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Kutsuvienstilaisuuden vieraana oli muun muassa Jääkäripataljoonan eläkaitynyttä henkitökuntaa ja maanpuotustusjärjestöjen edustajia.





Lapin Jääkäripataljoona juhli
Lapin Jääkäripataljoonan
93. perinnepålvää vietettiin
viime perjantaina teemalla
Lapin Jääkäripataljoona 50
vuotta Sodankylässå. Tänä
vuonna 2. elokuuta tulee
kuluneeksi 50 vuotta siitii,
kun Pohjanmaan Jäåkäd
patatoona siirtyi vaasasta
Sodankylään ja sai vuonna
1966 nimeksi Lapin lääkä-
ripataljoona. Lapin Jääkäri-
pataljoonan perinnepåivää
vietetäiän virallisesti 11.

maaliskuuta, joka on vuon
na 1555 käydyn Joutselän
taistelun vuosipåivå.

Juhlapäivä åloitettiin
seppeleenlaskulla sankari-
vainajien ja vapaussodan
päättymisen muistomerkil
le, jåtkaen paraatikatsel
muksella ja ohimarssilla
Joutselän taistelun muis-
tomerkilä. Peinnepåivån
päiväjuhlassa juhlapuheen
piti kenraali llfk. Halo'
nsn, kerraten pataljoonan

''Lapin Jääkåripataljoo
nan historia hakee vertais
taan puolustusvoimiemme
joukkojen keskuudessa.
Itsenäinen Suomi oli vielä
nuori, kun Polkupydräpatal
joona 1 perustettiin 1921
Karjalan kannaksella- TåG
Pataljoonaa ei oe koskaan
lakkautettu, sen nimi on
vaihtun!t kolme kertaa."

Vuonna 1936 pataljoo-
na sai nimen Jäåkäripa

taljoona 1, 1957 nimeksi
vaihtui Pohjanmaan lää
käfipataljoona, ja vuonna
1966 pataljoona nimettiin
Lapin iääkäripataljoonaksi.

PataUoona
saapui pyöräillen
Sodankyläån

Vuonna 1964 Sodankylä
sai varuskunnan, toisena
sijoitusvaihtoehtona oli Kif
tilä. Halosen mukaan valin
ta oli puolustusvoim ien joh-
dolle kuitenkin helppo, sillä
kunta osoitti monin tavoin
vastaanottohalukkuutensa,

'Tåssä asiåssa teki
kunnallisneuvos ja kunnia
jåäkäri 

^ksoll 
Paarm.n

todella merkittåvän työn
puolustusvoimien sekä
Sodankylän parhaaksi.
Pohjanmaan lääkäripatal-
joonan päåosa saapui 2.
eiokuuta 1964 pyöräilen
Sodankylään."

Käsarmialueella vielä
keskeneräiset ryöt jatkui
vat, rakennussuunnitelmiin
kuuluvista kasarmeista
puuttui noin puolet,samoin
kuin huoltotiloista. Sotilae
kotikin oli vasta rakenteil
la ja kantahenkilökunnan
asunnoista oi vielä noin

neljännes rakentamatta_
Ahtaudesta huolimatta
toiminta lähti Halosen mu
kaan ripeästi käyntiin.

"Pohjoisen olot hyvin
tuntevallå ja hallitsevalla
läåkäriprikaatilla ja sen
iskuportaalla, Lapin Jääkä-
ripataljoonalla on todella
våativa koulutustehtävä,
Kykymme huolehtid
a ueemme turvallisuudesta
ja koskematiomuudesta
on yhtå tärkeää nyt kuin

Lapin -låäkäripatal-
joona monipuolistuu ja
sen vahvuus kasvaa ensi
vuoden alussä voimaan

)ääkäripnkaatin konentaja eversti Penei Koskinen onni$eti Lapin Jäåkäipatatjoonaa sen pet
ärden Jbukossa istumassa Awo Ylitalo (toinen vasenmatta), jonka sanoiftama kappateita esitet
Jouko Iekoniemi ei päässtt juhlaan.

)ääkätipataljoonan pennnepäivän päiväjuhkssa juhlapuheen piti kenmati ttkka Halonen.



50 Yuottaan
astuvan puotustusvoima
uudistuksen myöUt.

"Uskon vakaasti, ettå
henkil6stö ja Sodankytåän
Palvelukseen astuvat ase-
velvolliset muodostavat
hwin koututetun ja tujahen
kisen Lapin Jåäkäripatal
joonan", Halonen toteaa.

Musiikkiesityksiä
ja palkitsemisia

Perinnepäiväjuhtassa kuut-
tiin ensimmäisen kerrån

rilaisuudessa ,(uultim ensimmäEen kerran sodanMätäisen sävettäjån Jouko lekoniemen ja sanojfta-jan Aruo Ylitalon kappate Lautu tapin naa e kuototte ja soritassorttokunna//e sovitettuna.

sodankylälåisen sävelu-
jän Jouto Lkonlem.r ja
sanoittajan Alto Ylltalor
t{appale Laulu Lapin maalle
kuorolle ja sotilassoittokun,
nalle sovitettu na. Kuoro ja
soittokunta esittivät myös
Tekoniemen ja Ylitaton
Rappaleen Lapin jääkärin

Kunnan teruehdyksen
ja onnittelut toi vattuuston
puheenjohtaja Ebl Poikg
la, onnittelut esitti myös
Jäåkäriprikåatin komentaja
eve|sti Pett d Xo6kinon.

Lapln Jääkåripatätjoona
Palkitsee vuosittain me-
nestyneimmän perusyksi
kön, joka saa haltuunsa
vuodeksi i4arskin konepjs
toolin. Lapin kårkikomppa
nia vuonna 2013 oti tuki
komppania, palkinnon otti
vastaan tukikomppanian
päållikk6 kapteeni tfikko
r63kim.a. Vuoden 2013
kouluttajaksi valittiin tuut-
nantti lanlc Jruaola,
joka sai haltuunsa Vaasan
malja-kiertopalkinnon. Jåä-
käriprikaatin Kitta myönsi

kouluttajastipend't tuuf
nantti J.*ko Vionol.llo
ja ylikersantti La$t-Pokka
Olllkalsello. Kapteeni Ta-
Dio Hoppula, yliluutnantti
I'pani lamplnen ja yti
kersantti Ronl löhånon
palkittiin ansioituneina kou-
luttajina Lapin Jåäkäripa-
taljoonan perinnepuukoitta.
Jåäkäriprikaatin komentaja
myönsi aloitepalkkion ja
Jäåkäriprikaatin kunniakir
jan ylikersantti Ltr toF
D-.olle.
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