohjattiin suoraan pikataipa-
leelle.

Sunnuntain kokonaismatkaksi 
muodostui 13–14 kilometriä, josta 
pikaosuutta oli 4,5 kilometriä.

Seuraavan kerran 2016

Suomalaisosallistujille Arcticmil 
2013 vertautui pitkälti valtakun-
nalliseen talvijotokseen. Mieluisin-
ta antia monelle oli tarkka-ampu-
jatehtävä.

Kisajärjestäjät olivat tehneet 
suuren työn kilpailun aikaansaami-
seksi. Rastien suunnittelun jälkeen 
tehtäväkuvaukset oli käännetty 
englanniksi, joka toimi kisakielenä 
myös kotimaisille osallistujille.

Kilpailun verkkosivujen mai-
nostamaksi vaativaksi kaukopar-
tiotyyppiseksi kisaksi tapahtumaa 
ei kuitenkaan voi luonnehtia.

Kovaankin sotilaselämään tot-
tuneille kilpailijoille olisi ollut pai-
kallaan tarjota lisää tekemistä, ku-
ten ylimääräisiä rasteja tai lisäpis-
teitä omasta majoituksesta. Myös 
rastilta toiselle suunnistamisen jät-
täminen pois vähensi kilpailun vaa-
tivuutta.

Lappilaista eksotiikkaa edusti suopungin heitto.

Talvinen Lappi, Jääkäriprikaa-
tin harjoitusalueet ja reserviläisten 
korkea yhteishenki tarjoavat mai-
niot ainekset kansainvälisen tason 
sotilastaitokilpailun järjestämiseen. 
Kun ensimmäinen kilpailu nyt on 
koeponnistettu, on kilpailijoiden 
palautteen perusteella hyvä lähteä 
kehittämään konseptia.

Toivottavasti Lapin maisemissa 
nähdään vastaavanlainen, koke-
musten pohjalta kehitelty ja vaati-
vampi kilpailu kolmen vuoden ku-
luttua.

Arcticmil 2013 voittajat
Lapin rajavartiosto 923,0 p1. 
Partio 823,7 p2. 
Kuopion reserviupseerikerho 3. 
809,7 p

ARCTICMIL 2013 kansainvälinen sotilastaitokilpailu oli laatuaan ensimmäinen talviaikaan järjestetty. Alun perin kilpailun idea on 
lähtenyt kansainvälisiin kesäkisoihin osallistuneilta suomalaisilta reserviläisiltä. Lapin reservipiirit toteuttivatkin kilpailun käytännössä 
tänä keväänä. Jääkäriprikaati tuki Lapin Reservipiirien järjestämää tapahtumaa tarjoamalla käyttöön kalustoa, majoitustilat ja henki-
löstöä.

Kilpailun johdon avuksi kutsuttiin vapaaehtoiseen harjoitukseen sekä MPK ry:n kurssin kautta reserviläisiä, joiden määrä oli lopul-
ta yhteensä 70 henkilöä. Heidän panoksensa kilpailun onnistumiseksi oli välttämätön: osa oli mukana valmistavassa koulutuksessa, 
osa rastien valvojina, osa hääri huoltoväkenä ja osa kilpailukansliassa tulospalvelutehtävissä.

Jääkäriprikaatista asetettiin harjoituksen johtajaksi ja varoupseeriksi kapteeni Antti Pipinen, vääpeliksi kapteeni Keijo Pippola, am-
munnanjohtajaksi luutnantti Ari Aikio, tulitoiminnanvalvojaksi kapteeni Ali Vaarala sekä taisteluväline- ja maalilaiteupseeriksi yliker-
santti Hannu Peltoniemi. Varusmiesvoimaakin oli käytössä: kasarmipäivystys, kuljetusreservi, lääkintämiehet sotilasambulanssiin sekä 
vartio-osasto Kyläjärvellä sunnuntain tarkkuuskivääriammunnassa.

Kilpailupartioita tuli yhteensä 30. Osallistujamaat olivat Suomi, Ruotsi, Norja, Viro, Saksa ja Italia. Kiinnostusta kilpailuun olisi ollut 
laajemmaltikin, koska tietoa oli levitetty sotilasasiamiesverkoston kautta ympäri Eurooppaa.

Tapahtumana kilpailusta saatiin arvokasta kokemusta. Sen pohjalta kilpailua kehitetään tulevia kilpailuja varten. Koska kilpailu oli 
ensimmäinen laatuaan, niin valmisteluvaiheessa, yleisjärjestelyissä sekä toteutuksen aikana kohdattiin pieniä haasteita. Niistä selvittiin 
kuitenkin ihan maalaisjärjellä. Pienistä haasteista huolimatta kilpailu oli kokonaisuutena onnistunut ja osallistujien palautteen perus-
teella kiinnostusta on vastaavaan kilpailuun myös tulevaisuudessa, ehkä jopa hieman vaativampanakin. Jäämme odottamaan seuraa-
vaa tukipyyntöä.

                                                                                                        Harjoituksen sotilaallisen vaiheen johtaja  
                                                                                                        Kapteeni Antti Pipinen
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Jääkäriprikaatin kilta ry:n puheenjohtaja, professori Tauno Turunen

Jääkäriprikaatin Kilta – maanpuolustushenkisten 
ja perinteitä vaalivien ihmisten yhteisö

Jääkäriprikaatin Kilta ry jatkaa 
joukko-osastokiltana Vaasas-
sa 13.2.1962 perustetun Jää-

käripataljoona 1:n Kilta ry:n perin-
teiden pohjalta aloitettua kiltatoi-
mintaa. Jääkäriprikaatin Kilta ry on 
siis perinnejoukkoyksikköjensä pe-
rinteitä ja maanpuolustushenkeä 
vaaliva rekisteröity yhdistys, jonka 
jäsenistö koostuu niistä henkilöis-
tä, jotka tavalla tai toisella ovat ol-
leet yhteydessä Jääkäriprikaatiin tai 
sen perinnejoukkoihin ja ovat ha-
lunneet kiltaan liittyä.  Oikeus liit-
tyä killan jäseneksi ei ole riippuvai-
nen sotilasarvosta tai tehtävästä. 
Tässä mielessä kiltamme jäsenistö 
edustaa siis joukkoyksikköään pe-
riaatteessa kaikilla niillä toiminnan 
aloilla, jotka kokonaisuus tarvitsee 
ollakseen toimintakykyinen.

Yksityiskohtaiset Killan sään-
nöt, historia, toiminta ja kiltaan 
liittymiseen kuuluvat asiat ovat 
saatavissa osoitteesta 
www.jprkilta.fi . 

Tämä sivusto luotiin nykyiseen 
muotoonsa pääosin vuoden 2012 
aikana osana 50-vuotta täyttä-
neen Killan juhlavuoden toimin-
taa.

Killan perinteiden vaalimiseen 
liittyvä näkyvin osa on Jääkäripri-
kaatin alueella sijaitseva perinneti-
la. Sen luominen on vaatinut vuo-
sikymmenien työn hyvin monelta 
taholta ja aivan erikoisesti muu-
tamien aktiivisten ja asialleen vih-
kiytyneiden kiltalaisten lähes usko-
mattoman henkilökohtaisen suori-
tuksen sekä tietysti myös Jääkäri-
prikaatin sekä Killan puolivuosisa-
taisen historian aikaisempien jouk-
koyksikköjen tuen. Perinnetilaan 
tutustuminen on usein Jääkärip-
rikaatissa vierailevien ohjelmassa 
ja antaa mahdollisuuden tutustua 
suomalaisen jääkärin historiaan ja 
perinteisiin, mitkä osaltaan muo-
dostavat yhden tärkeän elementin 
itsenäisen Suomen historiassa. Pe-
rinnetila materiaaleineen ja doku-
mentteineen antaa nykyisille uusi-

en sukupolvien jääkäreille heidän 
koulutusaikanaan mahdollisuuden 
saada jääkäriperinteiden kautta 
pieni omakohtainen kosketus sii-
hen aikakauteen, jossa heidän iso-
vanhempansa ja heitä edeltäneet 
sukupolvet  itsenäisen Suomen 
valtion loivat ja taistellen myös sen 
itsenäisenä pitivät.

Ansioistaan talvisodassa sai 
Jääkäripataljoona 1 sotamarsalk-
ka Mannerheimin henkilökohtai-
sena lahjana vastaanottaa 10 kpl 
hopeisin omistuslaatoin varustet-
tua Suomi- konepistoolia. Nämä 
aseet olivat mukana jatkosodan 
taisteluissa ja pääosa (8) niistä säi-
lyi. Nykyisin nämä aseet ovat kun-
niavartiokäytössä. Suomi juhlii sa-
tavuotista itsenäisyyttään muuta-
man vuoden kuluttua ja on toden-
näköistä, että myös näihin juhlal-
lisuuksiin liittyvässä tapahtumassa 
voi kunniavartion aseena olla jokin 
näistä säilyneistä aseina.

Maanpuolustushenki on termi, 
joka esiintyy juhlapuheissa kyllä usein, mutta saattaa sittenkin jää-

dä vaille syvällistä huomiota. Killan 
jäsenistön oletetaan suhtautuvan 
myönteisesti maanpuolustukseen 
ja tämä on meidän osuutemme 
yleisen positiivisen maanpuolus-
tushengen luomisessa. Näytämme 
sen esimerkillämme.

Viime aikoina olen havainnut 
muutamia uutiskynnyksen läpäis-
seitä arviointeja, että se ja se valtio 
kestäisi sitä ja sitä hyökkäystä kor-
keintaan niin ja niin monta päivää. 
Sen kummemmin näitä uutisia ja 
niiden taustoja ja tarkkuutta miet-
timättä tekee mieli kommentoida 
seuraavaa.

Demokraattisen yhteiskunnan 
ylläpitämät puolustusvoimat suo-
rittavat niille tarkoitetut tehtävänsä 
sitä ylläpitävän yhteiskunnan niin 
päättäessä.  Maanpuolustushenki 
on kohdallaan silloin, kun yhteis-
kunnan päätöksentekokoneistossa 
luodaan puolustusvoimille tarvitta-
vat resurssit ja tilanteen niin vaati-
essa se pannaan suorittamaan sil-
le varattua tehtävää samalla, kun 
koko yhteiskunta organisoidaan 
tätä tukemaan. Näin meillä tehtiin 
muutamia vuosikymmeniä sitten 
ja se tuotti hyvän tuloksen, vaikka-

kin siitä maksettiin tuskallisen ko-
va hinta.

Toinenkin mahdollisuus on eli 
avataan portit ja annetaan tulla.

Jos otetaan huomioon esimer-
kiksi Euroopan alueen historian vii-
meiset 80 vuotta, joka siis kattaa 
toisen maailmansodan, kylmän 
sodan aikakauden ja kylmän so-
dan päättymisen jälkeiset vähän yli 
kaksi vuosikymmentä, niin kaiken-
laisista valtioiden kohtaloista löy-
tyy esimerkkejä.

Suomi teki omalla tavallaan ja 
taisteli, mutta monia on eri tavoin 
miehitetty tai niiden itsenäistymis-
pyrkimykset on tukahdutettu.

Historian saatossa on lopul-
ta monille kuitenkin käynyt hyvin. 
Edellytyksenä näyttää olevan, et-
tä miehittävä valtio romahtaa soti-
laallisesti ja alistetaan tai romahtaa 
sisältäpäin yhteiskunnallisiin ongel-
miin ja hajoaa. Joissakin tapauksis-
sa voimakas ulkopuolinen kansain-
välinen taho puuttuu asiaan ja pa-
nee asiat järjestykseen.

Mutta voikohan tähän sitten-
kään aina luottaa?

Luottaminen siihen, että valloit-
tajan päästäminen valtakuntaan il-
man taistelua on aina vain ohime-

nevä tilanne ja korjautuu kyllä ai-
kanaan on itsensä pettämistä.

Vaalikaamme siis kunniakkai-
ta perinteitämme, maanpuolus-
tustaitoa, -tahtoa ja -henkeä. Niin 
me ainakin Jääkäriprikaatin killassa 
teemme.
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Everstiluutnantti evp Pekka J Heikkilä

Kokopäiväinen veteraani Kalle Sukuvaara

Sotien veteraaniesittelyssä on 
hiljattain 90-vuoden ikäpaa-
lun saavuttanut Sodanky-

län Rintamaveteraanien kunniapu-
heenjohtaja Kaarlo (Kalle) Suku-
vaara. Hyväkuntoisena hän asuu 
edelleen omassa omakotitalossaan 
yhdessä puolisonsa Loviisa Anna-
Marian kanssa. Hän on halunnut 
veteraaniasioita hoitaessaan, pit-
käaikaisena oman yhdistyksensä 
puheenjohtajana ja Sotainvalidi-
en Veljesliiton Sodankylän osaston 
varapuheenjohtajana, pyrkiä huo-
lehtimaan siitä, ettei veteraania jä-
tetä yksin, vaan häneen pidetään 
yhteyttä säännöllisesti tapaamisin, 
käymällä sopivin väliajoin häntä ju-
tuttamassa hänen kotonaan, hoi-
tolaitoksessa ja yhteisissä ruoka-
hetkissä ja eri veteraanitapaamisis-
sa ja juhlatapahtumissa.

Sotien veteraanien arvostuksen 
palauduttua ”normaaliksi” 1980-
luvun lopulla on myös heidän ha-
lunsa kertoa kokemastaan kovasta 
ajasta sotien vuosina vapautunut 
ja on myös Sodankylässä julkais-
tu monia muisteluksia sodan ajoil-
ta yksilön omasta näkökulmasta 
asioita tarkkaillen. Tämä on avar-
tanut näkemystä ruohonjuurita-
solle pitkien sotavuosien aikana. 
Näin on menetellyt myös Kalle Su-
kuvaara, joka tyttärensä ja vävyn-
sä ja muiden läheisten avustuksel-
la julkaisi vaimonsa hänelle anta-
maa lempinimeä kantavan muis-
teluksensa, jonka nimi ilmenee tä-
män jutun otsikosta. Teosta, jon-
ka tuotto menee Sodankylän seu-
rakunnan nuorisotyön tukemiseen 
saa edelleen kirjoittajalta.

Sotien veteraanien perinteen 
siirtäminen jälkipolville on nuorek-
kaalle kunniapuheenjohtajalle ol-
lut veteraanityön punaisena lan-
kana. Vielä avoimia kysymyksiä 
on muutamia tällä sektorilla mm. 
Sodankylän sankarihauta-alueel-
le opastustaulu, jonka perusteella 
myös talvisena aikana paikalle tul-
lut omainen pystyy löytämään et-
simänsä läheisen muistokiven lu-
men alta. Toinen vielä avoin kysy-
mys on Sodankylän Veteraanita-
lon realisointi tasapuolisella tavalla 

esimerkiksi edellä olevan asian ra-
hoittamiseksi.

Paljon on tällä perinteen siirtä-
misen alueella paikkakunnalla kui-
tenkin jo saatu aikaiseksi. Edusta-
va veteraanimatrikkeli, jonka lisä-
osa on työn alla, veteraanimuisto-
merkki veteraanitalojen piha-alu-
eelle ja laatta kunnanviraston au-
laan, muistomerkkejä Sodankylän 
alueen taisteluista kertomaan, Lo-
hi-Sompion veteraanimaja ja Jää-
käriprikaatin uusi, tänä vuonna jo 
kymmenen vuotta täyttävä perin-
netila.

On luotu pohja vuosittaisille 
veteraaneja kunnioittaville tapah-
tumille paikkakunnalla: talvisodan 
päättymisen muistohetki 13.03. 
klo 11.00 sotaan lähdön muisto-
merkillä, kansallisen veteraanipäi-
vän juhlaperinne, kaatuneitten 
muistopäivän seppeleenlasku, Jää-
käriprikaatin komentajan lippujuh-
lapäivän kahvitapaaminen, jouk-
ko-osaston vuosipäivän juhlat, It-
senäisyyspäivän juhlat, kunniavar-
tio sankarihaudalla jouluaattona, 
jne. Näitä lueteltuja hankkeita ovat 
yhteistyössä olleet luomassa kaik-
ki paikalliset veteraaniyhdistyk-
set, Sodankylän kunta, seurakun-
ta ja Jääkäriprikaati, unohtamatta 

vapaaehtoissektorin Sodankylän 
Maanpuolustusjärjestöjen yhteis-
työtä (Somajytyä) ja luonnollises-
ti Jääkäriprikaatin joukko-osasto-
kiltaa.

Veteraanien ääni on Sodanky-
lässä kuulunut vuosittaisissa kut-
suntatapahtumissa, koulujen juh-
lissa, varusmiestapaamisissa, valan 
esilukijoina, jopa päiväkodeissa. 
Luonnollisesti edellä kerrotuissa 
juhlatapahtumissa on perinteises-
ti kuulunut sotien veteraanin ääni 
kiitospuheenvuorona tilaisuuden 
järjestäjille. Veteraanien keski-iän 
noustessa jo nyt lähelle 90 vuotta 
on laskettu, että vielä 2020-luvulle 
siirryttäessä meillä on keskuudes-
samme omakohtaisesti sotien ko-
vat kokemukset kokeneita vete-
raaneja kertomassa kokemastaan. 
Heidän lukumääränsä ei kuiten-
kaan silloin enää kata koko maan 
aluetta.

Samalla, kun kiitämme Kalle 
Sukuvaaraa osallisuudesta edellä 
kerrottuihin hankkeisiin, onnitte-
lemme 90-vuotiasta veteraanipe-
rinteen kokopäiväisestä vaalimi-
sesta paikkakunnalla, toivomme 
hänelle itse tekemänsä veteraani-
kellon mittaavan virkeitä elinpäiviä 
myös jatkossa.

Jääkäriprikaatin perinnetila 
10 vuotta

Kuvassa vasemmalta kiltalaiset Erkki J Ruokoja, Juhani Tolvanen, Viljo Rantapitkänen 
ja Seppo Ylinorppa tutustumassa perinnetilaan.

Perinnetilan vihkivät käyttöön Jääkäriprikatin kun-
niajääkärit Arvo Ylitalo ja Pekka J Heikkilä silloisen 
Jääkäriprikaatin komentajan eversti Esa Pulkkisen 
kanssa.

Perinnetilaa rakentamassa ja suunnittelemas-
sa Niilo Tasala, Kalle Sukuvaara, Jari Tuomisto ja 
Pekka J Heikkilä.
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oikein arkkitehdin suunnitteleman 
päärakennuksen. Ensimmäinen 
suomalainen naisarkkitehti Viivi 
Lönn sattui olemaan observatori-
onjohtaja Eyvind Sucksdorffi n tä-
ti, joka auliisti hahmotteli tupakka-
askin kanteen ensimmäisen luon-
noksen päärakennuksesta. Siitä 
tuli edullinen ja toimiva yhdistetty 
toimisto- ja asuinrakennus.

Toukokuussa 1950 observa-
torio siis sai uuden päärakennuk-
sen ja samalla myös johtaja vaih-
tui. Johtaja Hilpeläinen jätti obser-
vatorion nuoren maisteri Eero Ka-
tajan hoiviin. Kataja pitikin laitok-
sesta hyvää huolta koko työuran-
sa ajan aina vuoteen 1992, jolloin 
hän jäi eläkkeelle Oulun yliopiston 
kunniatohtorina.

Seismologiset mittaukset aloi-
tettiin vuonna 1956. Lapissa ta-
pahtuu edelleenkin vuosittain usei-
ta pieniä maanjäristyksiä, jotka re-
kisteröityvät herkillä laitteilla.

Vuosi 1957 oli kansainvälinen 
geofysiikan vuosi, jolloin ensim-
mäinen satelliitti, venäläinen Sput-
nik, lensi avaruudessa. Tästä alkoi 
huima avaruustutkimuksen kehi-
tys, johon myös observatorio omal-
ta osaltaan osallistui. Saksasta lah-
joituksena saatu ionosfääritutka – 
ionosondi – asennettiin Tähtelään 
ja samalla rakennettiin ns. Ionos-
fääriasema, josta myöhemmin tuli 
EISCAT-tutka-asema.

Tähtitiede tulee observa-
torioon

Seuraava vuosikymmen vierähti 
uusien mittausten parissa. Aineis-
toa kertyi ja siitä tehtiin uusia tut-
kimuksia. Uutena mittalaitteena 
observatorioon tuli vuonna 1965 
riometri, jolla mitataan ilmakehän 
aiheuttamaa radioaaltojen vaime-
nemista. Riometrejä hankittiin ob-
servatorioon useita ja ne sijoitettiin 
vuoteen 1970 mennessä Nurmijär-
ven ja Utsjoen Kevon väliin ketjuk-
si, siis koko Suomen pituudelta.

Maan magneettikentän no-
peita vaihteluita mitataan pulsaa-
tiomagnetometrillä, jollainen ob-
servatorioon saatiin vuonna 1971. 
Vuosituhannen vaihteessa Oulun 
yliopiston operoima pulsaatio-
magnetometriketju siirtyi observa-
torion hoidettavaksi.

Observatorion laitekannan kas-
vaessa tuli tarpeelliseksi perustaa 

oma tekninen yksikkö, jonka vas-
tuulle tuli erilaisten mittauslaittei-
den huolto ja korjaaminen. Yksi-
kön ensimmäiseksi päälliköksi tuli 
1970-luvun alussa DI Aarne Ran-
ta, joka jäi muutama vuosi sitten 
eläkkeelle.

Observatorion perustamisesta 
saakka Suomalainen Tiedeakate-
mia oli halunnut sijoittaa Sodan-
kylään myös tähtitieteellisen ase-
man, mutta useista vastoinkäymi-
sistä johtuen sellainen saatiin vas-
ta vuonna 1973. Aseman hoitajak-
si kutsuttiin tähtitieteilijä Johannes 
Kultima, joka tekikin ansiokkaas-
ti napakorkeuksien mittauksia ze-
niittikaukoputkella aina epäviralli-
seen maailman ennätykseen saak-
ka. Tällä tavalla saatiin mitattua 
maapallon pyörimisakselin pre-
kessioliike, joka liikuttaa mm. Na-
papiiriä – tosin hyvin hitaasti. Mit-
tauksia jatkettiin aina 1980-luvul-
le saakka, jonka jälkeen niistä ovat 
huolehtineet satelliitit.

EISCAT-järjestö peruste-
taan

Eurooppalainen sirontatutkajär-
jestö perustettiin vuonna 1975. 
Alkuperäisiksi jäsenvaltioiksi tuli-
vat Englanti, Saksa, Ranska, Nor-
ja, Ruotsi ja Suomi. Suomen suu-
rin antenni rakennettiin Tähtelään 
vuonna 1980 ja ensimmäiset mit-
taukset tehtiin seuraavana vuon-
na. Alunperin kymmeneksi vuo-
deksi suunniteltu tutka ehti toi-
mia 30 vuotta ennen lopettamis-
taan kännykkälinkkien ja digite-
levision aiheuttamien häiriöiden 
vuoksi. Tutkalla tehdyt mittaukset 
ovat tuottaneet huikean määrän 
tieteellisiä julkaisuja, joista suo-
malaiset ovat kirjoittaneen paljon 
suuremman määrän kuin omistus-
osuus edellyttäisi. Suomi ja Sodan-
kylä ovat kehittäneen EISCAT-tut-
kaa ehkä enemmän kuin kukaan 
muu maailmassa. 

Sodankylän merkitystä tutka-
järjestölle kuvastaa myös obser-
vatorion edellisen johtajan pro-
fessori Tauno Turusen toimiminen 
EISCAT:in teknisenä apulaisjohtaja-
na 1980-luvulla ja johtajana 1998-
2002 sekä observatorion tulevan 
johtajan dos. Esa Turusen nelivuo-
tinen (2009-2012) johtajakausi. Li-
säksi pitää muistaa tutkimuspro-
fessori Markku Lehtisen uraauur-

tavat keksinnöt tutkatekniikan sa-
ralla. Ilman niitä EISCAT-tutka olisi 
ilmeisesti siirretty eläkkeelle jo pari 
vuosikymmentä sitten.

Observatoriosta kansain-
väliseksi tutkimuslaitok-
seksi

Elokuussa 1997 observatorio liitet-
tiin Oulun yliopistoon erillislaitok-
seksi, mikä tarkoittaa sitä, että ob-
servatorio on suoraan yliopiston 
hallituksen alainen eikä kuulu mi-
hinkään tiedekuntaan. Tämä hal-
linnollinen muutos on tuonut va-
kautta observatorion talouteen ja 
samalla laitos on kehittynyt vää-
jäämättä kohti maailman johta-
vimpia observatorioita.

Tähtelässä harjoitettu tutkimus-
toiminta on selvästi kansainvälistä 
huipputasoa, mistä on osoitukse-
na esimerkiksi observatorion kuu-
luminen valtakunnalliseen Inver-
siotutkimuksen huippuyksikköön. 

Oulun yliopiston rehtori on to-
dennut useasti, että observatorion 
julkaisutoiminta kilpailukykyinen 
mm. Lapin yliopiston kansainväli-
sen julkaisutoiminnan kanssa. Li-
säksi observatorio menestyi hy-
vin Oulun yliopiston kansainväli-
sessä kokonaisarvioinnissa vuonna 
2007. 

Observatoriossa ohjataan myös 
opinnäytetöitä. Sodankylässä on 
tähän mennessä järjestetty vii-
si väitöstilaisuutta, joista viimeisin 
on Juha Vierisen Aalto yliopistolle 
tekemä väitös vuodelta 2012. Use-
at tohtorit, lisensiaatit, maisterit, 
kandidaatit ja insinöörit ovat saa-
neet tukevan pohjan työelämäl-
leen Tähtelästä. 

Vaikka Sodankylä onkin kauka-
na pohjoisessa erillään emoyliopis-
tosta ja kaikesta muusta kansain-
välisestä tutkimuksesta, täällä teh-
dään maailman parasta avaruus-
tutkimusta maailman parhaimmil-
la laitteilla, joihin käydään tutustu-
massa maapallon toiselta puolel-
takin. Sodankylän ja koko Suomen 
kannattaa syystä olla ylpeä Tähte-
län alueesta.

Sodankylän geofysiikan obser-
vatorio juhlii 100-vuotista taival-
taan tulevan syyskuun 19. päivä-
nä.

Sodankylään sattuman kautta 
sijoitetusta tilapäisestä mitta-
usasemasta kehkeytyi maail-

manluokan tutkimuslaitos. Sodan-
kylän geofysiikan observatorio on 
nykyisin Oulun yliopiston erillislai-
tos, joka työllistää Sodankylässä ja 
Oulussa noin 40 henkilöä. 
Näistä suurin osa työskentelee So-
dankylän Tähtelässä, jonne Suo-
malainen Tiedeakatemia perusti 
observatorion jo sata vuotta sit-
ten.

Tilapäinen mittausasema 
1882-1884

Ensimmäinen polaarivuosi järjes-
tettiin vuosina 1882 – 1883. Se 
oli ensimmäinen kansainvälisesti 
koordinoitu polaarialueiden tutki-
musta edistävä hanke. Suomeen 
perustettiin Sodankylän tilapäinen 
tutkimusasema ja aloitettiin mm. 
revontuli- ja magneettikentän tut-
kimukset. Asema sai vuoden jat-
koajan hyvien tulostensa vuoksi.

Asema sijaitsi Pappilanniemen 
alueella Jeesiöjoen ylittävän sillan 
vieressä. Aseman johtajana toimi 
professori Selim Lemström Helsin-
gin yliopistosta apunaan 1. ja 2. 
vuoden opiskelijoita, jotka tekivät 
varsinaisen rutiinityön. Sodanky-
läläiset eivät oikein tienneet, mitä 
mittausasemalla tehtiin, joten sitä 
varten pidettiin kyläkokous. Ko-
kous päätteli asemalla tutkittavan 
tähtiä ja tästä syystä aseman työn-

Tähtelän mittausaseman 
pitkä taival 

tekijöitä alettiin kutsua tähtiher-
roiksi. Tämä nimi siirtyi myöhem-
min nykyisen observatorioalueen 
nimeksi – Tähtelä on paikka, jossa 
tähtiherrat työskentelevät.

Geofysiikan observatorio 
perustetaan 

Liki 30 vuotta myöhemmin aloit-
tanut Suomalainen Tiedeakatemia 
päätti perustaa pysyvän aseman 
maapallon magneettikentän mit-
taamista varten. Sitä varten vuon-
na 1912 nuori maisteri Jaakko Ke-
ränen lähetettiin Sodankylään et-
simään sopiva paikka mittausase-
malle. Sellainen löytyikin Kitisen 
itärannalta Halssinkankaalta, jon-
ne poromiehet yrittivät estää Kerä-
sen pääsyn. Keränen oli kuitenkin 
päättänyt tutkia alueen, joten hän 
ui mittalaitteiden kanssa syyskui-
sena yönä Kitisen yli nykyisen Täh-
telän kohdalta, teki mittauksia ja 
palasi ennen aamun valkenemista 
Sodankylään. Analysoidut tulokset 
osoittivat kiistatta, että Halssin-
kangas oli paras paikka magneet-
tiselle asemalle Sodankylässä.

Suomen Senaatin määrättyä 
400 ha maa-alueen magneettisen 
aseman käyttöön alkoi geofysiikan 
observatorion rakentaminen kesäl-
lä 1913. Observatorion perustami-
sen vuosipäivää vietetään perintei-
sesti syyskuussa. Ensimmäiset vi-
ralliset magneettikentän mittauk-
set alkoivat 1.1.1914 ja ne ovat jat-

kuneet Lapin sodan aiheuttamaa 
puolen vuoden katkosta lukuun 
ottamatta tähän päivään. 

Myös meteorologisia mitta-
uksia ja säähavaintoja tehtiin ob-
servatoriossa sen perustamisesta 
saakka. Vasta vuonna 1949 ne siir-
rettiin perustettavalle ilmatieteen 
observatoriolle.

Maisteri Jaakko Keränen oli it-
seoikeutetusti observatorion en-
simmäinen johtaja, jonka ura jat-
kui myöhemmin nykyisen Ilmatie-
teen laitoksen edeltäjän Ilmatie-
teellisen keskuslaitoksen johtaja-
na. Ensimmäisinä vuosikymmeninä 
johtajat vaihtuivat usein. 1920-lu-
vulla observatoriolla oli käytössään 
revontulien kuvaamiseen soveltu-
va kamera, joka tuotti noin A4-ko-
koisia valokuvia lasilevyille. 

Toinen Maailmansotakin 
vaikutti observatorioon

Revontulikuvia kertyi arkistoon 
parin vuosikymmenen aikana yli 
2000 kpl. 1930-luvulla observato-
rion silloinen johtaja Eyvind Suck-
dorff teki mullistavan löydön mag-
neettikentän mittaamisessa. Hän 
löysi magneettiset helmiäispulsaa-
tiot, jotka värähtelevät noin kerran 
sekunnissa. Täsmälleen saman il-
miön oli löytänyt myös norjalainen 
L. Harang ja sattumalta molempi-
en herrojen tutkimustulokset jul-
kaistiin samassa kansainvälisessä 
tiedelehdessä peräkkäisinä artik-
keleina.

Toinen Maailmansota ei juuri 
vaikuttanut observatorioon, pait-
si Lapin sodan lopussa, jolloin pe-
rääntyvät saksalaiset tuhosivat ob-
servatorion ja samalla tuhoutui 
mittaamattoman arvokas revon-
tulikuvakokoelma. Onneksi mag-
neettikentän rekisteröinnit oli tal-
letettu valokuvauspapereille, jotka 
ehdittiin viedä erääseen maakella-
riin suojaan ennen kuin saksalaiset 
tulivat observatorioalueelle.

Kohti kansainvälistä tutki-
musta

Muutama vuosi Lapin sodan jäl-
keen vuonna 1949 geofysiikan ob-
servatoriosta eriytettiin säähavain-
toja tekevä osa omaksi ilmatieteel-
liseksi observatorioksi. Seuraavana 
vuonna observatorio sai uuden, 

Jyrki Manninen, dos. FT geofyysikko, kehittämisvastaava

Tähtelän raunioilla sodan jälkeen.
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Kansallisen veteraanipäivän juhla 27.4.2013 
Kilpisjärvellä

Pohjan prikaatin kilta ry, everstiluutnantti evp Jouko Lahdenperä

Juhlaa vietettiin jo 19. kerran kolmen valtakunnan rajapyykillä. Juhlapuheen piti kenraaliluutnantti Ilkka Ha-
lonen. Tunturipappi Matti Poutanen suoritti vaikuttavan kenttähartauden ja musiikista vastasivat Tunturilau-
lajat ja Ballangenin mieskuoro Norjasta.
Paikalla olivat veteraanit: Armas Ilvo talvisodan veteraani, Aimo Moilanen Kilpisjärven taistelut, Antti Kallio 

Laatokan erämaan taistelut, Tauno Palo Kilpisjärven taistelut, Olli Kivioja ilmavoimat, Kyösti Jäppinen sotilaspoi-
ka, Ilkka Halonen sotilaspoika, Ulla Paakkola pikkulotta ja Helja Kivioja pikkulotta.

Lipun nostajina toimivat majuri res Seppo Suhonen ja kokelas Kristian Komulainen. Päiväjuhla pidettiin Kil-
pisjärven koululla. Juhlapuheen piti majuri res, fi l tri Juhani Paakkola. Pääesiintyjinä olivat Ballangerin mieskuoro 
ja Tunturilaulajat. Tilaisuudessa palkittiin Armas Ilvo killan kultaisella levykkeellä ja Anni-Marja Valkeapää prons-
sisella levykkeellä. Konsertti oli suuremmoinen menestys ja sen pääjärjestäjä Lasse Mäkitalo palkittiin killan vii-
rillä. Ensi vuonna on sitten 20. vuotisjuhla.

Kiltalaiset yhteiskuvassa Kilpisjärven koulun edessä.

Juhlapuheen pitäjä kenraaliluut-
nantti evp Ilkka Halonen ja lipun-
nostajat kokelas Kristian Komulai-
nen sekä kiltaveli Seppo Suhonen. Illalla pidettiin Kilpisjärven koululla maanpuolustusjuhla. Eturivissä oikealta: veteraanit Aimo Moilanen (Oulu) ja 

Antti Kallio (Laukaa), Jääkäriprikaatin komentaja eversti Petteri Koskinen, veteraani Armas Ilvo (Simo), 
kenraaliluutnantti Ilkka Halonen, rva Halonen, rva Paakkola ja Juhani Paakkola.
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Rajajääkäri Jaukkuri on tyytyväinen yösoden palveluihin.

Kun suurin osa suomalaisista 
miettii jo nukkumaan käy-
mistä, vetää Sodankylän 

Sotilaskotiyhdistyksen sisar takin 
päällensä, etsii auton avaimet ja 
ajelee sotilaskotiin. Vähän ennen 
puolta yötä on kahvin oltava val-
mista ja pullakoreissa pihdit paikal-
laan.

Sodankylän Sotilaskotiyhdis-
tys sai vinkin kymmenkunta vuot-
ta sitten yösoden järjestämisestä 
eräältä kantahenkilökuntaan kuu-

Sodankylän Sotilaskotiyhdistyksen puheenjohtaja Leena Klemi-Lohiniva

Yösode palvelee Sodankylässä - asiakkaina 
Ivalon Rajan varusmiehet

Alikersantit Kärppä (vas.) ja Siekkinen, oppilas ylirajajääkäri Nousiainen sekä kokelas Mällinen totesivat, että 
palvelu on ”ehdoton”.

luvalta, joka oli huolissaan ulkona 
säässä kuin säässä jatkokuljetusta 
odottavista varusmiehistä. Kyse oli 
nimenomaan Ivalossa palvelevis-
ta Rajajääkärikomppanian pojista, 
jotka öisin lomaviikonlopun jälkeen 
saapuvat ympäri Pohjois-Suomea 
odottelemaan Sodankylään soti-
laskodin eteen Sodankylästä Iva-
loon menevää jatkokuljetusta. Yö-
soden tuotto ei ole suuren suuri, 
mutta työ tehdään pelkästään va-
paaehtoisvoimin ja tällainen palve-

lu tuntuu olevan varusmiehille tär-
keä. Tässä myös toteutuu se Soti-
laskotiliiton ohje, jossa sanotaan, 
että enää ei ole yhdelläkään yhdis-
tyksellä ”omia” poikia, vaan varus-
miehiä palvellaan yli joukko-osas-
to- ja yhdistysrajojen.

 Yösode -innostus oli aluksi yh-
distyksessä melkoinen, olihan se 
jännää pitää yöllä sotilaskotia au-
ki. Suurimman alkuhuuman haih-
duttua on yösoden pitäjiksi vakiin-
tunut puolenkymmentä henkilöä, 
jotka uskollisesti avaavat sotilasko-
din ovet keskellä yötä muutaman 
kerran kuukaudessa.

Yksi näistä yösoden sisarista 
on Maire Järveläinen, joka ei to-
sin kurvaakaan autoa tallista vaan 
poikkeuksellisesti pyöräilee soti-
laskotiin. Matkaa on reilut viisi ki-
lometriä, joten lenkki kyllä käy jo 
ihan kuntoilusta. Mairea ei hänen 
omien sanojensa mukaan pelota 
olla sotilaskodissa eikä ajella pyö-
rällä pitkin Sodankylän teitä yöai-
kaan. Kerran tosin vähän arvelutti 
ulko-ovea avata, kun sotilaskodin 
ovelle oli vastasataneessa lumes-
sa ilmestyneet suuret kengänjäl-
jet, eikä jälkiä mennyt kuitenkaan 
poispäin. Näytti siltä, kuin sotilas-
kodissa olisi joku sisällä. Tarkem-
pi tarkastelu osoitti, että kulkija 
oli mennyt lastauslaiturille ja hy-
pännyt sieltä nurkan taakse, jol-
loin ei paluujälkiä tullut. ”Ja kun 
pyöräilen takaisin kotiin ja katuva-
lot loppuvat siellä meidän peräl-
lä, niin tuntuu, kuin metsä ottaisi 
syliinsä”, hän kuvailee positiivises-
ti tuntemuksiaan. Maire saattaa 
tehdä monta yösodea peräjälkeen. 
Hankalaksi hän kokee ainoastaan 
sen, että sotilaskoti aukaistaan 
niin myöhään ja illalla pitää odo-
tella, ennen kuin kannattaa kotoa 
lähteä.

”Kerran yksi varusmiehistä soit-
ti pianoa koko sen ajan, kun olivat 
täällä”, Maire kertoo sotilaskodin 
tapahtumista ja yllättävästä yölli-
sestä konsertista. Hän myös huo-
mauttaa, etteivät kaikki työskente-
le siellä yksin, vaan joskus vuorolla 
saattaa olla myös kaksi sisarta.

Yösoden palveluja käyttää ker-
rallaan 60-90 poikaa. Joskus varus-
miehiä kuljettaa Ivaloon kaksi bus-
sia, joskus yksi. Varusmiehet saa-
vat tällä ”pysäkillä” ostaa kaikkia 
sotilaskodin tuotteita, käydä ves-
sassa, kenellä sellainen tarve on, 
eikä tarvitse värjötellä erityisesti 
talvisaikaan ulkona. Maire ker-
too, että pullaa ei mene yöllä ko-
vinkaan paljoa, pojat ostavat mie-
luummin sämpylöitä ja muuta suo-
laista. Karkkia tosin menee jonkin 

verran matkaevääksi. Sodankylän 
varustarvikkeiden tarjonta on Iva-
lon sotilaskotia suurempi, joten nii-
tä menee jonkun verran erityisesti 
ennen kotiutumista.

Rajajääkäri Jaukkuri ostaa soti-
laskodista muista poiketen pulla-
kahvit ja kehuu palvelua ”todella 
hyväksi hommaksi”. ” Hyvä, että 
on tällainen pysäkki, sillä matkaa 
Ivaloon on vielä.” Hänellä oli jäljel-
lä enää 46 aamua, joten Sodanky-
län yösodessa käynnitkin loppuvat 
pian.

Pöydässä istuvat neljä Ivaloon 
menijää kehuvat palvelua melkein 
samoilla sanoilla. ”Tämä on ehdo-
ton. Tässä ehtii mukavasti syödä 
ja juoda vielä ennen Ivalon bussiin 
nousua eikä tarvitse seisoa pihal-
la.” Ivaloon on matkaa Sodanky-
lästä vielä 160 kilometriä.

Yösoden turvallisuudesta vas-
taavat valvontakamerat ja sotilas-
poliisit, jotka käyvät sisaria terveh-
timässä aina silloin tällöin.

Maire Järveläinen ajelee sulan maan aikaan yösodeen reilut 5 kilometriä 
ja saman verran takaisin.
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Sodankylän Sotilaskotiyhdistyksen puheenjohtaja Leena Klemi-Lohiniva

Haloo Helsinki - täällä Sodankylä!

Kun neuvottelut paikallisen 
bändin saamiseksi kotiut-
tamiskonserttiin tyssäsivät 

vain reilua viikkoa ennen tapah-
tumaa, ei auttanut muu. Sotilas-
kotiyhdistyksen puheenjohtaja eli 
minä pyörittelin vähän aikaa net-
tisivuja ”ohjelmatoimisto” -sanan 
kohdalta, kaivoin puhelimen käsi-
laukusta ja tökkäilin luuriin nume-
ron. Tämä oli hätätilanne ja oli toi-
mittava sen mukaan.

Numerosta vastasi Warner Mu-
sic Live ja nuorimies, jonka valit-
sin yhteistyökumppaniksi ihan vain 
kuvan perusteella. Sain hönkäistyä 
luuriin sanan: ”Emergency! Mitä 
voisit järjestää näin lyhyellä varoi-
tusajalla?”  Nuorimies lupasi pa-
lata asiaan hetken kuluttua. Ku-
lui muutama tunti, ja sain puheli-
meen viestin: ”Haloo Helsinki, mil-
tä kuulostas? Nätti tyttö laulamas-
sa, pojat tykkäis”, hän houkutteli. 
No, hyvältähän se kuulosti, ja kun 

vielä varmistin asian soittamalla 
kotiin bussissa matkaaville Jääkäri-
toimikunnan pojille, oli asia selvä.  
Johtokuntakin ymmärsi tilanteen 
vakavuuden ja suostui pyydettyyn 
korvaukseen.

Konsertin käytännön asioista 
sopiminen vyörytettiin muutaman 
tarkistuksen jälkeen Jääkäritoimi-
kunnan pystyvien asiamiesten ja 
heidän ohjaajansa harteille ja pu-
heenjohtaja sai huoletta kääntää 
auton nokan kohti kesälomaa ja 
Kilpisjärveä.

”Kannatti olla vuoden!”

Haloo Helsingin ensimmäinen auto 
saapui Jääkäriprikaatiin jo konsert-
tipäivänä iltapäivällä. Me olimme 
luvanneet täältä mm. kantoapua 
ja täyttää raiderin vaatimuksia si-
tä mukaa kuin se varuskuntaym-
päristöön sopisi. Bändin puolelta 
oltiin hyvinkin ymmärtäväisiä; he 

saapuivat tänne keikalta Kainuun 
Prikaatista, kaikkiaan neljä varus-
kuntakeikkaa jo tehneenä. Ennen 
varsinaista konserttia varuskuntaa 
rummutti melkoinen sadekuuro, 
mutta konsertin ajaksi sade tau-
kosi ja kaikki saatiin hoidettua niin 
kuin pitikin. Jos toinen kitaristeis-
ta ei olisi innostunut niin kovasti 
ja tökännyt hyppiessään lavan ka-
tosta, olisi hänkin selvinnyt kastu-
matta.

”Kyllä täällä kannatti olla vuo-
den jo pelkästään tämän takia”, 
oli alikersantti Erik Ravelinin mie-
lipide konsertista. Vähän hän kai-
paili lämppäriä alkuun, mutta tun-
nelma kohosi jo muutaman biisin 
jälkeen”. ”Melko kova meininki 
lopussa! En osaa sanoa, mikä oli-
si voinut mennä paremmin”, Erik 
totesi. 

Alikersantti Matias Mourujärvi 
eli Jääkäritoimikunnan kotiutunut 
puheenjohtaja oli myös tyytyväi-
nen. ”Osa on odottanut vuoden 
tätä päivää, hyvä, kun oli nimek-
käämpi artisti konsertissa”, hän to-
teaa. Erityisen tyytyväinen hän oli 
siitä, että Haloo Helsingin basisti ja 
solisti Elli Haloo (oikea nimi ei ole 

yleisessä tiedossa) vietti lähes tunnin konsertin jälkeen la-
van takana kuvattavana ja juttelemassa varusmiesten kans-
sa. ”Tästä jäi hyvä fi ilis.”

Haloo Helsinki ”syntyi ” vuonna 2006 ja se julkaisi nel-
jännen albuminsa tämän vuoden helmikuussa. Tänä kesä-
nä bändi on buukattu yli 40 keikalle. Ainakin tällä kertaa 
me, keski-ikäiset soden tädit ja varusmiehet puhuimme sa-
maa kieltä.
Tukikomppanian alikersantit Erik Ravelin (vas.) ja Jouni Karhu pääsivät 
keikan jälkeen yhteiseen valokuvaan laulaja-basisti 
Elli Haloon kanssa. 
 

Konsertin avasi sotilaskotisisar Marja-Liisa Tapaninen.

Kuva: Kersantti Roope Jussi-Pekka
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VMTK-päivät Jääkäriprikaatissa Sodankylässä

Maanantai-illan linja-autos-
ta astelee ulos Sodankylän 
sotilaskodin parkkipaikal-

le varusmiehiä varuskunnista ympäri 
Suomen. Näin kaikki VMTK-päivien 
osallistujat ovat saapuneet paikalle 
ja toiminta voi alkaa. 

Majoittautuminen tapahtui van-
hassa jääkärikasarmi ykkösessä, 
jossa saatiin hetki ihmetellä alku-
peräisiä 60-luvun puukaappeja se-
kä vanhoja, isäukon aikaisia kalus-
tuksia. Lämmintä vettä kasarmille 
ei saanut laisinkaan, mutta hyvän 
huumorin säestämänä tutustuim-
me muihin toimihenkilöihin tais-
telutarinoita kertoillen ja kuunnel-
len.

Tiistaipäivän ohjelma aloitettiin 
VMTK-päivien avauksella Jääkärip-
rikaatin komentajan eversti Petteri 
Koskisen toivottaessa VMTK:n toi-
mihenkilöt tervetulleeksi Sodanky-
lään. Tästä toiminta jatkui sosiaa-
lipäällikkö Anne Mattilan sekä yli-
luutnantti Vesa Riipin isännöimäs-
sä työjärjestysasiat-presentaatios-
sa. Sotilaspastori Risto Alakärpän 
”kaveria ei jätetä”-esityksen jäl-
keen jaoimme seurueemme työ-
ryhmiin työskentelemään erinnäis-
ten aiheiden pariin sekä kirjaa-
maan ajatuksia valtakunnallisista 
aloitteista varusmiespalveluksen ja 
VMTK-toiminnan parantamiseksi.

Päivällisen jälkeen pääsimme 
näkemään vilaukselta belgialaisten 
suorittamaa LTL-tarkastusta, mis-
tä jatkoimme aloitteiden työstämi-
sellä sekä uusien toimihenkilöiden 
perehdytyksellä. Myöhemmin oh-
jelmassa oli tutustuminen Jääkäri-
prikaatin perinnetilaan ja prikaatin 
varsinaisiin perinteisiin yliluutnantti 
Ari Järveläisen esittelemänä. Mu-
kavana yllätyksenä ilmeni se, mi-
ten paljon historiaa ja perinnetie-
toa prikaatissa oltiin saatu kasat-
tua pieneen tilaan ja kuinka tästä 

huolimatta esittely oli todella mie-
lenkiintoinen ja hyvin organisoitu.

Päivä kului verkkaisaan tahtiin 
hyvässä tunnelmassa, josta iltapäi-
vän kevennyksenä matkasimme 
linja-autolla varuskunnan lähialu-
eelle nauttimaan jääkäritoimikun-
nan ja yliluutnantti Riipin organi-
soimasta saunaillasta, maittavasta 
ruuasta sekä aurinkoisesta säästä. 
Raikkaiden löylyjen jälkeen oli hy-
vissä tunnelmissa aika palata ka-
sarmille nauttimaan yöunista, vaik-
ka tuntuikin oudolta nukkua pai-
kassa missä aurinko ei laske oike-
astaan ollenkaan.

Lähtöpäivän aamu koitti hil-
peän yön jälkeen. Toimiryhmien 
aloitteet viimeisteltiin, koottiin yh-
teen ja kahvimunkkien saattele-
mana käsiteltiin sotilaallisella kä-
siäänestyksellä. Samassa tilaisuu-
dessa toimitimme myös VMTK:n 
uuden sihteeristön valinnan. Tilai-
suuden jälkeen VMTK:lta puollon 
saaneet aloitteet aloittivat mat-
kansa pääesikuntaan esiteltäväk-
si ja me, varusmiehet ja -naiset 
puolestaan ahtauduimme helteen 

paahtamaan linja-autoon suunta-
na mikäpä muukaan kuin oma tut-
tu kotikasarmi.

Opp Jukka-Matias Keto-Tokoi
VMTK:n sihteeri
Karjalan prikaati

Oppilas Jukka-Matias Keto-Tokoi
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Jalkaväen aliupseerikurssi 113

Kurssin johtaja, kapteeni Juha Massinen

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. 

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 Aliupseerikurssi 
113:n oppilaat: 

Hyvä fyysinen kunto ja ko-
va henkinen kantti kannattelevat 
nuorta ryhmänjohtajan taimea 
tehtävien suorittamisessa silloin, 
kun vastuksina ovat väsymys, näl-
kä, painava rinkka, haastavat sää-
olosuhteet ja tiukat vaatimukset 
esimiehiltä. Aliupseeri- tai Reser-
viupseerikurssin aikana ei valmis-
tuta johtajaksi vaan opitaan vas-
ta perusteita siitä. Jalkaväen Ali-

upseerikurssin 113 suorittaneiden 
oppilaiden johtajakausi alkaa hei-
näkuun 2013 alussa kun saapumi-
serän 213 alokkaat saapuvat pal-
velukseen. Aliupseerikurssin aika-
na toisille oppilaille pidetyt loput-
tomalta tuntuneet sulkeisjärjestys-
harjoitukset ja rastit löytyvät jäl-
leen edestänne, koulutettava jouk-
ko vaan vaihtuu sellaiseksi joka ei 
oikeasti osaa näistä asioista ennes-
tään yhtään mitään. Haasteita siis 
on ja ne vain lisääntyvät kun eri-
koiskoulutuskauden alussa pääset-
te kouluttamaan itsellenne jääkä-
reistä 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.” 

AUK 1/13

Kiväärilinjan ja kurssin priimus, alikersantti  Marjala Antti

Tiedustelulinjan priimus, alikersantti Vikajärvi Jyri

Panssarintorjuntalinjan priimus, alikersantti Mäkelä Jere

Kranaatinheitinlinjan priimus, alikersantti Mähönen Juuso

Moottorilinjan priimus, alikersantti Kotkaranta Juho
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Moottorilinja Kiväärilinja

”Järjestäytyminen oli hidasta, 
punkat hirveän näköisiä, näistä 
syistä välitöntä minuuttia viettä-
mään. Mars mars!” Tämä lause tu-
li kyllä varmasti tutuksi meille kai-
kille jotka aloittivat Aliupseerikurssi 
1:en (AUK 1). Kiväärilinjan vahvuus 
oli alussa iso joten meidät jaettiin 
kahteen joukkueeseen. 

Ensimmäiset viikot vierivät eri-
laisissa kalusto koulutuksissa, op-
pitunneilla ja jääkäriryhmän toi-
mintaa harjoitellessa lähiharjoitus-
alueilla.

AUK 1 oli paljolti opittujen asi-
oiden kertaamista. Sitten tieten-
kin melkein joka ilta seistiin kasar-
min sisäjärjestyspaikalla kuuntele-
massa mitä olimme tehneet vää-
rin ja mitä oikein. Vaikka aina vä-
lillä useimmilla sattui unohtumaan 

Nonii! Aliupseerikurssi 1 (AUK 1) 
alkoi autokoulun oppitunneilla, 
jossa Sodankylän ja Rovaniemen 
pojat tapasivat ensimmäistä ker-
taa. Ensimmäiset viikot tuntuivat 
raskailta, koska koulutusta oli aa-
musta iltaan, samalla tutustuimme 
toisiimme, sekä apukouluttaja Ta-
jakkaan. 

Muutamien viikkojen kuluttua 
aloimme harjoitella C1E käsittelyä 
linjanjohtajan Särkelän avulla. Har-
joitukset alkoivat pyöriä tuvittain 
iltaisin, siten että toinen peruutte-
li, kun toinen oli vapaa-ajalla. 

AUK 1:n ensimmäinen harjoi-
tus oli taisteluharjoitus, jossa käy-
timme moottorialiupseerin kalus-
toa. Silloin muutamalla oli jo C1E 
kortti taskussa. Harjoitus onnistui 
meiltä erinomaisesti, koska hyök-
käävä joukko ei onnistunut ohitta-
maan puolustustamme. Harjoituk-
sen jälkeen meillä jatkui autokoulu 
sekä eriytyvä koulutus. 

Eriytyvissä käytiin läpi mm. 
Masin rakenne sekä moottoriali-
upseerin tehtäviä. AUK 1:n ampu-
maharjoituksessa pääsimme ko-
keilemaan erilaisia aseita, kuten il-
matorjuntakonekivääriä sekä aja-
maan telakuorma-autoa. 

Keväällä koitti ajoharjoitus joka 
oli odotetuin AUK:n aikana. Siellä 
pääsimme kokeilemaan maasto-
kuorma-autojen rajoja maastossa, 
sekä opettelemaan kouluttamis-
ta, kun pidimme jääkäreille tyyp-
pikoulutuksia. Kasarmille päästy-
ämme juttelimme harjoituksesta 
porukalla ja nauroimme toistem-
me töhöilyille, kuten sille, kun yk-
si meistä päätti olla herättämättä 
ketään kipinään, koska ei tiennyt 
kenen kipinävuoro on ja päätti it-
se laittaa nukkumaan. Järveläinen 
ja Simoska pitivät yllä joukkueen 
henkeä ja huumoria omilla töhöi-
lyillään. Kasarmi elämä oli linjal-
la hyvää eikä moitteita tullut, toki 

linjan sisällä on harrastettu pientä 
jäynää mm. kaapit, kypärät ja pyö-
rät ovat olleet suosiossa. 

AUK 2:n huipennus oli Maa-
voimien sotaharjoitus TROMBI13, 
joka järjestettiin Rovajärven am-
puma-alueella. Siellä toimimme 
huoltojoukkueena, jonka ei pitäi-
si joutua ampumaan, mutta kuin-
ka ollakaan ryhmityimme uudelle 
alueelle, jossa huomasimme ole-
vamme etulinjassa. Taisteluiden 
alettua jouduimme irtaantumaan 
nopeasti, urku auki itikka ja rynkyt 
laulaen. Onnistuimme irtaantumi-
sessa täydellisesti oman tulen avul-
la, josta saimme kehuja. Harjoitus 
oli mahtava ja hieno kokemus. 
TROMBIN jälkeen palauduimme 
kasarmilla pari päivää, ennen kuin 
lähdimme AUK 2:n ampumahar-
joitukseen, jossa olimme tätä kir-
joittaessani. 

Aliupseerikurssi on ollut hieno 
kokemus kaikille ja avannut mo-
nille uusia ovia. Haluamme kiittää 
kaikkia kouluttajiamme, erityisesti 
yliluutnantti Särkelää ja kersantti 
Tajakkaa.

Kuvassa takana vasemmalta oppilas Aki Kangas, oppilas Juho Kotkanranta, oppilas Hannu-Pekka Mäkelä, oppilas Juho Viinikka, 
oppilas Arttu Vaarala, oppilas Pekka Haapsaari, oppilas Lassi Martin, oppilas Väinö Vanhamäki, oppilas Ville-Antti Paasovaara, 
oppilas Marko Jäärni, oppilas Joonas Nieminen, oppilas Risto Simoska, edessä vasemmalta oppilas Iiro Lehtoniemi, 
oppilas Esa Peltoniemi, oppilas Ville Virkkula, oppilas Mikael Järveläinen, oppilas Valtteri Lehtinen, oppilas Hannu Laukkanen, 
oppilas Teemu Javarus, aivan edessä oppilas Teemu Sattanen.

kasarmikäyttäytyminen ja juostiin 
välitöntä minuuttia viettämässä ja 
seisottiin iltaisin asennossa ”runtu-
puhuttelussa”, niin meillä oli hyvä 
yhteishenki ja etenkin harjoituksis-
sa se näkyi! Harjoitukset sujuivat 
meiltä kaikilta erittäin hyvin ja siitä 
tulikin paljon hyvää palautetta.

AUK 1:n lopulla oli kokeita ja 
tehtiin valintoja ketkä lähtee re-
serviupseerikouluun ja erikoisa-
liupseerikouluun. Yksi joukkue 
muodostettiin meistä, jotka jäim-
me AUK 2:een. Vasta sen jälkeen 
pääsimme tekemään meille tarkoi-
tettuja tehtäviä, eikä ollut enää si-
tä vanhan kertaamista. Yhteishen-
ki tiivistyi ja parani entisestään sa-
malla kun meitä oli enää puolet 
jäljellä.

Nyt alkaa olla aliupseerikurssi 
lopuillaan ja valinnat edessä mihin 
komppaniaan tulevat alikersantit 
siirtyvät toimimaan johtajina. Suu-
ret kiitokset ylikersantti Leinosella 
ja Poikelalle, yliluutnantti Näsille ja 
myös apukouluttajille, jotka kou-
luttivat ja opastivat meistä hyviä 
johtajien alkuja.

Kuvassa takana vasemmalta oppilas Sarajärvi Jani, oppilas Vaara Petri, oppilas Terho Reino, 
oppilas Järvitalo Tuomo, oppilas Kuitunen Johannes, oppilas Maijala Ville, oppilas Neitola Joona, 
oppilas Hourula Oula, oppilas Takkula Jukka, edessä vasemmalta oppilas Pokka Roope, oppilas Aalto Ville,
oppilas Marjala Antti, oppilas Martin Pekka, oppilas Laajoki Juho, oppilas Lang Matias, oppilas Viitajylhä Sami, 
oppilas Siironen Markus ja oppilas Oja Ilkka, poissa oppilas Lievetmursu Lasse.
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Oppilas Juho LaajokiOppilaat Risto Simoska ja Harri Järveläinen
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Panssarintorjuntalinja Tiedustelulinja

”Tiedustelulina ASENTO! Olette 
saapuneet Sodankylän prikaatin ai-
noaan erikoiskoulutukseen”. Näin 
alkoi tiedustelulinjan aliupseeri-
kurssi (AUK 1) 1.3.2013. Suurin osa 
oppilaista oli kotoisin Sissikomp-
paniasta, mutta mukaan mahtui 
myös pari 3.Jääkärikomppanian 
taistelijaakin. Ryhmähenki oli alus-
ta asti toimivaa, mikä on tärkeää 
linjan toiminnan kannalta. AUK 
1:n ensimmäiset viikot olivat hy-
vin teoriapainotteisia, kunnes koit-
ti selviytymisharjoitus. 

Selviytymisharjoitus on ollut 
harjoituksista haastavin, sillä sat-
tuihan talven kovimmat pakkaset 
sille viikolle. Koko harjoituksen ai-
kana ei pakkanen laskenut alle 20 

asteen ja öisin pakkanen hipoi 40 
astetta. Pari yötä nukuttiin lumi-
kiepeissä ja –kammissa. Toisena 
aamuna sai kuitenkin käydä pesul-
la avannossa, jota kouluttajat sa-
hailivat yön pimeydessä. Sitten al-
koi 24 tunnin soveltava vaihe mis-
sä viimeistään erotettiin jyvät aka-
noista. 

AUK 1:n taisteluharjoitus erosi 
selviytymisharjoituksesta kuin yö 
päivästä. Toiselta nimeltä ”Tähylei-
ri” meni hyvin lepposissa merkeis-
sä. Oli lämmin teltta, ruokaa mitä 
syödä ja mikä tärkeintä sai kunnon 
yöunet. Kaksi yötä vietimme har-
joituksessa, jonka jälkeen osa hy-
vin levänneenä ja osa hieman huo-
nommin, lähdimme hiihtämään 

Panssarintorjunta tuo panssarivau-
nuryhmän pahin painajainen. On-
neksi en ole panssarivaunun sisäl-
lä, kun ohjus osuu sitä kylkeen. 
Melkein aina pääsen lomilla kave-
rin kanssa vertailemaan, kummal-
la on ollut kovempi koulutus, kun 
hän on myös käynyt saman linjan 
muutama vuosi sitten. Sanoisin sil-
ti, että kummallakin on ollut yhtä 
rankka koulutus.

Aliupseerikurssi 1:n (AUK 1) 
alku oli pientä totuttelua uuteen 
kasarmiin, ”uusiin” ihmisiin se-
kä uusiin asioihin. Esimerkiksi ai-
kamääreet olivat tiukempia, kuin 
peruskoulutuskaudella edellisessä 

komppaniassa. Heti aliupseerikurs-
sin ensimmäisillä viikoilla aloimme 
harjoittelemaan sitä, mihin meidät 
oli valittu. Ohjusjärjestelmä 83M:n 
osat tulivat nopeasti tutuiksi. Vä-
lillä hommat olivat rankkoja, kun 
kannoimme järjestelmän eri osia 
umpihangessa, mutta se ei meitä 
lannistanut. AUK 1:n taisteluhar-
joitus oli fyysisesti rankka vähäis-
ten yöunien takia, mutta silti jak-
soimme jatkaa loppuun asti. 

Aliupseerikurssin alussa meitä 
oppilaita oli 11, joista sitten kolme 
jatkoi reserviupseerikurssille. Lisäk-
si pari oppilasta on joutunut lopet-
tamaan kurssin kesken lykkäyksen 

takia. Silti meno ei ole hyytynyt 
AUK 2:n aikana. AUK 2:n aikana 
olemme syventäneet oppejamme 
ryhmänjohtamisessa. Asemaan 
meno käsky on jo tuttua puuhaa, 
mutta ryhmittymiskäskyssä on vie-
lä ainakin allekirjoittaneella pientä 
hiomista. 

Vaikka linjamme on pienin tällä 
saapumiserällä, ei meillä luonnet-
ta puutu. Vaikka välillä joillakin on 
mennyt sukset ristiin, olemme hy-
vin saaneet asiat sovittua.  Uskoi-
sin, että me kaikki odotamme tä-
män kurssin loppua, jolloin meidät 
kaikki ylennetään alikersanteiksi. 
Lopuksi lyhyt tulikomento: ” Alfa 
1 jyrä, TUHOA!”

Kuvassa vasemmalta oppilas Samuel Koivukangas, oppilas Pekka Timonen-Nissi, oppilas Jere Mäkelä, 
oppilas Aake Myllykangas, oppilas Joona Pentti, ja oppilas Markku Matilainen

kohti voittoa suuresta taisteluhar-
joituksesta.

Kun reserviupseerikouluun ja 
erikoisaliupseerikursseille menevät 
nostivat kytkintä Sodankylästä, 
ryhmähenkemme tiivistyi entises-
tään. AUK 2 alkoi enemmän johta-
misen koulutuksen merkeissä, mi-
kä oli meidän linjalla jäänyt hyvin 
vähäisiksi. 

AUK 2:n taisteluharjoitus os-
ottautui vaikeammaksi kun ole-
timme AUK 1:n harjoituksen pe-
rusteella. Lähdimme suunnassa-
tiedustelemaan mahdollista vihol-
lista jalkapatikalla...

Kuvassa takana vasemmalta oppilas Mäkikangas Ville, oppilas Tuomi Arto, oppilas Määttä Joni, 
oppilas Vuollet Eino, oppilas Torvinen Janne, oppilas Vuorinen Veikko, oppilas Ojanperä Akseli,  
edessä vasemmalta oppilas Glad Sylvester, oppilas Hamari Juho, oppilas Vikajärvi Jyri, oppilas Puusaari Teemu 
ja oppilas Leukku Aki.
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Oppilas Markku Matilainen Oppilas Juho Hamari
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Kranaatinheitinlinja, 
Tuliasemalinja

Kranaatinheitinlinja, 
Tulenjohtolinja
Tulenjohtolinja, kranaatinheitinlin-
jan toinen osa, toimii jo nimeenkin 
viitaten epäsuorantulen ”silminä” 
ja maalien paikantajina. Jääkäri-
joukkueen mukana liikkuva tulen-
johtopartio hyökkää kärjessä epä-
suoraa tulta käyttäen, muun mu-
assa vihollisten tuhoamiseen ja la-
mauttamiseen, jääkärijoukkueen 
liikkeen tahdittamiseen sekä tar-
vittaessa myös puolustukseen. 

Aliupseerikurssi 1 (AUK 1) alkoi 
leppoisissa meiningeissä kranaa-
tinheitinluokan penkkejä kulutta-
en ja kasarmin lähialueella harjoi-
tellen. Ensin varsinaisen tulenjoh-
totoiminnan aloittamista oli opit-
tava perusteet: käsisuuntakehällä 
mittaaminen, radion ja sanoma-

laitteen käyttäminen, erilaiset ta-
sotyöt, kartan luku, perus tuliko-
mennon rakenne ja valmistelu. 

YK:t, NEK:t, NAK:t ja KOK:t sai-
vat uusien oppilaiden päät vähem-
mästäkin sekaisin. Parin viikon teo-
riapläjäyksen jälkeen Mellankan-
kaan poterot tulivat enemmän ja 
vähemmän tutuksi lukuisten ase-
maan menojen ja maalien paikan-
tamisen myötä. Uuttera harjoitte-
lu huipentui AUK 1 ensimmäiseen 
ampumaharjoitukseen, jossa osa 
oppilaista pääsi johtamaan ihan 
ihka-aitoa epäsuoraa tulta tuliase-
maveljien tukemana. 

Tuli kevät, AUK 1 päätökseen-
sä ja oli aika ”jättää hyvästit” re-
serviupseerikouluun lähteville. Nyt 
8 ”tujun” voimin AUK 2:lla pääs-
tiin ns. tositoimiin: yhteistoimin-

taan muiden aselajien kanssa, tär-
keimpänä kiväärilinja. Telakuorma-
auton ilmasuojaan ajoa puolustuk-
seen ryhmittymistä ja erityisesti 
meidän sodan ajan tehtävän, tu-
lenjohto aliupseerin toimintaa har-
joiteltiin useaan otteeseen kivääri-
linjan matkassa.

Nopeus ratkaisee ja tulta on 
saatava kenttään nopeasti, muu-
ten koko joukkue on vaarassa. Lu-
kuisten harjoitusten ja viimeistään 
Maavoimien pääsotaharjoitukses-
sa TROMBI13, linjan miehet osoit-
tivat osaavansa asiansa paremmin 
kuin hyvin, vaativista tavoitteista ja 
aikamääreistä huolimatta.

Kiitokset linjan kouluttajille yli-
luutnantti Sulasalmelle ja luut-
nantti Rundgrenille (aselajimme 
pääkouluttajat) unohtumattomas-
ta ja muistoja tulvivasta aliupsee-
rikurssista. Tämä on jokaisen lin-
jalaisen hyvä lähteä syventämään 
johtamistaitojaan ja kouluttamaan 
omia sodan ajan joukkoja ku-
kin mihinkin yksikköön. Mahtava 
kurssi, vaikkei kaikki menisikään 
niin kuin Strömsössä tai kuten lin-
jallamme sanotaan: ”Ei se niin pii-
run päälle ole!”

”Tulikomentoja joukkue!” Tämä 
on tuttu sana jokaiselle kranaa-
tinheitinlinjan tuliasemalinjan tais-
telijalle. 1.3.2013 alkoi Aliupseeri-
kurssi 1 (AUK 1) 3. Jääkärikomp-
paniassa. Tuvissa odottivat uudet 
ja joillekin jo peruskoulutuskaudel-
ta ja siviilistä ennalta tutut , tule-
vat tuliasemalinjan oppilaat.  Ryh-
mähenki oli jo heti alusta linjallam-
me hyvä ja erittäin oleellinen asia 
tuliasemalinjan taistelijoille, koska 
pienen, kahdentoista hengen ryh-
mässä joukkue henki oli kaikki kai-
kessa.

AUK 1 oli teoriapainotteinen 
parinviikon pläjäys, jossa kävim-
me läpi heittimen osat, ampuma-
menetelmät  ja kaiken sen mitä 
se vaatii ollakseen piirulleen val-
mis ampumaan oikeaan paikkaan 
kaikissa olosuhteissa, ennen kuin  
pääsimme todella heittimen kans-
sa asemaan ja käytännössä teke-
mään sitä, mitä meille opetettiin.

Lukuisten asemaanmenojen 
jälkeen koitti AUK 1:n taisteluhar-
joitus, jossa pääsimme ampumaan 

latausharjoituskranaatteja eli ”lata-
reita”, tulevaa ampumaharjoitusta 
varten. Taisteluharjoituksessa har-
joituksessa kävimme läpi mm. pi-
meätoiminnan, laukeamattoman 
poistamisen ja monet muut asiat 
heittimellä toimintaan liittyvät asi-
at. Pääsimme myös käyttämään 
120-millistä, raskasta heitintä.

AUK 1 huipentui Kyläjärven 
Suonivaaranjängän ampumahar-
joitukseen jossa 81-milliset heitti-
met ja 120-millinen heitin pääsivät 
tositoimiin ja laulamaan kaunista 
sointuaan. Jo ensimmäisten kra-
naattien lähdettyä ja osuessaan 
maaliin, mieli koheni ja tunne oli 
mahtava!

AUK 1 päättyi ja Reserviupsee-
rikouluun lähtiät jättivät jäähyväi-
set 3. Jääkärikomppanialle vähäk-
si aikaa. Porukka väheni ja ryhmä-
henki tiivistyi entisestään.

AUK 2 alkoi raskaalla ”sissi-
tuliasema” koulutuksella, joka oli 
omalla tavallaan mukava, mutta 
fyysisesti raskaampi kuin jääkäri-
komppanian kranaatinheitinkoulu-
tus. Sissitoiminnassa omia etuuksi-
aan oli, kun ei tarvittu kypärää, sir-

paleliiveistä puhumattakaan, mut-
ta siirtymät asemista tehtiin heit-
timet kannossa ja matkaa saattoi 
olla useampi kilometri suossa räm-
pimistä.

AUK 2:lla perehdyimme yhä sy-
vemmin heittimen saloihin ja toi-
miin. Kurssin loppupuoli olikin lä-
hinnä käytännön harjoittelua, eli 
leirielämää. Pohjan jääkäripatal-
joonan taisteluharjoitus oli vaati-
vampi, mitä osasimme odottaa. 
Vastuu oli suurempi kuin aiemmin 
koska, nyt opetetut asiat piti osa-
ta.  Kaikkea ei kuitenkaan osattu 
mutta vertaisten ja apukouluttaji-
en pienellä avustuksella ongelmis-
ta sevittiin.

Kurssi huipentui jo kauan odo-
tettuun välisotaan, ”Trombiin”. 
Trombi oli vaativin ja totisin harjoi-
tus, koska tilanne oli mitä ennalta 
saattaa arvata, eli sota.

Trombin jälkeen, ennen kurs-
sin loppua, edessä olivat vielä Poh-
jan jääkäripataljoonan joukkueam-
munat ja kenttäkoeammunat  joita 
kaikki odottivat. Kurssin loppu lä-
henee ja uudet haasteet odottavat 
tulevissa joukkotuotanto yksiköis-
sä, uusien alokkaiden kanssa.

Loppuun haluan kiittää apu-
kouluttajia ja erityisesti yliluutnant-
ti Sulasalmea antamistaan tiedois-
ta, taidoista ja neuvoistaan. Hän 
antoi meille, tuleville apukoulutta-
jille sellaisen tietokannan, joka ei 
vielä välttämättä näytä siltä, mutta 
tulevalla johtaja kaudella asiat hoi-
tuvat ”sumussa, sateessa ja vaikka 
seitsemän pullon simassa”.

Kuvassa takana vasemmalta oppilas Teemu Niemi, oppilas Juuso Mähönen, 
oppilas Niko Karttunen, oppilas Lauri Lampinen, oppilas Heikki Tirinen, 
edessä vasemmalta oppilas Niko Ruohonen ja oppilas Marko Rytky,
poissa oppilas Jaakko Ylikulppi.

Kuvassa takana vasemmalta oppilas Teppo Väänänen, oppilas Samuli Kivioja, 
oppilas Ville Rytilahti, oppilas Jyri Kokkonen, edessä vasemalta oppilas Hannu Piri, 
oppilas Peetja Sieppi, oppilas Jani Saarenpää ja oppilas Ville Keskitalo.
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Oppilas Teppo Väänänen Oppilas Niko Karttunen
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Jääkäriprikaatin tapahtumia
   

TAPAHTUMA                     AIKA   PAIKKA  
 
Kotiuttaminen ja palvelukseen astuminen   
Palvelukseen astuminen     8.7.2013  Sodankylä
Kotiuttaminen 255 päivää palvelleet   18.9.2013  Sodankylä
Kotiuttaminen 347 ja 165 päivää palvelleet  19.12.2013  Sodankylä

Juhlatilaisuuksia  
Kenttäiltahartaus     4.9.2013  Sodankylä 
Kotiuttamisjuhla       17.9.2013  Sodankylä
Kotiuttamisjuhla      18.12.2013  Sodankylä
Jääkäriprikaatin vuosipäivä 1.10.    4.10.2013  Sodankylä

Urheilua
Jääkäriprikaatin ampumamestaruuskilpailut  27.8.2013  Sodankylä
Jeesiön lenkki polkupyöräkilpailu    29.8.2013  Sodankylä
Ammunnan sotilaiden SM-kilpailut   2.-5.9.2013  Sodankylä
Jääkäriprikaatin partiosuunnistus    12.- 13.9.2013  Sodankylä

Harjoituksia
Peruskoulutuskauden taisteluampumaharjoitus  12.- 23.8.2013  Kyläjärvi 
Kokelasvaellus      3.-5.9.2013  Lappi
Valmistavat sotilaspoliisi (SPOL)ammunnat   3.-5.9.2013  Kyläjärvi
Alueellinen SPOL-harjoitus    9.-13.9.2013  Vuosanka
Jalkamarssi      10.9.2013  Sodankylä
Maakuntakomppanian kertausharjoitus   11.-13.9.2013  Sodankylä
Erikoiskoulutuskauden taisteluampumaharjoitus 1  23.- 27.9.2013  Kyläjärvi
Aliupseerikurssin taisteluharjoitus    24.- 26.9.2013  Sodankylä
Jääkäriprikaatin yösuunnistus    25.9.2013  Sodankylä
Sissikomppanian partioammunnat   2.- 4.10. 2013  Kyläjärvi
Pohjan jääkäripataljoonan ryhmäammunnat  7.- 11.10.  Kyläjärvi
Erikoiskoultuskauden taisteluampumaharjoitus 2  14.- 20.10.  Kyläjärvi
Vahvennetun komppanian harjoitus   28.- 31.10.  Mellankangas
Käskynantoharjoitus      5.- 7.11.   Varuskunta
Lapin jääkäripataljoonan joukkueammunnat  11.- 15.11.  Sarriojärvi
Pohjan jääkäripataljoonan taisteluharjoitus   12.- 14.11.  Kyläjärvi
Pohjan jääkäripataljoonan joukkueammunnat  18.- 22.11.  Sarriojärvi
Lapin jääkäripataljoonan taisteluharjoitus   25.- 28.11.  Mellankangas
Siirtymismenetelmäharjoitus 2    6.- 28.11.  Lapin lääni
Aselajiharjoitus 213     2.-6.12.2013  Kyläjärvi

Sodankylä
Lapin tähtikunta

Sodankylä on elinvoimainen kasvukunta 
Keski-Lapin sydämessä. Meillä pääset nauttimaan 
kauniista luonnosta ja kaupunkitasoisista palve-

luista. Virkeä kyläkuva ja kansainvälistyvä tun-
nelma houkuttelevat ihmisiä ympäri maailman. 

Mielenkiintoisten työmahdollisuuksien lisäksi 
Sodankylästä löydät monenlaisia aktiviteetteja 

myös vapaa-ajallesi.

Tulevia tapahtumia 2013:

Watercross 3.8.

Luosto Classic 8. - 11.8.

Peuriksen Pilheet 10.8.

Porttipahta Uistelu 31.8.

Kieringin maalaismarkkinat 6. - 8.9.

Tankavaaran Kultasymposium 12. - 13.9.

Joulunavajaiset 30.11.

Pertsan 60 v. Kultapainit 30.11.

Sodankylän Tanssin 30-vuotis-

juhlanäytös 1.12.

Itsenäisyyspäivän juhla 6.12.

Lue lisää: www.sodankyla.fi

Tervetuloa viihtymään!

Sodankylän kunta   Matkailuneuvonta 
Jäämerentie 1    Jäämerentie 3 
99600 SODANKYLÄ   99600 SODANKYLÄ 
kirjaamo@sodankyla.fi  info@sodankyla.fi
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11.6.2013 järjestetyn liikuntapäivän jalkapallo-
turnauksen voitti Sissikomppanian joukkue.




