Komentajan kynästä

YMPYRÄ SULKEUTUU

Pohjois-Karjalan prikaatin ja Kontiorannan varuskunnan viimeinen toimintavuosi alkaa kääntyä lopuilleen. Keväällä
ja kesällä 1940 syntynsä saanut varuskunta sulkee puominsa ja ovensa sekä
laskee 73 vuoden jälkeen viimeisen kerran lipun 31.12.2013.
Kun 1.10.2009 otin vastaan prikaatin
komentajan tehtävät eversti Ville Hyväriseltä, en silloin osannut edes aavistaa, että en niitä koskaan luovuttaisi
edelleen. Maailma kuitenkin muuttuu ja
puolustusvoimien osalta muutos oli ja on
ollut niin voimakas, että vuosina 2013 ja
2014 puolustusvoimauudistuksen myötä
muun muassa lakkautetaan yhteensä 18
joukkoa, esikuntaa tai laitosta sekä seitsemän sotilassoittokuntaa. Lisäksi yhdistetään kahdeksan joukkoa ja tehdään
mittavasti muita järjestelyjä.
Uudistus koskee tavalla tai toisella lähes
kaikkia puolustusvoimissa palvelevia.
Haluan kuitenkin muistuttaa, että perustarpeet uudistuksen takana eivät ole
nykyiset budjettisäästöt vaan se, että
350 tuhannen sotilaan puolustusvoimat
ovat nyky-yhteiskuntamme resursseihin
nähden liian suuret. Niiden suorituskykykin on osittain näennäistä, koska osa
joukoista on vajaasti varustettuja. Uusi,
pienempi kokoonpano vastaa paremmin
yhteiskunnan todellisia mahdollisuuksia
ylläpitää joukkojen suorituskyky tulevaisuudessa. Ennen kaikkea puolustusvoimien koko, toiminta ja rahoitus saadaan
uudistuksella parempaan tasapainoon.
Tätä uutta puolustusvoimakokonaisuutta rakennetaan koko ajan. Se pitää
sisällään muun muassa prosessien ke-

hittämistä, palvelujen tuotannon uudelleenjärjestelyjä sekä puolustusvoimien
päätehtävään, Suomen sotilaalliseen
puolustamiseen, liittyviä uudistuksia.
Parhaillaan kehityksen kohteena ovat
muun muassa joukkojen johtaminen eri
tasoilla, johtamisen reaaliaikaisuus ja
nopeus sekä tilannetietoisuus, maa-,
meri- ja ilmavoimien yhteisoperaatiokyky, taktiikka, tulen käytön ulottuvuuden varmistaminen sekä taistelutilan ns.
neljänteen ulottuvuuteen eli informaatioja kyberavaruuteen liittyvät toiminnat.
Merkittävänä osana on myös maavoimien alueellisten joukkojen taistelutavan
uudistus. Paljon muutakin siis tehdään
kuin muutetaan henkilöstökokoonpanoja
ja lakkautetaan joukkoja. Näillä toimenpiteillä saadaan elinkelpoinen ja suorituskykyinen uusi lähtöasetelma uskottavan puolustuskyvyn ylläpitämiseksi.
Tulevien vuosien uskottava puolustuskyky ei uudistuksista huolimatta ole
sekään ilmaista. Tulevaisuuden puolustusbudjettien taso on puolustusvoimien
kannalta elintärkeä kysymys. Sitä ei haluttu tai kyetty viime vuodenvaihteessa
valmistuneessa turvallisuusselonteossa
määrittelemään. Toivoa sopii, että poliitikot ymmärtävät oman vastuunsa uskottavan puolustuskyvyn tulevaisuudesta.
Prikaatimme osalta tämä viimeinen vuosi
on ollut hyvin kaksijakoinen. Alkuvuosi
oli Karjalan jääkäripataljoonan osalta
täysipainoinen asevelvollisten koulutuskausi, kun taas erityisesti henkilöstö-,
materiaali- ja kiinteistöalalla lakkauttamiseen liittyvät valmistelut ja toimenpiteet
ovat olleet pääosassa. Kesästä alkaen
toiminta varuskunnassa on painottunut
sitten lähes täysin lakkauttamistoimenpiteisiin. Kuitenkin niin, että meillä vielä
palvelukseen jääneet runsas sata asevelvollista koulutetaan asiallisesti loppuun saakka, viimeiset kotiuttamispäivät
ovat 18.9. ja 19.12. Kesän ja alkusyksyn
aikana myös pääosa Karjalan jääkäripataljoonan henkilöstöstä ja osa muistakin
on jo siirtynyt tai siirtyy uusiin tehtäviin
eri puolille Suomea. Varuskuntaan jää

vielä Joensuun alueelle sijoittuva sekä
muu loppuihin viimeistelytöihin tarvittava
henkilöstö.
Elämä kuitenkin jatkuu ja maanpuolustustyölle sekä puolustusvoimien toiminnalle maakunnassa löytyy edelleenkin
tekijänsä. Pohjois-Karjalan aluetoimisto
jatkaa alueellisena hallinnollisena ja
poikkeusolojen toimintaa suunnittelevana viranomaisena ja johtoportaana
Joensuussa. Sen rooli tulee olemaan
hyvin nykyisen kaltainen sillä poikkeuksella, että merkitys ja painoarvo varmasti
kasvavat. Toinen puolustusvoimien organisaatio Joensuussa tulee olemaan
Puolustusvoimien palvelukeskus, joka
uutena elementtinä aloittaa toimintansa
vuoden 2014 syksystä alkaen ja työllistää noin 120 henkilöä. Myös Itä-Suomen
huoltorykmentin Ylämyllyn varastoosasto jatkaa toimintaansa. Puolustusvoimien näkyvyys ja jokapäiväinen toiminta maakunnassa siis muuttaa muotoaan, mutta maanpuolustustyö ja -tapahtumat tulevat jatkumaan lähes entiseen
tapaan. Niissä tarvittava mittavampi tuki
vaan tulee vähän kauempaa.
Haluan lopuksi lämpimästi kiittää maakuntaa, maanpuolustusjärjestöjä ja
maanpuolustustyön sekä prikaatin tukijoita siitä arvokkaasta työstä, jota olette
vuosikymmeniä tehneet joukkomme ja
maanpuolustuksen hyväksi. Uskon lujasti sen jatkuvuuteen. Erityinen kiitos
Pohjois-Karjalan prikaatin killalle ja Kontiolahden sotilaskotiyhdistykselle rohkeudesta jatkaa toimintaa muutoksista
huolimatta. Omasta ja vaimoni Marin
puolesta esitän suuret kiitokset mahtavista ja muistorikkaista vuosista Pohjois-Karjalassa sekä erityisesti kaikesta
tuesta komentajavuosien aikana.
Toivotan Pohjois-Karjalan maanpuolustusväelle kaikkea hyvää tulevaisuudessa: Kollaa kesti – älkää edelleenkään
antako tulen sammua!
Eversti Jari Kytölä
Prikaatin komentaja
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