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VUODEN 2007
KUTSUNNAT
Puolustusvoimien johtamis- ja
hallintojärjestelmän uudistamiseen liittyen, 31.12.2007
lakkautettava, Pohjois-Karjalan Sotilasläänin Esikunta toteuttaa kutsunnat nyt
viimeisen kerran. Vuoden
2008 kutsunnat valmistelee
ja johtaa Pohjois-Karjalan
Prikaatin yhteyteen 1.1.2008
perustettava Pohjois-Karjalan
Aluetoimisto.
Kutsunnat aloitettiin tänä syksynä 3.9.2007 Tohmajärveltä.
Kutsuntatilaisuuksia järjestetään
maakunnan kaikissa kunnissa
ja kaupungeissa ja kutsunnat
päättyvät Joensuussa perjantaina
9.11.2007. Pohjois-Karjalassa
asevelvollisuuslain ja -asetuksen
mukaisesti kutsuntoihin osallistuu tänä syksynä noin 1200
vuonna 1989 syntynyttä miestä.
Koko maassa kutsunnanalaisia
on vajaat 36 000.
Suomen puolustusjärjestelmä
perustuu yleiseen asevelvollisuuteen. Se edellyttää, että jokai-

nen vuosi-ikäluokka vuorollaan
astuu suorittamaan asepalveluksensa. Varusmieskoulutuksen
tarkoituksena on kouluttaa ja
harjaannuttaa asevelvolliset
sotilaallisen maanpuolustuksen tehtäviin ja siten luoda
edellytykset sodan ajan varalta
tarvittavien joukkojen tai niiden
osien tuottamiselle.
Kutsuntatilaisuudessa asevelvollisille määrätään palveluspaikka sekä palveluksen
alkamisaika. Pääosa kutsunnan-alaisista määrätään vuoden
2009 tammikuun ja heinäkuun
saapumiseriin Pohjois-Karjalan
Sotilasläänin kiintiöjoukkoosastoihin, joita ovat PohjoisKarjalan Prikaatin lisäksi Kainuun Prikaati Kajaanissa sekä
Pohjois-Karjalan Rajavartiosto
Onttolassa.
Kutsunnoissa asevelvollisilla
on tilaisuus esittää oma toive
muun muassa palveluspaikan
ja saapumiserän suhteen. Toivomukset otetaan huomioon siinä
määrin kuin se on mahdollista,

kuitenkin sotilasläänille määrätyt kiintiövelvoitteet täyttäen.
Tavoitteena on, että ainakin
jompikumpi toiveista voitaisiin
täyttää.
Erikoisjoukkoihin esim.
Suomen Kansainväliseen Valmiusjoukkoon (Porin Prikaati /
Säkylä), Laskuvarjojääkäriksi,
Merivoimien sukeltajaksi tai
Ilmavoimien erikoiskursseille
hakeminen tapahtuu erillismenettelyllä, joka on ohjeistettu
kutsunnan-alaisille keväällä
kotiin postitetussa Varusmies
2007 opaskirjasessa.
Tämän vuoden kutsunnoissakin
Pohjois-Karjalan Sotilasläänin
Esikunta osallistuu edelleen
vuonna 2006 käynnistettyyn
STAKES:n ”AIKALISÄ – elämä raiteilleen hankkeeseen”,
jonka tarkoituksena on tarjota
apua, tukea, ja neuvoja kutsuntaikä-luokkaan kuuluville
nuorille miehille mahdollisissa
oman elämän hallintaan liittyvissä kysymyksissä.

AINUTLAATUINEN
MANNERHEIM
-MUISTOMITALI
Champion of Liberty ry on valmistuttanut taiteilija professori Erik Bruunin muotoileman ja Rahapaja Oy:n lyömän
hopeisen nauhassa kannettavanMannerheim muistomitalin
Suomen itsenäisyyden 90-juhlavuoden ja Suomen Marsalkka C.G. E. Mannerheimin syntymän 140-vuotismuistoksi.
Pienoismitalia suositellaan kotona pidettäväksi arvokkaalla paikalla tai kannettavaksi juhlatilaisuuksissa yksin
tai vastaavien merkkien kanssa.
Mitali on kiitollisuuden osoitus itsenäisyytemme rakentajille ja puolustajille ja samalla sen haltijalle tunnustus
ja kiitos siitä, että hän taimitalin hankkinut yhteisö on
40,00 ?:n lahjoituksella/mitali tukenut MarsalkkaMannerheimin perustamia tai hänen elämäntyölleen läheisiä
järjestöjä sekä vuonna 2008 valmistuvaa Suomessa
ainutlaatuista Mannerheim-suurelokuvaa.
Heikki Tilander 			
Kenraaliluutnantti evp		
Champion of Liberty ry		
puheenjohtaja			
				

Tilaukset
sihteeri Olli Ollila
olli.ollila@kolumbus.fi
040-500 2287 ja
09-296 2093

KARPALO 2007
SUURHARJOITUS
NAISILLE
Kontiorannassa
7.-9.9.2007

Naiset kenttälounaalla…

Harjoituksen johtajan Tiina
Toivolan mukaan naisille
tarkoitetut kurssit ja koulutus
eivät edellytä ennakkotietoja
tai -taitoja. Kurssille voivat
osallistua 15 vuotta täyttäneet
suomalaiset naiset.
Kurssivalikoimassa olleet:
Etsintä ja maastoensiapu,
Henkinen tuki, Kuljetus, Viestiliikenne ja Joukkomuonitus
antoivat valmiuksia hakeutua
Maanpuolustuskoulutus ry:n
(MPK) koulutus- ja tukiyksiköiden tehtäviin.

Reserviläiset PEITSI 07
–yhtymäharjoituksessa

Ajotaidot ja jokanaisen korjaustoimet punnittavana…

Heinävaaran - Kiihtelysvaaran
– Tohmajärven maastot tulivat
tutuiksi itäisen maanpuolustusalueen yhtymäharjoituksen
PEITSI 07 joukoille 14. – 19.6.
Taisteluharjoituksen aiheena oli
torjuntakyvyn testaaminen.
Perinteisen sinisen puolen muodosti Pohjois-Karjalan Sotilasalue ja sen johdossa oleva
taisteluosasto KOLLAA. Reserviläiset perustivat varusmiehillä
täydennetyn KOLLAAn esikuntakomppanian sekä huoltokomppanian.
Keltaisena puolena jo perinteiseen tapaan oli Pohjois-Karjalan Prikaatin aliupseerikoulu
täydennettynä Pohjois-Karjalan
Rajavartioston sissikomppanialla. Keltaisten ELSO-osasto tuli
Karjalan Prikaatista.
Taisteluosaston keskeinen tehtävä oli torjua Tohmajärven
suunnasta pohjoista kohti ryntäävä vihollinen. Keltaisella oli
hyökkäystään tukemassa runsaasti lentokalustoa – hävittäjiä
ja helikoptereita. Taisteluosaston
joukot toimivat jatkuvan ilmauhan alla.

Reserviläiset vastasivat taisteluosasto KOLLAAn huollosta. Tässä lähetin moottoripyörä
saa huoltoa Immolankankaalla.

Harjoituksen kiinnostavuutta
lisäsi ympäristönsuojelullinen

teema. Harjoitusalueella on
merkittäviä luonnonsuojelu- ja
pohjavesialueita, jotka vaativat
harjoituksen suunnittelulta erityishuomiota.
Harjoituksen vaurio- ja vahinkoupseeri yliluutnantti Jari
Heikkinen kertoi harjoituksen
tiedotustilaisuudessa, että pohjavesialueilla liikuttaessa noudatetaan erityistä varovaisuutta.
Natura-alueet on merkitty harjoituskarttoihin ja joukoilla ei
ole tarvetta mennä näille alueille.
Myös ajoneuvojen mahdollisiin
polttoainevuotoihin oli varauduttu imeytysmatoin. Jätehuolto
oli järjestetty nykyvaatimusten
mukaisesti ja pohjavesialueilla sotilaiden käytössä oli 22
Bajamajaa. Harjoitusmaastoa
haluttiin suojella erityisellä
tarkkuudella.
Harjoitus jätti myös pysyviä
jälkiä maastoon. Pioneerit rakensivat sillan Sinikonjoelle
Vatalan ja Jylmän välille, joka
jäi palvelemaan paikallisia asukkaita harjoituksen jälkeenkin.
Harjoituksessa sillalla oli tärkeä
merkitys KOLLAAn joukkojen
siirroissa.

