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Pääkirjoitus

Tuntuu sille, kuin juuri äs-
ken olisin kirjoittanut Etu-
pyörän pääkirjoitusta. Oi-

keasti se oli viime elokuussa. 
Nyt kirjoitan tätä kauniissa 
toukokuisessa säässä kotona-
ni - etätöissä! En koskaan ku-
vitellut tekeväni näitä hommia 
kotoa käsin ihan toiselta puo-
lelta Suomea, mutta olemme 
eläneet todellakin poikkeuk-
sellisia aikoja.

Näistä poikkeuksellisista ajois-
ta huolimatta, kolme viime elo-
kuussa listaamaani keskeisin-
tä tehtävää ovat voimassa:

1. Valmius. Ylläpidämme val-
miutta ja kehitämme sitä edel-
leen. Tästä emme ole tinki-
neet, emmekä tingi koronati-
lanteessakaan.

2. Koulutus 2020. Koulutus-
ta kehitetään ja ajanmukaiste-
taan nykyvaatimusten mukai-
sesti valtakunnallisessa Kou-
lutus 2020 -ohjelmassa. Tä-
mäkin on lähtenyt meillä hy-

vin käyntiin. Vaikka emme ole 
voineet järjestää nykyises-
sä tilanteessa saapumiserän 
suuria joukkojen loppusotia ja 
aselajien yhteistyö on tämän-
kin vuoksi jäänyt heikommal-
le, ovat kuitenkin yksilön tai-
dot ja myös osaaminen jouk-
kona aina joukkuetasalle as-
ti varmasti paremmalla tolalla 
kuin aiemmin.

3. Joukko-osasto 2021. Jouk-
ko-osasto 2021 -työ on tarkoit-
tanut meillä käytännössä esi-
kunnan kokoonpanon tarkis-
tuksia ja olemme tämän hoi-
taneet hienosti. Osana jouk-
ko-osasto 2021 -työtä on tar-
kasteltu myös Maavoimien 
joukko-osastojen esikuntien 
rakennetta. Alun perin suun-
niteltiin, että muutoksen myö-
tä Jääkäriprikaatin esikunta 
siirtyisi pääosiltaan Sodanky-
lästä Rovaniemelle. Työn ede-
tessä on kuitenkin päädytty 
siihen ratkaisuun, että Jääkä-
riprikaatin esikunnan toimin-
taan ei tule muutoksia, vaan 

Tästäkin me yhdessä selviämme

esikunta on jatkossakin pää-
osin Sodankylän varuskun-
nassa. 

Edelleenkään kilpajuoksu ajan 
kanssa ei ole tältä erää ohi ja 
Jääkäriprikaatin resurssit ovat 
olleet täysimittaisesti käytössä. 
Nostan hattua henkilöstöllem-
me! Meillä on tässä koronati-
lanteessa oikeastaan vain ko-
rostunut pyyteetön tekemisen 
meininki, millä annetut tehtä-
vät hoidetaan Jääkäriprikaa-
tissa kunnialla maaliin.

Kiitän kaikkia jääkäriprikaa-
tilaisia, prikaatin yhteistyö-
kumppaneita, tukijoita ja ys-
täviä hyvästä yhteistyöstä!. 
”Jos haluat mennä kovaa, me-
ne yksin. Jos haluat mennä 
kauas, on mentävä yhdessä.” 

Pohjoinen Pitää

| Päätoimittaja, Jääkäriprikaatin esikuntapäällikkö, everstiluutnantti Mikko-Petteri Monola
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Jääkäriprikaatin komentajan tervehdys

Loppuvuosi 2019 ja al-
kuvuosi 2020 menivät 
prikaatissa kovan työn 

merkeissä ja ennätyksellis-
tä lumimäärää vastaan tais-
tellessa. Arktisen sodankäyn-
nin kurssi vedettiin läpi rutii-
nilla ja palaute oli osallistujilta 
kiitettävää luokkaa, varsinkin 
ulkomaalaiset antavat kurs-
sista poikkeuksetta positii-
vista palautetta. Saapumise-
rä 1/20 vastaanotto sujui on-
gelmitta ja sisässä on jälleen 
kerran erittäin motivoitunut ja 
suorituskykyinen joukko. Täs-
tä pitää antaa erityiskiitokset 
perusyksiköille, jotka jaksavat 
kehittää jatkuvasti omaa toi-
mintaa ja näin saada myös va-
rusmiehet kiinteästi mukaan 
toimintaan. Lapin sotilassoit-
tokunta piti yllä maanpuolus-
tustahtoa Pohjois-Suomessa 
lukuisilla konserteilla.

Valmiusyksikön (VYKS) 
harjoitus Norjassa peruttiin 
8.3. koronan vuoksi viime het-
kellä vajaa vuorokausi ennen 
pääjoukon siirtymistä Poh-
jois-Norjaan. Koska soturit oli-
vat kiinnitettyinä ketjuilla pat-
tereihin intoa täynnä, niin kor-
vaavalle harjoitukselle oli tila-
us. Sellainen löytyikin aivan 
kotinurkilta. Maanantaina 9.3 
VYKS suuntasi kohti uutta 
tehtävää, joka oli erikoisjouk-
kojen vastainen toiminta. Vas-
tassa oli eri maiden erikois-
joukkoja ja joukkomme toimin-
ta sai kiitosta niin kotimaisilta 
toimijoilta kuin kumppanimail-
ta.

Prikaatissa käsihygieniaa 
tehostettiin heti saapumise-
rä 1/20 palvelukseen astumis-
päivästä alkaen. Tarkoitukse-

na oli ehkäistä influenssavirus 
A ja B leviämistä ja varmis-
taa koulutuksen katkeamat-
tomuus. Tuskin kukaan osa-
si ennustaa kuinka radikaa-
listi toimintamme muuttuisi 
28.1. jälkeen, kun ensimmäi-
nen varmistettu koronavirus-
tapaus Suomessa tuli ilmi Iva-
lossa. Suomessa otettiin 16.3. 
käyttöön valmiuslaki. Puo-
lustusvoimista mainittiin seu-
raavaa ”Puolustusvoimat tur-

vaa toimintansa jatkuvuuden 
ja valmiuden, ja muita viran-
omaisia valmistaudutaan tu-
kemaan”. Jääkäriprikaatissa 
om toiminta muokattiin täy-
sin uusiin uomiin noin 36 tun-
nin aikana, 12.3. torstai illasta 
- 14.3 lauantai aamuun, jolloin 
oli käskyn esittely komentajal-
le. Olimme siis valmiita jo en-
nen poikkeusolojen käyttöön-
ottoa. Tämän seurauksena 
jo kyseisenä lauantaina lähti 

Pohjoisen puolustajat poikkeusoloissa
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ensimmäinen kolmannes vii-
kon mittaiselle vapaalle muus-
ta palveluksesta (VMP). Kol-
men osaston (A/B/C) koulutus 
pyöri aluksi 1+1+1 -rytmityk-
sellä, joka oli monessa suh-
teessa hyvä. Viruksen luon-
teen vuoksi prikaati ohjattiin 
käyttämään 2+2+2 -rytmitystä 
noin 1½ kuukauden jälkeen. 
Tämän jälkeen kaikki jouk-
ko-osasto olivat samassa ryt-
missä. Molemmissa rytmeis-
sä on hyviä ja huonoja puo-
lia, mutta kaikkein positiivisin-
ta on tämän muutoksen vas-
taanotto. Sekä kouluttajat et-
tä varusmiehet ovat ottaneet 
kaikki koronaan liittyvät muu-
tokset vastaan kypsästi. Jouk-
kue ja perusyksikkö tasoiset 
asiat tullaan osaamaan ehkä 
jopa paremmin kuin normaa-
listi, mutta luonnollisesti ase-
lajien väliseen yhteistoimin-
taan jää puutteita. Esikunta on 
näyttänyt kykynsä suunnitella, 
toimeenpanna ja seurata toi-
menpiteitä, siten kuin kriisior-
ganisaatiolta nyt voi vain odot-
taa. Tähän meidät on koulu-
tettu ja tämän me osaamme. 
Tämä tuli nyt todistettua myös 
tällaisessa erikoisessa tilan-
teessa - poikkeusoloissa. La-
pin aluetoimiston toimintaan 
korona-aika on vaikuttanut 
eniten vapaaehtoisten nais-
ten valintatilaisuuksien järjes-
telyyn, jotka on tehty onnis-
tuneesti puhelimen välityk-
sellä. Lapin sotilassoittokunta 
on saanut harjoitella soittotoi-
mintaa ”rauhassa”. Konsertte-
ja on järjestetty virtuaalises-
ti ja pienet soitto-osastot ovat 

käyneet soittokeikoilla muun 
muassa hoitokotien pihoilla.

Muutoksen kourissa ovat 
olleet kaikki. Palkattu henkilö-
kunta on osin pakotettu teke-
mään etätöitä, jotta kykenem-
me varmistamaan oman toi-
mintakykymme. Tärkeimmät 
kumppanimme ovat adaptoi-
tuneet tilanteeseen vähintään-
kin yhtä hyvin prikaatilaiset. 
Kaikki tuki on kyetty toteutta-
maan aivan erilaisin järjeste-
lyin kuin normaalisti. Terveys-
asemat ovat olleet etulinjassa 
koko ajan ja yhteistyö on miltei 
päivittäistä. Leijona Catering 
on tehnyt ruokaa vain maas-
toon, ruokaloiden ollessa va-
rusmiehiltä suljettuina. Puo-
lustushallinnon rakennuslai-
tos on säätänyt omaa toimin-
taansa ja suuri merkitys on ol-
lut tilojen puhdistuksissa. Mil-
log on jatkanut keskeytyksettä 
materiaalin huoltoa poikkeus-
järjestelyin.

Kesäkuun alussa saimme 
tiedon, että Jääkäriprikaatin 
siirtoa Rovaniemelle ei toteu-
teta. Päätös oli varmasti mo-
nelle esikuntalaiselle yllätys, 
toisille positiivinen ja osal-
le negatiivinen. Prikaati teki 
oman osuutensa siirron suun-
nittelussa kiitettävästi, nyt kä-
vi näin. Päätös, joka oli monen 
tekijän summa, ei ollut kiin-
ni meistä. Helpottavaa on, et-
tä on olemassa päätös, jonka 
mukaan mennä. Katse eteen-
päin ja tulevaisuuteen, niin 
kuin aina.

Pohjoisen puolustajat, olen 
tyytyväinen teidän otteeseen-
ne ja asenteeseenne. Olem-
me kyenneet kehittämään 
merkittävästi toimintaamme, 
etenkin valmiutta. Osa raken-
teellisista kehittämiskohteista 
on vielä kesken, mutta valmis-
tuvat tämän vuoden aikana.

En voi kuin kiittää nöyräs-
ti kaikkia niitä henkilöitä, jotka 
päivittäin mahdollistavat pri-
kaatin päätyön, valmiuden yl-
läpitämisen.

Onnittelen kaikkia 4.6 palkit-
tuja ja ylennettyjä, olette huo-
mionosoituksenne ansain-
neet.
 
Yritetään hetki huilahtaa lo-
man 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 valmius-
päälliköksi Mikkeliin 1.7.2020 
lukien ja viimeinen työpäivä-
ni Jääkäriprikaatissa on 
15.6.2020.

Olisin mielelläni järjestänyt 
läksiäiskahvitilaisuuden, mut-
ta poikkeusoloissa ja rajoituk-
sista johtuen tilaisuus jää jär-
jestämättä. Olen saanut pal-
vella yhteensä 8 vuotta kol-
messa eri tehtävässä Jääkä-
riprikaatissa. Jokainen tehtä-
vä on ollut mielenkiintoinen 
ja Pohjoisen ihmisten vilpittö-
myys on tehnyt minuun vaiku-
tuksen. Yhteistyö ja niukkojen 
resurssien yhteensovittami-
nen on Lapissa hienolla tasol-
la. Haluan kiittää Teitä näistä 
vuosista ja toivottaa Teille on-
nea ja menestystä jatkossa-
kin.

Seuraajani everstiluutnantti 
Jukka Kotilehto aloittaa tehtä-
vässään 1.8.2020.

Hyvää kesää ja nauttikaa ke-
sästä, poikkeusoloista huoli-
matta. 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

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
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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 ylikersan-
tin sotilasarvoon ja annettu vääpelin 
palvelusarvo
Ylikersantti Mikko Poutanen

6.12.2019 ylennys reservissä ylikersan-
tin sotilasarvoon ja vastaava palvelus-
arvo
Kersantti Toni Taipola

6.12.2019 ylennys reservissä alikersan-
tiksi
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 Valkoisen 
Ruusun ritarimerkki
Majuri Juha Aikkila
Majuri Janne-Pekka Karttunen
Majuri Juha Massinen

4.6.2020 myönnetty Suomen Leijonan 
Ritarimerkki
Kapteeni Teppo Lankila
Teknikkokapteeni Pasi Mikkola

4.6.2020 myönnetty Suomen Valkoisen 
Ruusun ansioristi
Insinööriyliluutnantti Pasi Ahola
Yliluutnantti Juha Hämäläinen
Yliluutnantti Jani Toivanen
Yliluutnantti Hannu-Pekka Uutela

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

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

Insinöörikapteeniksi
Insinööriyliluutnantti Juha Rantala

Yliluutnantiksi 
Luutnantti Antti Palokangas
Luutnantti Arttu Siekkinen
Luutnantti Joonas Stark

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

Reservissä ylivääpeliksi
Hankkija (res vääp) Jarmo Alatalo
Varastonhoitaja (res vääp) Kimmo Kontio

Vääpelin palvelusarvo
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 tahat-
tomien aukeamisten vähentäminen”

Jääkäriprikaatin stipendi
Everstiluutnantti Mikko-Petteri Monola
Ajojärjestelijä Mari Auvinen

Jalkaväkikoulun stipendi 11.9.2019
Salla Kortelainen

Maasotakoulun stipendit 2 kpl 
20.4.2020
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



11ETUPYÖRÄ 1/2020

| Jääkäriprikaatin koulutuspäällikkö, everstiluutnantti Petri Sipilä

Uudistettua koulutusta jatketaan Jääkäriprikaatissa

Noin 1100 nuorta aloit-
taa varusmiespalve-
luksensa Jääkäripri-

kaatissa 6. heinäkuuta 2020. 
Sodankylässä palveluksen 
aloittaa arviolta 660 ja Rova-
niemelle 400 alokasta. Naisia 
palveluksen aloittavista on lä-
hes 50. Uusi saapumiserä tuo 
mukanaan tuoreiden varus-
miesten lisäksi myös uuden-
laista koulutusta, kun Puo-
lustusvoimien Koulutus 2020 
-ohjelman laaja kokeilu jatkuu 
kaikissa Maavoimien jouk-
ko-osastoissa.

Jääkäriprikaati on muka-
na laajassa kokeilussa, jos-
sa kehitetään asevelvollisten 
koulutuksen rakennetta, si-
sältöjä ja menetelmiä. Kokeilu 
on osa Koulutus 2020 -ohjel-
maa, joka on Puolustusvoimi-

en koulutusalan tämän vuosi-
kymmenen merkittävin uudis-
tushanke. Koulutusta kehittä-
mällä pyritään hyödyntämään 
yhä paremmin varusmiesten 
osaamista ja monipuolisia op-
pimisvalmiuksia.

Koulutuksessa hyödynne-
tään aiempaa paremmin tek-
nologiaa, kuten simulaattorei-
ta ja verkko-oppimismenetel-
miä. Niiden avulla opiskelta-
viin asioihin pystytään tutustu-
maan etukäteen ennen maas-
toharjoitusta. Näin saadaan 
enemmän aikaa harjoitteluun 
maastossa.

Korona-epidemian aiheut-
tamat muutokset Puolustus-
voimissa koulutuksen toteu-
tuksessa estivät laajan kokei-
lun täysimääräisen läpivien-
nin saapumiserän 1/20 osalta. 

Kokeilu tullaan tämän vuok-
si uusimaan saapumiserällä 
2/20.

 
Palvelus muodostuu kou-
lutusjaksoista

Jokainen alokas aloittaa pal-
veluksensa kuuden viikon pi-
tuisella alokasjaksolla sekä 
tätä seuraavalla kuuden vii-
kon koulutushaarajaksolla. 12 
palvelusviikon jälkeen koulu-
tus eriytyy johtajakoulutuk-
seen tai miehistön erikoiskou-
lutukseen. Palvelusajan pi-
tuus myös määrätään tässä 
yhteydessä.

Erikoiskoulutusjaksolla mie-
histö koulutetaan henkilökoh-
taisen sodan ajan tehtävään-
sä kuuden viikon aikana. Pal-
veluksen loppupuolella sekä 
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johtajat että miehistö harjoitte-
levat yhdessä sodan ajan ko-
koonpanossaan joukkokoulu-
tusjaksolla, joka kestää kuusi 
viikkoa.

Johtajakoulutukseen valitut 
aloittavat koulutushaarajak-
son jälkeen kuusi viikkoa kes-
tävällä aliupseerikurssin en-
simmäisellä jaksolla (AUK I). 
Aliupseerikurssin ensimmäi-
sen vaiheen jälkeen osa siir-
tyy Haminan Reserviupsee-
rikouluun. Aliupseerikurssin 
toinen jakso (AUK II) on myös 
kestoltaan kuusi viikkoa.

Varusmieskoulutuksen jak-
sot muodostuvat jatkossa 
kursseista, joille on määritelty 
yhteiset tavoitteet ja sisällöt. 
Kursseilla koulutettavat asiat 
muodostavat kokonaisuuksia, 
joita käsitellään kurssiviikon 
aikana erilaisia opetus- ja op-
pimismenetelmiä hyödyntäen. 
Tärkeimmät kokonaisuudet on 
määritetty kriittiseksi osaami-
seksi, mikä täytyy suorittaa 
kurssin läpäisemiseksi.

Nykyaikaiset koulutus- ja 
oppimismenetelmät

Varusmiehet käyttävät Puo-
lustusvoimien Moodle-oppi-

misympäristöä oppimisen tu-
kena. PV Moodlen kautta va-
rusmiehet saavat käyttöönsä 
koulutusmateriaalia omatoi-
miseen opiskeluun, asioiden 
kertaamiseen ja osaamisensa 
testaamiseen.

Kurssiviikkoihin ja harjoit-
teisiin orientoidutaan joko it-
senäisesti tai ryhmissä. tämä 
voi olla lyhyiden opetusvide-
oiden katsomista, aiheeseen 
perehtymistä sotilaan käsikir-
jan avulla tai johdettua ryhmä-
keskustelua aamuisin järjes-
tettävissä tietoiskuissa. Asioi-
hin ennalta perehtyminen te-
hostaa koulutusta. Koulutta-
jan johdolla päästään asioihin 
aiempaa syvemmälle ja niitä 
ehditään harjoittelemaan se-
kä toistaa entistä enemmän.

Vuoden 2020 alusta jokai-
sessa varusmiestuvassa on 
käytössä tablettitietokoneet, 
joilla varusmiehet voivat opis-
kella verkko-oppimisympäris-
töissä. Simulaattoriavusteiset 
harjoitukset ja oppimisympä-
ristöt mahdollistavat yksittäi-
sen taistelijan ja sotilasjoukon 
monipuolisen koulutuksen eri-
laisiin taitoihin ja tilanteisiin.

Jo hetken aikaa käytössä 
olleiden virtuaalikoulutusym-

päristöluokkien käyttöä pyri-
tään edelleen tehostamaan. 
Harjoitteet luodaan koulutus-
kausittain tukemaan taistelijan 
kaksipuoleisilla simulaattoreil-
la maastossa tehtäviä harjoit-
teita. Oppiminen huipentuu 
saman suorituksen toteutuk-
seen taisteluammunnoissa. 
Ohjelmistopäivitysten myötä 
ympäristöisä päästään harjoit-
telemaan suuremmissa koko-
naisuuksina verkottuneesti eri 
varuskuntien luokista.

Jääkäriprikaati saa käyt-
töönsä ensimmäiset sisäam-
pumasimulaattorit kesän alus-
sa sopivasti ennen uutta saa-
pumiserää. Simulaattoreilla 
harjoitellaan perusampuma-
taitoja ja taisteluammuntoja. 
Simulaattorissa ammutaan 
replika-aseilla, joissa on sa-
manlaiset toiminnat ja rekyyli 
kuin oikeassa aseessa. Am-
pumakokemus on muutenkin 
lähellä oikeaa asetta, sillä ää-
net ja valkokankaalle heijas-
tettavat näkyvät ovat realisti-
sia. Simulaattorin tämän het-
kinen asevalikoima kattaa 
rynnäkkökiväärin eri versiot, 
Glock 17-pistoolin ja 66 KES 
12-singon.
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Toimintakykykoulutus 

Toimintakyky on keskeinen te-
kijä sotilaan osaamisen rinnal-
la. Sotilaan tulee olla toimin-
takykyinen fyysisesti, psyyk-
kisesti, sosiaalisesti ja eetti-
sesti. Toimintakykyä on va-
rusmiespalveluksessa koulu-
tettu ennenkin. Kyseessä ei 
ole uusi asia, mutta Koulutus 
2020-uudistuksessa raken-
netaan kokonaisvaltaisempaa 
lähestymistä. Uudistuksen 
pääideana on liittää toiminta-
kykykoulutus osaksi kaikkea 
sotilaskoulutusta. Ilman ko-
konaisvaltaista toimintakykyä 
taidot eivät johda haluttuun tu-
lokseen kuormittavissa tilan-
teissa.

Sotilaan toimintakyvyn ko-
konaisvaltainen kehittäminen 
aloitetaan alokasjakson en-
simmäisellä viikolla, ja se jat-
kuu koko palveluksen ajan. 
Koulutuksen tavoitteena on, 
että asevelvollinen ylläpitää 
ja kehittää omaa toimintaky-

kyään palveluksen jälkeen ko-
ko reservissä olon ajan. Kou-
lutus jakautuu Taistelijan mieli 
ja Taistelijan keho -ohjelmiin.

Taistelijan mieli -koulutus 
auttaa varusmiestä oman mo-
tivaationsa ymmärtämisessä 
ja vahvistamisessa, itseluot-
tamuksen kehittämisessä se-
kä opettaa työkaluja stressaa-
vista tilanteista selviämiseksi 
ja toimintakyvyn palauttami-
seksi. Ohjelma on rakentunut 
useiden eri maiden asevoi-
mien ja Suomessa myös po-
liisilta saatujen kokemusten 
perusteella. Taistelijan mieli ei 
opeta ainoastaan sotilaan teh-
täviin, vaan opeista on varus-
miehille hyötyä myöhemmin-
kin omassa elämässään ko-
honneina elämänhallinnan tai-
toina. 

Taistelijan keho -ohjelmas-
sa kehitetään varusmiesten 
fyysistä kuntoa nousujohtei-
sesti sekä koulutetaan varus-
miehille keinoja fyysisen toi-
mintakyvyn ylläpitämisek-

si (esim. lepo, ravinto, palau-
tuminen, peruskunto, kestä-
vyysvoima). Liikuntakoulutuk-
sen uudistus perustuu viimei-
simpään tutkimustietoon ja 
valmennusmenetelmiin. Run-
gon muodostaa koko palvelu-
sajan jatkuva nousujohteinen 
kestävyys- ja voimaharjoitte-
luohjelma. Liikuntakoulutuk-
seen aikaisemmin sisältyneitä 
sotilaan taitoja kuten suunnis-
tamista, marssimista ja hiih-
tämistä harjoitellaan osana 
muuta sotilaskoulutusta. Pal-
loilu- ja mailapeleihin tarjo-
taan mahdollisuus osallistua 
vapaa-aikana Varusmiesten 
liikuntakerhoissa.
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Ajankohtaista joukkomme huollosta
| Huoltopäällikkö, majuri Marko Nissinen

Tervehdys Jääkäriprikaa-
tin väki! 

Jääkäriprikaatin huoltopäällik-
kö vaihtui 1.3.2020, jolloin pit-
kän uran huollon ja logistiikan 
saralla tehnyt everstiluutnant-
ti Pekka Palatsi jäi ansaitulle 
eläkkeelle. ”Pekko” perehdytti 
minut kiitettävällä tavalla teh-
tävänsä jatkajaksi alkutalven 
2020 aikana, sekä joukkom-
me huollon eri toimipisteisiin 
ja toimintoihin, että yhteistyö-
kumppaneiden toimintoihin tu-
tustumis- ja seurantakäynneil-
lä ympäri Pohjois-Suomea. 
Kiitänkin perusteellisesta teh-
tävien vaihdosta ja toivotan 
Pekolle leppoisia eläkepäiviä 
ja kireitä siimoja uuden har-
rastuksen parissa.

Henkilöstöstä

Aloitin siis uljaan joukkom-
me huoltopäällikön tehtävis-
sä 1.3.2020 kun siirryin tehtä-
vään Huoltokeskus 2:n päälli-

kön tehtävistä Rovaniemeltä. 
Hyvän perehdytyksen ansios-
ta koen, että minulla on hy-
vät valmiudet jatkaa ”Pekon” 
saappaissa huollon monipuo-
lisella ja vaativalla saralla. 
Syntyisin olen Oulusta ja alun 
perin Pohjan Prikaatin kasvat-
ti, ensin varusmiehenä 1990 
jonka jälkeen ”kesävänskänä” 
pari vuotta, 1991-1992. Kadet-
tikoulussa minut uudelleenoh-
jelmoitiin Ilmatorjunta-ase-
lajiin ja erinäisten tehtävien 
kautta huollon saralle. Asuin-
paikkani on Rovaniemellä, 
jossa perheeseeni kuuluu vai-
mo ja 20-vuotias poika. 

Huollon henkilöstössä on 
lähiaikoina tapahtunut mui-
takin merkittäviä muutoksia. 
Jääkäriprikaatin materiaali-
päällikön tehtävässä aloitti in-
sinööriyliluutnantti Matti Hak-
karainen 1.10.2019. Kapteeni 
Mikko Hyttinen siirtyi Sodan-
kylästä Huoltokeskus 1:n pääl-
likön tehtävästä Rovaniemelle 
huoltokeskuksen päälliköksi 

Kers Olli Valkonen työn touhussa.

Majuri Marko Nissinen
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1.3.2020, Huoltokeskus 1:n vt. 
päällikkönä toimii tällä hetkel-
lä kapteeni Tero Sääskilahti, 
ja 1.8.2020 alkaen tehtävään 
siirtyy kapteeni Nuutti Tarvai-
nen. Olemme saaneet jouk-
koomme myös toisen Toiva-
sen, kun yliluutnantti Jani Toi-
vanen aloitti osastoupseerina 
1.4.2020. Myös huoltosektorin 
johtajamme vaihtuu 1.7. 2020, 
kun pitkään tehtävässä toimi-
nut majuri Jouni Huhtinen siir-
tyy koulutusosastolle ja teh-
tävät vastaanottaa kapteeni 
Lauri Mukka maavoimien esi-
kunnasta. Kiitokset Jounille jo 
tässä vaiheessa työstä Jääkä-
riprikaatin huollon hyväksi. 

Tehtävistä

Huollonkin kevät on sujunut 
poikkeusoloissa. Maaliskuun 
alkupuolella huollon johtamis-
putkessa alkoi ylemmiltä ta-
hoilta tulla käsky- ja ohjeistus-
tulvaa päivittäin, usein mon-
ta kertaa päivässä. Alkuhäm-
mennyksestä selviydyttyäm-
me huolto-osaston ja huolto-
keskusten ammattitaitoinen 
henkilöstö loi uusia toiminta-
tapamalleja arjen pyörittämi-

seen huollon osalta. Osansa 
poikkeavista toimintatapamal-
leista saivat myös molemmat 
joukkoyksiköt sekä yhteistyö-
kumppanit, joille kuuluukin 
iso kiitos osaltaan joustavuu-
desta ja ymmärryksestä uu-
den edessä. Nyt toukokuus-
sa näistä toimintatavoista on-
kin muodostunut jo ”uusi nor-
maali”, ja yhteistoiminta asiak-
kaiden kanssa on, rajoitukset 
huomioiden, yhtä sujuvaa kuin 
ennen poikkeusolojakin. 

Jotain hyvääkin poikkeuso-
lot ovat tuoneet - on ollut pak-
ko hetkeksi pysähtyä ja pala-
ta perusasioiden ääreen miet-
timään 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 töis-
tä yksi merkittävä projekti on 
Jääkäriprikaatin varastointi-
suunnitelman päivittäminen, 
johon uusi materiaalipäällikkö 
onkin tarttunut tarmokkaas-

Ylik Masi Körkkö kunnossapidon parissa. 

ti. Työ tulee tulevaisuudessa 
vaikuttamaan useampaan toi-
mipisteeseen työn edetessä. 
Erilaiset toimitilahankkeet ja 
hankinnat ovat myöskin työl-
listäneet huollon eri toimijoi-
ta alkuvuodesta sopivasti, niin 
ettei ole tullut aika pitkäksi. 

Poikkeusoloista huolimat-
ta arkirutiinit ovat huollon jo-
ka päiväistä toimintaa, jouk-
kotuotannon tukitoimet; kurs-
situkset, autokoulu, materi-
aalitoiminnot ja kunnossapito 
mm. pyörivät koko ajan taus-
talla, aikaisemmasta hieman 
eri tavoilla toteutettuna, mut-
ta mikään toiminto ei ole jää-
nyt tekemättä. Tästä iso kiitos 
kaikille huollon ammatti-ihmi-
sille innovatiivisista lähesty-
mistavoista ja uuden ajatte-
lun sisäistämisestä, loppujen 
lopuksi yhteistä venettä kaik-
ki Jääkäriprikaatissa me sou-
damme ja koskipaikat on yli-
tetty hyvällä yhteistyöllä eri 
toimipisteiden kesken. 

Hyvää kesää ja lämmintä Ju-
hannusta (edes kerran) kaikil-
le!
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| Everstiluutnantti Ville Valkeinen

Lapin jääkäripataljoona

Tammikuun saapumiserän 
koulutus on jo pitkällä tätä 
kirjoitettaessa. Pieni osa 

joukosta kotiutuu kesällä ja osa 
aloittaa valmiusvelvoitteet syk-
syn 2020 osalta. Saapumiserä 
on kokenut todellakin erilaisen 
palvelusajan, joka alkoi kuten 
”aina ennenkin”. COVID-19 epi-
demian puhjettua koulutuksen 
toteutusta jouduttiin muutta-
maan pariinkin otteeseen hyvin 
nopeasti. Sotilasorganisaatio 
on näyttänyt kriisin yhteydessä 
parhaat puolensa: pataljoonan 
saatua uuden tehtävän, kyet-
tiin toiminta muuttamaan käy-
tännössä vuorokauden aikana. 
Muutoksen sitoutuivat ja sen 
ymmärsivät jokainen pataljoo-
nassa palveleva varusmiehistä 
henkilökuntaan. Samaa sopeu-
tumiskykyä ja muutoksen toi-
meenpanoa edellytetään myös 
sotilaallisen kriisin aikana. Jär-
jestelmä toimii!

Lapin jääkäripataljoonan or-
ganisaatio on monipuolinen ja 
mahdollistaa jalkaväen tärkeim-
pien joukkojen, ja näitä tuke-
vien elementtien, kouluttamisen 
pohjoisen alueen vaatimuksiin 
ns. sodankäyntiin erämaa olo-
suhteissa. Kaikkina vuodenai-
koina etäisyydet ovat pitkiä, mi-
kä vaikeuttaa huollon toteutusta 
ja edellyttää joukoilta tavallista 
suurempaa omavaraisuutta se-
kä kykyä itse ratkaista ongel-
mia. Eri aselajien yhteistoimin-
ta on koulutuksen keskeisiä ta-
voitteita. Koulutuksessa tulee 
muodostua osaaminen kaikkien 
aselajien yhteistoiminnan nivot-
tamiseen osaksi kokonaisuut-
ta. Tässä viitekehyksessä joh-
tajien oma-aloitteinen toiminta 
on keskeinen vaatimus, ja kou-
lutuksen tavoite. Se edellyttää 
tehtävätaktiikkaa.



17ETUPYÖRÄ 1/2020

Tehtävätaktiikan kouluttami-
nen on keskeisiä periaatteita, 
mikä koulutuksessa tulee huo-
mioida. Toimivan sotajoukon 
kannalta se on keskeinen vaa-
timus. Tehtävätaktiikassa on 
keskeistä alaisten ja esimiesten 
välillä vallitseva luottamus, joka 
perustuu jo lähtökohtaisesti toi-
sen henkilön tuntemiseen. Sa-
malla pitäisi varusmiespalvelus-
ta suorittavan saada asemoitua 
itsensä uuteen kulttuuriin, jossa 
kokonaisuus ratkaisee enem-
män kuin yksilön henkilökoh-
tainen etu. Tämän lisäksi tulee 
oppia uudet laitteet ja asejärjes-
telmät sekä niiden turvallinen 
ja tehokas käyttö. Tämä vaa-
tii niin motorista oppimista kuin 
teoreettista ymmärtämistä sekä 
fyysistä kuntoa tehtävien toteut-
tamiseen.

Kaikki edellä mainittu tulisi 
yhdistyä ymmärrykseksi taiste-
lukentästä ja miten siellä saa-
daan toteutettua oma osuus 
ylemmän johtoportaan halua-
masta loppuasetelmasta. Edel-
lytyksenä ovat selkeät tehtävät 
ja kyky ymmärtää milloin pitää 
toimintaa muuttaa, jotta pääs-
tään haluttuun loppuasetel-
maan - ei mikään helppo asia 
ymmärtää ja toteuttaa oikein, 
edes kantahenkilökunnalle. Ko-
konaisuutena tässä onnistutaan 
Lapin jääkäripataljoonassa erit-
täin hyvin - aina on kuitenkin ke-
hittämistä.

Kevään aikana koulutus on 
toteutettu pandemian aiheutta-
mien rajoitusten puitteissa erit-
täin hyvin. Palveluksen jaksot-
telu on mahdollistanut koulutuk-
sessa pitkäkestoisempien koko-

naisuuksien kouluttamisen kuin 
mihin perinteinen palvelusryt-
mi olisi antanut mahdollisuuk-
sia. Koulutuksessa on keskityt-
ty taistelijan taidoista aina jouk-
kueen taistelun koulutukseen, 
koulutushaarojen tavoitteita mu-
kaillen. Suunniteltuja harjoituk-
sia on jouduttu perumaan ja nii-
den tilalle on suunniteltu uusia 
harjoituksia. Harjoituksissa on 
pitäydytty samassa kohortoin-
nin periaatteessa kuin muussa-
kin koulutuksessa. Osastoittain 
toteutetut harjoitukset ovat ol-
leet hyviä, mutta ne ovat edel-
lyttäneet toimintojen kehystä-
mistä niiltä osin kuin jotain suo-
rituskykyä ei ole kyseissä koulu-
tusosastossa esim. epäsuoran-
tulen toteutus osassa ammun-
toja. 
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Pääosin pandemian aiheut-
tamasta koulutusrytmin muu-
toksesta on saatu hyvää palau-
tetta. On kuitenkin selvä, että 
tämä rasittaa niin henkilökun-
taa kuin varusmiespalvelusta 
suorittavia. Kuitenkin koulutus 
toteutetaan nykyisellä rytmityk-
sellä niin kauan kuin sitä patal-
joonalta edellytetään. Uusien 
tehtävänantojen jälkeen arvioi-
daan tilanne ja muutetaan toi-
mintaa taas käsketyn kaltaisek-
si. Sekin muutos tulee tapahtu-
maan jossain vaiheessa.

Heinäkuun viimeisenä päi-
vänä luovutan pataljoonan ko-
mentajan tehtävän eteenpäin. 
Aika pataljoonan komentajana 
joukkoyksikössä, jossa aloitin 
varusmiespalveluksen, on ollut 
erittäin antoisaa. Sain johdetta-
vaksi erittäin hyvän joukkoyksi-
kön ja tässä vaiheessa aika tun-
tuu kuluneen liian nopeasti. Pa-
taljoonan voimavara ja menes-

tyminen perustuvat osaavaan 
ja ammattiinsa omistautuvaan 
henkilöstöön. Päälliköstä kou-
luttajaan suurin osa henkilös-
töstä on erittäin ammattitaitois-
ta ja loputkin ”vain” hyviä. Patal-
joonan komentajan tärkein tu-
ki on kuitenkin ensiluokkainen 
pataljoonaupseeri. Majuri Juha 
Korvanen on ollut korvaama-
ton tuki pataljoonan johtamises-
sa ja tiedän seuraajani saavan 
vastaavan tuen. 

Palvelusaikanani pataljoo-
nan valmiusvelvoitteet ovat kas-
vaneet ja tämän muutoksen 
eteen on tehty paljon työtä - kai-
kissa komppanioissa. Työ ei ole 
vielä lopussa, mutta suunta on 
selvä ja loppuasetelma on tie-
dossa. Olen onnekas, että sain 
palvella Lapin jääkäripataljoo-
nassa ja juuri tässä vaiheessa. 
Työ jatkuu...

Jääkärit kärkeen!  



19ETUPYÖRÄ 1/2020

| Everstiluutnantti Janne Kempas

Rovaniemen ilmatorjuntapatteristo

Saapumiserä 1/20 aloit-
ti 6. tammikuuta koulu-
tuksensa koulutus 2020 

mukaisin jaksotuksin. Vanha-
muotoinen koulutuksen jak-
sottelu peruskoulutuskausi-
neen siirtyi historiaan. 

Alokasjakso

Alokkaiden koulutus alkoi kuu-
den viikon alokasjaksolla, jon-
ka aikana siviileistä tehtiin so-
tilaita. Koulutus alkoi kahden 
viikon orientaatiojaksolla, jos-
sa koulutettiin Pääesikunnan 
käskemät aihekokonaisuudet. 
Orientaatiojakson jälkeen oh-
jelmassa oli kolme viikon mit-
taista kurssia, jotka voitiin 
kouluttaa halutussa järjestyk-
sessä. Suojaamisen-, suo-
jautumisen- ja selviytymisen-
kursseilla opetettiin alokkaille 
sotilaan perustaitoja. 

Alokasjakson viimeisellä 
viikolla tehtiin koulutushaara-
valinnat ja saapumiserän so-
tilasvalatilaisuus järjestettiin 
varuskunnassa. Vala seura-
si runsaslukuinen läheisten 
joukko ja Lapin lennosto to-
teutti valatilaisuuden aluk-
si näyttävän Hornet parin yli-
lennon. Valan esilukijana toimi 
takavuosien hiihdon moniker-
tainen arvokisavoittaja Pirjo 
Muranen.

Koulutushaarajakso

Koulutushaarajakson alussa 
koko joukkoyksikkö siirtyi vuo-
den ensimmäiseen taistelu- ja 
ampumaharjoitukseen Rova-
järven Heinuvaaraan, jossa 
saatiin nauttia erittäin lumi-
sista olosuhteista. Harjoituk-
sen päämääränä oli harjoitut-
taa Rovaniemen ilmatorjunta-
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patteriston varusmiehiä tais-
telu- ja ampumakoulutuksen 
perusteissa ja toteuttaa tur-
vallisesti asetetun osaamista-
son mukaiset taisteluammun-
nat. Harjoituksessa ammut-
tiin perusyksiköittäin kuuden 
päivän aikana taistelijaparin 
ja ryhmän puolustusammunta 
valoisalla, partion ja ryhmän 
hyökkäysammunta sekä am-
munnat kevyellä kertasingolla. 
Ammunnat saatiin vietyä läpi 
turvallisesti ja koulutettavien 
osaamistasoa saatiin nostet-
tua huomattavasti. Harjoituk-
sen aikana uutisissa saatoim-
me kuulla, kuinka koronavirus 
alkoi maailmalla levitä, mutta 
sen vaikutukset Suomeen tun-
tuivat kaukaisilta. 

Maaliskuussa olimme osal-
listumassa ilmatorjuntaosas-
tolla Norjassa järjestettävään 
Cold Response -harjoituk-
seen. Norjan pohjoisissa va-
ruskunnissa havaittujen koro-
natartuntojen takia harjoituk-
seen osallistuminen peruttiin 
viime tingassa. Joukot olivat 
jo marssilla kohti Norjaa, kun 
päätös osallistumisen peru-
misesta tehtiin. Lyhyen suun-
nittelun jälkeen ilmatorjunta-
osasto sai mahdollisuuden 
osallistua Utin jääkärirykmen-
tin johtamaan Northern Griffin 
20 -harjoitukseen Enontekiön, 
Kittilän ja Rovaniemen alueil-
la. Lyhyestä suunnitteluajasta 
huolimatta harjoitus sujui erin-
omaisesti.

Koulutushaarajakson ede-
tessä korona levisi lähemmäk-
si Suomea ja Puolustusvoi-
missa tehtiin ennakoivia toi-
mia, jotta valmius ja joukkojen 
toimintakyky saadaan ylläpi-
dettyä myös mahdollisen epi-
demian aikana. 

Meillä tämä tarkoitti patte-
riston koulutuksen muuttamis-
ta siten, että koulutusta anne-
taan kolmessa eri osastossa, 
jotka eivät ole keskenään te-
kemisissä toistensa kanssa. 
Patteriston koulutussuunnitel-
mat tehtiin parissa päivässä 
uusiksi ja koulutusta kyettiin 
jatkamaan keskeytyksettä. 

Koronatoimenpiteiden jäl-
keen koulutus jatkui koulutus-
kierrolla, jossa joukot olivat 
ensin viikon maastossa koulu-
tuksessa ja tämän jälkeen vii-
kon kasarmilla koulutuksessa. 
Kahden viikon koulutusjaksoa 
seurasi viikon vapaajakso. Tä-
män seurauksena patteriston 
koottu erikoulutusjakson tais-
teluharjoitus muutettiin kol-
meksi erilliseksi yksikköharjoi-
tukseksi. 

Perusyksikkökohtaiset har-
joitukset saatiin läpivietyä 
suunnitelman mukaisesti. Nel-

jän koulutusviikon jälkeen ko-
ronatilanne pohjoisessa muut-
tui ja Jääkäriprikaatissa pää-
tettiin siirtyä kahden viikon 
koulutuskiertoon, jossa pal-
veluksessa oltiin neljä viikkoa 
ja kaksi viikkoa vapaalla. Jou-
duimme jälleen kerran suun-
nittelemaan koulutuksen uu-
den rytmin mukaiseksi. 

Erikoiskoulutusjakso

Toukokuu aloitettiin Rovajärvel-
lä erikoiskoulutusjakson tais-
telu- ja ampumaharjoituksel-
la. Osastoinnin takia harjoitus 
järjestettiin kahdessa osassa. 
Ensimmäiseen osaan osallis-
tui kaksi osastoa ja toiseen yk-
si osasto. Molempien viikkojen 
harjoitukset järjestettiin todella 
lumisissa olosuhteissa. Vaikka 
elettiin jo toukokuuta, niin lunta 
oli paikoin toista metriä. Tämä 
teki toiminnan todella haasta-
vaksi. Iltapäivän lämpö ja met-
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rinen hanki opettivat taisteli-
joille, kuinka raskasta taiste-
lutoimet voivat keväisessä La-
pissa olla. 

Joukkokoulutusjakso

Joukkokoulutusjakso oli tar-
koitus aloittaa Ilmapuolustus-
harjoituksella, joka on ilma-
torjuntajoukkojen tärkein yk-
sittäinen harjoitus. Koronara-
joitusten takia IPH1/20 järjes-
tettiin supistettuna, emmekä 
päässeet tällä kertaa osallis-
tumaan harjoitukseen.  

Joukkokoulutusjakson har-
joitukset pidettiin sen sijaan 
osastoittain ja ne toimivat sa-
malla saapumiserän ”loppuso-

tina”. Kaikki harjoitukset saa-
tiin läpivietyä tavoitteet saa-
vuttaen. Ilmatorjuntaohjuspat-
terin (90M) joukkokoulutus-
kauden harjoituksessa joukon 
suorituskyky mitattiin ulkoisen 
arvioitsijan toimesta. Joukon 
suorituskyky arvioitiin erittäin 
hyväksi, mikä kertoo koulutta-
jien hyvästä ammattitaidosta, 
koulutettavien kyvystä omak-
sua opetetut asiat ja organi-
saation kyvystä mukautua 
muuttuviin olosuhteisiin. 

Koko patteriston väen hen-
ki on ollut esimerkillisen hy-
vä, vaikka ulkoiset olosuhteet 
muuttuivat merkittävästi ke-
vään aikana. Juhannusviikolla 
Rovaniemen ilmatorjuntapat-

teristosta kotiutuu joukko, jo-
ka on suorittanut varusmies-
palveluksena poikkeusoloissa 
ja suorittanut sen erinomai-
sella asenteella! Myös palve-
lustaan jatkavilla varusmiehil-
lä on hyvät edellytykset ottaa 
vastaan heinäkuussa palve-
luksen aloittava saapumiserä.
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Kevät 2020 oli suunnitel-
tu ihan erillä tapaa kuin 
se nyt toteutui. Kukaan 

- ei kukaan - osannut ottaa 
huomioon pandemian aiheut-
tanutta Korona-virusta. Ei ai-
nakaan meillä ollut esillä vaih-
toehtoa, jossa lähes kaikki ta-
pahtumat peruutetaan. Kat-
seemme on kuitenkin suun-
nattu syksyyn, jolloin toivotta-
vasti saamme kutsunnat ja re-
servin eri harjoitukset toteutet-
tua suunnitelmien mukaisesti.

Reservin ylennykset

Reservin ylennyspäivämäärät 
ovat yleensä 4.6. sekä 6.12. 
Ylipäällikkö ylentää upseerit ja 
aluetoimiston päällikkö ylen-
tää miehistön ja aliupseerit. 
Tänä vuonna emme voineet 
toteuttaa perinteistä koottua 
ylentämistilaisuutta lippujuh-
lapäivän aikoihin. Muistimme 
ylennettyjä ylennyskirjoilla ja 
onnitteluilla. Onnittelut vielä 
kerran ylennetyille!

Ylennykset eivät tule auto-
maattisesti. Ylentämisen edel-
lytyksenä on, että ylennettä-
vä on saanut ylemmän soti-
lasarvon mukaista tehtävää 
vastaavan koulutuksen ja et-
tä hän on muutenkin ominai-
suuksiltaan ylennettäväksi so-
piva. Yleensä edellytyksenä 
on, että henkilö on edellisen 
ylennyksen jälkeen osallistu-
nut puolustusvoimien johta-
maan reservin koulutukseen. 
Eli joko kertausharjoituksiin tai 
puolustusvoimien vapaaehtoi-
siin harjoituksiin. Viimeisim-
män reservin koulutustapah-
tuman arvostelujen tulee olla 
vähintään tasoa 3. Tämä on 
siis se harjoituksen päätteek-
si esimiehen tekemä arviointi. 

Oleellista on myös se, että 
ylennettävä henkilö on sijoitet-
tu tai sijoitettavissa tehtävään, 
joka mahdollistaa ylentämi-
sen. Tämän osalta törmääm-
me aika ajoin ylennysesityk-
siin, joissa sotilasarvo ja so-
dan ajan tehtävä eivät mah-
dollista ylennystä, vaikka esi-

merkiksi vuorokaudet ja osaa-
minen ovat riittävät. Harjoituk-
sissa kannattaa tarkistaa oma 
tehtävä ja vaadittava koulutus, 
jotta edellytykset ylennyksille 
on teknisesti olemassa. Esi-
merkiksi aliupseerin toimiessa 
upseerin tehtävässä ei reser-
viläistä voida ylentää upseerin 
arvoon ilman täydennyskoulu-
tusta. 

Muistan nuoruudessa tilan-
teista, jossa reserviläisiä ylen-
nettiin kertausharjoituksen 
päätteeksi. Tämä on edelleen 
mahdollista, nimittäin jouk-
ko-osaston komentaja tai hal-
lintoyksikön päällikkö voi edel-
leenkin ylentää kertaushar-
joituksessa ansioituneen re-
serviläisen miehistön sotilas-
arvoihin (korpraali, ylimatruu-
si, ylirajajääkäri). Jos minäkin 
vielä muistan ne tapahtumat, 
niin ovat ne varmaan ylenne-
tyille reserviläisillekin olleet 
ikimuistoinen tapahtuma! 

Erilaiset poikkeukset

Erityisissä tapauksissa, vaik-
ka koulutus- ja osaamisvaa-
timukset eivät täyttyisikään, 
voidaan reserviläinen ylentää 
esimerkiksi kriisinhallintateh-
tävän tai maanpuolustuksen 

| Lapin aluetoimiston päällikkö, everstiluutnantti Arto Vaarala

Koronan vuosi 2020
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edistämiseen liittyvien lisäan-
sioiden perusteella. Sama li-
säansioperuste voidaan kat-
soa ylentämisperusteeksi vain 
kerran. Ylentämispäätökseen 
vaikuttavina lisäansioina voi-
daan pitää muun muassa, että 
henkilö on toiminut erityisen 
ansiokkaasti maanpuolustuk-
sen hyväksi.

Ansiokkaaksi toiminnak-
si maanpuolustuksen hyväksi 
luetaan esimerkiksi pitkäaikai-
nen, huomattavan aktiivinen 
ja tuloksellinen toiminta maan-
puolustusjärjestöissä. Samoin 
jäsenyys valtioneuvoston, tur-
vallisuuskomitean, eduskun-
nan puolustusvaliokunnan tai 
eduskunnan ulkoasiainvalio-
kunnassa lasketaan hyväksi. 
Tämän lisäksi kokonaisturval-
lisuuden kannalta merkittä-
vien tehtävien hoitaminen eri 
ministeriöissä ja keskusviras-
toissa sekä talouselämän pii-
rissä taikka maanpuolustusta 
tukeva tutkimustoiminta sekä 
toimiminen kansalaisjärjes-
töissä maanpuolustusta edis-
tävällä tavalla luetaan hyväksi.

Asevelvollista ei ylennetä 
reservissä korkeampaan so-
tilasarvoon, jos hänellä on ri-
kosrekisterissä merkintä lain-
voimaisesta tuomiosta. Henki-
löä koskevat tiedot poistetaan 
rekisteristä eri aikoina ran-
gaistuksen ankaruuden mu-
kaan. Rikosrekisteriotteet ja 
sakkorekisteritiedot siirretään 
asevelvollisrekisteriin, jos-
ta ne tarkistetaan ylennysesi-
tystä käsiteltäessä. Asevel-
vollista ei ylennetä, jos häntä 
koskevan rikosasian käsittely 
on kesken. Sakkorekisterissä 

olevia kahta vuotta vanhem-
pia merkintöjä ei pääsääntöi-
sesti oteta huomioon henkilön 
ylennyskelpoisuutta määritet-
täessä. 

Rinnasteisia kertaushar-
joituspäiviä

Ylennyksien edellytyksenä on 
tietty määrä kertausharjoitus-
vuorokausia tai niihin rinnas-
tettavia koulutustapahtumia.  
Rinnasteinen kertausharjoi-
tuspäivä on koulutustapahtu-
ma, jonka kesto on vähintään 
8 tuntia sotilaallista, sotilaalli-
sia valmiuksia palvelevaa tai 
kokonaisturvallisuutta palvele-
vaa koulutusta. 

Rinnasteisuutta harkittaes-
sa kiinnitetään huomio kou-
lutuksen sisältöön, onko ky-
seessä siis ollut tosiasiallisesti 
poikkeusolojen osaamisen ja 
toimintakyvyn kehittämiseen 
liittyvää koulutusta. Tämän 
säännön täyttyminen on pe-
rusedellytys rinnasteisuuksia 
harkittaessa. 

Kaikki Puolustusvoimi-
en vapaaehtoiset harjoituk-
set (PVVEH) lasketaan täysi-
määräisesti kertausharjoitus-
päiviksi. Tämäkin kannattaa 
muistaa, kun saa kutsun va-
paaehtoiseen harjoitukseen. 
Hyvän ja tehokkaan koulu-
tuksen lisäksi voi saada juuri 
puuttuvat kertausharjoituspäi-
vät täyteen.

Rinnasteisia koulutusta-
pahtumia ovat myös esimer-
kiksi Alueellinen maanpuo-
lustuskurssi sekä niiden täy-
dennys- ja jatkokurssit. Myös 
Maanpuolustuskoulutusyhdis-

Lapin aluetoimiston vuosipäivän konsertti 2020

tyksen toimeenpanemat soti-
laallisia valmiuksia palvelevat 
kurssit ovat rinnasteisia koulu-
tustapahtumia. Koulutuksesta 
voidaan johtajalle, kouluttajal-
le/vast. ja kurssilaiselle myön-
tää esityksestä rinnasteisia 
kertausharjoituspäiviä. Ennen 
varusmiespalvelusta tai nais-
ten vapaaehtoista asepalve-
lusta suoritettuja koulutusta-
pahtumia ja kursseja (vast.) ei 
merkitä asevelvollisrekisteriin 
kertausharjoitukseen rinnas-
tettavana koulutuksena. 

Koulutus jatkuu

Olemme kamppailleet poik-
keusoloissa muutamia viikko-
ja. Yhteiskunnan toimintaky-
ky on ollut kaiken kaikkiaan 
hyvä. Tällä hetkellä puhutaan 
uudesta normaalista. Kanssa-
käyminen ihmisten kesken tu-
lee muuttumaan ainakin joksi-
kin aikaa, ellei sitten jopa py-
syvästi. Tämä vaikuttanee yh-
teiskunnan muihin toimintoihin 
enemmän kuin puolustusvoi-
mien toimintaan. 

Me jatkamme omalta osal-
tamme valmistautumista poik-
keusoloihin. Tarkoituksena on 
jatkaa reservin koulutusta eri 
harjoituksissa heti kesän jäl-
keen. Aluetoimistosta on läh-
tenyt tai lähtemässä melkoi-
nen määrä kirjeitä reserviläi-
sille. Toivottavasti pandemian 
ennustettu toinen aalto ei estä 
harjoituksien pitämistä. 

Nyt on hyvä hetki suunna-
ta ulos liikkumaan ja kuntoile-
maan kukin omalla tavallaan. 
Toivotan touhukasta kesää 
kaikille Lapin aluetoimistosta!     
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Lapin sotilassoittokunta
| Päällikkökapellimestari, musiikkimajuri Jaakko Nurila

Lapin sotilassoittokunnan 
kuluvan vuoden suunni-
telmat menivät monella 

tapaa uusiksi. Pakkaa ei häm-
mentänyt yksin Korona. Saim-
me viime joulukuussa tiedon, 
että kapellimestarit Laivaston 
soittokunnan ja Lapin sotilas-
soittokunnan kesken vaihtu-
vat helmikuun alussa. Äkkisel-
tään tällainen henkilövaihdos 
saattaa tuntua vähän merki-
tykselliseltä, mutta orkesterin 
näkökulmasta, kapellimestari-
muutoksilla on aina painoar-
voa. Jutun lopussa on musiik-
kikapteeniluutnantti Tero Hai-
kalan terveiset Laivaston soit-
tokunnasta.

Kapellimestarin työ näyt-
täytyy ulospäin usein siltä, et-
tä johtaja liikehtii tahtipuikon 
tai marssisauvan kanssa or-
kesterin edessä. Jotta toimin-
nalla olisi mitään yhteistä joh-
tamisen kanssa, täytyy liik-
keillä pystyä antamaan infor-
maatiota soittajille. Yhteinen 
kieli ja vuorovaikutus on löy-
dyttävä nopeasti. Suuri osa 
johtamistilanteista on sellai-
sia, että musiikin tai esiintymi-
sen tilanteet ovat jokseenkin 
ennalta tiedossa - vaikka ”ra-
patessa roiskuu” - ovat esityk-
set siten myös harjoiteltavis-

sa. Sotilassoittajille tutut pa-
raati- ja muut seremonialliset 
esiintymiset pitävät sisällään 
runsaasti muuttujia, joita on 
vaikea sopia etukäteen. Esi-
merkiksi katselmustilanteessa 
kapellimestari yhteen sovittaa 
musiikin alkamisen ja päätty-
misen komentajan ja paraa-
tijoukon johtajan toimintaan. 
Musiikki rytmittää ja kehys-
tää muutenkin seremonioiden 
kulkua, vahvistaen juhlavuutta 
ja kokonaiselämystä. Kapel-
limestarin on syytä olla näis-
sä tilanteissa hereillä. Aina 
kaikki ei ole mennyt niin kuin 
ohjesääntö tai käsky sanoo. 
Oikealla musiikin ajoituksel-
la näistä tilanteista selvitään 
niin, että yleisö ei huomaa oi-
keastaan mitään. 

Seremoniat ovat perintö 
entisaikojen äkseerauksesta, 
joilla sotajoukkoja voitiin siir-
tää taistelukentällä hallitusti. 
Myös musiikin (marssin) ryt-
mi ja poljento (nopeus) ovat 
toimineet operatiivisessa käy-
tössä. 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 

drum magare (rummun lyöjä) 
ja piiparit (pillin tai huilun soit-
taja ja melodian soittaja). Kun 
soittimia ei ollut, saatettiin lau-
laa tai huutaa. Marssilaulupe-
rinne on syntynyt tästä tavas-
ta. Julmimmat ja ronskimmat 
sotaväen marssilaulut olivat 
voimissaan vielä sota-aikoina. 
Suomalaiset ovat olleet vihas-
saankin suhteellisen asiallisia 
ja maltillisia. Jatkosodan aika-
na joukkoja jopa käskettiin hil-
litsemään kaikkein hurjimpia 
”ryssän tappo lauluja”, ettei vi-
hollinen liikaa ärsyyntyisi. 

Musiikkia ja taidetta on ai-
na käytetty vaikuttamisen väli-
neenä propagandassa ja pal-
velemaan kulloisten valtaa-
pitävien tavoitteita. Ilmiö on 
nähtävissä vielä nykyäänkin. 
On suorastaan hämmentävää 
katsoa pompöösejä kulisseja 
vaikka Pohjois-Koreasta, jos-

Musiikkikapteeniluutnantti Tero Haikala
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Musiikkikapteeniluutnantti Tero Haikala

sa taiteilijat laulavat kyyneleet 
silmissä ylistystä ja riemuit-
sevat johtajansa saavutuksis-
ta. Mutta osataan sitä muual-
lakin; sosiaalisesta mediasta 
löytyy valtava määrä tilantei-
ta, joissa kansallishymni soi 
ja tunnelmasta välittyy vah-
va isänmaallisuus. Yhdysval-
loissa sotilassoittokunnat ovat 
hyvin resursoituja ja tiiviis-
ti mukana esimerkiksi urhei-
lutapahtumissa, joissa puit-
teet ovat suuret ja mahtavat. 
You Tubesta voit katsoa esi-
merkiksi Super Bowl ottelun 
avauksen, jossa jo edesmen-
nyt Whitney Houston luikaut-
taa kansallishymnin valtavan 
sotilassoittokunnan ja Hornet-

tien ylilennon säestämänä. Si-
tä katsoessa ja kuunnellessa 
ihokarvat nousevat pystyyn 
marinoituneemmallakin soti-
laalla.

Isänmaallisuus on Suo-
messa varsin hyväksytty aa-
te tai ilmiö.  Isänmaallisuus 
on luonteeltaan puolustavaa 
sekä sotilaallisesti että kult-
tuurisesti, enkä kirjoitukses-
sani käsittele ääri-ilmiöitä tai 
populismia aiheen ympäril-
lä.  Maanpuolustustahtoa mi-
tataan eri tavoin ja ikäluokki-
en halua puolustaa Suomea 
- se on yksi tapa myös isän-
maallisuuden arviointiin. Täs-
sä kohtaa katseet kääntyvät 
usein nuoriin, ikäluokkaan, jo-
ka on varusmiespalveluksen 
kynnyksellä tai kiinnostavassa 
iässä sotilaallisen suoritusky-
vyn näkökulmasta; siis nuori 
tai nuori aikuinen. Tämän ikäi-
siin ihmisiin suunnataan tavat-
tomasti myös kaupallisia odo-
tuksia, vaikka väki vanhenee-
kin.

Sotilasmusiikille annettiin 
tehtävä kohdentamaan vaikut-
tavuuttaan erityisesti nuoriin. 
Tehtävä oli äärimmäisen vai-
kea. Vaikka käytössä olisi ollut 
osaavin muodin ja erilaisten 
musiikillisten suuntauksien vi-
vahteet ymmärtävä ammat-
tilaisjoukko, olisimme toden-
näköisesti onnistuneet vain 
osittain. Puolustusvoimien ko-
mentajan vaihduttua, odotuk-
sia sotilasmusiikin suhteen 
laitettiin samalla uusiksi - tai 
oikeastaan vanhaksi. Se, et-
tä ”sotilasmusiikki kuuluu kai-
kille” on hyvä asia. Puolustus-
voimien kesäkiertueen yhtey-
dessä tehdyn yleisötutkimuk-
sen positiivinen lopputulema 
oli se, että tapahtumaan tultiin 
kuuntelemaan nimenomaan 
sotilassoittokuntia ja se, että 
musiikista pitivät tasaisesti eri 
ikäiset kuulijat. Tapahtuman 
vetovoima perustui konsert-
tiin. Onnistuimme paremmin 
kuin arvasimmekaan. 

Miten nuoriin siis vaikute-
taan? Mielestäni keskusteluis-

sa on jäänyt aivan liian vähäl-
le huomiolle nuorten vanhem-
mat ja heidän isovanhempan-
sa. Arvot, mielipiteet, elämän-
tapa ja asenteet siirtyvät kui-
tenkin vanhemmilta lapsille. 
Vanhemmat myös kontrolloi-
vat lastensa kaveripiiriä - juu-
rikin tästä syystä. Huomaan 
itsekin omaksuneen hyvin sa-
manlaisen arvomaailman vel-
jeni ja vanhempieni kanssa. 
Nähtäväksi jää se, minkälaisia 
arvoja omat lapseni aikuisena 
kantavat mukanaan.

Sotilasvala on merkittävä 
juhlapäivä palvelustaan suo-
rittavalle varusmiehelle ja hä-
nen läheisilleen. Se on ta-
pahtuma, joka kokoaa yhteen 
perheenjäseniä nuorimmasta 
vanhimpaan. Yhtä merkittäviä 
juhlia ei kovin montaa elämän 
varrelle tule. Koulun lopettajai-
set ja merkittävät perhejuhlat 
vetävät vertoja tälle tapahtu-
malle. Poikkeuksellista juhlas-
sa on se, että tapahtumaa juh-
listaa yhtä aikaa myös iso osa 
varuskuntaa ja mukana ovat 
palvelustoverit omaisineen. 
Kun ajattelee pandemian tuo-
maa poikkeusolojen proble-
matiikkaa, juuri tämän massa-
tapahtuman poisjäänti harmit-
taa eniten. 

Ylikapellimestari vaihtuu

Puolustusvoimien ylikapelli-
mestari Jyrki Koskinen siirtyy 
vuodenvaihteessa reserviin. 
Joulukuun alussa tehtävässä 
perehtymisen aloittaa Kaartin 
soittokunnan nykyinen päällik-
kökapellimestari Pasi-Heikki 
Mikkola. Tästä voi päätellä, et-
tä seuraavaksi katseet kohdis-
tuvat jo Kaartin soittokunnan 
päällikön valintaan. Kevään 
valinkokeissa Taideyliopiston 
Sibelius-Akatemiassa oli tä-
nä vuonna ilahduttavasti usei-
ta hakijoita sotilaskapellimes-
tareiden koulutusohjelmaan. 
Toivotaan, että pääsykokeissa 
näytöt onnistuvat ja saamme 
uusia tekijöitä alalle. 
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Siirryin helmikuussa 
Jääkäriprikaatista, La-
pin sotilassoittokun-

nasta tänne Turkuun, Merivoi-
mien esikuntaan. Aloitin ka-
pellimestarina Laivaston soit-
tokunnassa ja vanha musiik-
kikapteenin arvoni muutettiin 
Merivoimien tapaan musiikki-
kapteeniluutnantiksi.

Maisemanvaihdos Lapin 
jylhästä luonnosta tänne ete-
läiselle rannikolle on ollut suh-
teellisen suuri. Jos Lapissa 
piti säännöllisesti pysähdellä 
porotokkien vuoksi, ovat met-
säkauriit ja peurat täällä Var-
sinais-Suomessa lähes yhtä 
näkyvästi esillä. 

Laivaston soittokunta on 
Merivoimien sotilassoitto-
kunta, joka vietti viime vuon-
na 100-vuotisjuhliaan. Soitto-
kunta on ollut merkittävä mu-
siikillinen toimija alueellaan. 
Vahvuudeltaan soittokunta on 
muutaman viran verran suu-
rempi kuin Lapin sotilassoitto-
kunta. Muuten soittokunnissa 
ei juurikaan eroja ole - ei edes 
esiintymismatkojen suhteen. 
Kun Rovaniemeltä lähdettiin 
Utsjoelle tai Kajaaniin, oli mat-
kustusaika työpäivän mittai-
nen. Paljoakaan vähemmällä 
ei täällä Turussa pääse. Län-
sirannikkoa on pitkälle Vaa-
saan ja Pietarsaareen saakka 
ja se on Laivaston soittokun-
nan toiminta-aluetta.

Koen että työ Laivaston 
soittokunnan kanssa on läh-
tenyt minulla hyvin liikkeelle. 
Henkilökunta on hyvin moti-
voitunut ja osaavaa. Tehtävis-
sä ja niiden rytmityksessä on 
mielestäni hyvin onnistuttu.

Lapin tuliaisina halusin tuo-
da Turkuun innokasta otet-
ta uusiin toimintatapoihin ja 
heittäytymistä haasteisiin. Se 
että on kykyä nähdä asioita 
niin pitää olla myös kykyä teh-
dä asioille jotain. Uskon, et-
tä meillä on siihen täällä erin-
omaiset edellytykset. 

Oli vaativa tehtävä tuottaa 
4.6 Lippujuhlan päivän kon-
sertti poikkeusolojen tilan-
teessa. Toimintamme mer-
kitys kasvoi valtavasti, kun 

Merelliset tervehdykset Laivaston soittokunnasta!
| Musiikkikapteeniluutnantti Tero Haikala

Merivoimien järjestettäväksi 
suunniteltu Lippujuhlan päi-
vän paraati jouduttiin peruut-
tamaan. Konserttia saattoi 
seurata suorana YLE:n kana-
vilta ja myöhemmin Areenas-
ta. 

Lappi teki minuun lähte-
mättömän vaikutuksen. En vä-
sy muistelemaan puhdasta ja 
karun kaunista luontoa enkä 
erinomaista työyhteisöä Lapin 
sotilassoittokunnassa. Toivot-
tavasti pääsen sinne pian taas 
käymään. 
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Tuli maaliskuu ja kevään 
piti olla touhua täynnä, 
mutta kuinkas kävikään. 

Pandemia muutti kaiken.
Olin valmistautumassa kah-

den sisaren kanssa 13.3. tal-
visodan päätymisen kahvitus-
palveluiden hoitamiseen seu-
rakuntasalilla, mutta tuli tieto, 
että juhlaa ei voidakaan pitää 
ja samalla selvisi myös, että on 
aloitettava erikoisjärjestelyiden 
miettiminen sotilaskodilla.  Ari 
Pekkala, joukko-osaston huol-
to-osastolta, oli käynyt neuvot-
telemassa sotilaskodilla, mi-
ten edetään tässä tilantees-
sa.  Tuntui hienolta, että mei-
dän kanssa neuvoteltiin jo heti 
ensi metreillä. Tunsimme kuu-
luvamme tähän huollon jouk-
koon yhtenä lenkkinä.

Jääkäriprikaati ilmoitti jaka-
vansa varusmiehet kolmeen 
ryhmään ja meidän tuli sopeut-
taa sotilaskotipalvelut myös tä-
hän kuvioon. Yhdistyksen pu-
heenjohtajana jouduin mietti-
mään erilaisia asioita, mutta 
annoin vastuun asioiden hoi-
tamisesta sotilaskotipäälliköl-
le, koska olimme siirtymäs-
sä poikkeusoloihin. Kirjoittelin 
maastokeikoille ohjetta auton 
tavaravalikoimasta ja toiminta-

tavoista sekä auton desinfioi-
misesta. Se oli yksi tärkeä teki-
jä, joka tuli huolellisesti hoitaa 
joukko-osaston antamien oh-
jeiden mukaisesti.

Lähdin ensimmäiselle 
maastokeikalle Mannin Seijan 
kanssa, koska halusin tarkas-
taa ohjeen toimivuuden käy-
tännössä. Ohjeistimme asi-
akkaamme käyttämään käsi-
desiä ennen myyntityön aloit-
tamista ja tämä toimi heidän 
kanssa aivan hienosti. Asiak-
kaat olivat hyvin motivoitunei-
ta maasto-olosuhteisiin ja heil-
lä ei ollut mitään paniikin omai-
sia ajatuksia. Mielelläni olisin 
halunnut käydä keikoilla, mutta 
maan hallituksen linjaus + 70 
vuotiaista vei mahdollisuuteni 
ja aloin etänä hoidella maas-
tokeikkoja sotilaskotipäällikön 
avuksi. Leirikeikoille on muo-
dostunut luotettava ja ”vakio” 
sisarjoukko unohtamatta vel-
jiämme, jotka ovat kiitettäväs-
ti käyneet ajamassa sotilas-
kotiautoamme ja osallistumal-
la myös myyntityöhön. Heidän 
motivaatio joutuu koetukselle, 
jos vielä aamulla on tieto, että 
palveluita halutaan ja kun pai-
kanpäälle mennään, niin tilan-
ne on muuttunut eikä asiasta 

ole kerrottu meille mitään. Ih-
mettelen tätä toimintaa, mietti-
kää kouluttajat, että me yritäm-
me auttaa varusmiesten jak-
samista, jotta heidän motivaa-
tionsa säilyisi.

Jääkäriprikaatin puolelta 
sotilaskotiasiat on otettu hyvin 
huomioon ja olemme raportoi-
neet heille henkilökunnan ja si-
sarten tilanteen joka päivä.

Tässä vaiheessa emme ole 
vielä joutuneet lomauttamaan 
työntekijöitämme, mutta toi-
von, ettemme joutuisikaan lo-
mautuksiin. Työntekijöiden mo-
tivaatio on ollut todella positii-
vista ja joustavaa ja he ovat 
lähteneet maastokeikoille opet-
telemaan myös leiritoiminnan 
mahdollisuuksia. Yhdistys sai 
haasteen Luonetjärven yhdis-
tyksen puheenjohtajalta palki-
ta työntekijöitä ja niin teemme. 
Annamme heille jokaiselle vil-
lasukat lämmittämään jalkoja 
raskaiden päivien jälkeen. 

Näin on pyöritetty tätä so-
tilaskodinpalveluita jo monta 
viikkoa ja edelleen tällä kol-
men osaston toimintamallilla 
mennään, kuinka kauan – se 
on arvoitus. 

Masennus meinaa iskeä, 
kun ei pääse toimimaan va-
paasti, kun kuitenkin vielä olisi 
tarmoa tehdä tätä vapaehtois-
ta työtä. Nyt on yhdistyksen 
mietittävä poikkeusolotoimin-
tamuotoja uudella tavalla, kos-
ka asiat on vain ajateltu mah-
dolliselta sodanuhan kannalta 
ja epidemiat ovat todennäköi-
semmät poikkeusolotapahtu-
mat jatkossa.  Epidemioiden 
toimintatapamallit on mietittä-
vä joukko-osaston kanssa ja 
myös sotilaskotiliiton on käytä-
vä neuvottelut puolustusvoimi-
en kanssa, jotta ohjeistus olisi 
joka joukko-osastossa saman-
lainen.

Tässä näitä ajatuksia ko-
tioloista käsin ja toivon, että 
mahdollisimman pian pääsem-
me jälleen palvelemaan uutta 
saapumiserää turvallisin mie-
lin.

Ihmeellinen kevät 2020....
|Rovaniemen Sotilaskotiyhdistys ry:n puheenjohtaja, Vappu Alapeteri
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Sodankylän Sotilaskodin kaunistuksena 
34 vuotta vanha appelsiinipuu
”Pohjanmaan Jääkäripataljoo-
na muutti Vaasasta Sodanky-
lään vuonna 1964.  Siitä lähtien 
on Kello-, Kulta- ja Silmälasiliike 
A. Pulkkinen palvellut varuskun-
taa, sen henkilöstöä, perheitä 
sekä varusmiehiä.  Varusmies-
ten näönhuollon ovat Pulkkisen 
optikot hoitaneet monen vuosi-
kymmenen ajan.  Tästä kaikesta 
kiittäen halusimme lahjoittaa itse 
kasvattamamme appelsiinipuun 
Sodankylän Sotilaskotiin, kun lii-
ketoimintamme Sodankylän liik-
keessä loppui vuoden 2019 syk-
syllä omistajasisarusten jäätyä 
eläkkeelle.

Isämme Anselm oli laittanut 
keväällä 1986 appelsiinin sieme-
niä kukkapurkkiin itämään.  Yksi 
taimista alkoi kasvamaan.  Isäm-
me menehtyi sairaskohtaukseen 
saman vuoden elokuussa, ja ap-
pelsiinikasvin hoito siirtyi Hel-
jä-äidille.  Kasvi jatkoi kasvamis-
taan ja tuuhentui.  Appelsiinipuu 
teki 30 vuotiaana kaksi ihanasti 
tuoksuvaa kukkaa ja uusissa leh-
dissä on raikas sitrushedelmän 
tuoksu.  

Heljä-äitimme oli Sodanky-
län Sotilaskotiyhdistyksen pitkä-
aikainen jäsen.  Hän poistui kes-
kuudestamme 26.1.2020 98 vuo-
den ikäisenä.

Pekka, Matti ja Sirkka”

Heljä Pulkkinen (1922-2020) 
liittyi yhdistykseemme 4.8.1964.  
40-vuotismerkin hän sai v. 2004. 
Heljä osallistui aktiivisesti soti-
laskotityöhön aina ystävällisenä 
ja avuliaana.  Leveästi hymyillen 
hän palveli varusmiehiä tiskin ta-
kana ja lämminhenkisenä ihmi-
senä kuunteli auliisti heidän ilo-
jaan ja surujaan.  Aktiivivuosien 
jälkeen hän oli monia vuosia kan-
nattajajäsenemme. 

Appelsiinipuu tuo nyt 
vihreyttä ja vehreyttä 
Sotilaskotiimme.  
Kuva Marita Lintula.
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Sodankylän Sotilaskodin kuulumisia 

Korona on hallinnut elämääm-
me jo useamman kuukauden ja 
hallitsee vielä ties kuinka kauan.  
Kalenterit tyhjenivät kerralla, kun 
kaikki kokoontumiset jouduttiin 
peruuttamaan olympiakisoista 
alkaen.  Meillä peruttiin yhdistyk-
sen kevätkokous, sisarillat, Soti-
laskotiliiton kevätkokous, ja myös 
johtokunnan kokoukset laitettiin 
tauolle.  THL:n ohjeiden mukaan 
perustimme varautumisryhmän, 
jonka tehtävänä on koordinoida 
toimintaa poikkeusolojen aikana 
johtokunnan valtuuttamina.  Ryh-
män muodostavat johtokunnan 
puheenjohtaja Riitta Sassali, va-
rapuheenjohtaja Marja Tuovinen 
ja sotilaskodinhoitaja Marita Lin-
tula.  Ryhmä on raportoinut teh-
dyistä päätöksistä ja toimenpi-
teistä viikoittain tekstiviestein. 

Varsinainen sotilaskotimme 
eli Ykkössotku, joka sijaitsee va-
ruskunta-alueen ulkopuolella, on 
suljettu niin kauan, kunnes San-
na ja Sauli ja Jääkäriprikaati an-
tavat luvan avata se uudelleen.  
Varuskunta-alueella oleva Pik-
kusotku on palvellut varusmiehiä 
ensin kokopäiväisesti ja sittem-
min vain iltaisin. Ja kun asiakkai-
ta on vain 1/3 tavanomaisesta ja 
siviilit ovat poissa, niin Pikkusot-
kun kapasiteetti riittää hyvin.  
Munkit paistamme ja suolaiset 
teemme yhä edelleen Ykkössot-
kussa. Ja Kuukkeli, meidän sot-
kuautomme, on lennähtänyt aina 
sinne, minne on pyydetty. 

Sisaret 70+ ovat karantee-
nissa eivätkä voi osallistua soti-
laskotityöhön.  Nuoremmat sisa-
ret ovat jonkin verran osallistu-
neet työvuoroihin, mutta pääosin 
hommat on hoidettu vakituisten 
voimin.  Heille kuuluu iso kiitos 
jaksamisesta tiuhaan muuttuvis-
sa olosuhteissa!  He varmaan 
desinfioivat pintoja, laitteita ja vä-
lineitä jo unissaankin!

Varusmiesten viihtymistä sil-
mällä pitäen olemme kalusta-

| Leila Karhapää

neet kierrätyshuonekaluista Yk-
kössotkuun kodinomaisen olo-
huoneen, jossa varusmiesten on 
mukava istuskella, lukea lehtiä 
(niitä tilaamme vielä joitakin) tai 
kirjoja kirjastostamme.  Lisää kir-
javalikoimaa oli tiedossa Sodan-
kylän Sompion kirjastosta; oli so-
vittu, että kirjastoauto Hilla poik-
keaa 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 arvoi-
sensa reviirin myös meidän kuu-
si (kuvaan mahtui vain kolme) 
ikinuorta 24/7-sisarta pukeutu-
neina sisarvaatteisiin eri vuosi-

kymmeniltä.  Sieltä he seuraavat 
tarkasti salin tapahtumia, ja sor-
mi nousee pystyyn heti, jos kiro-
sana kuuluu tai muuta asiatonta 
käytöstä ilmenee.  Onneksi nä-
mä nykynuoret ovat hyvin käyt-
täytyviä ja toiset huomioon otta-
via, joten sormi nousee harvoin.  

Uudet alokkaat astuvat palve-
lukseen heinäkuun alussa, ja toi-
minta jatkuu koronan tahdittama-
na: läheisten päivä ja vala Ylitor-
niolla on peruttu.  Vala toteutuu 
varmasti jossain muodossa; ai-
ka näyttää miten. Elämme todel-
la poikkeavia aikoja, mutta em-
me ole yksin, vaan meillä on lu-
kemattomia kanssakulkijoita sa-
massa 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 Lauluvei-
kot, Pohjan Mieslaulajat, Rova-
lan kuoro, Seitakuoro ja Sodan-
kylän Mieslaulajat, yhteensä n. 
100 laulajan voimin.  

Yleisölle tarjottiin monipuoli-
nen kattaus Lappiin nivoutuvia 
lauluja: ”Kairojen Pelimannis-
sa” kaivettiin kultaa Lapin kulta-
mailla, ”Jätkän lauantaissa” ses-
tottiin tukkijoella, ”Inarinjärvellä”,  
maailman kauneimmalla järvel-
lä, mittailtiin järven syvyyttä lau-
lavan poromiehen Eero Maggan 
matkassa, ”Tunturikulkijan tun-
nelmissa” samoiltiin tunturissa, 
”Joikufantasia” vei taas mystisiin 
saamelaistunnelmiin kuorojen 
yhteisesityksenä. 

”Lappi ei ole vain tietyt tuntu-
rit ja porot, vaan myös muu elä-
mä täällä”, kuten tapahtuman ko-
konaisuudesta ja teemasta vas-
tannut Merja Yli-Tepsa kiteytti. 
”Ei oo häppee syntyy Lappiin” on 
yleismaailmallinen totuus laulet-
tunakin.

Munkkikahveja juodessa kuu-
li monesta suusta ylistäviä kom-
mentteja; yleisö oli silminnähden 
tyytyväinen konsertin antiin ja 
toivoi pikaista uusintaa.

Salintäysi yleisö nautti täysin siemauksin kuorojen lauluista. Kuva Riitta Sassali.

Kuukkeli lähdössä varusmiehiä ilahduttamaan vihreän sisaremme 
Susanna Seppälän luotsaamana.
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Lapin Ilmatorjuntakilta ry
Sotahistoriasta

Pakoillessani kotona ih-
misiä Koronan takia 
olen lueskellut hyllystäni 

löytyviä kirjoja.
Yksi niistä on Eero Eräsaa-

ren kokoama ”Muistojen kirja”. 
Kirjan eräässä kertomukses-
sa on tuttu nimi luutnantti A. 
Putus. Ilmoittauduin palveluk-
seen Pohjanmaan Ilmapatte-
riston komentajalle eversti-
luutnantti Arnold Airakor-
velle 28.3.1965 uunituoreena 
luutnanttina Kokkolan Pikiruu-
kin kasarmialueella. Putuksen 
nimen hän oli vaihtanut jossain 
vaiheessa Airakorveksi.

Jutun kirjoittaja joukkueen-
johtaja vänrikki Vilho Roinila 
kertoo. !07.Ilmatorjuntakoneki-
väärikomppanian päällikkö oli 
luutnantti P. Björkstam ja jouk-
kueenjohtajina luutnantti A Pu-
tus, kornetti A.Kotiranta ja kir-
joittaja. Karjalan Armeijan hyö-
kätessä kohti Petroskoita (Ää-
nislinna). Jessoilasta Petros-
koihin johtavat) tie ja rautatie 
olivat täynnä joukkoja ja huol-

tokuljetuksia. Komppaniamme 
oli ryhmittynyt asemiin Kutis-
majoen–Sänkäjoen maastoon. 
Karuselli alkoi 14.9.2041 var-
hain aamulla. Vihollisen lento-
toiminta oli aktiivista ja liikkeel-
lä oli paljon pommikoneita ja 
hävittäjiä.

Ensin yritti hävittäjä len-
tää ankarasti tulittaen matalal-
la II joukkueen tuliasemien yli. 
Joukkueen kaikki aseet ampui-
vat kiivaasti, kone leimahti liek-
keihin ja syöksyi metsään.
Muutaman minuutin kuluttua 
hyökkäsi neljän hävittäjän par-
vi tulittaen läheisiä teitä ja tu-
liasemiamme. Yksi sai he-
ti osuman ja putosi metsään. 
Kauempana kyttäillyt kone teki 
kostohyökkäyksen ja sai osu-
mia sekä putosi korpeen.
Kello 16.10 hyökkäsi kol-
me SB-pommittajaa ja neljä 
I17-hävittäjää. Koneet lensivät 
matalalla 10-15 metrin korkeu-
della. Tulta tuli niin, että kor-
vat soivat Komppanian kaikki 
aseet tulittivat maksimitulino-

KILTALAISET!!

Korona aiheutti peruutuksia suunniteltuun toimintaamme. Kevätkokous ja ilmapuolustusseminaa-
ri saatiin toteutettua suunnitellusti. Kansallisen veteraanipäivän ja Kaatuneitten muistopäivien 
seppeleenlaskut toteutettiin rajoitetuin menoin. Seppelpartioissa oli vain 2 henkilöä. Vierailu Hau-
tainmaan ampumaharjoituksessa 29.5. peruttiin. 
Saapumiserien 2/19 ja 1/20 kotiuttamistilaisuudet järjestetään 18.6.2020 Someroharjulla koulu-
tusosastottain 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 ilmatorjuntapatteristonperinnepäi-
vän ohjelmaan 27.11.2020.
Tästä eteenpäin pyrimme toteuttamaan suunnitellut tilaisuudet.
Tavoitteena on järjestää ”Killan tulevaisuusseminaari” ennen syyskokousta. Seminaariin kutsu-
taan 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 ke-
säkuun loppuun mennessä.

peudellaan. Yksi SB-pommit-
taja putosi palavana läheiseen 
metsään. Toiset hajaantuivat 
ja ottivat korkeutta. Hetken ku-
luttua hyökkäsi jälleen kaksi 
pommaria ja kaksi hävittäjää. 
Niihin ei saatu osumia, mutta 
ei hyökkääjäkään saanut ai-
kaan kuin ankaraa meteliä ja 
hurjaa rätinää. Vihollinen jatkoi 
kolmen koneen muodostelmis-
sa hyökkäyksiään. Kello 17.00 
alkaneen tunnin kuluessa am-
muttiin alas kolme SB 2-pom-
maria. I07.Ilmatorjuntakoneki-
väärikomppania ampui kysei-
sen päivän aikana vaatimatto-
milla aseillaan alas seitsemän 
konetta.

Kyseessä oli siis Karjalan 
Armeija hyökkäys kohti Petros-
koita. Tämän tien suunnas-
sa hyökkäsi mm Jalkaväen-
rykmentti 8 (Ukko-rykmentti). 
Rykmentin komentajana toi-
mi eversti Pietari Autti (Ro-
vaniemi). Hän sai ansiois-
taan Mannerheimin Ristin no 
51 1.3.1942. Todettakoon vie-
lä, että rykmentin I. Pataljoo-
nan konekiväärikomppaniassa 
taisteli tuleva kirjailija, akatee-
mikko alikersantti Väinö Lin-
na.

| Heikki Haapala
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Seminaari järjestettiin 
11.3.2020 klo 18.00 al-
kaen Someroharjulla 

Rykmenttisalissa. Paikalla oli 
noin 40 osallistujaa.

Ilmapuolustusseminaare-
ja on järjestetty Rovaniemellä 
jo lähes 40 vuoden ajan, en-
simmäinen seminaari vuonna 
1983. Silloin aikoinaan nime-
nä oli Pohjois-Suomen ilma-
torjuntaseminaari, mutta aja-
tussisältö ja tarkoitus olivat 
samat. Seminaarit ovat olleet 
julkisia ja niissä on käsitelty 
huipputason alustuksin ilma-
torjunnan tai ilmavoimien his-
toriallisia tai ajankohtaisia ai-
heita. Lapin Ilmatorjuntakilta 
ry ja Lapin Lennoston Kilta ry 
ovat yhdessä olleet vastuussa 
seminaarin järjestelyistä. 

Lapin Lennoston edustaja 
alusti iImavoimien johtokes-
kusten tehtävistä ja toimin-

nasta ja Maanpuolustuskor-
keakoulun ilmatorjuntaopetta-
ja majuri Henri Ruotsalainen 
ilmatorjuntaohjuksista ja nii-
den käytöstä.  

Tänä vuonna seminaa-
ri otettiin myös osaksi Maan-
puoloustuskoulutus ry:n kou-

Lapin Ilmatorjuntakilta ry
Pohjois-Suomen ilmapuolustusseminaari
| Eero Pajula

Alustajat sekä kiltojen puheenjohtajat Arto Rissala ja Heikki Haapala. 

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

lutusohjelmaa. Seminaariin 
oli mahdollista ilmoittautuua 
myös MPK:n sivujen kautta. 

Jos olit nyt vuonna 2020 
estynyt saapumasta tilaisuu-
teen, seuraava mahdollisuus 
on keväällä 2021. Tervetuloa 
silloin.

Kuvat: Eero Pajula
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Jääkäriprikaatin Kilta ry 
Observatorion yhteiskunnallinen merkitys - alueelliset 
ja kansalliset ulottuvuudet   

Tiedettä tehdään, vaikka 
koronavirus tuokin uusia 
haasteita.

Sodankylän geofysiikan ob-
servatorio (Oulun yliopiston 
erillislaitos) ja Ilmatieteen lai-
toksen Arktinen avaruuskes-
kus muodostavat yhdessä So-
dankylän avaruuskampuksen, 
jossa työskentelee yhteensä 
liki 60 henkilöä. Maaliskuun 
puolivälissä Suomen valtion 
päättäessä erilaisista rajoitus-
toimenpiteistä koronapande-
miaan liittyen sekä Oulun yli-
opisto että Ilmatieteen laitos 
määräsivät pääosan henkilös-
töstään 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 kokei-
ta, kun taas valtaosa voidaan 
tehdä missä tahansa, kunhan 
on tietokone ja hyvä nettiyh-
teys. Suurin osa avaruuskam-
puksen työntekijöistä voi jat-
kaa työskentelyään kotona tai 
mökillä. Suurin ongelma liittyy 
kokoontumisrajoituksiin, koska 
tieteen tekemisessä erilaisilla 
kokouksilla ja konferensseilla 
on merkittävä rooli uuden tie-
don hankkimisessa ja levittä-
misessä.

Varmaan kaikki sekä ym-
märtävät että tietävät oma-
kohtaisesti, ettei paraskaan vi-
deoyhteys voi kokonaan korva-
ta normaalia kanssakäymistä 
muiden ihmisten kanssa. Kai-
kesta huolimatta esimerkiksi 
Euroopan Geofysiikan Unioni 
pystyi järjestämään vuosittai-

sen konferenssinsa toukokuun 
alussa virtuaalisesti etäyhteyk-
sillä. 

Viime vuonna osallistuin 
Wienissä kyseiseen konfe-
renssiin monen vuoden tauon 
jälkeen. Konferenssi oli mei-
käläisittäin hyvin massiivinen, 
sillä osallistujia oli 16273 hen-
kilöä 113 maasta ja se kesti 6 
päivää. Konferenssissa pidet-
tiin yhteensä 16250 erilaista 
esitelmää. Suomestakin osal-
listui 203 tutkijaa. 

Sinällään tuollainen konfe-
renssi antaa paljon uutta tie-
toa eri tutkimuksista, mutta 
kuitenkin kukin osallistuja pys-
tyy seuraamaan vain muuta-
mia esitelmiä, jotka pitää valita 
etukäteen riippumatta siitä, on-
ko sisältö sitä, mitä sen oletti 
olevan. Yli sadan rinnakkaisen 
session seuraaminen on su-
la mahdottomuus, eikä kesken 
huonoa esitelmää käytännös-
sä ehdi löytää parempaa esi-
telmää jostakin toisesta ses-
siosta.

Virtuaalisessa kokoukses-
sa monet asiat ovat helpompia 
sekä esitelmöitsijälle että kuu-
lijalle. Esitelmöitsijä ei näe, ke-
tä yleisössä on eikä edes vält-
tämättä, montako kuulijaa hä-
nellä on. Se vähentää esitel-
mästressiä. Kuulijan on puo-
lestaan helppo etsiä sellainen 
esitelmä, joka kiinnostaa. Si-
tä varten vain vaihdetaan link-
kiä, jota seurataan omalta tie-
tokoneelta. Ei siis tarvitse läh-
teä kiertämään koko kongres-
sikeskusta löytääkseen toisen 
session, joka Murphyn lain mu-
kaan on tietenkin aivan vastak-
kaisessa paikassa verrattuna 
siihen, jota alun perin oli seu-

raamassa. Toki askelmittariin 
tulee helposti aivan uusia luke-
mia salista toiseen juostessa.

Väitöstilaisuus koronan 
takia etäyhteydellä

Tutkijanuran yksi merkittävim-
mistä kulmakivistä on oma väi-
töstilaisuus. Se hetki, kun mo-
nen vuoden työ on saatu yk-
siin kansiin ja tieteen tekemi-
sen karikot ja suvantopaikat on 
koluttu. Se hetki, kun antautuu 
julkisesti kokeneemman kolle-
gan piinattavaksi ja joskus jo-
pa kahden kollegan ristituleen. 

Väitöstilaisuus on aina eri-
tyinen tapahtuma, jossa on hy-
vin tarkat akateemiset käyttäy-
tymissäännöt. Tilaisuuteen liit-
tyy monenlaisia ennakkoval-
misteluja ja väitöstilaisuuden 
jälkeen on kahvitilaisuus ja il-
lemmalla karonkka vastavä-
ittäjän kunniaksi. Sen jälkeen 
usein vielä jatketaan juhlimista 
pitkälle seuraavaan aamuun.

Huhtikuun lopulle sovittu 
väitöstilaisuus aiheutti ensin 

| Jääkäriprikaatin Killan varapuheenjohtaja, Apulaisjohtaja, dos., FT, Sodankylän geofysiikan observatorio Jyrki Manninen

Väittelijä sentään sai oikeat väitöskahvit 
23.4.2020.
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valtavasti päänvaivaa, kun ku-
kaan ei oikein tiennyt, miten 
väitöstilaisuus voidaan järjes-
tää tilanteessa, jossa ihmiset 
eivät saakaan matkustaa. Lo-
pulta asia ratkaistiin etäyhte-
yksillä. Koko ajan piti muistaa 
kokoontumisrajoitus, joka salli 
vain alle 10 henkilön tilaisuu-
det. 

Asiaa ei tehnyt yhtään hel-
pommaksi se, että väittelijä oli 
perulainen Edith Liliana Maco-
tela Cruz, joka asuu ja työs-
kentelee Sodankylän Tähte-
lässä, kustos (eli ”erotuomari” 
ja tilaisuuden puheenjohtaja) 
SGO:n johtaja professori Eija 
Tanskanen etätyöskenteli pää-
kaupunkiseudulla ja vastaväit-
täjä oli englantilainen profes-
sori Paul Cannon Birmingha-
min yliopistosta, joka ei saanut 
matkustaa ulkomaille. Tilaisuu-
desta tuli siis pakosta todel-
linen etäväitös, mutta se on-
nistui erinomaisesti pienten al-
kusähellysten jälkeen.

Vastaväittäjä ei ollut kuka 
tahansa kollega, vaan profes-
sori Paul Cannon oli itse val-
mistelemassa omaa väitöskir-
jaansa 1970-luvun lopulla ja 
sitä varten hän teki ohjaajan-
sa professori Michael Rycrof-
tin kanssa äänitaajuisten ra-
dioaaltojen mittauksia Sodan-
kylässä. Myöhemmin Cannon 
työskenteli Iso-Britannian puo-
lustusvoimien tutkijana ja vuo-
det 2014-2017 hän toimi kan-
sainvälisen radiotieteen uni-
onin URSIn presidenttinä. 
Saimme siis väitöstilaisuuteen 
todella kovan luokan vastavä-
ittäjän.

Väitöstilaisuuden järjestä-
misestä, tilaisuuden kulusta ja 
muista asioista pidettiin useita 
etäpalavereja väittelijän, kus-
toksen ja vastaväittäjän kans-
sa edeltävän viikon aikana. 
Osoittautui, että tilanne oli uu-
si ja jännittävä kaikille osapuo-
lille. 

Varsinaisena väitöspäivä-
nä piti järjestää yhteensä neljä 
eri etäyhteyttä. Ensimmäinen 
yhteys varsinaisille osallistujil-
le valmisteluja varten noin tun-
ti ennen väitöksen alkua. Sit-
ten varsinainen yhteys, johon 
kuka tahansa kiinnostunut sai 
liittyä kuuntelijaksi. Se avattiin 
puoli tuntia ennen tilaisuuden 
alkua. Kolmas yhteys heti väi-
töksen jälkeen vastaväittäjäl-
le ja kustokselle lausunnon ja 
arvosanan valmistelua varten. 
Samaan aikaan avattiin nel-
jäs yhteys, jossa kaikki haluk-
kaat saivat onnitella väittelijää 
ja osallistua virtuaalikahveille. 
Väittelijälle kuitenkin järjestet-
tiin oikea kahvitilaisuus, johon 
osallistui neljä henkilöä.

Varsinaisen yhteyden alus-
sa muutamilla ulkomaalaisil-
la kuuntelijoilla oli vaikeuksia 
saada omat mikrofoninsa sul-
jettua, mutta muutaman ve-
näjänkielisen huomautuksen 
jälkeen päästiin aloittamaan 
vain pari minuuttia aikataulus-
ta myöhässä. Tilaisuutta seu-
rasi parhaimmillaan yli 60 hen-
kilöä ympäri maailmaa. Seu-
raajia oli ainakin Japanista, 
Tsekistä, Iso-Britanniasta, Ve-
näjältä, Perusta, Brasiliasta ja 
Kiinasta.

Jos yleensä sanotaan, että 
väitöstilaisuus on yksi mieleen-
painuvimmista kokemuksista 
tutkijan uralla, tällainen poik-
keusolojen aikana järjestetty 
etäväitös se vasta erikoinen 
muisto onkin. Tässä tapauk-
sessa väittelijä sai työstään 
korkeimman mahdollisen arvo-
sanan, joka varmasti vie hänet 
vielä pitkälle tiedemaailmassa.

Etätyö jatkuu ainakin ke-
sän yli

Vaikka erilaisista koronarajoi-
tuksista pikku hiljaa luovutaan, 
on sekä Oulun yliopisto että Il-

matieteen laitos päättäneet 
jatkaa etätyön teettämistä ai-
nakin tulevan kesän yli. Pääs-
täänkö syksyllä palaamaan 
normaaliin työhön, jää nähtä-
väksi. Lukematon määrä eri-
laisia tilaisuuksia tieteellisistä 
konferensseista konsertteihin 
ja muihin yleisötapahtumiin on 
joko peruttu kokonaan tai siir-
retty syksylle tai ensi vuoteen.

Tätä kirjoittaessa on tiedos-
sa, että maailman kuulu So-
dankylän Elokuvajuhlat pide-
tään alkuperäisen aikataulun 
mukaan kesäkuun puolessa 
välissä, mutta kokonaan virtu-
aalisina ja elokuvia voi seura-
ta omalta kotisohvalta. Se jää 
nähtäväksi, miten se käytän-
nössä onnistuu, mutta eipä-
hän ainakaan liput lopu kesken 
missään näytöksessä. Tulee-
kohan mykkäfilmille uusi ylei-
söennätys, kun teltan reunat 
eivät ole rajoittamassa katseli-
joiden määrää.

Rajoitusten höllentäminen 
kesäkuussa antaa jälleen vä-
hän enemmän mahdollisuuk-
sia tavata muita ihmisiä, mutta 
varovaisia silti pitää olla. 

Kirjoittajan etätyöpiste maaliskuun puolivälistä kesän yli.
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Kotiuttaminen ja palveluksen aloittaminen

Kotiuttaminen 165 ja 347 päivää palvelleet   18.6.2020 Sodankylä ja Rovaniemi
Palveluksen aloitus     6.7.2020 Sodankylä ja Rovaniemi
Kotiuttaminen 255 päivää palvelleet   16.9.2020 Sodankylä ja Rovaniemi
Kotiuttaminen 347 ja 165 päivää palvelleet   17.12.2020 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

Jääkäriprikaatin tapahtumia


