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SODANKYLÄN TALOUSALUEEN PAIKALLISLEHTI

JR 12:n kotiuttamisen

Muistokivelle uusi
kotipaikka pohjoisempaa
Sattasessa
uuden
ja vanhan nelostien
yhtymäkohdassa sijaitseva JR 12:n kotiuttamisen muistokivi siirretään uuteen
paikkaan. Muistokivi
siirretään muutama
sata metriä pohjoisemmas, paikkaan,
jossa se on selkeämmin ihmisten tavoitettavissa.
- Nykyinen sijainti on hankala, ahdas ja siitä puuttuu
parkkitilat, kertoi kunnanvaltuuston puheenjohtaja Ahti
Korvanen.
Hän edusti Sattasessa
muistokiven siirrosta pidetyssä neuvottelussa Sodankylän kuntaa. Siirrosta ja
uudesta paikasta olivat neuvottelemassa
maastossa
järjestetyssä tilaisuudessa
myös Jouko Illikainen Kemijoki Oy:stä, majuri Mika
Aikio
Jääkäriprikaatista,

rakennustarkastaja Matias
Yliriesto Sodankylän kunnasta, Pekka J. Heikkilä
Jääkäriprikaatin
Killasta,
sekä veteraaneja edustava
Kalle Sukuvaara.
Nykyinen sijoituspaikka
muistokivellä on yksityismaalla. Uusi kaavailtu sijoituspaikka on Kemijoki Oy:n
omistamalla maalla Sattasen kylän pohjoispuolella
sijaitsevalla uimaranta-alueella.
- Alue on varattu lupaehtojen mukaisesti uimarantakäyttöön ja veneille, mutta
tilaa varmasti voidaan tästä
lohkaista myös muistokiven
sijoittamiseen, lupasi Illikainen.

Maastokatselmus
Jo kokoontumisen alkupuolella paikkaa itsekseen tutkinut Pekka J. Heikkilä totesi
aivan tienreunassa olevan
”koivukujan” olevan sopiva
muistokiven sijoituspaikka.
- Johonkin tuohon koivujen väliin jos jokiyhtiö vain
suostuu, kaavaili Heikkilä.
Myöhemmin
käydyssä

neuvottelijoiden katselmuksessa paikka todettiin parhaaksi.
- Suojaisakin tuo on,
paikalla peruuttelevat autot eivät ainakaan törmäile
muistokiveen, kuului useammasta suusta.
Muistokiven uuden paikan koivukuja on Illikaisen
mukaan istutettu paikalle
suojakaistaksi viranomaisten toivomuksesta.
- Kyllä kivi voidaan meidän puolesta sijoittaa tähän,
lupasi Illikainen ja määritteli
alueesta 8 x 20 metrin alueen muistokiveä varten laadittavaa sijoitussopimusta
varten.
Illikaisen ja Ylirieston mukaan lopullinen varmuus sijoitukselle saadaan, kun asiasta on neuvoteltu ja sovittu
vielä Tielaitoksen kanssa.

Kivelle seuraksi
muistotaulu
Kiven siirto tehdään muistokiven huoltovastuuta alusta
saakka kantaneen Jääkäriprikaatin toimesta.
- Myös kyläläiset ovat ky-

läseurassa käytyjen
keskustelujen jälkeen suostuneet
siirtoon,
kertoi
Sattasessa asuva
Aikio.
Muuton yhteydessä muistokivi
saa uuteen sijoituspaikkaansa
honkareunusteisen jalustan.
Honkaa
tarkoitusta
varten on lupailtu Metsähallituksen
suunnasta,
paljasti Korvanen.
Kehikko
suojaa omalta
osaltaan kiveä kesäisin vilkkaassa
virkistäytymispaikassa.
- Olisi hyvä jos kiven viereen saataisiin myöhemmin
lisäksi iso taulu jossa kerrottaisiin JR 12:n historiaa
ja se kulkemasta matkasta
olisi vielä kartta.
Korvasen mukaan taulua
ei ole syytä jäädä odottelemaan johonkin tulevaisuu-

Jänkäjääkäreiden muistokivestä ja muista paikkakunnan muistomerkeistä saa tarkempaa tietoa ”Muistomerkit
Sodankylässä” –kirjasta.

teen, vaan kaikki pitää tehdä kerralla valmiiksi.
- Kävisikö tauluksi saman
tyylinen kuin kirkonkylässä
lähellä seurakuntataloa oleva on, ehdotti Korvanen.
Varsinaiseen siirtoon ei
ryhdytä vielä tämän vuoden

puolella.
- Sopisiko, että siirto tehdään ensi vuonna touko-kesäkuussa?, esitti Korvanen
muiden neuvottelutahojen
nyökätessä hyväksyvästi.
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Jalkaväkirykmentti 12
Jänkäjääkärit
Sattasessa sijaitseva JR 12: muistokivi on pystytetty paikalle, josta jalkaväkirykmentti kotiutettiin
Lapin sodan aikana. Kiven sijaintipaikalla oli komentoteltta jossa kotiuttamiskäsky annettiin
Muistokiven suunnittelusta ovat vastanneet
Martti Salkomaa ja Yrjö Ensio. Noin 1,5 metriä korkea muistokivi on Salpalinjalta Savukoskelta tuotu
panssariestekivi, jossa on metallilaatta.
Muistokivi paljastettiin 15.7.1990.
Tarkempaa tietoa Jänkäjääkäreiden muistokivestä, sekä muista Sodankylän muistomerkeistä
löydät ”Muistomerkit Sodankylässä” -kirjasta.
Maastokatselmuksessa muistokivi päätettiin sijoittaa kuvassa olevien henkilöiden kohdalle. Kuvassa vasemmalta Jouko
Illikainen, Ahti Korvanen, Mika Aikio, Matias Yliriesto, Pekka J. Heikkilä ja Kalle Sukuvaara. Vielä nyt muistokivi sijaitsee
Sukuvaaran oikealla puolen näkyvän valkoisen talon kohdalta teiden risteämästä.

