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Liisa Kuittinen

• Kuusitoista ja puoli minuuttia.
Niin kauan kestää teksasilaisel-

la yliluutnantilla Chase Garcial-
la hiihtää erilaisia esteitä sisältä-
vä Jääkäriprikaatin taitorata, jolla 
testataan hiihto-osaamista.

Tavoiteaika ratakierrokselle on 
seitsemän minuuttia, ja rataennä-
tys on neljä minuuttia ja yhdek-
säntoista sekuntia. Niihin Garci-
alla on vielä matkaa.

–�Tämä on hyvä alku, joku loh-
duttaa.

Garcia myöntää esteharjoituk-
sen olleen rankka.

–�Tämä oli tiukin harjoitus, jon-
ka olen pitkään aikaan tehnyt, hän 
kommentoi kierroksen jälkeen.

Jotain pahempaa on kuitenkin 
vielä luvassa.

YLILUUTNANTTI Garcia on yksi 
viidestätoista Yhdysvaltain Me-
rijalkaväen sotilaasta, jotka osal-
listuvat tällä ja ensi viikolla So-
dankylässä järjestettävälle Jää-
käriprikaatin talvisodankäynnin 
peruskurssille. Kurssilla harjoitel-
laan talvista taistelutekniikkaa ja 
toimintakyvyn ylläpitämistä kyl-
missä talviolosuhteissa.

Ensimmäisellä viikolla kurssin 
osallistujat käyvät läpi talvisodan-
käynnin perusteita. Toisella vii-
kolla he lähtevät maastoon sovel-
tamaan oppeja.

–�Aloitimme tiistaina perusop-
pitunneilla, keskiviikkona aloi-
timme hiihtoharjoituksen, ker-
too Jääkäriprikaatin kapteeni Ju-
ha Massinen.

Amerikkalaissotilaiden lisäksi 
kurssille osallistuu Jääkäriprikaa-
tin omia oppilaita ja Maavoimien 
muiden joukko-osastojen väkeä. 
Kaikkiaan kurssilaisia on 36.

AMERIKKALAISIA sotilaita osallis-
tuu Jääkäriprikaatin talvikurssille 

nyt kolmatta kertaa. Tämän vuo-
den kurssilaisista yksi tulee Alas-
kasta, loput ovat sijoitettuna Me-
rijalkaväen Euroopan-joukkoihin. 
He ovat komennuksella joko Ro-
maniassa tai Saksassa.

Kapteeni Juha Massisen mu-
kaan tänä vuonna kurssille osal-
listuvilla amerikkalaissotilailla ei 
ole juuri hiihtokokemusta kuten 
aiempina vuosina.

–�He ovat aika kokemattomia, 
hän toteaa.

Teksasilainen Chase Garcia 
kuuluu heihin, joilla hiihtokoke-

musta ei ole. Juuri se tekee hä-
nen mielestään kurssista erityi-
sen raskaan.

–�Olen hyvässä kunnossa, eikä 
sää juurikaan vaikuta minuun. 
Sen sijaan hiihtäminen on uut-
ta, hän kertoo.

Hän kuitenkin kehuu Jääkärip-
rikaatin koulutusta.

–�Täällä oppii kestämään stres-
siä ja kuormitusta, Garcia sanoo.

HYVÄNEN aika, holy shit.
Jos estetaitoradalla tehty hiih-

toharjoitus oli rankka, tämä se 

vasta on jotakin: talvisotakurs-
silaisten seuraavana tehtävänä on 
harjoitella jäistä pelastautumista 
– siis hiihtää avantoon ja selvitä 
sieltä pois.

–�Harjoittelemme pahinta mah-
dollista tilannetta, joka jäällä voi 
sattua, kertoo harjoituksen kou-
luttajana toimiva ylikersantti Jus-
si Saikkonen.

Saikkonen neuvoo, miten ve-
dessä pitää toimia: on levitettävä 
kädet levälleen ja otettava mäki-
hyppääjän telemark-asento. Se hi-
dastaa veteen tipahtamista.

–�Kun olet veden varassa, ravis-
telet sukset irti ja otat sauvan ty-
vistä kiinni. Reppu pompautetaan 
jäälle, ja somman piikkejä apuna 
käyttäen ryömitään rantaa koh-
den, Saikkonen ohjeistaa.

TEKSASILAINEN Carlos Eggins on 
onnellinen, kun harjoitus on ohi.

–�Se ei ollut niin paha kuin etu-
käteen ajattelin mielessäni, hän 
toteaa.

–�Kun hyppäsin veteen, tunsin 
pientä paniikkia, mutta se meni 
ohi.

Lappi opettaa selviämään 
 ● Yhdysvaltain 

Merijalkaväen 
sotilaat 
harjoittelevat 
Sodankylässä.

 ● Moni kurssille 
osallistuvista 
hiihtää 
ensi kertaa 
elämässään.
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  kylmyydessä

TÄSTÄ ON KYSE

Kahdenvälistä
koulutus-
yhteistyötä

  • Jääkäriprikaatin talvisodan-
käynnin peruskurssi on jatkoa 
Maavoimien kahdenväliselle 
koulutusyhteistyölle Yhdysval-
tain Merijalkaväen kanssa.

  • Amerikkalaiset Merijalkavä-
en sotilaat osallistuvat kurssille 
nyt jo kolmannen kerran.

  • Kurssilla harjoitellaan selviy-
tymistaitoja talviolosuhteissa.

  • Ensimmäinen koulutusviikko 
keskittyy perusteiden harjoit-
teluun. Kurssilaisille annetaan 
esimerkiksi hiihtokoulutusta ja 
opetetaan tulentekotaitoja.

  • Ensimmäinen viikko päättyy 
testiin, jossa ammutaan, hiih-
detään ja tehdään tuli.

  • Toisella viikolla siirrytään 
maastoon.

  • Kurssilaiset nukkuvat kurssin 
aikana myös maastossa teltois-
sa ja ilman telttaa.

”Täällä oppii
kestämään stressiä
ja kuormitusta”
CHASE GARCIA
Yhdysvaltain Merijalkaväen sotilas

”Kun hyppäsin
veteen, tunsin
pientä paniikkia.”
CARLOS EGGINS
Yhdysvaltain Merijalkaväen sotilas

Olli Miettunen

• Norjan poliisi peräänkuu-
lutti polkupyöriä, joilla viime 
vuonna polki Storskogin kaut-
ta yli 5�000 turvapaikanhakijaa 
Venäjältä. Tarkoitus oli poljet-
taa takaisin ilman turvapaik-
kaa jäävät. Torstaina kerrot-
tiin, että paluukyydit voi hoi-
taa bussilla.

Pyöristä tuli pula, kun nii-
tä ehdittiin tuhota. Venäläiset 
pakolaispyörät eivät täytä Nor-
jan vaatimuksia, niissä ei esi-
merkiksi ole etujarruja.

Pakolaisia tuli Norjaan ark-
tista reittiä pitkin Venäjältä 
noin 5�000 henkilöä, yhä enem-
män syksyä kohti mentäessä 
ja Lähi-idän kriisin syventyes-
sä. Sitten Norja tiukensi turva-

paikan kriteereitä ja sopi Ve-
näjän kanssa järjestelyn, joka 
käytännössä sulki Storskogin 
pakolaisilta.

Finnmark-lehti kertoo Nor-
jan TV2:n uutisoineen, että 
poliisi esitti pyynnön viime 
viikolla. Finnmarkin poliisi 
tiedotti Norjan yleisradion 
NRK:n mukaan torstaina, et-
tä vastaisuudessa paluukyydit 
voi hoitaa bussilla johonkin ky-
lään tai taajamaan Venäjän ra-
javyöhykkeen taakse.

 NRK kertoi marraskuus-
sa, että pakolaisten tuonti 
on tuottoisa liiketoimi joille-
kin ryhmille Venäjällä ja siinä 
dollarit vaihtoivat omistajaa. 
Storskogin pihalle kertyneis-
tä pyörävuorista tuli pakolais-
vyöryn symboleita.

Norjan poliisi alkoi
etsiä pakolaispyöriä

OLLI  MIETTUNEN

POLIISI keräsi Storskogin kautta Venäjältä tulleiden polkupyöriä, 
joita ehdittiin tuhota jo melkoisia määriä. Pyörät ovat liian huo-
nosti varusteltuja Norjan liikenteeseen.

”Vaikka monenlaisissa töissä olen ollut, 
niin en kyllä näin henkisesti repivässä.”
Siirtolaiskriisin selittäjäksi joutunut sisäministeriön kansliapäällikkö Päivi Nerg kertoo 
saamastaan verkkoraivopalautteesta Helsingin Sanomissa 14.1.

• ROVANIEMI. Mies kävi luvat-
ta noutamassa poliisin häneltä 
takavarikoidun pakettiauton 
keskiviikkona keskellä päivää. 
Auto oli takavarikoitu aikai-
sempien rikoksien vuoksi ri-
koksentekovälineenä.

Pakettiautosta oli poistettu 
rekisterikilvet. Mies tavoitet-
tiin autoineen pian ajoon läh-
dön jälkeen. Suoritettu huu-
mepikatesti näytti positiivista. 

Syyksi auton hakemiseen 
mies kertoi, että hän tarvitsi 
autoa puuklapien kuljettami-
seen. Miehellä ei ole voimassa 
olevaa ajokorttia. Miestä kuu-
lusteltiin epäiltynä omaisuut-
ta koskevan viranomaiskiellon 
rikkomisesta, kulkuneuvon 
kuljettamisesta oikeudetta, 
rattijuopumuksesta ja huu-
mausaineen käyttörikoksesta.

Poliisi takavarikoi 
auton, mies haki 
autonsa pois

• SODANKYLÄ. Elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskus 
aloittaa Jeesiöjoen sillan vah-
vistustyöt ensi viikolla. Siltaan 
lisätään kannen alle teräksisiä 
poikkipalkkeja. Asennustyöt 
tehdään maaliskuun alkuun 
mennessä ja kaikki siltaurak-
kaan liittyvät työt valmistuvat 
kesäkuussa. Sillan korjaus ai-
heuttaa vain vähän haittaa lii-
kenteelle.

Sillan kantavuutta paran-
netaan Fingrid Oy:n raskaan 
muuntajakuljetuksen vuoksi. 
Fingrid Oy maksaa kantavuu-
den parantamisesta aiheutu-
vat kustannukset, jotka ovat 
noin 120 000 euroa. Jeesiöjo-
en sillalla olevia liikennevalo-
ja ei poisteta. Jättirekat joutu-
vat vahvistustyöstä huolimatta 
ajamaan vielä keskellä siltaa.

Jeesiöjoen siltaa
on pakko
vahvistaa

LI ISA KUITTINEN

YHDYSVALTAIN MERIJALKAVÄEN 
sotilaan, yliluutnantti Chace Gar-
cian (oik.) suksi jää kiinni kaitee-
seen lappalaisen käännökseksi 
nimetyllä taitoradan esteellä. Es-
teellä harjoitellaan kääntymistä 
suksilla paikoillaan.

SEN VOI alittaa. Kersantti 
Carl Justice ryömii esteen 
ali Jääkäriprikaatin taito-
radalla.


