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Pääkirjoitus

Tästäkin me yhdessä selviämme
| Päätoimittaja, Jääkäriprikaatin esikuntapäällikkö, everstiluutnantti Mikko-Petteri Monola

T

untuu sille, kuin juuri äsken olisin kirjoittanut Etupyörän pääkirjoitusta. Oikeasti se oli viime elokuussa.
Nyt kirjoitan tätä kauniissa
toukokuisessa säässä kotonani - etätöissä! En koskaan kuvitellut tekeväni näitä hommia
kotoa käsin ihan toiselta puolelta Suomea, mutta olemme
eläneet todellakin poikkeuksellisia aikoja.
Näistä poikkeuksellisista ajoista huolimatta, kolme viime elokuussa listaamaani keskeisintä tehtävää ovat voimassa:
1. Valmius. Ylläpidämme valmiutta ja kehitämme sitä edelleen. Tästä emme ole tinkineet, emmekä tingi koronatilanteessakaan.
2. Koulutus 2020. Koulutusta kehitetään ja ajanmukaistetaan nykyvaatimusten mukaisesti valtakunnallisessa Koulutus 2020 -ohjelmassa. Tämäkin on lähtenyt meillä hy-

vin käyntiin. Vaikka emme ole
voineet järjestää nykyisessä tilanteessa saapumiserän
suuria joukkojen loppusotia ja
aselajien yhteistyö on tämänkin vuoksi jäänyt heikommalle, ovat kuitenkin yksilön taidot ja myös osaaminen joukkona aina joukkuetasalle asti varmasti paremmalla tolalla
kuin aiemmin.
3. Joukko-osasto 2021. Joukko-osasto 2021 -työ on tarkoittanut meillä käytännössä esikunnan kokoonpanon tarkistuksia ja olemme tämän hoitaneet hienosti. Osana joukko-osasto 2021 -työtä on tarkasteltu myös Maavoimien
joukko-osastojen esikuntien
rakennetta. Alun perin suunniteltiin, että muutoksen myötä Jääkäriprikaatin esikunta
siirtyisi pääosiltaan Sodankylästä Rovaniemelle. Työn edetessä on kuitenkin päädytty
siihen ratkaisuun, että Jääkäriprikaatin esikunnan toimintaan ei tule muutoksia, vaan

esikunta on jatkossakin pääosin Sodankylän varuskunnassa.
Edelleenkään kilpajuoksu ajan
kanssa ei ole tältä erää ohi ja
Jääkäriprikaatin resurssit ovat
olleet täysimittaisesti käytössä.
Nostan hattua henkilöstöllemme! Meillä on tässä koronatilanteessa oikeastaan vain korostunut pyyteetön tekemisen
meininki, millä annetut tehtävät hoidetaan Jääkäriprikaatissa kunnialla maaliin.
Kiitän kaikkia jääkäriprikaatilaisia, prikaatin yhteistyökumppaneita, tukijoita ja ystäviä hyvästä yhteistyöstä!.
”Jos haluat mennä kovaa, mene yksin. Jos haluat mennä
kauas, on mentävä yhdessä.”
Pohjoinen Pitää
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Jääkäriprikaatin komentajan tervehdys

Pohjoisen puolustajat poikkeusoloissa

L

oppuvuosi 2019 ja alkuvuosi 2020 menivät
prikaatissa kovan työn
merkeissä ja ennätyksellistä lumimäärää vastaan taistellessa. Arktisen sodankäynnin kurssi vedettiin läpi rutiinilla ja palaute oli osallistujilta
kiitettävää luokkaa, varsinkin
ulkomaalaiset antavat kurssista poikkeuksetta positiivista palautetta. Saapumiserä 1/20 vastaanotto sujui ongelmitta ja sisässä on jälleen
kerran erittäin motivoitunut ja
suorituskykyinen joukko. Tästä pitää antaa erityiskiitokset
perusyksiköille, jotka jaksavat
kehittää jatkuvasti omaa toimintaa ja näin saada myös varusmiehet kiinteästi mukaan
toimintaan. Lapin sotilassoittokunta piti yllä maanpuolustustahtoa Pohjois-Suomessa
lukuisilla konserteilla.
Valmiusyksikön
(VYKS)
harjoitus Norjassa peruttiin
8.3. koronan vuoksi viime hetkellä vajaa vuorokausi ennen
pääjoukon siirtymistä Pohjois-Norjaan. Koska soturit olivat kiinnitettyinä ketjuilla pattereihin intoa täynnä, niin korvaavalle harjoitukselle oli tilaus. Sellainen löytyikin aivan
kotinurkilta. Maanantaina 9.3
VYKS suuntasi kohti uutta
tehtävää, joka oli erikoisjoukkojen vastainen toiminta. Vastassa oli eri maiden erikoisjoukkoja ja joukkomme toiminta sai kiitosta niin kotimaisilta
toimijoilta kuin kumppanimailta.
Prikaatissa käsihygieniaa
tehostettiin heti saapumiserä 1/20 palvelukseen astumispäivästä alkaen. Tarkoitukse-
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na oli ehkäistä influenssavirus
A ja B leviämistä ja varmistaa koulutuksen katkeamattomuus. Tuskin kukaan osasi ennustaa kuinka radikaalisti toimintamme muuttuisi
28.1. jälkeen, kun ensimmäinen varmistettu koronavirustapaus Suomessa tuli ilmi Ivalossa. Suomessa otettiin 16.3.
käyttöön valmiuslaki. Puolustusvoimista mainittiin seuraavaa ”Puolustusvoimat tur-

vaa toimintansa jatkuvuuden
ja valmiuden, ja muita viranomaisia valmistaudutaan tukemaan”. Jääkäriprikaatissa
om toiminta muokattiin täysin uusiin uomiin noin 36 tunnin aikana, 12.3. torstai illasta
- 14.3 lauantai aamuun, jolloin
oli käskyn esittely komentajalle. Olimme siis valmiita jo ennen poikkeusolojen käyttöönottoa. Tämän seurauksena
jo kyseisenä lauantaina lähti

ensimmäinen kolmannes viikon mittaiselle vapaalle muusta palveluksesta (VMP). Kolmen osaston (A/B/C) koulutus
pyöri aluksi 1+1+1 -rytmityksellä, joka oli monessa suhteessa hyvä. Viruksen luonteen vuoksi prikaati ohjattiin
käyttämään 2+2+2 -rytmitystä
noin 1½ kuukauden jälkeen.
Tämän jälkeen kaikki joukko-osasto olivat samassa rytmissä. Molemmissa rytmeissä on hyviä ja huonoja puolia, mutta kaikkein positiivisinta on tämän muutoksen vastaanotto. Sekä kouluttajat että varusmiehet ovat ottaneet
kaikki koronaan liittyvät muutokset vastaan kypsästi. Joukkue ja perusyksikkö tasoiset
asiat tullaan osaamaan ehkä
jopa paremmin kuin normaalisti, mutta luonnollisesti aselajien väliseen yhteistoimintaan jää puutteita. Esikunta on
näyttänyt kykynsä suunnitella,
toimeenpanna ja seurata toimenpiteitä, siten kuin kriisiorganisaatiolta nyt voi vain odottaa. Tähän meidät on koulutettu ja tämän me osaamme.
Tämä tuli nyt todistettua myös
tällaisessa erikoisessa tilanteessa - poikkeusoloissa. Lapin aluetoimiston toimintaan
korona-aika on vaikuttanut
eniten vapaaehtoisten naisten valintatilaisuuksien järjestelyyn, jotka on tehty onnistuneesti puhelimen välityksellä. Lapin sotilassoittokunta
on saanut harjoitella soittotoimintaa ”rauhassa”. Konsertteja on järjestetty virtuaalisesti ja pienet soitto-osastot ovat

käyneet soittokeikoilla muun
muassa hoitokotien pihoilla.
Muutoksen kourissa ovat
olleet kaikki. Palkattu henkilökunta on osin pakotettu tekemään etätöitä, jotta kykenemme varmistamaan oman toimintakykymme. Tärkeimmät
kumppanimme ovat adaptoituneet tilanteeseen vähintäänkin yhtä hyvin prikaatilaiset.
Kaikki tuki on kyetty toteuttamaan aivan erilaisin järjestelyin kuin normaalisti. Terveysasemat ovat olleet etulinjassa
koko ajan ja yhteistyö on miltei
päivittäistä. Leijona Catering
on tehnyt ruokaa vain maastoon, ruokaloiden ollessa varusmiehiltä suljettuina. Puolustushallinnon rakennuslaitos on säätänyt omaa toimintaansa ja suuri merkitys on ollut tilojen puhdistuksissa. Millog on jatkanut keskeytyksettä
materiaalin huoltoa poikkeusjärjestelyin.
Kesäkuun alussa saimme
tiedon, että Jääkäriprikaatin
siirtoa Rovaniemelle ei toteuteta. Päätös oli varmasti monelle esikuntalaiselle yllätys,
toisille positiivinen ja osalle negatiivinen. Prikaati teki
oman osuutensa siirron suunnittelussa kiitettävästi, nyt kävi näin. Päätös, joka oli monen
tekijän summa, ei ollut kiinni meistä. Helpottavaa on, että on olemassa päätös, jonka
mukaan mennä. Katse eteenpäin ja tulevaisuuteen, niin
kuin aina.

Pohjoisen puolustajat, olen
tyytyväinen teidän otteeseenne ja asenteeseenne. Olemme kyenneet kehittämään
merkittävästi toimintaamme,
etenkin valmiutta. Osa rakenteellisista kehittämiskohteista
on vielä kesken, mutta valmistuvat tämän vuoden aikana.
En voi kuin kiittää nöyrästi kaikkia niitä henkilöitä, jotka
päivittäin mahdollistavat prikaatin päätyön, valmiuden ylläpitämisen.
Onnittelen kaikkia 4.6 palkittuja ja ylennettyjä, olette huomionosoituksenne
ansainneet.
Yritetään hetki huilahtaa loman merkeissä ja jatketaan
uusin voimin syksyn alkaessa.
Hyvää kesää kaikille!
Pohjoinen Pitää,
Jääkäriprikaatin komentaja
Eversti Sami-Antti Takamaa
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Hyvät ystävät,
Siirryn Maavoimien valmiuspäälliköksi Mikkeliin 1.7.2020
lukien ja viimeinen työpäiväni
Jääkäriprikaatissa
on
15.6.2020.
Olisin mielelläni järjestänyt
läksiäiskahvitilaisuuden, mutta poikkeusoloissa ja rajoituksista johtuen tilaisuus jää järjestämättä. Olen saanut palvella yhteensä 8 vuotta kolmessa eri tehtävässä Jääkäriprikaatissa. Jokainen tehtävä on ollut mielenkiintoinen
ja Pohjoisen ihmisten vilpittömyys on tehnyt minuun vaikutuksen. Yhteistyö ja niukkojen
resurssien yhteensovittaminen on Lapissa hienolla tasolla. Haluan kiittää Teitä näistä
vuosista ja toivottaa Teille onnea ja menestystä jatkossakin.
Seuraajani
everstiluutnantti
Jukka Kotilehto aloittaa tehtävässään 1.8.2020.
Hyvää kesää ja nauttikaa kesästä, poikkeusoloista huolimatta. Pohjoinen Pitää.
Eversti Jari Osmonen
Apulaiskomentaja
Jääkäriprikaati
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Henkilöstössä tapahtuu
| Henkilöstösihteeri Tanja Moilanen

Vuoden 2019 jääkäriprikaatilainen
ajojärjestelijä Mari Auvinen

4.10.2019 myönnetty Jääkäriprikaatin
pienoislippu
Osastosihteeri Marja-Leena Savukoski

1.9.2019 myönnetty Lapin Jääkäriristi
Eversti Sami-Antti Takamaa

4.10.2019 myönnetyt Lapin Jääkäriristit
Kapteeni Mika Elkki
Kapteeni Markku Kauppi
Kapteeni Teppo Lankila
Kapteeni Janne Miettinen
Kapteeni Marko Nieminen
Kapteeni Jari Peltoniemi
Kapteeni Pekka Ruuhonen
Yliluutnantti Jarmo Aikio
Yliluutnantti Mika Hakkarainen
Yliluutnantti Tuomo Leppilampi
Yliluutnantti Jarno Mustonen
Yliluutnantti Mikko Nevala
Yliluutnantti Jani Toivanen
Yliluutnantti Timo Toivonen
Yliluutnantti Pasi Väisänen
Luutnantti Antti Palokangas
Luutnantti Veijo Siikanen
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Luutnantti Joonas Stark
Luutnantti Oliver Terämaa
Vääpeli Mika Aspegren
Vääpeli Mika Haarala
Vääpeli Toni Huhtamella
Vääpeli Jukka Hämäläinen
Vääpeli Jaakko Karvo
Vääpeli Jarno Kelloniemi
Vääpeli Tommi Keränen
Vääpeli Tanja Lantto
Vääpeli Matti Leinonen
Vääpeli Joonas Mourujärvi
Vääpeli Mikko Ojamaa
Vääpeli Mikael Petrelius
Vääpeli Atso Pyykönen
Vääpeli Petri Turunen
Vääpeli Joonas Uuksulainen
Vääpeli Joona Virrankari
Ylikersantti Juho Autio
Ylikersantti Teemu Kustula
Ylikersantti Jukka Körkkö
Ylikersantti Tuomas Näätsaari
Ylikersantti Jani Ruotsalainen
Ylikersantti Tiia Torsti
Kersantti Antti Näpänkangas
Kersantti Sampo Pokka
Henkilöstösihteeri Anne Myllyoja
Toimistosihteeri Maria Blomqvist
Toimistosihteeri Ritva Enberg
Toimistosihteeri Tuula Haverinen
Toimistosihteeri Päivi Kinnunen
Toimistosihteeri Anu Niemelä
Toimistosihteeri Heli Rydningen
Varastomestari Jukka Koivunen
Varastomestari Jukka Korte
Varastomestari Jani Sattanen
Varastonhoitaja Juha Lakkala
Varastonhoitaja Kari Uusiautti
Liikenneopettaja Juha Lehtomäki
Suunnittelija Jouni Ojapelto
Vanhempi asentaja Jari Ruotsalainen
Sosiaalikuraattori Sirkka Vaarala
Työnjohtaja Sami Vierelä

6.12.2019 myönnetyt Lapin Jääkäriristit
Kapteeni Kimmo Rantakeisu
Kapteeni Timo Tuunila
Yliluutnantti Henri Haahti
Yliluutnantti Timo Heiskanen
Yliluutnantti Jyrki Kuusirati
Yliluutnantti Kai Mertala
Yliluutnantti Pentti Ojala
Yliluutnantti Kari Rautava
Yliluutnantti Mika Räisänen
Luutnantti Jarkko Aaltonen
Luutnantti Joni Kesti
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Luutnantti Niklas Paasi
Luutnantti Sami Säilynkangas
Vääpeli Erkki Mäntyranta
Ylikersantti Aino Helskyaho
Ylikersantti Mikko Karjalainen
Ylikersantti Petrus Portaankorva
Varastonhoitaja Markku Hiltunen
4.10.2019 myönnetty Jalkaväen ansioristi
Kapteeni Marko Siirtola
Kapteeni Matias Raaska
Ylikersantti Teemu Nikula

4.10.2019 myönnetty kultainen
maanpuolustusmitali
Osastosihteeri Nina Hallin
Vahtimestari Jouni Huikuri
Vahtimestari Erkki Välitalo
Liikenneopettaja Tapani Impiö
Toimistosihteeri Päivi Kinnunen
Varastonhoitaja Antti Kuukasjärvi
Varastonhoitaja Timo Luusua
Varastonhoitaja Outi Nasi
Varastonhoitaja Arto Riipi
Arkistosihteeri Oili Palmu
Työnjohtaja Juha Rantala
Työnjohtaja Sami Vierelä

4.10.2019 myönnetty hopeinen
maanpuolustusmitali
Varastonhoitaja Sami Koivuperä
Toimistosihteeri Päivi Kuusela

4.10.l2019 myönnetty pronssinen
maanpuolustusmitali
Toimistosihteeri Maria Blomqvist
Varastonhoitaja Markku Hiltunen
Varastomestari Jukka Korte

15.11.2019 myönnetty Jalkaväen
ansioristi
Everstiluutnantti Ville Valkeinen

31.10.2019 ylennykset

Majuriksi kapteeni Tuomo Noronen

6.12.2019 ylennykset

Majuriksi kapteeni Mikko Kuusisto
Yliluutnantiksi luutnantti Jarkko Aaltonen
Yliluutnantiksi luutnantti Harri Elomaa
Yliluutnantiksi luutnantti Juho Harjunen
Yliluutnantiksi luutnantti Jonathan Rautila
Yliluutnantiksi luutnantti Sami Säilynkangas
Yliluutnantiksi luutnantti Tuomas Tynkkynen
Yliluutnantiksi luutnantti Tuomas Väänänen
Yliluutnantiksi luutnantti Matti Yrjölä

6.12.2019 ylennys reservissä vääpelin
sotilasarvoon ja vastaava palvelusarvo
Ylikersantti Niko Turpeinen
Ylikersantti Jukka Körkkö
Ylikersantti Timo Kukkula
Ylikersantti Aino Helskyaho

6.12.2019 ylennys reservissä vääpelin
sotilasarvoon
Vääpeli Janne Poikela

6.12.2019 ylennys reservissä ylikersantin sotilasarvoon ja annettu vääpelin
palvelusarvo
Ylikersantti Mikko Poutanen

6.12.2019 ylennys reservissä ylikersantin sotilasarvoon ja vastaava palvelusarvo
Kersantti Toni Taipola

6.12.2019 ylennys reservissä alikersantiksi
Varastomestari Pasi Härkönen

4.6.2020 myönnetty Valkoisen Ruusun
1 luokan ritarimerkki
Everstiluutnantti Mikko-Petteri Monola

4.6.2020 myönnetty Suomen Leijonan 1
luokan ritarimerkki
Majuri Rauli Kortet
Majuri Marko Nissinen

4.6.2020 myönnetty Suomen Leijonan
Ansioristi
Taloussuunnittelija Virpi Korpi
Sotilasmestari Mika Ojala
ICT-erityisasiantuntija Birgitta Tasala

4.6.2020 myönnetty Suomen Valkoisen
Ruusun I luokan mitali kultaristein

Asentaja Tapani Järveläinen
Arkistosihteeri Saini Leskinen
Hankintasihteeri Riitta Mikkola
Ylivääpeli Meri Pyhäniemi

4.6.2020 myönnetty Suomen Valkoisen
Ruusun I luokan mitali
Vääpeli Timo Kallio
Vääpeli Jarno Kelloniemi
Vääpeli Juha-Matti Lehti
Vääpeli Mikael Petrelius
Vääpeli Petri Turunen

4.6.2020 myönnetyt sotilasansiomitalit
Eversti Jarkko Juhani Ale´n (RVL)
Everstiluutnantti Jarmo Mattila
Majuri Juhani Lehtinen
Insinöörimajuri Ari Pekkala
Kapteeni Jari Peltoniemi
Kapteeni Matti Tanninen
Yliluutnantti Kai Mertala

6.3.2020 myönnetty tykkimiesmitali soljen kera
Majuri Antti Pipinen

4.6.2020 ylennykset

4.6.2020 myönnetty Suomen Valkoisen
Ruusun ritarimerkki

Kapteeniksi

4.6.2020 myönnetty Suomen Leijonan
Ritarimerkki

Insinöörikapteeniksi

Majuri Juha Aikkila
Majuri Janne-Pekka Karttunen
Majuri Juha Massinen

Yliluutnantti Ari Keski-Säntti
Yliluutnantti Tuomo Leppilampi
Yliluutnantti Jarmo Neitola
Yliluutnantti Mikko Nevala

Kapteeni Teppo Lankila
Teknikkokapteeni Pasi Mikkola

Insinööriyliluutnantti Juha Rantala

4.6.2020 myönnetty Suomen Valkoisen
Ruusun ansioristi

Luutnantti Antti Palokangas
Luutnantti Arttu Siekkinen
Luutnantti Joonas Stark

Insinööriyliluutnantti Pasi Ahola
Yliluutnantti Juha Hämäläinen
Yliluutnantti Jani Toivanen
Yliluutnantti Hannu-Pekka Uutela

Yliluutnantiksi

Reservissä

Yliluutnantiksi osastosihteeri (res ltn) Tytti Nikumaa
Luutnantiksi ylikersantti (res vänr) Timo Mikkola
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Reservissä ylivääpeliksi ja vastaava
palvelusarvo

Jääkäriprikaatin stipendi

Vääpeli Toni Huhtamella

Everstiluutnantti Mikko-Petteri Monola
Ajojärjestelijä Mari Auvinen

Reservissä ylivääpeliksi

Jalkaväkikoulun stipendi 11.9.2019

Vääpelin palvelusarvo

Maasotakoulun stipendit 2 kpl
20.4.2020

Hankkija (res vääp) Jarmo Alatalo
Varastonhoitaja (res vääp) Kimmo Kontio
Ylikersantti (res ltn) Joona Virrankari
Ylikersantti (res ltn) Janne Luukinen
Ylikersantti (res ltn) Salla Kortelainen

Reservissä vääpelin sotilasarvoon ja
vastaava palvelusarvo
Ylikersantti Niko Ylikulju
Ylikersantti Antti Oikarinen
Ylikersantti Henri Miettinen

Reservissä kersantin sotilasarvoon ja
ylikersantin palvelusarvo
Kersantti (res alik) Antti Tikka

Reservissä ylikersantiksi

Varastonhoitaja (res kers) Harri Hotelainen

13.12.2019 myönnetty huollon
ansioristi
Kapteeni Tarmo Toivanen
Teknikkokapteeni Pasi Mikkola

Valtion virka-ansiomerkki

Everstiluutnantti Ensio Palosaari
Majuri Jouni Huhtinen
Majuri Harri Laiho
Majuri Pekka Rankinen
Kapteeni Hannu Kotilainen
Kapteeni Tapio Lintula
Kapteeni Vesa Riipi
Kapteeni Tero Sääskilahti
Yliluutnantti Jari Mikkola
Henkilöstösihteeri Tanja Moilanen
Toimistosihteeri Eija Strand
Arkistosihteeri Oili Palmu

Aloitepalkinnot

Vääpeli Hannu Peltoniemi: ”ALO20190020
Punapistetähtäin 2016:n
vahingossa irtoamisten ja kiristysvivun tahattomien aukeamisten vähentäminen”
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Salla Kortelainen

Salla Kortelainen

Vaka-säätiön stipendi
Kapteeni Jukka Pajula

Reserviin ja eläkkeelle
1.1.2020
Yliluutnantti Kai Mertala
Majuri Pekka Rankinen
1.5.2020
Kapteeni Mika Elkki
1.1.2021
Kapteeni Tapio Hoppula
Johdon assistentti Maila Korhonen

Uudistettua koulutusta jatketaan Jääkäriprikaatissa
| Jääkäriprikaatin koulutuspäällikkö, everstiluutnantti Petri Sipilä

N

oin 1100 nuorta aloittaa varusmiespalveluksensa Jääkäriprikaatissa 6. heinäkuuta 2020.
Sodankylässä
palveluksen
aloittaa arviolta 660 ja Rovaniemelle 400 alokasta. Naisia
palveluksen aloittavista on lähes 50. Uusi saapumiserä tuo
mukanaan tuoreiden varusmiesten lisäksi myös uudenlaista koulutusta, kun Puolustusvoimien Koulutus 2020
-ohjelman laaja kokeilu jatkuu
kaikissa Maavoimien joukko-osastoissa.
Jääkäriprikaati on mukana laajassa kokeilussa, jossa kehitetään asevelvollisten
koulutuksen rakennetta, sisältöjä ja menetelmiä. Kokeilu
on osa Koulutus 2020 -ohjelmaa, joka on Puolustusvoimi-

en koulutusalan tämän vuosikymmenen merkittävin uudistushanke. Koulutusta kehittämällä pyritään hyödyntämään
yhä paremmin varusmiesten
osaamista ja monipuolisia oppimisvalmiuksia.
Koulutuksessa hyödynnetään aiempaa paremmin teknologiaa, kuten simulaattoreita ja verkko-oppimismenetelmiä. Niiden avulla opiskeltaviin asioihin pystytään tutustumaan etukäteen ennen maastoharjoitusta. Näin saadaan
enemmän aikaa harjoitteluun
maastossa.
Korona-epidemian aiheuttamat muutokset Puolustusvoimissa koulutuksen toteutuksessa estivät laajan kokeilun täysimääräisen läpiviennin saapumiserän 1/20 osalta.

Kokeilu tullaan tämän vuoksi uusimaan saapumiserällä
2/20.

Palvelus muodostuu koulutusjaksoista
Jokainen alokas aloittaa palveluksensa kuuden viikon pituisella alokasjaksolla sekä
tätä seuraavalla kuuden viikon koulutushaarajaksolla. 12
palvelusviikon jälkeen koulutus eriytyy johtajakoulutukseen tai miehistön erikoiskoulutukseen. Palvelusajan pituus myös määrätään tässä
yhteydessä.
Erikoiskoulutusjaksolla miehistö koulutetaan henkilökohtaisen sodan ajan tehtäväänsä kuuden viikon aikana. Palveluksen loppupuolella sekä
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johtajat että miehistö harjoittelevat yhdessä sodan ajan kokoonpanossaan joukkokoulutusjaksolla, joka kestää kuusi
viikkoa.
Johtajakoulutukseen valitut
aloittavat koulutushaarajakson jälkeen kuusi viikkoa kestävällä aliupseerikurssin ensimmäisellä jaksolla (AUK I).
Aliupseerikurssin ensimmäisen vaiheen jälkeen osa siirtyy Haminan Reserviupseerikouluun. Aliupseerikurssin
toinen jakso (AUK II) on myös
kestoltaan kuusi viikkoa.
Varusmieskoulutuksen jaksot muodostuvat jatkossa
kursseista, joille on määritelty
yhteiset tavoitteet ja sisällöt.
Kursseilla koulutettavat asiat
muodostavat kokonaisuuksia,
joita käsitellään kurssiviikon
aikana erilaisia opetus- ja oppimismenetelmiä hyödyntäen.
Tärkeimmät kokonaisuudet on
määritetty kriittiseksi osaamiseksi, mikä täytyy suorittaa
kurssin läpäisemiseksi.

Nykyaikaiset koulutus- ja
oppimismenetelmät
Varusmiehet käyttävät Puolustusvoimien Moodle-oppi-
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misympäristöä oppimisen tukena. PV Moodlen kautta varusmiehet saavat käyttöönsä
koulutusmateriaalia omatoimiseen opiskeluun, asioiden
kertaamiseen ja osaamisensa
testaamiseen.
Kurssiviikkoihin ja harjoitteisiin orientoidutaan joko itsenäisesti tai ryhmissä. tämä
voi olla lyhyiden opetusvideoiden katsomista, aiheeseen
perehtymistä sotilaan käsikirjan avulla tai johdettua ryhmäkeskustelua aamuisin järjestettävissä tietoiskuissa. Asioihin ennalta perehtyminen tehostaa koulutusta. Kouluttajan johdolla päästään asioihin
aiempaa syvemmälle ja niitä
ehditään harjoittelemaan sekä toistaa entistä enemmän.
Vuoden 2020 alusta jokaisessa varusmiestuvassa on
käytössä tablettitietokoneet,
joilla varusmiehet voivat opiskella verkko-oppimisympäristöissä. Simulaattoriavusteiset
harjoitukset ja oppimisympäristöt mahdollistavat yksittäisen taistelijan ja sotilasjoukon
monipuolisen koulutuksen erilaisiin taitoihin ja tilanteisiin.
Jo hetken aikaa käytössä
olleiden virtuaalikoulutusym-

päristöluokkien käyttöä pyritään edelleen tehostamaan.
Harjoitteet luodaan koulutuskausittain tukemaan taistelijan
kaksipuoleisilla simulaattoreilla maastossa tehtäviä harjoitteita. Oppiminen huipentuu
saman suorituksen toteutukseen taisteluammunnoissa.
Ohjelmistopäivitysten myötä
ympäristöisä päästään harjoittelemaan suuremmissa kokonaisuuksina verkottuneesti eri
varuskuntien luokista.
Jääkäriprikaati saa käyttöönsä ensimmäiset sisäampumasimulaattorit kesän alussa sopivasti ennen uutta saapumiserää. Simulaattoreilla
harjoitellaan perusampumataitoja ja taisteluammuntoja.
Simulaattorissa
ammutaan
replika-aseilla, joissa on samanlaiset toiminnat ja rekyyli
kuin oikeassa aseessa. Ampumakokemus on muutenkin
lähellä oikeaa asetta, sillä äänet ja valkokankaalle heijastettavat näkyvät ovat realistisia. Simulaattorin tämän hetkinen asevalikoima kattaa
rynnäkkökiväärin eri versiot,
Glock 17-pistoolin ja 66 KES
12-singon.

Toimintakykykoulutus
Toimintakyky on keskeinen tekijä sotilaan osaamisen rinnalla. Sotilaan tulee olla toimintakykyinen fyysisesti, psyykkisesti, sosiaalisesti ja eettisesti. Toimintakykyä on varusmiespalveluksessa koulutettu ennenkin. Kyseessä ei
ole uusi asia, mutta Koulutus
2020-uudistuksessa rakennetaan kokonaisvaltaisempaa
lähestymistä.
Uudistuksen
pääideana on liittää toimintakykykoulutus osaksi kaikkea
sotilaskoulutusta. Ilman kokonaisvaltaista toimintakykyä
taidot eivät johda haluttuun tulokseen kuormittavissa tilanteissa.
Sotilaan toimintakyvyn kokonaisvaltainen kehittäminen
aloitetaan alokasjakson ensimmäisellä viikolla, ja se jatkuu koko palveluksen ajan.
Koulutuksen tavoitteena on,
että asevelvollinen ylläpitää
ja kehittää omaa toimintaky-

kyään palveluksen jälkeen koko reservissä olon ajan. Koulutus jakautuu Taistelijan mieli
ja Taistelijan keho -ohjelmiin.
Taistelijan mieli -koulutus
auttaa varusmiestä oman motivaationsa ymmärtämisessä
ja vahvistamisessa, itseluottamuksen kehittämisessä sekä opettaa työkaluja stressaavista tilanteista selviämiseksi
ja toimintakyvyn palauttamiseksi. Ohjelma on rakentunut
useiden eri maiden asevoimien ja Suomessa myös poliisilta saatujen kokemusten
perusteella. Taistelijan mieli ei
opeta ainoastaan sotilaan tehtäviin, vaan opeista on varusmiehille hyötyä myöhemminkin omassa elämässään kohonneina elämänhallinnan taitoina.
Taistelijan keho -ohjelmassa kehitetään varusmiesten
fyysistä kuntoa nousujohteisesti sekä koulutetaan varusmiehille keinoja fyysisen toimintakyvyn
ylläpitämisek-

si (esim. lepo, ravinto, palautuminen, peruskunto, kestävyysvoima). Liikuntakoulutuksen uudistus perustuu viimeisimpään tutkimustietoon ja
valmennusmenetelmiin. Rungon muodostaa koko palvelusajan jatkuva nousujohteinen
kestävyys- ja voimaharjoitteluohjelma. Liikuntakoulutukseen aikaisemmin sisältyneitä
sotilaan taitoja kuten suunnistamista, marssimista ja hiihtämistä harjoitellaan osana
muuta sotilaskoulutusta. Palloilu- ja mailapeleihin tarjotaan mahdollisuus osallistua
vapaa-aikana Varusmiesten
liikuntakerhoissa.
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Ajankohtaista joukkomme huollosta
| Huoltopäällikkö, majuri Marko Nissinen

Tervehdys Jääkäriprikaatin väki!
Jääkäriprikaatin huoltopäällikkö vaihtui 1.3.2020, jolloin pitkän uran huollon ja logistiikan
saralla tehnyt everstiluutnantti Pekka Palatsi jäi ansaitulle
eläkkeelle. ”Pekko” perehdytti
minut kiitettävällä tavalla tehtävänsä jatkajaksi alkutalven
2020 aikana, sekä joukkomme huollon eri toimipisteisiin
ja toimintoihin, että yhteistyökumppaneiden toimintoihin tutustumis- ja seurantakäynneillä ympäri Pohjois-Suomea.
Kiitänkin perusteellisesta tehtävien vaihdosta ja toivotan
Pekolle leppoisia eläkepäiviä
ja kireitä siimoja uuden harrastuksen parissa.

Henkilöstöstä
Aloitin siis uljaan joukkomme huoltopäällikön tehtävissä 1.3.2020 kun siirryin tehtävään Huoltokeskus 2:n päälli-
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kön tehtävistä Rovaniemeltä.
Hyvän perehdytyksen ansiosta koen, että minulla on hyvät valmiudet jatkaa ”Pekon”
saappaissa huollon monipuolisella ja vaativalla saralla.
Syntyisin olen Oulusta ja alun
perin Pohjan Prikaatin kasvatti, ensin varusmiehenä 1990
jonka jälkeen ”kesävänskänä”
pari vuotta, 1991-1992. Kadettikoulussa minut uudelleenohjelmoitiin
Ilmatorjunta-aselajiin ja erinäisten tehtävien
kautta huollon saralle. Asuinpaikkani on Rovaniemellä,
jossa perheeseeni kuuluu vaimo ja 20-vuotias poika.
Huollon henkilöstössä on
lähiaikoina tapahtunut muitakin merkittäviä muutoksia.
Jääkäriprikaatin
materiaalipäällikön tehtävässä aloitti insinööriyliluutnantti Matti Hakkarainen 1.10.2019. Kapteeni
Mikko Hyttinen siirtyi Sodankylästä Huoltokeskus 1:n päällikön tehtävästä Rovaniemelle
huoltokeskuksen päälliköksi

Majuri Marko Nissinen

Kers Olli Valkonen työn touhussa.

1.3.2020, Huoltokeskus 1:n vt.
päällikkönä toimii tällä hetkellä kapteeni Tero Sääskilahti,
ja 1.8.2020 alkaen tehtävään
siirtyy kapteeni Nuutti Tarvainen. Olemme saaneet joukkoomme myös toisen Toivasen, kun yliluutnantti Jani Toivanen aloitti osastoupseerina
1.4.2020. Myös huoltosektorin
johtajamme vaihtuu 1.7. 2020,
kun pitkään tehtävässä toiminut majuri Jouni Huhtinen siirtyy koulutusosastolle ja tehtävät vastaanottaa kapteeni
Lauri Mukka maavoimien esikunnasta. Kiitokset Jounille jo
tässä vaiheessa työstä Jääkäriprikaatin huollon hyväksi.

Tehtävistä
Huollonkin kevät on sujunut
poikkeusoloissa. Maaliskuun
alkupuolella huollon johtamisputkessa alkoi ylemmiltä tahoilta tulla käsky- ja ohjeistustulvaa päivittäin, usein monta kertaa päivässä. Alkuhämmennyksestä selviydyttyämme huolto-osaston ja huoltokeskusten ammattitaitoinen
henkilöstö loi uusia toimintatapamalleja arjen pyörittämi-

seen huollon osalta. Osansa
poikkeavista toimintatapamalleista saivat myös molemmat
joukkoyksiköt sekä yhteistyökumppanit, joille kuuluukin
iso kiitos osaltaan joustavuudesta ja ymmärryksestä uuden edessä. Nyt toukokuussa näistä toimintatavoista onkin muodostunut jo ”uusi normaali”, ja yhteistoiminta asiakkaiden kanssa on, rajoitukset
huomioiden, yhtä sujuvaa kuin
ennen poikkeusolojakin.
Jotain hyvääkin poikkeusolot ovat tuoneet - on ollut pakko hetkeksi pysähtyä ja palata perusasioiden ääreen miettimään voiko asioita tehdä
muutenkin, kuin ”aina näin on
tehty”. Osaan rästiin jääneistä
toiminnoista on löytynyt aikaa
asiakasvirtojen vähennettyä
varastoilla ja tekemättömien
töiden listaa on osittain ollut
aikaa lyhentää.
Valmistelussa olevista töistä yksi merkittävä projekti on
Jääkäriprikaatin varastointisuunnitelman päivittäminen,
johon uusi materiaalipäällikkö
onkin tarttunut tarmokkaas-

ti. Työ tulee tulevaisuudessa
vaikuttamaan useampaan toimipisteeseen työn edetessä.
Erilaiset toimitilahankkeet ja
hankinnat ovat myöskin työllistäneet huollon eri toimijoita alkuvuodesta sopivasti, niin
ettei ole tullut aika pitkäksi.
Poikkeusoloista huolimatta arkirutiinit ovat huollon joka päiväistä toimintaa, joukkotuotannon tukitoimet; kurssitukset, autokoulu, materiaalitoiminnot ja kunnossapito
mm. pyörivät koko ajan taustalla, aikaisemmasta hieman
eri tavoilla toteutettuna, mutta mikään toiminto ei ole jäänyt tekemättä. Tästä iso kiitos
kaikille huollon ammatti-ihmisille innovatiivisista lähestymistavoista ja uuden ajattelun sisäistämisestä, loppujen
lopuksi yhteistä venettä kaikki Jääkäriprikaatissa me soudamme ja koskipaikat on ylitetty hyvällä yhteistyöllä eri
toimipisteiden kesken.
Hyvää kesää ja lämmintä Juhannusta (edes kerran) kaikille!

Ylik Masi Körkkö kunnossapidon parissa.
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Lapin jääkäripataljoona
| Everstiluutnantti Ville Valkeinen

T

ammikuun saapumiserän
koulutus on jo pitkällä tätä
kirjoitettaessa. Pieni osa
joukosta kotiutuu kesällä ja osa
aloittaa valmiusvelvoitteet syksyn 2020 osalta. Saapumiserä
on kokenut todellakin erilaisen
palvelusajan, joka alkoi kuten
”aina ennenkin”. COVID-19 epidemian puhjettua koulutuksen
toteutusta jouduttiin muuttamaan pariinkin otteeseen hyvin
nopeasti. Sotilasorganisaatio
on näyttänyt kriisin yhteydessä
parhaat puolensa: pataljoonan
saatua uuden tehtävän, kyettiin toiminta muuttamaan käytännössä vuorokauden aikana.
Muutoksen sitoutuivat ja sen
ymmärsivät jokainen pataljoonassa palveleva varusmiehistä
henkilökuntaan. Samaa sopeutumiskykyä ja muutoksen toimeenpanoa edellytetään myös
sotilaallisen kriisin aikana. Järjestelmä toimii!
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Lapin jääkäripataljoonan organisaatio on monipuolinen ja
mahdollistaa jalkaväen tärkeimpien joukkojen, ja näitä tukevien elementtien, kouluttamisen
pohjoisen alueen vaatimuksiin
ns. sodankäyntiin erämaa olosuhteissa. Kaikkina vuodenaikoina etäisyydet ovat pitkiä, mikä vaikeuttaa huollon toteutusta
ja edellyttää joukoilta tavallista
suurempaa omavaraisuutta sekä kykyä itse ratkaista ongelmia. Eri aselajien yhteistoiminta on koulutuksen keskeisiä tavoitteita. Koulutuksessa tulee
muodostua osaaminen kaikkien
aselajien yhteistoiminnan nivottamiseen osaksi kokonaisuutta. Tässä viitekehyksessä johtajien oma-aloitteinen toiminta
on keskeinen vaatimus, ja koulutuksen tavoite. Se edellyttää
tehtävätaktiikkaa.

Tehtävätaktiikan kouluttaminen on keskeisiä periaatteita,
mikä koulutuksessa tulee huomioida. Toimivan sotajoukon
kannalta se on keskeinen vaatimus. Tehtävätaktiikassa on
keskeistä alaisten ja esimiesten
välillä vallitseva luottamus, joka
perustuu jo lähtökohtaisesti toisen henkilön tuntemiseen. Samalla pitäisi varusmiespalvelusta suorittavan saada asemoitua
itsensä uuteen kulttuuriin, jossa
kokonaisuus ratkaisee enemmän kuin yksilön henkilökohtainen etu. Tämän lisäksi tulee
oppia uudet laitteet ja asejärjestelmät sekä niiden turvallinen
ja tehokas käyttö. Tämä vaatii niin motorista oppimista kuin
teoreettista ymmärtämistä sekä
fyysistä kuntoa tehtävien toteuttamiseen.

Kaikki edellä mainittu tulisi
yhdistyä ymmärrykseksi taistelukentästä ja miten siellä saadaan toteutettua oma osuus
ylemmän johtoportaan haluamasta loppuasetelmasta. Edellytyksenä ovat selkeät tehtävät
ja kyky ymmärtää milloin pitää
toimintaa muuttaa, jotta päästään haluttuun loppuasetelmaan - ei mikään helppo asia
ymmärtää ja toteuttaa oikein,
edes kantahenkilökunnalle. Kokonaisuutena tässä onnistutaan
Lapin jääkäripataljoonassa erittäin hyvin - aina on kuitenkin kehittämistä.
Kevään aikana koulutus on
toteutettu pandemian aiheuttamien rajoitusten puitteissa erittäin hyvin. Palveluksen jaksottelu on mahdollistanut koulutuksessa pitkäkestoisempien koko-

naisuuksien kouluttamisen kuin
mihin perinteinen palvelusrytmi olisi antanut mahdollisuuksia. Koulutuksessa on keskitytty taistelijan taidoista aina joukkueen taistelun koulutukseen,
koulutushaarojen tavoitteita mukaillen. Suunniteltuja harjoituksia on jouduttu perumaan ja niiden tilalle on suunniteltu uusia
harjoituksia. Harjoituksissa on
pitäydytty samassa kohortoinnin periaatteessa kuin muussakin koulutuksessa. Osastoittain
toteutetut harjoitukset ovat olleet hyviä, mutta ne ovat edellyttäneet toimintojen kehystämistä niiltä osin kuin jotain suorituskykyä ei ole kyseissä koulutusosastossa esim. epäsuorantulen toteutus osassa ammuntoja.
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Pääosin pandemian aiheuttamasta koulutusrytmin muutoksesta on saatu hyvää palautetta. On kuitenkin selvä, että
tämä rasittaa niin henkilökuntaa kuin varusmiespalvelusta
suorittavia. Kuitenkin koulutus
toteutetaan nykyisellä rytmityksellä niin kauan kuin sitä pataljoonalta edellytetään. Uusien
tehtävänantojen jälkeen arvioidaan tilanne ja muutetaan toimintaa taas käsketyn kaltaiseksi. Sekin muutos tulee tapahtumaan jossain vaiheessa.
Heinäkuun viimeisenä päivänä luovutan pataljoonan komentajan tehtävän eteenpäin.
Aika pataljoonan komentajana
joukkoyksikössä, jossa aloitin
varusmiespalveluksen, on ollut
erittäin antoisaa. Sain johdettavaksi erittäin hyvän joukkoyksikön ja tässä vaiheessa aika tuntuu kuluneen liian nopeasti. Pataljoonan voimavara ja menes-
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tyminen perustuvat osaavaan
ja ammattiinsa omistautuvaan
henkilöstöön. Päälliköstä kouluttajaan suurin osa henkilöstöstä on erittäin ammattitaitoista ja loputkin ”vain” hyviä. Pataljoonan komentajan tärkein tuki on kuitenkin ensiluokkainen
pataljoonaupseeri. Majuri Juha
Korvanen on ollut korvaamaton tuki pataljoonan johtamisessa ja tiedän seuraajani saavan
vastaavan tuen.
Palvelusaikanani pataljoonan valmiusvelvoitteet ovat kasvaneet ja tämän muutoksen
eteen on tehty paljon työtä - kaikissa komppanioissa. Työ ei ole
vielä lopussa, mutta suunta on
selvä ja loppuasetelma on tiedossa. Olen onnekas, että sain
palvella Lapin jääkäripataljoonassa ja juuri tässä vaiheessa.
Työ jatkuu...
Jääkärit kärkeen!

Rovaniemen ilmatorjuntapatteristo
| Everstiluutnantti Janne Kempas

S

aapumiserä 1/20 aloitti 6. tammikuuta koulutuksensa koulutus 2020
mukaisin jaksotuksin. Vanhamuotoinen koulutuksen jaksottelu peruskoulutuskausineen siirtyi historiaan.

Alokasjakso
Alokkaiden koulutus alkoi kuuden viikon alokasjaksolla, jonka aikana siviileistä tehtiin sotilaita. Koulutus alkoi kahden
viikon orientaatiojaksolla, jossa koulutettiin Pääesikunnan
käskemät aihekokonaisuudet.
Orientaatiojakson jälkeen ohjelmassa oli kolme viikon mittaista kurssia, jotka voitiin
kouluttaa halutussa järjestyksessä. Suojaamisen-, suojautumisen- ja selviytymisenkursseilla opetettiin alokkaille
sotilaan perustaitoja.
Alokasjakson viimeisellä
viikolla tehtiin koulutushaaravalinnat ja saapumiserän sotilasvalatilaisuus järjestettiin
varuskunnassa. Vala seurasi runsaslukuinen läheisten
joukko ja Lapin lennosto toteutti valatilaisuuden aluksi näyttävän Hornet parin ylilennon. Valan esilukijana toimi
takavuosien hiihdon monikertainen arvokisavoittaja Pirjo
Muranen.

Koulutushaarajakso
Koulutushaarajakson alussa
koko joukkoyksikkö siirtyi vuoden ensimmäiseen taistelu- ja
ampumaharjoitukseen Rovajärven Heinuvaaraan, jossa
saatiin nauttia erittäin lumisista olosuhteista. Harjoituksen päämääränä oli harjoituttaa Rovaniemen ilmatorjuntaETUPYÖRÄ 1/2020
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patteriston varusmiehiä taistelu- ja ampumakoulutuksen
perusteissa ja toteuttaa turvallisesti asetetun osaamistason mukaiset taisteluammunnat. Harjoituksessa ammuttiin perusyksiköittäin kuuden
päivän aikana taistelijaparin
ja ryhmän puolustusammunta
valoisalla, partion ja ryhmän
hyökkäysammunta sekä ammunnat kevyellä kertasingolla.
Ammunnat saatiin vietyä läpi
turvallisesti ja koulutettavien
osaamistasoa saatiin nostettua huomattavasti. Harjoituksen aikana uutisissa saatoimme kuulla, kuinka koronavirus
alkoi maailmalla levitä, mutta
sen vaikutukset Suomeen tuntuivat kaukaisilta.
Maaliskuussa olimme osallistumassa ilmatorjuntaosastolla Norjassa järjestettävään
Cold Response -harjoitukseen. Norjan pohjoisissa varuskunnissa havaittujen koronatartuntojen takia harjoitukseen osallistuminen peruttiin
viime tingassa. Joukot olivat
jo marssilla kohti Norjaa, kun
päätös osallistumisen perumisesta tehtiin. Lyhyen suunnittelun jälkeen ilmatorjuntaosasto sai mahdollisuuden
osallistua Utin jääkärirykmentin johtamaan Northern Griffin
20 -harjoitukseen Enontekiön,
Kittilän ja Rovaniemen alueilla. Lyhyestä suunnitteluajasta
huolimatta harjoitus sujui erinomaisesti.
Koulutushaarajakson edetessä korona levisi lähemmäksi Suomea ja Puolustusvoimissa tehtiin ennakoivia toimia, jotta valmius ja joukkojen
toimintakyky saadaan ylläpidettyä myös mahdollisen epidemian aikana.
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Meillä tämä tarkoitti patteriston koulutuksen muuttamista siten, että koulutusta annetaan kolmessa eri osastossa,
jotka eivät ole keskenään tekemisissä toistensa kanssa.
Patteriston koulutussuunnitelmat tehtiin parissa päivässä
uusiksi ja koulutusta kyettiin
jatkamaan keskeytyksettä.
Koronatoimenpiteiden jälkeen koulutus jatkui koulutuskierrolla, jossa joukot olivat
ensin viikon maastossa koulutuksessa ja tämän jälkeen viikon kasarmilla koulutuksessa.
Kahden viikon koulutusjaksoa
seurasi viikon vapaajakso. Tämän seurauksena patteriston
koottu erikoulutusjakson taisteluharjoitus muutettiin kolmeksi erilliseksi yksikköharjoitukseksi.
Perusyksikkökohtaiset harjoitukset saatiin läpivietyä
suunnitelman mukaisesti. Nel-

jän koulutusviikon jälkeen koronatilanne pohjoisessa muuttui ja Jääkäriprikaatissa päätettiin siirtyä kahden viikon
koulutuskiertoon, jossa palveluksessa oltiin neljä viikkoa
ja kaksi viikkoa vapaalla. Jouduimme jälleen kerran suunnittelemaan koulutuksen uuden rytmin mukaiseksi.

Erikoiskoulutusjakso
Toukokuu aloitettiin Rovajärvellä erikoiskoulutusjakson taistelu- ja ampumaharjoituksella. Osastoinnin takia harjoitus
järjestettiin kahdessa osassa.
Ensimmäiseen osaan osallistui kaksi osastoa ja toiseen yksi osasto. Molempien viikkojen
harjoitukset järjestettiin todella
lumisissa olosuhteissa. Vaikka
elettiin jo toukokuuta, niin lunta
oli paikoin toista metriä. Tämä
teki toiminnan todella haastavaksi. Iltapäivän lämpö ja met-

rinen hanki opettivat taistelijoille, kuinka raskasta taistelutoimet voivat keväisessä Lapissa olla.

Joukkokoulutusjakso
Joukkokoulutusjakso oli tarkoitus aloittaa Ilmapuolustusharjoituksella, joka on ilmatorjuntajoukkojen tärkein yksittäinen harjoitus. Koronarajoitusten takia IPH1/20 järjestettiin supistettuna, emmekä
päässeet tällä kertaa osallistumaan harjoitukseen.
Joukkokoulutusjakson harjoitukset pidettiin sen sijaan
osastoittain ja ne toimivat samalla saapumiserän ”loppuso-

tina”. Kaikki harjoitukset saatiin läpivietyä tavoitteet saavuttaen. Ilmatorjuntaohjuspatterin (90M) joukkokoulutuskauden harjoituksessa joukon
suorituskyky mitattiin ulkoisen
arvioitsijan toimesta. Joukon
suorituskyky arvioitiin erittäin
hyväksi, mikä kertoo kouluttajien hyvästä ammattitaidosta,
koulutettavien kyvystä omaksua opetetut asiat ja organisaation kyvystä mukautua
muuttuviin olosuhteisiin.
Koko patteriston väen henki on ollut esimerkillisen hyvä, vaikka ulkoiset olosuhteet
muuttuivat merkittävästi kevään aikana. Juhannusviikolla
Rovaniemen ilmatorjuntapat-

teristosta kotiutuu joukko, joka on suorittanut varusmiespalveluksena poikkeusoloissa
ja suorittanut sen erinomaisella asenteella! Myös palvelustaan jatkavilla varusmiehillä on hyvät edellytykset ottaa
vastaan heinäkuussa palveluksen aloittava saapumiserä.
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Koronan vuosi 2020
| Lapin aluetoimiston päällikkö, everstiluutnantti Arto Vaarala

K

evät 2020 oli suunniteltu ihan erillä tapaa kuin
se nyt toteutui. Kukaan
- ei kukaan - osannut ottaa
huomioon pandemian aiheuttanutta Korona-virusta. Ei ainakaan meillä ollut esillä vaihtoehtoa, jossa lähes kaikki tapahtumat peruutetaan. Katseemme on kuitenkin suunnattu syksyyn, jolloin toivottavasti saamme kutsunnat ja reservin eri harjoitukset toteutettua suunnitelmien mukaisesti.

Reservin ylennykset
Reservin ylennyspäivämäärät
ovat yleensä 4.6. sekä 6.12.
Ylipäällikkö ylentää upseerit ja
aluetoimiston päällikkö ylentää miehistön ja aliupseerit.
Tänä vuonna emme voineet
toteuttaa perinteistä koottua
ylentämistilaisuutta lippujuhlapäivän aikoihin. Muistimme
ylennettyjä ylennyskirjoilla ja
onnitteluilla. Onnittelut vielä
kerran ylennetyille!
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Ylennykset eivät tule automaattisesti. Ylentämisen edellytyksenä on, että ylennettävä on saanut ylemmän sotilasarvon mukaista tehtävää
vastaavan koulutuksen ja että hän on muutenkin ominaisuuksiltaan ylennettäväksi sopiva. Yleensä edellytyksenä
on, että henkilö on edellisen
ylennyksen jälkeen osallistunut puolustusvoimien johtamaan reservin koulutukseen.
Eli joko kertausharjoituksiin tai
puolustusvoimien vapaaehtoisiin harjoituksiin. Viimeisimmän reservin koulutustapahtuman arvostelujen tulee olla
vähintään tasoa 3. Tämä on
siis se harjoituksen päätteeksi esimiehen tekemä arviointi.
Oleellista on myös se, että
ylennettävä henkilö on sijoitettu tai sijoitettavissa tehtävään,
joka mahdollistaa ylentämisen. Tämän osalta törmäämme aika ajoin ylennysesityksiin, joissa sotilasarvo ja sodan ajan tehtävä eivät mahdollista ylennystä, vaikka esi-

merkiksi vuorokaudet ja osaaminen ovat riittävät. Harjoituksissa kannattaa tarkistaa oma
tehtävä ja vaadittava koulutus,
jotta edellytykset ylennyksille
on teknisesti olemassa. Esimerkiksi aliupseerin toimiessa
upseerin tehtävässä ei reserviläistä voida ylentää upseerin
arvoon ilman täydennyskoulutusta.
Muistan nuoruudessa tilanteista, jossa reserviläisiä ylennettiin
kertausharjoituksen
päätteeksi. Tämä on edelleen
mahdollista, nimittäin joukko-osaston komentaja tai hallintoyksikön päällikkö voi edelleenkin ylentää kertausharjoituksessa ansioituneen reserviläisen miehistön sotilasarvoihin (korpraali, ylimatruusi, ylirajajääkäri). Jos minäkin
vielä muistan ne tapahtumat,
niin ovat ne varmaan ylennetyille reserviläisillekin olleet
ikimuistoinen tapahtuma!

Erilaiset poikkeukset
Erityisissä tapauksissa, vaikka koulutus- ja osaamisvaatimukset eivät täyttyisikään,
voidaan reserviläinen ylentää
esimerkiksi kriisinhallintatehtävän tai maanpuolustuksen

edistämiseen liittyvien lisäansioiden perusteella. Sama lisäansioperuste voidaan katsoa ylentämisperusteeksi vain
kerran. Ylentämispäätökseen
vaikuttavina lisäansioina voidaan pitää muun muassa, että
henkilö on toiminut erityisen
ansiokkaasti maanpuolustuksen hyväksi.
Ansiokkaaksi
toiminnaksi maanpuolustuksen hyväksi
luetaan esimerkiksi pitkäaikainen, huomattavan aktiivinen
ja tuloksellinen toiminta maanpuolustusjärjestöissä. Samoin
jäsenyys valtioneuvoston, turvallisuuskomitean, eduskunnan puolustusvaliokunnan tai
eduskunnan ulkoasiainvaliokunnassa lasketaan hyväksi.
Tämän lisäksi kokonaisturvallisuuden kannalta merkittävien tehtävien hoitaminen eri
ministeriöissä ja keskusvirastoissa sekä talouselämän piirissä taikka maanpuolustusta
tukeva tutkimustoiminta sekä
toimiminen
kansalaisjärjestöissä maanpuolustusta edistävällä tavalla luetaan hyväksi.
Asevelvollista ei ylennetä
reservissä korkeampaan sotilasarvoon, jos hänellä on rikosrekisterissä merkintä lainvoimaisesta tuomiosta. Henkilöä koskevat tiedot poistetaan
rekisteristä eri aikoina rangaistuksen ankaruuden mukaan. Rikosrekisteriotteet ja
sakkorekisteritiedot siirretään
asevelvollisrekisteriin,
josta ne tarkistetaan ylennysesitystä käsiteltäessä. Asevelvollista ei ylennetä, jos häntä
koskevan rikosasian käsittely
on kesken. Sakkorekisterissä

olevia kahta vuotta vanhempia merkintöjä ei pääsääntöisesti oteta huomioon henkilön
ylennyskelpoisuutta määritettäessä.

Rinnasteisia kertausharjoituspäiviä
Ylennyksien edellytyksenä on
tietty määrä kertausharjoitusvuorokausia tai niihin rinnastettavia koulutustapahtumia.
Rinnasteinen kertausharjoituspäivä on koulutustapahtuma, jonka kesto on vähintään
8 tuntia sotilaallista, sotilaallisia valmiuksia palvelevaa tai
kokonaisturvallisuutta palvelevaa koulutusta.
Rinnasteisuutta harkittaessa kiinnitetään huomio koulutuksen sisältöön, onko kyseessä siis ollut tosiasiallisesti
poikkeusolojen osaamisen ja
toimintakyvyn kehittämiseen
liittyvää koulutusta. Tämän
säännön täyttyminen on perusedellytys rinnasteisuuksia
harkittaessa.
Kaikki
Puolustusvoimien vapaaehtoiset harjoitukset (PVVEH) lasketaan täysimääräisesti kertausharjoituspäiviksi. Tämäkin kannattaa
muistaa, kun saa kutsun vapaaehtoiseen harjoitukseen.
Hyvän ja tehokkaan koulutuksen lisäksi voi saada juuri
puuttuvat kertausharjoituspäivät täyteen.
Rinnasteisia
koulutustapahtumia ovat myös esimerkiksi Alueellinen maanpuolustuskurssi sekä niiden täydennys- ja jatkokurssit. Myös
Maanpuolustuskoulutusyhdis-

tyksen toimeenpanemat sotilaallisia valmiuksia palvelevat
kurssit ovat rinnasteisia koulutustapahtumia. Koulutuksesta
voidaan johtajalle, kouluttajalle/vast. ja kurssilaiselle myöntää esityksestä rinnasteisia
kertausharjoituspäiviä. Ennen
varusmiespalvelusta tai naisten vapaaehtoista asepalvelusta suoritettuja koulutustapahtumia ja kursseja (vast.) ei
merkitä asevelvollisrekisteriin
kertausharjoitukseen rinnastettavana koulutuksena.

Koulutus jatkuu
Olemme kamppailleet poikkeusoloissa muutamia viikkoja. Yhteiskunnan toimintakyky on ollut kaiken kaikkiaan
hyvä. Tällä hetkellä puhutaan
uudesta normaalista. Kanssakäyminen ihmisten kesken tulee muuttumaan ainakin joksikin aikaa, ellei sitten jopa pysyvästi. Tämä vaikuttanee yhteiskunnan muihin toimintoihin
enemmän kuin puolustusvoimien toimintaan.
Me jatkamme omalta osaltamme valmistautumista poikkeusoloihin. Tarkoituksena on
jatkaa reservin koulutusta eri
harjoituksissa heti kesän jälkeen. Aluetoimistosta on lähtenyt tai lähtemässä melkoinen määrä kirjeitä reserviläisille. Toivottavasti pandemian
ennustettu toinen aalto ei estä
harjoituksien pitämistä.
Nyt on hyvä hetki suunnata ulos liikkumaan ja kuntoilemaan kukin omalla tavallaan.
Toivotan touhukasta kesää
kaikille Lapin aluetoimistosta!

Lapin aluetoimiston vuosipäivän konsertti 2020
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Lapin sotilassoittokunta
| Päällikkökapellimestari, musiikkimajuri Jaakko Nurila

L

apin sotilassoittokunnan
kuluvan vuoden suunnitelmat menivät monella
tapaa uusiksi. Pakkaa ei hämmentänyt yksin Korona. Saimme viime joulukuussa tiedon,
että kapellimestarit Laivaston
soittokunnan ja Lapin sotilassoittokunnan kesken vaihtuvat helmikuun alussa. Äkkiseltään tällainen henkilövaihdos
saattaa tuntua vähän merkitykselliseltä, mutta orkesterin
näkökulmasta, kapellimestarimuutoksilla on aina painoarvoa. Jutun lopussa on musiikkikapteeniluutnantti Tero Haikalan terveiset Laivaston soittokunnasta.
Kapellimestarin työ näyttäytyy ulospäin usein siltä, että johtaja liikehtii tahtipuikon
tai marssisauvan kanssa orkesterin edessä. Jotta toiminnalla olisi mitään yhteistä johtamisen kanssa, täytyy liikkeillä pystyä antamaan informaatiota soittajille. Yhteinen
kieli ja vuorovaikutus on löydyttävä nopeasti. Suuri osa
johtamistilanteista on sellaisia, että musiikin tai esiintymisen tilanteet ovat jokseenkin
ennalta tiedossa - vaikka ”rapatessa roiskuu” - ovat esitykset siten myös harjoiteltavis-
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sa. Sotilassoittajille tutut paraati- ja muut seremonialliset
esiintymiset pitävät sisällään
runsaasti muuttujia, joita on
vaikea sopia etukäteen. Esimerkiksi katselmustilanteessa
kapellimestari yhteen sovittaa
musiikin alkamisen ja päättymisen komentajan ja paraatijoukon johtajan toimintaan.
Musiikki rytmittää ja kehystää muutenkin seremonioiden
kulkua, vahvistaen juhlavuutta
ja kokonaiselämystä. Kapellimestarin on syytä olla näissä tilanteissa hereillä. Aina
kaikki ei ole mennyt niin kuin
ohjesääntö tai käsky sanoo.
Oikealla musiikin ajoituksella näistä tilanteista selvitään
niin, että yleisö ei huomaa oikeastaan mitään.
Seremoniat ovat perintö
entisaikojen äkseerauksesta,
joilla sotajoukkoja voitiin siirtää taistelukentällä hallitusti.
Myös musiikin (marssin) rytmi ja poljento (nopeus) ovat
toimineet operatiivisessa käytössä. Sotajoukon siirtymän ja
siihen käytettävän ajan saattoi
laskea, kun marssivan joukon
askelrytmi (nopeus noin 120
askelta minuutissa) liitettiin
askeleen pituuteen (askelpari
= 1,5 metriä). Tässä auttoivat

Musiikkikapteeniluutnantti Tero Haikala
drum magare (rummun lyöjä)
ja piiparit (pillin tai huilun soittaja ja melodian soittaja). Kun
soittimia ei ollut, saatettiin laulaa tai huutaa. Marssilauluperinne on syntynyt tästä tavasta. Julmimmat ja ronskimmat
sotaväen marssilaulut olivat
voimissaan vielä sota-aikoina.
Suomalaiset ovat olleet vihassaankin suhteellisen asiallisia
ja maltillisia. Jatkosodan aikana joukkoja jopa käskettiin hillitsemään kaikkein hurjimpia
”ryssän tappo lauluja”, ettei vihollinen liikaa ärsyyntyisi.
Musiikkia ja taidetta on aina käytetty vaikuttamisen välineenä propagandassa ja palvelemaan kulloisten valtaapitävien tavoitteita. Ilmiö on
nähtävissä vielä nykyäänkin.
On suorastaan hämmentävää
katsoa pompöösejä kulisseja
vaikka Pohjois-Koreasta, jos-

sa taiteilijat laulavat kyyneleet
silmissä ylistystä ja riemuitsevat johtajansa saavutuksista. Mutta osataan sitä muuallakin; sosiaalisesta mediasta
löytyy valtava määrä tilanteita, joissa kansallishymni soi
ja tunnelmasta välittyy vahva isänmaallisuus. Yhdysvalloissa sotilassoittokunnat ovat
hyvin resursoituja ja tiiviisti mukana esimerkiksi urheilutapahtumissa, joissa puitteet ovat suuret ja mahtavat.
You Tubesta voit katsoa esimerkiksi Super Bowl ottelun
avauksen, jossa jo edesmennyt Whitney Houston luikauttaa kansallishymnin valtavan
sotilassoittokunnan ja Hornet-

tien ylilennon säestämänä. Sitä katsoessa ja kuunnellessa
ihokarvat nousevat pystyyn
marinoituneemmallakin sotilaalla.
Isänmaallisuus on Suomessa varsin hyväksytty aate tai ilmiö. Isänmaallisuus
on luonteeltaan puolustavaa
sekä sotilaallisesti että kulttuurisesti, enkä kirjoituksessani käsittele ääri-ilmiöitä tai
populismia aiheen ympärillä. Maanpuolustustahtoa mitataan eri tavoin ja ikäluokkien halua puolustaa Suomea
- se on yksi tapa myös isänmaallisuuden arviointiin. Tässä kohtaa katseet kääntyvät
usein nuoriin, ikäluokkaan, joka on varusmiespalveluksen
kynnyksellä tai kiinnostavassa
iässä sotilaallisen suorituskyvyn näkökulmasta; siis nuori
tai nuori aikuinen. Tämän ikäisiin ihmisiin suunnataan tavattomasti myös kaupallisia odotuksia, vaikka väki vanheneekin.
Sotilasmusiikille annettiin
tehtävä kohdentamaan vaikuttavuuttaan erityisesti nuoriin.
Tehtävä oli äärimmäisen vaikea. Vaikka käytössä olisi ollut
osaavin muodin ja erilaisten
musiikillisten suuntauksien vivahteet ymmärtävä ammattilaisjoukko, olisimme todennäköisesti onnistuneet vain
osittain. Puolustusvoimien komentajan vaihduttua, odotuksia sotilasmusiikin suhteen
laitettiin samalla uusiksi - tai
oikeastaan vanhaksi. Se, että ”sotilasmusiikki kuuluu kaikille” on hyvä asia. Puolustusvoimien kesäkiertueen yhteydessä tehdyn yleisötutkimuksen positiivinen lopputulema
oli se, että tapahtumaan tultiin
kuuntelemaan nimenomaan
sotilassoittokuntia ja se, että
musiikista pitivät tasaisesti eri
ikäiset kuulijat. Tapahtuman
vetovoima perustui konserttiin. Onnistuimme paremmin
kuin arvasimmekaan.
Miten nuoriin siis vaikutetaan? Mielestäni keskusteluis-

sa on jäänyt aivan liian vähälle huomiolle nuorten vanhemmat ja heidän isovanhempansa. Arvot, mielipiteet, elämäntapa ja asenteet siirtyvät kuitenkin vanhemmilta lapsille.
Vanhemmat myös kontrolloivat lastensa kaveripiiriä - juurikin tästä syystä. Huomaan
itsekin omaksuneen hyvin samanlaisen arvomaailman veljeni ja vanhempieni kanssa.
Nähtäväksi jää se, minkälaisia
arvoja omat lapseni aikuisena
kantavat mukanaan.
Sotilasvala on merkittävä
juhlapäivä palvelustaan suorittavalle varusmiehelle ja hänen läheisilleen. Se on tapahtuma, joka kokoaa yhteen
perheenjäseniä nuorimmasta
vanhimpaan. Yhtä merkittäviä
juhlia ei kovin montaa elämän
varrelle tule. Koulun lopettajaiset ja merkittävät perhejuhlat
vetävät vertoja tälle tapahtumalle. Poikkeuksellista juhlassa on se, että tapahtumaa juhlistaa yhtä aikaa myös iso osa
varuskuntaa ja mukana ovat
palvelustoverit
omaisineen.
Kun ajattelee pandemian tuomaa poikkeusolojen problematiikkaa, juuri tämän massatapahtuman poisjäänti harmittaa eniten.

Ylikapellimestari vaihtuu
Puolustusvoimien ylikapellimestari Jyrki Koskinen siirtyy
vuodenvaihteessa reserviin.
Joulukuun alussa tehtävässä
perehtymisen aloittaa Kaartin
soittokunnan nykyinen päällikkökapellimestari Pasi-Heikki
Mikkola. Tästä voi päätellä, että seuraavaksi katseet kohdistuvat jo Kaartin soittokunnan
päällikön valintaan. Kevään
valinkokeissa Taideyliopiston
Sibelius-Akatemiassa oli tänä vuonna ilahduttavasti useita hakijoita sotilaskapellimestareiden koulutusohjelmaan.
Toivotaan, että pääsykokeissa
näytöt onnistuvat ja saamme
uusia tekijöitä alalle.
ETUPYÖRÄ 1/2020
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Merelliset tervehdykset Laivaston soittokunnasta!
| Musiikkikapteeniluutnantti Tero Haikala

S

iirryin
helmikuussa
Jääkäriprikaatista, Lapin
sotilassoittokunnasta tänne Turkuun, Merivoimien esikuntaan. Aloitin kapellimestarina Laivaston soittokunnassa ja vanha musiikkikapteenin arvoni muutettiin
Merivoimien tapaan musiikkikapteeniluutnantiksi.
Maisemanvaihdos Lapin
jylhästä luonnosta tänne eteläiselle rannikolle on ollut suhteellisen suuri. Jos Lapissa
piti säännöllisesti pysähdellä
porotokkien vuoksi, ovat metsäkauriit ja peurat täällä Varsinais-Suomessa lähes yhtä
näkyvästi esillä.
Laivaston soittokunta on
Merivoimien
sotilassoittokunta, joka vietti viime vuonna 100-vuotisjuhliaan. Soittokunta on ollut merkittävä musiikillinen toimija alueellaan.
Vahvuudeltaan soittokunta on
muutaman viran verran suurempi kuin Lapin sotilassoittokunta. Muuten soittokunnissa
ei juurikaan eroja ole - ei edes
esiintymismatkojen suhteen.
Kun Rovaniemeltä lähdettiin
Utsjoelle tai Kajaaniin, oli matkustusaika työpäivän mittainen. Paljoakaan vähemmällä
ei täällä Turussa pääse. Länsirannikkoa on pitkälle Vaasaan ja Pietarsaareen saakka
ja se on Laivaston soittokunnan toiminta-aluetta.
Koen että työ Laivaston
soittokunnan kanssa on lähtenyt minulla hyvin liikkeelle.
Henkilökunta on hyvin motivoitunut ja osaavaa. Tehtävissä ja niiden rytmityksessä on
mielestäni hyvin onnistuttu.
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Lapin tuliaisina halusin tuoda Turkuun innokasta otetta uusiin toimintatapoihin ja
heittäytymistä haasteisiin. Se
että on kykyä nähdä asioita
niin pitää olla myös kykyä tehdä asioille jotain. Uskon, että meillä on siihen täällä erinomaiset edellytykset.
Oli vaativa tehtävä tuottaa
4.6 Lippujuhlan päivän konsertti poikkeusolojen tilanteessa. Toimintamme merkitys kasvoi valtavasti, kun

Merivoimien järjestettäväksi
suunniteltu Lippujuhlan päivän paraati jouduttiin peruuttamaan. Konserttia saattoi
seurata suorana YLE:n kanavilta ja myöhemmin Areenasta.
Lappi teki minuun lähtemättömän vaikutuksen. En väsy muistelemaan puhdasta ja
karun kaunista luontoa enkä
erinomaista työyhteisöä Lapin
sotilassoittokunnassa. Toivottavasti pääsen sinne pian taas
käymään.

ole kerrottu meille mitään. Ihmettelen tätä toimintaa, miettikää kouluttajat, että me yritämme auttaa varusmiesten jak|Rovaniemen Sotilaskotiyhdistys ry:n puheenjohtaja, Vappu Alapeteri samista, jotta heidän motivaationsa säilyisi.
uli maaliskuu ja kevään tavoista sekä auton desinfioiJääkäriprikaatin
puolelta
piti olla touhua täynnä, misesta. Se oli yksi tärkeä teki- sotilaskotiasiat on otettu hyvin
mutta kuinkas kävikään. jä, joka tuli huolellisesti hoitaa huomioon ja olemme raportoijoukko-osaston antamien oh- neet heille henkilökunnan ja siPandemia muutti kaiken.
Olin valmistautumassa kah- jeiden mukaisesti.
sarten tilanteen joka päivä.
Lähdin
ensimmäiselle
den sisaren kanssa 13.3. talTässä vaiheessa emme ole
visodan päätymisen kahvitus- maastokeikalle Mannin Seijan vielä joutuneet lomauttamaan
palveluiden hoitamiseen seu- kanssa, koska halusin tarkas- työntekijöitämme, mutta toirakuntasalilla, mutta tuli tieto, taa ohjeen toimivuuden käy- von, ettemme joutuisikaan loettä juhlaa ei voidakaan pitää tännössä. Ohjeistimme asi- mautuksiin. Työntekijöiden moja samalla selvisi myös, että on akkaamme käyttämään käsi- tivaatio on ollut todella positiialoitettava erikoisjärjestelyiden desiä ennen myyntityön aloit- vista ja joustavaa ja he ovat
miettiminen sotilaskodilla. Ari tamista ja tämä toimi heidän lähteneet maastokeikoille opetPekkala, joukko-osaston huol- kanssa aivan hienosti. Asiak- telemaan myös leiritoiminnan
to-osastolta, oli käynyt neuvot- kaat olivat hyvin motivoitunei- mahdollisuuksia. Yhdistys sai
telemassa sotilaskodilla, mi- ta maasto-olosuhteisiin ja heil- haasteen Luonetjärven yhdisten edetään tässä tilantees- lä ei ollut mitään paniikin omai- tyksen puheenjohtajalta palkisa. Tuntui hienolta, että mei- sia ajatuksia. Mielelläni olisin ta työntekijöitä ja niin teemme.
dän kanssa neuvoteltiin jo heti halunnut käydä keikoilla, mutta Annamme heille jokaiselle vilensi metreillä. Tunsimme kuu- maan hallituksen linjaus + 70 lasukat lämmittämään jalkoja
luvamme tähän huollon jouk- vuotiaista vei mahdollisuuteni raskaiden päivien jälkeen.
ja aloin etänä hoidella maaskoon yhtenä lenkkinä.
Näin on pyöritetty tätä soJääkäriprikaati ilmoitti jaka- tokeikkoja sotilaskotipäällikön tilaskodinpalveluita jo monta
vansa varusmiehet kolmeen avuksi. Leirikeikoille on muo- viikkoa ja edelleen tällä kolryhmään ja meidän tuli sopeut- dostunut luotettava ja ”vakio” men osaston toimintamallilla
taa sotilaskotipalvelut myös tä- sisarjoukko unohtamatta vel- mennään, kuinka kauan – se
hän kuvioon. Yhdistyksen pu- jiämme, jotka ovat kiitettäväs- on arvoitus.
heenjohtajana jouduin mietti- ti käyneet ajamassa sotilasMasennus meinaa iskeä,
mään erilaisia asioita, mutta kotiautoamme ja osallistumal- kun ei pääse toimimaan vaannoin vastuun asioiden hoi- la myös myyntityöhön. Heidän paasti, kun kuitenkin vielä olisi
tamisesta sotilaskotipäälliköl- motivaatio joutuu koetukselle, tarmoa tehdä tätä vapaehtoisle, koska olimme siirtymäs- jos vielä aamulla on tieto, että ta työtä. Nyt on yhdistyksen
sä poikkeusoloihin. Kirjoittelin palveluita halutaan ja kun pai- mietittävä poikkeusolotoiminmaastokeikoille ohjetta auton kanpäälle mennään, niin tilan- tamuotoja uudella tavalla, kostavaravalikoimasta ja toiminta- ne on muuttunut eikä asiasta ka asiat on vain ajateltu mahdolliselta sodanuhan kannalta
ja epidemiat ovat todennäköisemmät poikkeusolotapahtumat jatkossa. Epidemioiden
toimintatapamallit on mietittävä joukko-osaston kanssa ja
myös sotilaskotiliiton on käytävä neuvottelut puolustusvoimien kanssa, jotta ohjeistus olisi
joka joukko-osastossa samanlainen.
Tässä näitä ajatuksia kotioloista käsin ja toivon, että
mahdollisimman pian pääsemme jälleen palvelemaan uutta
saapumiserää turvallisin mielin.

Ihmeellinen kevät 2020....

T
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Sodankylän Sotilaskodin kaunistuksena
34 vuotta vanha appelsiinipuu
”Pohjanmaan Jääkäripataljoona muutti Vaasasta Sodankylään vuonna 1964. Siitä lähtien
on Kello-, Kulta- ja Silmälasiliike
A. Pulkkinen palvellut varuskuntaa, sen henkilöstöä, perheitä
sekä varusmiehiä. Varusmiesten näönhuollon ovat Pulkkisen
optikot hoitaneet monen vuosikymmenen ajan. Tästä kaikesta
kiittäen halusimme lahjoittaa itse
kasvattamamme appelsiinipuun
Sodankylän Sotilaskotiin, kun liiketoimintamme Sodankylän liikkeessä loppui vuoden 2019 syksyllä omistajasisarusten jäätyä
eläkkeelle.
Isämme Anselm oli laittanut
keväällä 1986 appelsiinin siemeniä kukkapurkkiin itämään. Yksi
taimista alkoi kasvamaan. Isämme menehtyi sairaskohtaukseen
saman vuoden elokuussa, ja appelsiinikasvin hoito siirtyi Heljä-äidille. Kasvi jatkoi kasvamistaan ja tuuhentui. Appelsiinipuu
teki 30 vuotiaana kaksi ihanasti
tuoksuvaa kukkaa ja uusissa lehdissä on raikas sitrushedelmän
tuoksu.
Heljä-äitimme oli Sodankylän Sotilaskotiyhdistyksen pitkäaikainen jäsen. Hän poistui keskuudestamme 26.1.2020 98 vuoden ikäisenä.
Pekka, Matti ja Sirkka”
Heljä Pulkkinen (1922-2020)
liittyi yhdistykseemme 4.8.1964.
40-vuotismerkin hän sai v. 2004.
Heljä osallistui aktiivisesti sotilaskotityöhön aina ystävällisenä
ja avuliaana. Leveästi hymyillen
hän palveli varusmiehiä tiskin takana ja lämminhenkisenä ihmisenä kuunteli auliisti heidän ilojaan ja surujaan. Aktiivivuosien
jälkeen hän oli monia vuosia kannattajajäsenemme.
Appelsiinipuu tuo nyt
vihreyttä ja vehreyttä
Sotilaskotiimme.
Kuva Marita Lintula.
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Sodankylän Sotilaskodin kuulumisia
| Leila Karhapää
Korona on hallinnut elämäämme jo useamman kuukauden ja
hallitsee vielä ties kuinka kauan.
Kalenterit tyhjenivät kerralla, kun
kaikki kokoontumiset jouduttiin
peruuttamaan olympiakisoista
alkaen. Meillä peruttiin yhdistyksen kevätkokous, sisarillat, Sotilaskotiliiton kevätkokous, ja myös
johtokunnan kokoukset laitettiin
tauolle. THL:n ohjeiden mukaan
perustimme varautumisryhmän,
jonka tehtävänä on koordinoida
toimintaa poikkeusolojen aikana
johtokunnan valtuuttamina. Ryhmän muodostavat johtokunnan
puheenjohtaja Riitta Sassali, varapuheenjohtaja Marja Tuovinen
ja sotilaskodinhoitaja Marita Lintula. Ryhmä on raportoinut tehdyistä päätöksistä ja toimenpiteistä viikoittain tekstiviestein.
Varsinainen sotilaskotimme
eli Ykkössotku, joka sijaitsee varuskunta-alueen ulkopuolella, on
suljettu niin kauan, kunnes Sanna ja Sauli ja Jääkäriprikaati antavat luvan avata se uudelleen.
Varuskunta-alueella oleva Pikkusotku on palvellut varusmiehiä
ensin kokopäiväisesti ja sittemmin vain iltaisin. Ja kun asiakkaita on vain 1/3 tavanomaisesta ja
siviilit ovat poissa, niin Pikkusotkun kapasiteetti riittää hyvin.
Munkit paistamme ja suolaiset
teemme yhä edelleen Ykkössotkussa. Ja Kuukkeli, meidän sotkuautomme, on lennähtänyt aina
sinne, minne on pyydetty.
Sisaret 70+ ovat karanteenissa eivätkä voi osallistua sotilaskotityöhön. Nuoremmat sisaret ovat jonkin verran osallistuneet työvuoroihin, mutta pääosin
hommat on hoidettu vakituisten
voimin. Heille kuuluu iso kiitos
jaksamisesta tiuhaan muuttuvissa olosuhteissa! He varmaan
desinfioivat pintoja, laitteita ja välineitä jo unissaankin!
Varusmiesten viihtymistä silmällä pitäen olemme kalusta-

neet kierrätyshuonekaluista Ykkössotkuun kodinomaisen olohuoneen, jossa varusmiesten on
mukava istuskella, lukea lehtiä
(niitä tilaamme vielä joitakin) tai
kirjoja kirjastostamme. Lisää kirjavalikoimaa oli tiedossa Sodankylän Sompion kirjastosta; oli sovittu, että kirjastoauto Hilla poikkeaa Sotilaskodin pihalla joka
toinen torstai alkaen 12.3.2020.
Kirjastoauton käynnit tyssäsivät
kuitenkin yhteen kertaan ennen
kuin kielto tuli. Aloitamme ne
varmasti syksyllä uudelleen.
Olohuoneesta löysivät arvoisensa reviirin myös meidän kuusi (kuvaan mahtui vain kolme)
ikinuorta 24/7-sisarta pukeutuneina sisarvaatteisiin eri vuosi-

kymmeniltä. Sieltä he seuraavat
tarkasti salin tapahtumia, ja sormi nousee pystyyn heti, jos kirosana kuuluu tai muuta asiatonta
käytöstä ilmenee. Onneksi nämä nykynuoret ovat hyvin käyttäytyviä ja toiset huomioon ottavia, joten sormi nousee harvoin.
Uudet alokkaat astuvat palvelukseen heinäkuun alussa, ja toiminta jatkuu koronan tahdittamana: läheisten päivä ja vala Ylitorniolla on peruttu. Vala toteutuu
varmasti jossain muodossa; aika näyttää miten. Elämme todella poikkeavia aikoja, mutta emme ole yksin, vaan meillä on lukemattomia kanssakulkijoita samassa tilanteessa. Sinnitellään!

Olohuone ja sisaret odottavat uusia alokkaita.
Kuva Marita Lintula.
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Kuorokonsertti ”Lappi ympärilläni”
Sotilaskodissamme 8.2.2020
| Leila Karhapää
Sulasolin Lapin piirin kuorojen
yhteiskonsertissa olivat mukana
Lapin Lauluraito, Lapin Lauluveikot, Pohjan Mieslaulajat, Rovalan kuoro, Seitakuoro ja Sodankylän Mieslaulajat, yhteensä n.
100 laulajan voimin.
Yleisölle tarjottiin monipuolinen kattaus Lappiin nivoutuvia
lauluja: ”Kairojen Pelimannissa” kaivettiin kultaa Lapin kultamailla, ”Jätkän lauantaissa” sestottiin tukkijoella, ”Inarinjärvellä”,
maailman kauneimmalla järvellä, mittailtiin järven syvyyttä laulavan poromiehen Eero Maggan
matkassa, ”Tunturikulkijan tunnelmissa” samoiltiin tunturissa,
”Joikufantasia” vei taas mystisiin
saamelaistunnelmiin
kuorojen
yhteisesityksenä.
”Lappi ei ole vain tietyt tunturit ja porot, vaan myös muu elämä täällä”, kuten tapahtuman kokonaisuudesta ja teemasta vastannut Merja Yli-Tepsa kiteytti.
”Ei oo häppee syntyy Lappiin” on
yleismaailmallinen totuus laulettunakin.
Munkkikahveja juodessa kuuli monesta suusta ylistäviä kommentteja; yleisö oli silminnähden
tyytyväinen konsertin antiin ja
toivoi pikaista uusintaa.

Kuukkeli lähdössä varusmiehiä ilahduttamaan vihreän sisaremme
Susanna Seppälän luotsaamana.

Salintäysi yleisö nautti täysin siemauksin kuorojen lauluista. Kuva Riitta Sassali.
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Lapin Ilmatorjuntakilta ry

Sotahistoriasta
| Heikki Haapala

P

akoillessani kotona ihmisiä Koronan takia
olen lueskellut hyllystäni
löytyviä kirjoja.
Yksi niistä on Eero Eräsaaren kokoama ”Muistojen kirja”.
Kirjan eräässä kertomuksessa on tuttu nimi luutnantti A.
Putus. Ilmoittauduin palvelukseen Pohjanmaan Ilmapatteriston komentajalle everstiluutnantti Arnold Airakorvelle 28.3.1965 uunituoreena
luutnanttina Kokkolan Pikiruukin kasarmialueella. Putuksen
nimen hän oli vaihtanut jossain
vaiheessa Airakorveksi.
Jutun kirjoittaja joukkueenjohtaja vänrikki Vilho Roinila
kertoo. !07.Ilmatorjuntakonekiväärikomppanian päällikkö oli
luutnantti P. Björkstam ja joukkueenjohtajina luutnantti A Putus, kornetti A.Kotiranta ja kirjoittaja. Karjalan Armeijan hyökätessä kohti Petroskoita (Äänislinna). Jessoilasta Petroskoihin johtavat) tie ja rautatie
olivat täynnä joukkoja ja huol-

tokuljetuksia. Komppaniamme
oli ryhmittynyt asemiin Kutismajoen–Sänkäjoen maastoon.
Karuselli alkoi 14.9.2041 varhain aamulla. Vihollisen lentotoiminta oli aktiivista ja liikkeellä oli paljon pommikoneita ja
hävittäjiä.
Ensin yritti hävittäjä lentää ankarasti tulittaen matalalla II joukkueen tuliasemien yli.
Joukkueen kaikki aseet ampuivat kiivaasti, kone leimahti liekkeihin ja syöksyi metsään.
Muutaman minuutin kuluttua
hyökkäsi neljän hävittäjän parvi tulittaen läheisiä teitä ja tuliasemiamme. Yksi sai heti osuman ja putosi metsään.
Kauempana kyttäillyt kone teki
kostohyökkäyksen ja sai osumia sekä putosi korpeen.
Kello 16.10 hyökkäsi kolme SB-pommittajaa ja neljä
I17-hävittäjää. Koneet lensivät
matalalla 10-15 metrin korkeudella. Tulta tuli niin, että korvat soivat Komppanian kaikki
aseet tulittivat maksimitulino-

peudellaan. Yksi SB-pommittaja putosi palavana läheiseen
metsään. Toiset hajaantuivat
ja ottivat korkeutta. Hetken kuluttua hyökkäsi jälleen kaksi
pommaria ja kaksi hävittäjää.
Niihin ei saatu osumia, mutta
ei hyökkääjäkään saanut aikaan kuin ankaraa meteliä ja
hurjaa rätinää. Vihollinen jatkoi
kolmen koneen muodostelmissa hyökkäyksiään. Kello 17.00
alkaneen tunnin kuluessa ammuttiin alas kolme SB 2-pommaria. I07.Ilmatorjuntakonekiväärikomppania ampui kyseisen päivän aikana vaatimattomilla aseillaan alas seitsemän
konetta.
Kyseessä oli siis Karjalan
Armeija hyökkäys kohti Petroskoita. Tämän tien suunnassa hyökkäsi mm Jalkaväenrykmentti 8 (Ukko-rykmentti).
Rykmentin komentajana toimi eversti Pietari Autti (Rovaniemi). Hän sai ansioistaan Mannerheimin Ristin no
51 1.3.1942. Todettakoon vielä, että rykmentin I. Pataljoonan konekiväärikomppaniassa
taisteli tuleva kirjailija, akateemikko alikersantti Väinö Linna.

KILTALAISET!!
Korona aiheutti peruutuksia suunniteltuun toimintaamme. Kevätkokous ja ilmapuolustusseminaari saatiin toteutettua suunnitellusti. Kansallisen veteraanipäivän ja Kaatuneitten muistopäivien
seppeleenlaskut toteutettiin rajoitetuin menoin. Seppelpartioissa oli vain 2 henkilöä. Vierailu Hautainmaan ampumaharjoituksessa 29.5. peruttiin.
Saapumiserien 2/19 ja 1/20 kotiuttamistilaisuudet järjestetään 18.6.2020 Someroharjulla koulutusosastottain eikä sinne kutsuta vieraita. Toimitamme perinteiset puukot, mitkä komentaja jakaa
tilaisuuksissa palkittaville.
Jääkäriprikaatin Killan ohjelmassa ollut Keivitsan kaivokseen tutustuminen 26.6.2020 on peruttu.
Kiltamme oli tarkoitus olla mukana vierailulla.
Ilmatorjunta 50 vuotta Someroharjulla on siirretty Rovaniemen ilmatorjuntapatteristonperinnepäivän ohjelmaan 27.11.2020.
Tästä eteenpäin pyrimme toteuttamaan suunnitellut tilaisuudet.
Tavoitteena on järjestää ”Killan tulevaisuusseminaari” ennen syyskokousta. Seminaariin kutsutaan killan jäsenten lisäksi paikallisten maanpuolustusjärjestöjen edustajia.
Killan syyskokous järjestetään 20.10.2020 klo 17.00 Someroharjulla Leijona-kabinetissa.
HOX. Osalla jäsenistämme on vielä jäsenmaksu maksamatta. Pyydämme suorittamaan sen kesäkuun loppuun mennessä.
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Lapin Ilmatorjuntakilta ry

Pohjois-Suomen ilmapuolustusseminaari
| Eero Pajula

S

eminaari
järjestettiin
11.3.2020 klo 18.00 alkaen Someroharjulla
Rykmenttisalissa. Paikalla oli
noin 40 osallistujaa.
Ilmapuolustusseminaareja on järjestetty Rovaniemellä
jo lähes 40 vuoden ajan, ensimmäinen seminaari vuonna
1983. Silloin aikoinaan nimenä oli Pohjois-Suomen ilmatorjuntaseminaari, mutta ajatussisältö ja tarkoitus olivat
samat. Seminaarit ovat olleet
julkisia ja niissä on käsitelty
huipputason alustuksin ilmatorjunnan tai ilmavoimien historiallisia tai ajankohtaisia aiheita. Lapin Ilmatorjuntakilta
ry ja Lapin Lennoston Kilta ry
ovat yhdessä olleet vastuussa
seminaarin järjestelyistä.
Lapin Lennoston edustaja
alusti iImavoimien johtokeskusten tehtävistä ja toimin-
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nasta ja Maanpuolustuskorkeakoulun ilmatorjuntaopettaja majuri Henri Ruotsalainen
ilmatorjuntaohjuksista ja niiden käytöstä.
Tänä vuonna seminaari otettiin myös osaksi Maanpuoloustuskoulutus ry:n kou-

lutusohjelmaa.
Seminaariin
oli mahdollista ilmoittautuua
myös MPK:n sivujen kautta.
Jos olit nyt vuonna 2020
estynyt saapumasta tilaisuuteen, seuraava mahdollisuus
on keväällä 2021. Tervetuloa
silloin.

Jo perinteiseen tapaan killat tarjosivat esitelmien välillä seminaarikahvit,
jotka Rovaniemen sotilaskotiyhdistys oli järjestänyt paikalle.
Kuvat: Eero Pajula

Alustajat sekä kiltojen puheenjohtajat Arto Rissala ja Heikki Haapala.
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Jääkäriprikaatin Kilta ry

Observatorion yhteiskunnallinen merkitys - alueelliset
ja kansalliset ulottuvuudet
| Jääkäriprikaatin Killan varapuheenjohtaja, Apulaisjohtaja, dos., FT, Sodankylän geofysiikan observatorio Jyrki Manninen

T

iedettä tehdään, vaikka
koronavirus tuokin uusia
haasteita.
Sodankylän geofysiikan observatorio (Oulun yliopiston
erillislaitos) ja Ilmatieteen laitoksen Arktinen avaruuskeskus muodostavat yhdessä Sodankylän avaruuskampuksen,
jossa työskentelee yhteensä
liki 60 henkilöä. Maaliskuun
puolivälissä Suomen valtion
päättäessä erilaisista rajoitustoimenpiteistä koronapandemiaan liittyen sekä Oulun yliopisto että Ilmatieteen laitos
määräsivät pääosan henkilöstöstään etätöihin. Varsinaisiin
toimitiloihin saivat jäädä vain
sellaiset työtekijät, jotka eivät
voi tehdä töitään etänä, kuten
kenttämittauksia tai laitteiden
huoltoa tekevät henkilöt.
Tutkimusta on monenlaista.
Osa tutkimuksista edellyttää
laboratorioissa tehtäviä kokeita, kun taas valtaosa voidaan
tehdä missä tahansa, kunhan
on tietokone ja hyvä nettiyhteys. Suurin osa avaruuskampuksen työntekijöistä voi jatkaa työskentelyään kotona tai
mökillä. Suurin ongelma liittyy
kokoontumisrajoituksiin, koska
tieteen tekemisessä erilaisilla
kokouksilla ja konferensseilla
on merkittävä rooli uuden tiedon hankkimisessa ja levittämisessä.
Varmaan kaikki sekä ymmärtävät että tietävät omakohtaisesti, ettei paraskaan videoyhteys voi kokonaan korvata normaalia kanssakäymistä
muiden ihmisten kanssa. Kaikesta huolimatta esimerkiksi
Euroopan Geofysiikan Unioni
pystyi järjestämään vuosittai-

sen konferenssinsa toukokuun
alussa virtuaalisesti etäyhteyksillä.
Viime vuonna osallistuin
Wienissä kyseiseen konferenssiin monen vuoden tauon
jälkeen. Konferenssi oli meikäläisittäin hyvin massiivinen,
sillä osallistujia oli 16273 henkilöä 113 maasta ja se kesti 6
päivää. Konferenssissa pidettiin yhteensä 16250 erilaista
esitelmää. Suomestakin osallistui 203 tutkijaa.
Sinällään tuollainen konferenssi antaa paljon uutta tietoa eri tutkimuksista, mutta
kuitenkin kukin osallistuja pystyy seuraamaan vain muutamia esitelmiä, jotka pitää valita
etukäteen riippumatta siitä, onko sisältö sitä, mitä sen oletti
olevan. Yli sadan rinnakkaisen
session seuraaminen on sula mahdottomuus, eikä kesken
huonoa esitelmää käytännössä ehdi löytää parempaa esitelmää jostakin toisesta sessiosta.
Virtuaalisessa kokouksessa monet asiat ovat helpompia
sekä esitelmöitsijälle että kuulijalle. Esitelmöitsijä ei näe, ketä yleisössä on eikä edes välttämättä, montako kuulijaa hänellä on. Se vähentää esitelmästressiä. Kuulijan on puolestaan helppo etsiä sellainen
esitelmä, joka kiinnostaa. Sitä varten vain vaihdetaan linkkiä, jota seurataan omalta tietokoneelta. Ei siis tarvitse lähteä kiertämään koko kongressikeskusta löytääkseen toisen
session, joka Murphyn lain mukaan on tietenkin aivan vastakkaisessa paikassa verrattuna
siihen, jota alun perin oli seu-

raamassa. Toki askelmittariin
tulee helposti aivan uusia lukemia salista toiseen juostessa.

Väitöstilaisuus koronan
takia etäyhteydellä
Tutkijanuran yksi merkittävimmistä kulmakivistä on oma väitöstilaisuus. Se hetki, kun monen vuoden työ on saatu yksiin kansiin ja tieteen tekemisen karikot ja suvantopaikat on
koluttu. Se hetki, kun antautuu
julkisesti kokeneemman kollegan piinattavaksi ja joskus jopa kahden kollegan ristituleen.
Väitöstilaisuus on aina erityinen tapahtuma, jossa on hyvin tarkat akateemiset käyttäytymissäännöt. Tilaisuuteen liittyy monenlaisia ennakkovalmisteluja ja väitöstilaisuuden
jälkeen on kahvitilaisuus ja illemmalla karonkka vastaväittäjän kunniaksi. Sen jälkeen
usein vielä jatketaan juhlimista
pitkälle seuraavaan aamuun.
Huhtikuun lopulle sovittu
väitöstilaisuus aiheutti ensin

Väittelijä sentään sai oikeat väitöskahvit
23.4.2020.
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valtavasti päänvaivaa, kun kukaan ei oikein tiennyt, miten
väitöstilaisuus voidaan järjestää tilanteessa, jossa ihmiset
eivät saakaan matkustaa. Lopulta asia ratkaistiin etäyhteyksillä. Koko ajan piti muistaa
kokoontumisrajoitus, joka salli
vain alle 10 henkilön tilaisuudet.
Asiaa ei tehnyt yhtään helpommaksi se, että väittelijä oli
perulainen Edith Liliana Macotela Cruz, joka asuu ja työskentelee Sodankylän Tähtelässä, kustos (eli ”erotuomari”
ja tilaisuuden puheenjohtaja)
SGO:n johtaja professori Eija
Tanskanen etätyöskenteli pääkaupunkiseudulla ja vastaväittäjä oli englantilainen professori Paul Cannon Birminghamin yliopistosta, joka ei saanut
matkustaa ulkomaille. Tilaisuudesta tuli siis pakosta todellinen etäväitös, mutta se onnistui erinomaisesti pienten alkusähellysten jälkeen.
Vastaväittäjä ei ollut kuka
tahansa kollega, vaan professori Paul Cannon oli itse valmistelemassa omaa väitöskirjaansa 1970-luvun lopulla ja
sitä varten hän teki ohjaajansa professori Michael Rycroftin kanssa äänitaajuisten radioaaltojen mittauksia Sodankylässä. Myöhemmin Cannon
työskenteli Iso-Britannian puolustusvoimien tutkijana ja vuodet 2014-2017 hän toimi kansainvälisen radiotieteen unionin URSIn presidenttinä.
Saimme siis väitöstilaisuuteen
todella kovan luokan vastaväittäjän.
Väitöstilaisuuden järjestämisestä, tilaisuuden kulusta ja
muista asioista pidettiin useita
etäpalavereja väittelijän, kustoksen ja vastaväittäjän kanssa edeltävän viikon aikana.
Osoittautui, että tilanne oli uusi ja jännittävä kaikille osapuolille.

Varsinaisena väitöspäivänä piti järjestää yhteensä neljä
eri etäyhteyttä. Ensimmäinen
yhteys varsinaisille osallistujille valmisteluja varten noin tunti ennen väitöksen alkua. Sitten varsinainen yhteys, johon
kuka tahansa kiinnostunut sai
liittyä kuuntelijaksi. Se avattiin
puoli tuntia ennen tilaisuuden
alkua. Kolmas yhteys heti väitöksen jälkeen vastaväittäjälle ja kustokselle lausunnon ja
arvosanan valmistelua varten.
Samaan aikaan avattiin neljäs yhteys, jossa kaikki halukkaat saivat onnitella väittelijää
ja osallistua virtuaalikahveille.
Väittelijälle kuitenkin järjestettiin oikea kahvitilaisuus, johon
osallistui neljä henkilöä.
Varsinaisen yhteyden alussa muutamilla ulkomaalaisilla kuuntelijoilla oli vaikeuksia
saada omat mikrofoninsa suljettua, mutta muutaman venäjänkielisen huomautuksen
jälkeen päästiin aloittamaan
vain pari minuuttia aikataulusta myöhässä. Tilaisuutta seurasi parhaimmillaan yli 60 henkilöä ympäri maailmaa. Seuraajia oli ainakin Japanista,
Tsekistä, Iso-Britanniasta, Venäjältä, Perusta, Brasiliasta ja
Kiinasta.
Jos yleensä sanotaan, että
väitöstilaisuus on yksi mieleenpainuvimmista kokemuksista
tutkijan uralla, tällainen poikkeusolojen aikana järjestetty
etäväitös se vasta erikoinen
muisto onkin. Tässä tapauksessa väittelijä sai työstään
korkeimman mahdollisen arvosanan, joka varmasti vie hänet
vielä pitkälle tiedemaailmassa.

Etätyö jatkuu ainakin kesän yli
Vaikka erilaisista koronarajoituksista pikku hiljaa luovutaan,
on sekä Oulun yliopisto että Il-

Kirjoittajan etätyöpiste maaliskuun puolivälistä kesän yli.
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matieteen laitos päättäneet
jatkaa etätyön teettämistä ainakin tulevan kesän yli. Päästäänkö syksyllä palaamaan
normaaliin työhön, jää nähtäväksi. Lukematon määrä erilaisia tilaisuuksia tieteellisistä
konferensseista konsertteihin
ja muihin yleisötapahtumiin on
joko peruttu kokonaan tai siirretty syksylle tai ensi vuoteen.
Tätä kirjoittaessa on tiedossa, että maailman kuulu Sodankylän Elokuvajuhlat pidetään alkuperäisen aikataulun
mukaan kesäkuun puolessa
välissä, mutta kokonaan virtuaalisina ja elokuvia voi seurata omalta kotisohvalta. Se jää
nähtäväksi, miten se käytännössä onnistuu, mutta eipähän ainakaan liput lopu kesken
missään näytöksessä. Tuleekohan mykkäfilmille uusi yleisöennätys, kun teltan reunat
eivät ole rajoittamassa katselijoiden määrää.
Rajoitusten höllentäminen
kesäkuussa antaa jälleen vähän enemmän mahdollisuuksia tavata muita ihmisiä, mutta
varovaisia silti pitää olla.

Jääkäriprikaatin tapahtumia
Kotiuttaminen ja palveluksen aloittaminen
Kotiuttaminen 165 ja 347 päivää palvelleet 		
18.6.2020
Palveluksen aloitus					6.7.2020
Kotiuttaminen 255 päivää palvelleet			
16.9.2020
Kotiuttaminen 347 ja 165 päivää palvelleet 		
17.12.2020

Sodankylä ja Rovaniemi
Sodankylä ja Rovaniemi
Sodankylä ja Rovaniemi
Sodankylä ja Rovaniemi

Juhlatilaisuuksia ja maanpuolustustapahtumia		
Vala ja vakuutus					15.8.2020
Rovaniemi
Vala ja vakuutus					15.8.2020
Sodankylä
Tilaisuuksiin ei koronatilanteen vuoksi kutsuta alokkaiden läheisiä.
Jääkäriprikaatin vuosipäivä (1.10.)			
2.10.2020
		
Rovaniemen ilmatorjuntapatteriston
perinnepäivä ja Ilmatorjunta Rovaniemellä
50 vuotta juhlatilaisuus				27.11.2020

Rovaniemi

Itsenäisyyspäivä					6.12.2020

Sodankylä ja Rovaniemi
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