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Päätoimittajan palsta
Syksy saa
Kesäkuun lehdessä toivottelin paitsi lämpimiä
kelejä, myös liikunnallisia hetkiä metsien marjasadon perässä. Toivomus lämpimistä keleistä
toteutuikin sitten päälle toivoin. Liperiläiset
saivat lämpöennätyksen nimiinsä, ja sitähän ei
vähässä kummassa ”luovuteta” pois.
Itsekin haaveilin rontostelevani ”kontioillani”
lakkareissuilla tutuilla soilla sekä männikkökankailla puolukoiden perässä. Mutta minkä
olen itse kokenut ja kuullut, liikunnaksi monien
marjareissut ovat jääneet. Ja kaiken kukkuraksi,
metsän elävätkin joutuvat tulemaan eväiden
loppuessa asutuksen pintaan. Karhuja – metsän
omenoita - keikkuu puutarhojen puissa kuin
omenoita ikään.
Löysin myös itseni seisomasta puolukanmyyjän jonosta odottamassa ämpärini täytteeksi

ämmänsaarelaista puolukkaa. Kyllä hävettää!
Nämä kotoiset suolasienet taisivat tulla kerätyksi
syyskuun loppupuolen pakkasöinä – jos niitä
lie ollutkaan.
Kylmiä tuulia näyttäisi puhaltelevan myös
maanpuolustusrintamalla. Otin pari viime hetken
lainausta lehdenkin sivuille. Puolustusvoimien
komentajan puheesta kuultavat varsin nopealla
aikataululla tehtävät uudistukset. Juuri valmistunut ”Asevelvollisuustyöryhmän” esitys löytyy
puolestaan kokonaisuudessaan osoitteesta www.
defmin.fi.
Maan syrjäisimmässä kolkassa eläessämme
olemme oppineet, että yleensä uudistukset ovat
jonkin asian leikkaamista, etuuden poistoa ja
palvelun häviämistä. Rajalla on tekniikkaa
lisätty ja organisaatiosta nyppäistään taas vuodenvaihteessa yksi porras pois. Ja milloinkas sitä
Kontiorannan varuskuntaa viimeksi oltiinkaan

lakkauttamassa?
Niin kuin lehden sisällöstä näkyy, maakunnan
reserviläiset ovat viettäneet kesäänsä monien
hyvien harrastusten parissa. Syksy tuo eteen taas
kokousten ja tilaisuuksien suman. Joululehdenkin
tekeminen on yllättävän lähellä. Toivotankin
intoa ja iloista mieltä ilmoitusten keräämiseen!
Vuorossa ovat Enon, Joensuun ja Kontiolahden
yhdistykset. Jutut ja
kuvat koko piirin alueelta
olisivat jälleen
erinomaisen tervetulleita!
Lämmintä syksyä!

Armas
Härkönen

”Tarvitaan puolustusvoimien perusteellinen uudistus.
Menetelmänä ei silloin voi olla vanhojen organisaatioiden ”höylääminen” ohuemmaksi tai toimintojen siirtäminen paikkakunnalta toiselle niitä osittain supistaen.
Sekä toiminnat että rakenteet on uudistettava niin, että
teemme työtämme tulevaisuudessa uusin tavoin ja uusituissa kokoonpanoissa. Uudistusten pitää tuoda myös
pysyviä säästöjä, ja ne on pantava toimeen suurimmalta
osin viimeistään vuoden 2015 aikana siten, että puolustusvoimat on uudessa asennossa vuoden 2016 alusta
lukien. Rahoitushaasteissamme emme voi laskea sen
varaan, että mahdollinen sotilaallinen liittoutuminen
ratkaisisi ne.”
Puolustusvoimain komentaja,
kenraali Ari Puheloinen 20.9.2010.

MPK:n piiriorganisaatio
uudistetaan 1.1.2011 alkaen

Pohjois-Karjalan Aluetoimiston päällikkö, everstiluutnantti Jouni Mattila (vas.), kapteeni Markku
Hassinen, Pekka Laakkonen ja Harri Norismaa kuuntelevat Mika Käyhkön antamaa jämäkkää
käskynantoa tarkka-ampujille. Kuva: Ari Eskelinen

Pohjois-Karjalan aluetoimiston katsaus
Pohjois-Karjalan Aluetoimiston syyskauden tärkein tehtävä
oli operatiivisen suunnittelun
ja asevelvollisten valvonnan
ohessa toteuttaa asevelvollisten
kutsunnat Pohjois-Karjalassa.
Kävimme kutsunnoilla tänäkin
vuonna jokaisessa kunnassa,
aloittaen Rääkkylästä 17.8. ja
päättäen kotikuntaamme Kontiolahdelle 9.9. Niin sanottu
keräilyerä, parikymmentä nuorta, tarkastetaan Kontiorannassa
15.12.2010.
Alueellinen maanpuolustuskurssi (jatkokurssi) toteutetaan
yhteistoiminnassa ISAVI:n kanssa Kontiorannassa 9.-10.11.2010.
Kurssille osallistuvat yleiskurssin vuonna 2005 käyneet. Tähän
läheisesti liittyen todettakoon,
että allekirjoittanut on valittu
Pohjois-Karjalan Maanpuolustusyhdistyksen uudeksi puheenjohtajaksi pitkäaikaisen
puheenjohtajan Matti Kuosma-

sen muutettua pois maakunnasta.
Toivotan kaikki Karjalan Pojat
-lehden lukijat tervetulleiksi
muun muassa yhdistyksen järjestämiin korkeatasoisiin avoimiin
esitelmätilaisuuksiin, joita pidetään Joensuussa yliopiston kemianlaitoksen auditoriossa kaksi
kertaa vuodessa (ilmoitamme
ajankohdat ja aiheet Karjalaisen
järjestöpalstalla). Seuraavassa
tilaisuudessa 6.10. klo 18.00
esitelmän pitää Maavoimien komentaja, kenraaliluutnantti Ilkka
Aspara, aiheenaan maavoimien
kehittäminen.
Sotilaiden ja siviiliviranomaisten välistä yhteistoimintaa
poikkeusoloissa on valmisteltu
ahkerasti lukuisista organisaatiouudistuksista johtuen nyt jo
parin vuoden ajan. Siihen liittyen
osallistumme yhteistoimintakykyä testaavaan maakunnalliseen
valmiusharjoitukseen POKA10
16.-18.11.2010.

Toisen maakuntakomppanian
rekrytointikampanja toteutetaan
31.5.2011 mennessä. Kaikki
asiasta kiinnostuneet, ottakaa
yhteyttä esimerkiksi alueupseeriini majuri Arto Jeskaseen
tai liperiläiseen komppanianpäällikköön Mauri Nissiseen.
Reserviläiskoulutuksen puolella
toimeenpantavanamme on vielä
muutama komppaniatasoinen
kertausharjoitus ja vapaaehtoinen harjoitus. Tuemme tuttuun
tyyliin useiden MPK:n järjestämien kurssien toimeenpanoa.
Kertausharjoituksiin liittyen
huolenamme on, että niihin tulee
erittäin runsaasti vapautushakemuksia, osin hyvin perusteltuja,
osin ei.
Pohjois-Karjalan
Aluetoimiston
päällikkö, everstiluutnantti
Jouni Mattila

Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) kevätkokous on
26.5.2010 hyväksynyt MPK 2015 -strategian. Osana strategiaa
uudistetaan yhdistyksen piiriorganisaatio 1.1.2011 alkaen.
MPK jakaantuu jatkossa seitsemään maanpuolustuspiirin sekä
ilma- ja meripuolustuspiireihin. Jokaisessa piirissä on yksi tai
useampia Koulutus- ja tukiyksikköä (KOTU). Käytännön koulutus toteutetaan maakunnallisissa ja puolustushaarakohtaisissa
KOTU-yksiköissä. MPK:lla tulee jatkossakin olemaan palkattua
henkilökuntaa ja toimintaa jokaisessa maakunnassa.
MPK:n uudet maanpuolustuspiirit ovat 1.1.2011 alkaen
• Etelä-Suomen maanpuolustuspiiri (Helsinki ja Uusimaa)
• Lounais-Suomen maanpuolustuspiiri (Varsinais-Suomi ja
Satakunta)
• Hämeen maanpuolustuspiiri (Kanta-Häme, Päijät-Häme
ja Pirkanmaa)
• Kaakkois-Suomen maanpuolustuspiiri (Kymenlaakso, EteläSavo ja Etelä-Karjala)
• Länsi-Suomen maanpuolustuspiiri (Pohjanmaa, Etelä-Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa ja Keski-Suomi)
• Savo-Karjalan maanpuolustuspiiri (Pohjois-Savo ja PohjoisKarjala)
• Pohjois-Suomen maanpuolustuspiiri (Pohjois-Pohjanmaa,
Kainuu ja Lappi)
Strategian mukaan kaksi kolmannesta yhdistyksen koulutustarjonnasta on sotilaallista ja sotilaallisia valmiuksia palvelevaa koulutusta
suunnattuna ensisijaisesti sijoitetulle ja sijoituskelpoiselle reserville.
Koulutuksen tavoitteet määritellään yhteistyössä puolustusministeriön ja pääesikunnan kanssa. Tavoitetilassa koulutus tukee merkittävästi puolustusvoimien joukkojen kouluttamista ja suorituskyvyn
ylläpitoa sekä valmiuksia tukea muita viranomaisia.
Kolmannes tarjonnasta on kaikille kansalaisille avointa varautumis- ja turvallisuuskoulutusta. Se lisää yleistä valmiutta ja
toimintakykyä yhteiskunnan häiriötilanteissa tukien aktiivisesti
yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen tukemisen (YETT) strategian toteuttamista. Koulutus antaa mahdollisuuden naisten laajalle
osallistumiselle vapaaehtoisen maanpuolustustoimintaan.
Lisätietoja antavat:
puheenjohtaja Harri Kainulainen (050 62411,
harri.kainulainen@mpky.fi) ja
toiminnanjohtaja Pekka Tuunanen (040 505 6639,
pekka.tuunanen@mpky.fi).
  

