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Pohjois-Karjalan
Sotilasläänin
15 vuotta
kansien välissä
Vuoden 2008 alusta Pohjois-Karjalan Sotilasläänin
nimi liittyy muiden Joensuun seudulla
vaikuttaneiden ja lakkautettujen puolustusvoimien
yksiköiden joukkoon. Puolustusvoimien suureen
rakennemuutokseen liittyen Pohjois-Karjalan
Sotilasläänin Esikuntakin lakkautetaan 31.12.2007
ja pääosa sen tehtävistä siirtyy Pohjois-Karjalan
Prikaatille ja sinne perustetavalle Pohjois-Karjalan
aluetoimistolle.
Viimeisen 20 vuoden aikana
muutosvauhti on ollut todella
kovaa, mutta sotilasläänin ja sen
edeltäjien 90-vuotista historiaa
tarkasteltaessa tilanne ei ole
kuitenkaan ainutlaatuinen, totesi
kirjoittaja Matti Turunen.
- Puolustusvoimien alueellisen
organisaation tehtävä ja alue
on vaihtunut useita kertoja.
Maakunnan näkökulmasta
tarkasteltuna viimeisimpiä
muutoksia ei kuitenkaan
voida ohittaa pelkällä
olankohautuksella. Tosiasia
on, että puolustusvoimien
näkyvyys Joensuussa pienenee
ja heikkenee merkittävällä
tavalla. Koko työni ajan
minulla on ollut selkeä näkemys
siitä, että puolustusvoimat
sulautuivat luontevalla tavalla
osaksi paikallista yhteiskuntaa,
joensuulainen filosofian maisteri
Matti Turunen totesi kirjan
julkistamistilaisuudessa.
Sotilasläänin komentaja,
eversti Seppo Pesonen
puolestaan totesi omassa
esittelyssään kirjan olevan
hyvä jatkumo eversti Jouko
Hälvän kirjoittamalle Joensuun
Sotilaspiirin kirjalle, joka kattaa
maanpuolustuksen historiaa aina
1000 luvulta, päättyen 1990
alkuun.
- Yhdessä nämä kaksi
kirjaa kertovat kattavasti
maanpuolustuksen järjestelyistä
Pohjois-Karjalassa tämän
vuoden loppuun saakka. Tämä
15 vuoden ajalta kertova kirja
on selkeä ja seikkaperäinen teos.
- Työ eteni suunnitelmallisesti
edeten junan lailla. Työryhmä
junaili myös teoksen
rahoituksen sekä teoksen
sisällön. Kokoonnuimme 11

kertaa. Takapakkia ei otettu
missään vaiheessa. Etenimme
suunnitellussa aikataulussa ja
sisältö on sellainen millaiseksi
sen halusimme. Emme
tarkastelleet sotilasläänin
toimintoja pikkutarkasti;
etenimme keskitietä nivoen
tapahtumat suurempiin
kehyksiin. Omasta mielestämme
olemme onnistuneet työssämme
hyvin ja olen varma, että
sotilasläänin toiminnasta jää
teoksessa selkeä kuva siitä, mitä
tänä 15 vuoden aikana on tehty.

Työryhmän puheenjohtaja eversti Seppo Pesonen esittelee kirjaa, joka kattaa sotilasläänin toiminnot ajalta 1993-2007. Kannen väriksi on valittu jalkaväen vihreä väri.

Kirjan kansia esitellessään
Pesonen totesi etukannen kuvan
olevan vuonna 2004 järjestetystä
Itäisen maanpuolustusalueen
paraatista Outokummusta, jossa
Pohjois-Karjalan Prikaatin
joukot marssivat. Prikaatin
kuva on otettu kanteen sen
vuoksi, että se tuottaa sodanajan
joukot tälle alueelle ja Prikaati
on se johtoporras, joka ottaa
sotilasläänin tehtävät jatkossa
hoitaakseen. Kannen vihreä väri
on taas siksi, että tällä alueella
jalkaväki ja sen vihreä väri on
tunnusomaisin.
Kirjan kirjoittajalle Matti
Turuselle osoittamissaan
sanoissa Pesonen totesi
leikillisesti, ettei yhteistyö
sotilaiden kanssa ole helppoa,
mutta silti Turunen onnistui
työssään erinomaisen
hyvin. Kirjan työryhmänkin
everstikatras on nimittäin
pikkutarkkaa, vähän kovapäistä
ja omapäistäkin porukkaa,
Pesonen totesi.
Teksti ja kuvat:
Raine Turunen
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Eversti Seppo Pesonen kirjoittaa omistuskirjoitustaan ja kirjan kirjoittaja Matti Turunen odottaa omaa vuoroaan.
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