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Toinen Maakuntakomppania perusteilla Pohjois-Karjalassa
Puolustusvoimien alaiset maakuntajoukot perustettiin
Pohjois-Karjalassa vuonna 2007. Vaikkei Pohjois-Karjala
kuulunutkaan ”pilottimaakuntiin”, oltiin toiminnan käynnistämisessä tuolloin valtakunnallisesti ensimmäisten
yksiköiden vauhdissa – ellei jopa kärjessä!
Nyt vuonna 2010 ensimmäisen komppania vakiinnutettua toimintansa koulutettuna ja kertausharjoituksissa
taitonsa testanneena, aloitetaan toisen maakuntakomppanian aktiivinen rekrytointi. Pohjois-Karjalan Aluetoimiston tavoitteena on, että 2012 olisi maakunnassamme
toinen koulutettu maakuntakomppania kasassa.

Maakuntajoukon tehtävät
Maakuntakomppanioille on määritelty kaksi perustehtävää:
Erittäin haastava sodanajan (SA) paikallispuolustustehtävä
Viranomaisia tukevat virka-aputehtävät, johon koulutetaan komppanian sisältä erityinen ”virka-apujoukkue”.
Tarpeen tullen tehtäviin käytetään luonnollisesti koko
komppaniaa.
Puolustusvoimien ensilähdönjoukkojen ikähaitarin
yläpää alkaa nykyään olla 30 vuoden tienoilla. Tästä johtuen useat nuoret reserviläiset ovat huomanneet olevansa
sijoittamattomassa reservissä, jota ei enää kertausharjoituksiin kutsuta, vaikka intoa ja halua riittäisikin.
Maakuntajoukoissa aktiivinen reserviläinen voi saada
mielekkäitä SA-tehtäviä vielä lähes viisikymppisinä,
mikäli hän on fyysiseltä ja psyykkiseltä kunnoltaan
maakuntajoukoille asetettujen tavoitteiden mukaisessa
kuosissa. Lisäksi monen reserviläisen motivaatiota
toimia maakuntajoukoissa lisää toiminnan ja tehtävien
paikallisuus.

Ajankohtaista toimintaa reservissä
Tänä kesänä monet ovat huolestuneina seuranneet
mm. Moskovan ympäristössä riehuneita maastopaloja.
Vastaavat palot lienevät mahdollisia myös Karjalan tasavallassa, jolloin niiden leviäminen Suomen puolelle olisi
hyvinkin mahdollista. Myös tämän kesän uutuustermi
syöksyvirtaus on lisännyt pelastuslaitoksen mahdollisesti
tarvitsemaa virka-aputyövoiman tarvetta.
Maakuntakomppania on saanut koulutusta PohjoisKarjalan Pelastuslaitoksen taholta ja tehtäviin kuuluukin
antaa apua esimerkiksi yllämainituissa tilanteissa, mikäli
viranomaiset apua tarvitsevat.
Miten maakuntajoukkoihin pääsee ja mihin toiminnassa sitoutuu?
Maakuntajoukon henkilöstö valitaan vapaaehtoisuuden

perusteella. Joukkoon sijoitetaan pääsääntöisesti 30–45
vuotiaita, varusmiespalveluksen suorittaneita henkilöitä.
Komppaniaan halutaan motivoituneita moniosaajia, jotka

sitoutuvat osallistumaan joukon koulutukseen.
Moni jo sijoitettu reserviläinen on kertonut saaneensa
tietoa toiminnasta ”puskaradion kautta”, eli toiminnassa
mukana olevat reserviläiset ovat kertoneet omia kokemuksiaan. Pohjois-Karjalan Maakuntakomppanian
reserviläiset näkyvät aktiivisina toimijoina lähes kaikissa
reserviläistoiminnan tapahtumissa ympäri maakuntaa,
usein Maakuntajoukot-hihamerkillä varustetussa maastopuvussaan. Maakuntakomppanian reserviläiset saavat
säilyttää kotonaan lähes täydellistä sa-varustusta, lukuun
ottamatta luonnollisesti aseistusta.

Sitoutumista
Lähtiessään toimintaan Maakuntajoukon
reserviläinen sitoutuu:
osallistumaan joukon koulutukseen
osallistumaan joukon kriisiajan toimintaan
osallistumaan erikseen sovittavalla tavalla virkaaputoimintaan
huolehtimaan fyysisen kunnon ylläpidosta
huolehtimaan haltuunsa annetusta materiaalista
Lisätietoja aiheesta löytyy osoitteesta www.susirajankomppania.info.
Mikäli toiminta näyttää mielenkiintoiselta ja löytyy halua
sitoutua joukon toimintaan, niin nettisivuilta voi täyttää
sähköisen joukkoihin ilmoittautumiskaavakkeen, jonka
vastaanoton ja käsittelyn toteuttaa Puolustusvoimat.
Yhteyshenkilönä Puolustusvoimien puolella toimii
alueupseeri majuri Arto Jeskanen (02 99434161).
Reserviupseereista komppanianpäällikköinä toimivat Antti Eteläpää (0505255585) ja Mauri Nissinen
(0500225350).
Teksti: Antti Eteläpää ja Jarkko Riikonen

Pohjois-Karjalan puolustaminen on osa kokonaisuudesta
14. Divisioonan perinneyhdistyksen Lieksan alaosasto järjesti Pohjois-Karjalan aluepuolustamiseen tähtäävän tapahtuman
kenraali Erkki Raappanan kunniaksi rakennetussa Raappana
–puistossa Lieksassa. Tilaisuudessa esiintyivät everstiluutnantti
Jouni Mattilan lisäksi lieksalainen lauluyhtye Rajan Miehet ja
”Lääkintälottana siellä jossakin” -runotarinan esittänyt Emilia
Lukkarinen.
14. D:n Lieksan alaosaston puheenjohtaja Juhani Ryynänen
totesi kenraali Erkki Raappanan puolustaneen joukkoineen isänmaatamme urheasti ja kunniakkaasti. Nyt olemme saaneet elää
rauhassa yhden ihmisiän ja samalla kehittää maatamme. Viime
aikojen tapahtumiin viitaten Ryynänen totesi, että on hieno asia,
että valtioiden päämiehet voivat hymyssä suin selvittää ongelmiaan. On hyvä, että rauhassa olemme saaneet elää, mutta maailmassa tapahtuu asioita, joiden vuoksi varuillaan on oltava. Sen
historia on meille opettanut, Ryynänen totesi.
Pohjois-Karjalan aluetoimiston päällikkö everstiluutnantti Jouni
Mattila:
- Olen kovasti otettu saadessani osallistua tähän tilaisuuteen.
Koska tilaisuuden teemana on Pohjois-Karjalan puolustaminen,
minun tehtävänäni on johtaa Pohjois-Karjalan puolustusta, kuten
Raappana aikanaan. Tätä varten käytössäni on esikunta ja suuri
joukko jalkaväkeä, kenttätykistöä, pioneereja, viestiasema ja
huoltojoukkoja sekä rajajoukkoja. Viiden viimeisen vuoden ajan
olen vastannut kriisiajan suunnittelusta. Siitä, miten Pohjois-Karjalaa konkreettisesti puolustetaan, missä, milloin, miten ja millä
joukoilla sitä en kerro, sillä ne ovat salassa pidettäviä asioita.
- On kuitenkin hyvä tietää, millainen on se rakennelma ja
suunnittelujärjestelmä, mille puolustussuunnitelmat rakentuvat.
Meidän sotilaiden tehtävänä on laatia suunnitelmat myös pahimman varalle. Näillä joukoilla, kalustolla ja välineillä, mitkä meillä
ovat käytössämme, puolustamme maakuntaa. Ja voin vakuuttaa,
että tätä varten tehdyt suunnitelmat ovat hyvät.

Perustana valtioneuvoston selonteko
Mattilan mukaan sotilaallisen maanpuolustuksen perusteet tulevat valtioneuvoston selonteoista. Niitä on annettu viimeksi 2004,
2009 ja seuraava saataneen vuoden 2011 keväällä.
- Näissä selonteoissa otetaan kantaa millaisia uhkia kulloinkin
on olemassa ja millaisiin uhkiin tulee varautua. Niissä käsitellään
myös kaikkiin poikkeusoloihin kuuluvat kokonaisuudet mahdollisine uhkakuvineen. Valtioneuvoston selonteossa todetaan mm.
ettei Suomeen arvioida kohdistuvan painostusta tai sotilaallista
voiman käyttöä ilman, että se olisi osa laajempaa kansainvälistä
selkkausta. Suomeen kohdistuvan sotilaallisen voimankäytön
tai sillä uhkaamisen vaarallisuutta ei kuitenkaan voi sulkea pois.
Sotilasliittoon kuulumattomana maana Suomi ei voi kuitenkaan
perustaa puolustuskykyään ulkopuolisen avun varaan.
- Pohjois- Karjalan puolustus ei ole irrallinen osa Suomen
puolustusta, mutta yksi osa sitä. Pohjois-Karjalan puolustamisen
perusteet - niin suunnittelun, valmistelun kuin muunkin osalta,
tulevat korkealta valtion johdosta ja puolustusvoimien johdosta.
Vaikka materiaalia on, maanpuolustustahto on Mattilan mukaan
perustana Pohjois-Karjalan puolustamiselle.
- Niin kauan kuin maanpuolustustahto on tällä tasolla kuin se
tällä hetkellä on, meillä sotilailla on hyvät edellytykset toimia ja

varautua kaikkeen. Maasto-olosuhteet, vuodenajat ja harjoitusolosuhteet ovat täällä haastavat, siksi mittavia sotaharjoituksia
järjestetään kerran vuodessa, pääsääntöisesti talviharjoituksina.
Mattila kiitteli tehtyä yhteistyötä Aluehallintoviraston, ELYkeskuksen, ja Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksen kanssa. Erityisesti Pohjois-Karjalan pelastuslaitosta hän kehui ansiokkaasta
työstä valmiuden eteen.
- Se tuki mitä he antavat kuntien muiden toimijoiden suunnitteluun on ollut hämmästyttävän korkeatasoista, aivan sotilaalliseen
tehokkuuteen verrattavaa toimintaa. Viimeisimmissä suunnitelmissa on varauduttu väestön ja kulttuuriomaisuuden evakuointiin. Jotta evakuointi onnistuisi hyvin, olemme suunnitelleet sitä
yhdessä eri viranomaisten kanssa. Siinä sovitetaan yhteen sekä
puolustusvoimien ja rajavartiolaitoksen sodanajan suunnittelu
että viranomaisten, kuntakentän ja yritysten valmiussuunnittelu,
Mattila totesi Raappana -puiston tilaisuudessa.
Teksti ja kuvat:
Raine Turunen
Everstiluutnantti Jouni
Mattila puhui maakunnan
puolustamisesta ja musiikista huolehti Rajan pojat.

