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”Maavoimista tulee yhtenäisesti johdettu puolustushaara
nykyisten meri- ja ilmavoimien tapaan.”

Evl Jouni Mattila Juuassa
25.8.2007
Puolustusvoimain tervehdyksen Juuan reserviläisten juhlaan
tuonut evl Jouni Mattila totesi puolustusvoimain olevan
parhaassa iskussaan sitten sotien jälkeen, mutta suurten
muutosten ”kourissa.

Puolustusvoimien rakennemuutos merkitsee suuria muutoksia
esikunta-, varuskunta- ja varikkorakenteeseen. Uudistuksen
seurauksena puolustusvoimista lakkautetaan vuoteen 2012
mennessä noin 1200 tehtävää, 500 tehtävää kohdennetaan
erilaisiin kehitysohjelmiin ja kustannuksia pyritään karsimaan
noin 50 milj euroa/vuosi. Näiden vuosien aikana noin 1/3
palkatusta henkilöstöstä joutuu vaihtamaan tehtävää tai
palveluspaikkaa.
Muutoksen kuuluu Pääesikunnan uudistaminen niin, että se
tulee keskittymään puolustusvoimien kokonaiskehittämiseen
ja puolustushaarojen yhteisoperaatioiden suunnitteluun.
Pääesikunnan henkilöstömäärä puolittuu nykyisestä. Maavoimien
johtaminen keskistetään Mikkeliin, jonne muodostetaan
maavoimien esikunta. Siellä työskentelee vuoden alusta alkaen
noin 250 henkilöä. Maavoimista tulee yhtenäisesti johdettu
puolustushaara nykyisten meri- ja ilmavoimien tapaan.
Maavoimien komentaja kenraaliluutnantti Aspara johtaa
neljää operatiivista ja kolmea alueellista sotilasläänin esikuntaa,
Puolustusvoimien Materiaalilaitosta, Utin jääkärirykmenttiä ja
Maasotakoulua. Meidän alueen johtoesikunta on Kouvolassa
sijaitseva Itä-Suomen Sotilasläänin Esikunta. Uudistuksen myötä
maavoimien nykyinen alueellisten esikuntien määrä puolittuu.
Samassa yhteydessä lakkautetaan myös Pohjois-Karjalan
Sotilasläänin Esikunta Joensuussa.
1.1.2008 puolustusvoimiin perustetaan 16 aluetoimistoa,
joista osa toimii itseellisinä, osa joukko-osastojen osana.
Toimistot vastaavat asevelvollisuusasioiden, kuten kutsunnat,
jälkitarkastukset, asevelvollisten valvonta jne, vapaaehtoisesta
maanpuolustuskoulutuksesta, sodan ajan järjestelyjen
valmisteluista ja toteuttamisesta ja yhteydenpidosta ympäröivään
yhteiskuntaan.

Olavi Ehrukainen esittelee luotien lähtönopeuksia mittaavaa digitaalista apulaitetta. Vasemmalla
seisova Jussi Raerinne on pelkkänä korvana. Taustalla istuva Seppo Hyttinen keskittyy jo
malttamattomana itse koeammuntaan.

RUUDINKÄRYÄ
RÄÄKKYLÄSSÄ
Viime hetken poisjäämisistä huolimatta hieman vajaa parikymmentä
tarkkaavaista reserviläistä kerääntyi Rääkkylän koulukeskukseen.
Osallistujia saapui Kuopiosta
ja Jyväskylästä saakka. Kurssin
johtajana toimi itseoikeutetusti
Olavi Ehrukainen Tohmajärveltä
apunaan Rääkkylän reserviläisten ase- ja ampumaupseeri Kari
Ilvonen.
Alkuvaiheessa uppouduttiin ruutiaseiden ja ammusten tekniseen
teoriaan, jonka jälkeen keskityttiin
7,62 x 53R boxer-nallisen patruunan jälleenlataukseen.
Myöhemmin porukka jaettiin
verstaassa kahteen osaan. Ehrukainen ja Ilvonen kouluttivat
asiantuntijoina omissa ryhmissään

Maanpuolustuskoulutus ry:n vapaaehtoista ampumakoulutuspäivää vietettiin 4. elokuuta Rääkkylässä suorastaan helteisessä säässä.
Päivän tavoitteena oli ylläpitää
reserviläisten ampumataitoa ja
samalla perehdyttää heitä patruunoiden jälleenlataamiseen.

monivaiheisen jälleenlatauksen.
Aloitimme hylsyjen valitsemisesta ja puhdistamisesta, edeten
supistamiseen ja sorvaukseen
sekä monen muun työvaiheen
kautta nallitukseen sekä ruudin
mittauksesta sen annosteluun ja
niin edelleen päästen lopulta jälleenladattuun patruunaan.
Tässä prosessissa tuli hyvin esille,
että latausten tasalaatuisuus onnistuu vain riittävällä asiantuntemuksella sekä latauksessa tarvittavilla
asianmukaisilla apuvälineillä. Ne
maksavat muutaman satasen, mutta haukkuvat kyllä hintansa nopeasti takaisin. Mikä on oleellista
- ne takaavat nopean ja turvallisen
työskentelyn sekä säästävät asetta
ja antavat hyvät osumat.

Puolenpäivän maissa kävimme
pikaisesti “uusimassa henkivakuutuksemme” opiskeluvireen
säilyttämiseksi. Kun kukin oli
saanut omakätisesti nallitettua ja
ladattua patruunansa siirryimme
moottorimarssina Rääkkylän ampumaradalle. Aivan aluksi Ehrukainen mittasi näytösluonteisesti
lataamiensa patruunoiden luotien
lähtönopeuksia digitaalisella
apulaitteella. Nimittäin erilaisilla
ruutilatauksilla voidaan halutessaan vaikuttaa suoraan luodin lähtönopeuteen että sen lopulliseen
lentorataan. Me kaikki kurssilaiset
olimme ladanneet patruunamme
täsmälleen samalla ruutimäärällä
kuin kurssin johtajakin, joten
luotien lähtönopeudet oli vakioitu
noin 800:aan metriin sekunnissa.

Prikaatin säilyminen myönteinen asia
Pohjois-Karjalan Prikaatin säilyminen ja vahvistuminen
tässä yhteydessä on koko maakunnan kannalta erittäin
myönteinen asia. Prikaatiin perustetaan vuoden alussa, sen
esikunnan yhteyteen, yllä mainitun kaltainen aluetoimisto
asiakaspalvelutiloineen, jolla taataan asioiden sujuva hoituminen
tulevaisuudessakin, sotilasläänin esikunnan lakkauttamisesta
huolimatta. Huomioitavaa on, että myös MPK ry:n maakunnan
oma piiritoimisto siirtyy prikaatiin, aivan aluetoimiston
”kylkeen”!
Minut on määrätty tuon aluetoimiston ensimmäiseksi
päälliköksi. Aluetoimisto on pieni, mutta iskukykyinen seitsemän
henkilön toimisto – mutta sen tukena on koko prikaatin
esikunnan yli 20 henkilöä käsittävä operatiivinen osasto, joka
tukee monin tavoin aluetoimiston työtä. Aluetoimisto on samalla
sodan ajan sotilasalueen esikunnan ”siemen” – eli aluetoimistolla
on vastuu tämän maakunnan puolustuksen suunnittelusta ja
suunnittelun yhteensovittamisesta muiden tahojen kanssa.
Merkittävää uudistuksessa on se, että prikaatin esikuntaan
sijoittuva aluetoimisto vastaa kaikesta yhteistoiminnasta liittyen
viranomaisten, kuntien, yritysten, yhteisöjen ja veteraani- ja
maanpuolustusjärjestöjen kanssa, liittyivätpä ne normaaliolojen
toimintoihin tai poikkeusolojen valmisteluihin. Kaikki
yhteydenpito, pois lukien varusmieskoulutukseen liittyvä,
kanavoituu jatkossa siis aluetoimiston päällikön kautta.
Uudistuksen myötä PKARPR:n status ja yhteiskunnallinen
vastuu lisääntyy merkittävästi, kun se vuoden alussa vastaa edellä
mainitusta laajasta tehtäväkentästä! Toimintojen keskittäminen
prikaatiin virtaviivaistaa toimintaa ja helpottaa yhteistoiminnan
järjestämistä – yhden luukun periaatteen ansiosta. Prikaati hoitaa
siis tulevaisuudessa pääosan sotilasläänin esikunnan nykyisistä
tehtävistä. Vain materiaalitoiminnot siirtyvät Kuopion Varikon
johtoon. Aluetoimiston päälliköllä on lähestulkoon nykyinen
sotilasläänin komentajan status ja toimi- ja päätösvalta.
Pohjois-Karjalan Prikaatilla on tulevaisuudessa kaksijakoinen
tehtävä. Se on merkittävä jalkaväen koulutuskeskus - kuten se
on tälläkin hetkellä ja tulevan uudistuksen myötä se on myös
merkittävä alueellinen johtoporras aluetoimiston toimiessa
maakunnassa aluehallintoviranomaisena. Prikaati on mielestäni
jonkinlainen ”minivalmiusyhtymä”, jossa luodaan tämän
maakunnan puolustamiseen tarvittavat suunnitelmat, joukot ja
niiden suorituskyky, niiden pahojen päivien varalle, joita Te
veteraanit tässäkin salissa aikanaan jouduitte konkreettisesti
kokemaan!
Tämän jälkeen alkoi odotettu
koeammunta, jossa jokainen sai
ampua lataamansa patruunat
omiin tauluihinsa. Kun UkkoPekat olivat puhuneet ja leijuva
ruutipöly laskeutunut, pääsimme
tutkimaan tuloksia. Ja niin vain
kävi, että kasat olivat suurimmalla osalla kohdallaan. Taulut
paikattiin ja hylsyt kerättiin talteen
jälleenlatausta varten.
Oli enää pienen päätöspalaverin
paikka ja antoisa kurssipäivä
oli pian päätöksessään. Joskin
osa kurssilaisista ei malttanut

vieläkään lähteä, vaan jäi radalle
kohdistamaan aseitaan ja tyhjentämään patruunalaatikoitaan.
Päivän antina voitaneen todeta,
että ammunta ei todellakaan ole
pelkkää paukuttelua. Pieni vaivannäkö on palkitsevaa ja avaa
huomattavasti ammunnan syvempää olemusta. Samalla se lisää
kunnioitusta ja antaa nöyryyttä
kyseistä lajia kohtaan. Ohessa
vielä tutustumisvihje: www.lapua.
com / vihtavuori
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