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Lähi-idän alue monivaiheisine kriiseineen tarvitsivat myös suomalaisten rauhanturvaa-
jien panoksen. Suurimmat suomalaiset YK:n operaatiot miesmäärältään olivat Kypros ja 
Libanon, joissa kummassakin ehti palvella yli 10 000 suomalaista sotilasta. Muita suuria 
ja pitkäaikaisia operaatioita olivat siinä vaiheessa Golan ja Siinai jo toisen kerran. Tark-
kailijaoperaatiot eri kriisialueilla ovat olleet monivuotisia. Niistä vanhin on Kashmir, joka 
käynnistyi jo vuonna 1961. Oma erikoisuutensa oli myös Namibian itsenäistymisen tur-
vannut YK-operaatio. Päiväntasaajan toiselle puolelle kuljetetun pataljoonan toimintaolo-
suhteet poikkesivat merkittävästi aikaisemmista. 

Uudeksi kriisialueeksi muodostui 1990-luvulla entisen Jugoslavian alue. Siellä synty-
neet sodat ja riitaisuudet veivät alueelle suomalaisia rauhanturvaajia pitkälle 2000-luvulle 
asti. Suomalaiset olivat turvaamassa rauhaa Balkanin alueella erityisesti Bosniassa, Ma-
kedoniassa ja Kosovossa. Toimintojen organisointi ja johtosuhteet muuttuivat näinä vuosi-
na. Rauhanturvaoperaatioiden tuli olla YK:n tai Etyj:in hyväksymiä ja ne tapahtuivat joko 
YK:n, EU:n tai Naton johdossa. Tehtävät muuttuivat luonteeltaan yhä enemmän sotilaalli-
sen kriisinhallinnan luonteisiksi. Balkanin tilanteen rinnalle tulivat Lähi-idän uudet tais-
telualueet. Niin Iranissa, Irakissa kuin Kuwaitissakin tarvittiin tarkkailijoita. Myös Afrikan 
alueen kriiseissä on ollut mukana suomalaisia tarkkailijoita. 2000-luvun puolessa välissä 
USA:n sotatoimien rinnalle Afganistaniin sijoitettiin Naton johdossa kansainväliset kriisin-
hallintajoukot, joihin myös Suomi osallistuu.  Afganistanissa toiminta on myös suomalais-
ten vastuualueella monesti saanut lähes taistelunomaisia piirteitä eikä tappioiltakaan ole 
vältytty.  Kaksi kertaa on viime vuosina viety Vapaudenristin sururisti tehtävissä menehty-
neen suomalaisen sotilaan omaiselle. Vammautumisia on ollut useita. 

jatkui kyproksella. Sitten Libanon, kashmir, Namibia, Balkan, jälleen Lähi-itä jne jne... Puolustusvoimat
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YK:n rauhanturvatehtävää varten perustettiin Niinisalon varuskuntaan YK-koulutus-
keskus, joka Puolustusministeriön johdossa huolehti aluksi niin tarkkailijoiden kuin jouk-
kojenkin koulutuksesta ja varustamisesta. Rauhanturvatehtävät ja -toiminta olivat aina 
1990-luvulle saakka Puolustusministeriön johdossa. Toiminnan muuttaessa luonnettaan 
EU- ja Nato-yhteyksien myötä rauhanturvatoiminta ja kriisinhallinta siirrettiin Pääesi-
kunnan johtoon. Tarvittavien joukkojen koulutus on annettu Porin prikaatin vastuulle ja 
se myös varustaa joukot. YK-koulutuskeskuksesta tuli Puolustusvoimien Kansainvälinen 
Keskus, joka kouluttaa henkilöstöä myös EU- ja Etyj-maille. Laitos siirrettiin 2000-luvun 
puolessa välissä Tuusulaan entisen Ilmatorjuntakoulun tiloihin.

Suomen valmius osallistua nykyisin kansainväliseen sotilaalliseen kriisinhallintaan pe-
rustuu erilaisten joukkotyyppien ylläpitoon ja tähän liittyviin alustaviin henkilöstösijoi-
tuksiin ja materiaalivarauksiin. Suomen valmiusjoukot on ilmoitettu EU:n, YK:n ja Naton 
joukkorekisteriin. Kun päätös tarkkailijoiden tai joukkojen lähettämisestä on tehty, toi-
meenpano on nopeaa ja tehokasta.

Lopuksi

Puolustuspoliittisen ratkaisumme mukaisesti puolustusvoimia on rakennettu ja kehitetty 
tavoitteena kansainvälisesti uskottava puolustuskyky. Perinteenä meillä ovat olleet Suomen 
armeijan maineikkaat torjuntavoitot toisen maailmansodan taisteluissa. Olennainen perus-
ta koko uskottavuudelle on ollut, että me itse olemme siihen uskoneet. Suomalaisten maan-
puolustustahto on ollut eräs perustekijä uskottavuutta rakennettaessa. Sitä mukaa, kun 
Suomella on ollut taloudelliset mahdollisuudet myös materiaalisen uskottavuuden kehittä-
miseksi, sitä on tehokkaasti toteutettu. YK:n ja Etyj:in rauhanturva- ja kriisinhallintatehtä-
vissä suomalaisen sotilaan kyky ja taito ovat vahvistaneet suomalaisen mallin uskottavuut-
ta. Tänä päivänä voidaan sanoa, että suomalainen kokonaismaanpuolustus ja sotilaallinen 
puolustuskyky muodostavat kansainvälisesti uskottavan kokonaisuuden.

50. kadettikurssin upseereilla on ollut kunnia olla mukana rakentamassa ja kehittämäs-
sä puolustusvoimia sen tehtävässä uskottavana isänmaan puolustajana.
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taRMO kaUPPiLa ■ kuvat kirjoittajan kokoelma

puskajussin puheenvuoro – 
Laskuvarjojääkäristä 
kansainvälisiin tehtäviin

Laskuvarjojääkärikouluun

KAKSI JA PUOLI VUOTTA Kadettikoulussa oli ohi, kun sydän hieman jännityksestä 
pamppaillen astelin kappisaappaissani ja paraatipuvussa Kouvolan linja-autoasemalle ap-
rillipäivän aamuna 1966 tavoitteena Utti ja Laskuvarjojääkärikoulu. Pamppailuun oli hie-
man syytäkin, koska minulla, kuten ei muillakaan kurssitovereillani, ollut mitään koke-
musta uudesta joukko-osastostani.

Tunnelma hieman keveni, kun bussilaiturille ilmaantui vanhemman kurssimme entinen 
kadettivääpeli luutnantti Heikki Kalpamaa, jonka kanssa aloimme luontevan ajatusten-
vaihdon tulevasta palveluspaikastani. Ennen pitkää löysin itseni koulun esikunnan ”kul-
mahuoneesta” majuri Kaj Hagelbergin edestä. Hänen katseensa oli tiukka, mutta käden 
puristus reilun ja lujan tuntuinen. Heti ensimmäiseen päivään liittyi kahden kilometrin 
juoksu hyppytornille ja ensimmäinen tornihyppy. Vasta sitten olivat vuorossa tervetuliais-
kahvit ja tutustuminen paikkoihin ja palvelustovereihin.

Minut oli määrätty Laskuvarjojääkärikomppanian III Joukkueen johtajaksi. Ensim-
mäistä joukkuetta johti luutnantti Teuvo Rehunen, Etelä-Karjalan murretta puhuva reipas 
luutnantti (48. Kurssi), toista joukkuetta johti jo mainittu luutnantti Heikki Kalpamaa ja 
viestijoukkuetta sotilasmestari Teuvo Järvelä. Komppanian päällikkö oli yliluutnantti Heik-
ki Siiropää. Varajohtajaksi minulle oli määrätty ylikersantti Erkki Kaven, joka tunnettiin 
huippukouluttajana. Hän oli käynyt myös kaikki aliupseerien toimialakurssit ml. mestari-
kurssin ollen kaikkien kurssien priimus. Luutnantille oli pantu tanakka päällystakki. Ke-
sällä alkaneen hyppykoulutuksen ajaksi siirryin rivimieheksi omaan joukkueeseeni, jonka 
johtajaksi tuli kokenut hyppykouluttaja, vääpeli Tuomo Tokko. 

Laskuvarjojääkärikoulu oli nuorelle upseerille upea työpaikka. Toimintaa piristävää 
kilpailua oli ilmassa, mutta meininki oli reilua ja työkaverit olivat auttavaisia. Erityisesti 
haluan vieläkin kiittää Teuvo Rehusta ja Heikki Kalpamaata siitä veljellisestä tuesta, jota 
sain monessa muodossa ottaa vastaan. Toisaalta Kadettikoulun monipuolinen koulutus oli 
hyvä pohja Laskuvarjojääkärikoulun kouluttajalle. Eräs erityispiirre on myös syytä maini-
ta. Koulu oli tuolloin nuori, vasta neljä vuotta vanha, eikä kukaan vielä oikein tiennyt mitä 
kouluttaa ja miten. Tämän vuoksi tuli mahdollisuus ja tarve luovaan toimintaan. Uusia asi-
oita kehitettiin, kokeiltiin ja testattiin eri koulutustapahtumissa. Todella inspiroivaa toimin-

50. kadetti- ja 35. merikadettikurssilaiset mukana kehityksessä
– kertomuksia erilaisista elämäurista
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taa nuorelle upseerille, varsinkin kun varusmiesaines oli erinomaista ja valmis laittamaan 
myös itsensä peliin. 

Muuan tapahtuma teki minuun lähtemättömän vaikutuksen. Eräänä päivänä huhtikuus-
sa 1966 käski koulun johtaja majuri Hagelberg kaikki upseerit Utin Ilmailu-upseerikerhol-
le, jossa ikkunoiden eteen vedettiin raskaat verhot ja muutenkin tunnelma oli salaperäinen. 
Sisään astui joukko sodanajan kaukopartiomiehiä majuri evp Hannes Vehniäisen johdolla. 
Mukana oli Mannerheim-ristin ritareita ja muita ansioituneita kaukopartiomiehiä. Salaa-
minen tapahtui vieraidemme toiveesta. Herrat toivat julki halunsa siirtää sodanaikaisten 
kaukopartiomiesten perinteet, tiedot ja kokemukset Laskuvarjojääkärikoululle, jonka he 
katsoivat jatkavan oman toimintansa perinteitä. Samassa tilaisuudessa alettiin myös välit-
tömästi tietojen ja kokemusten siirto meille nuoremmille. Kaukopartiomiehet olivat tuolloin 
alle 50-vuotiaita, ja asiat olivat vielä hyvin mielessä. Olivathan jotkut heistä pistäytyneet 
”kaukopartiossa” vielä 50-luvun puolellakin. Kaukopartiomiesten merkitystä laskuvarjo-
jääkäreiden taustavoimana voi tuskin yliarvioida.

Kokeiluvaihe oli myös meneillään koulussa laskuvarjohyppyjen puolella. Seurasimme 
kehitystä ulkomailla, kokeilimme uutta kalustoa ja arvioimme niiden käyttömahdollisuuk-
sia suomalaisessa tiedustelu- ja sissitoiminnassa. Olin noviisi laskuvarjohypyissä aloittaes-
sani, mutta panostin hyppyasioihin heti alusta alkaen, ja aloitin laskuvarjourheilun siviili-
puolella Utin Laskuvarjokerhon puitteissa. Menestyinkin kohtalaisesti kansallisella tasolla, 
ja ennen pitkää pääsimme myös kansainvälisen sotilasurheiluliiton CISM:n kisoihin, mikä 
oli myös ammattitaidon kehittämisen kannalta merkityksellistä. 

 ■ Suomen hyppyjoukkue Belgiassa 1972, henkilöt vasemmalta tatu Soini, Olavi kilpinen,  

Hannu Laitinen ja kirjoittaja.
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Otin vastaan Laskuvarjojääkärikomppanian päällikön tehtävät kapteenikurssin jälkeen 
1971, jolloin pääsin myös melko vapaasti toteuttamaan omia ajatuksiani koulutuksessa ja 
syventämään niitä harjoituksissa ympäri Suomea. Koulun johtajat, everstiluutnantit Kaj Ha-
gelberg ja Olavi Jokela, antoivat päällikölle runsaasti toimintavapautta, ja kiitän heitä tästä 
luottamuksesta. Vuodet 1966–1975 Laskuvarjojääkärikoulussa olivat koululle tiivistä kehi-
tyksen aikaa, jolloin alkuvaiheen hapuilun jälkeen löydettiin oikeat toimintalinjat ja menetel-
mät. Se oli myös nuorelle upseerille hienoa ja antoisaa aikaa, jota monesti kaiholla muistelen.

Operatiivista suunnittelua kaakon kulmalla

Sotakorkeakoulun jälkeen 1977 olin pyrkinyt vanhana kouvolalaisena Kaakkois-Suomen 
sotilasläänin esikuntaan, jonne myös pääsin operatiivisen toimiston työmyyräksi. Esikun-
nassa vallitsi upea ”Kaakon Kulman” henki, joka oli helppo omaksua. Komentajana oli 
kenraalimajuri Juhani Ruutu, esikuntapäällikkönä eversti Sakari Annala, ye-osaston pääl-
likkönä everstiluutnantti Martti Palmen ja toimistopäällikköni oli majuri Kalevi Rissanen. 

Ison toimistohuoneen jaoin majuri Heikki Kauston ja kapteeni Hannu ”Hunni” Hulk-
kosen kanssa.  Töitä tehtiin erittäin vapaassa ilmapiirissä, mutta urakalla. Tarvittaessa 
päivät olivat pitkiä ja viikkoa jatkettiin viikonlopuilla määräaikojen niin vaatiessa, mutta 
ilmassa ei ollut mitään pakottamisen tuntua, vaan joka aamu oli mukavaa tulla töihin.

Koska lähin esimieheni Kalevi Rissanen venäjänkielen taitoisena joutui usein pitkille 
komennuksille, pääsin jo varsin pian toimimaan hänen sijaisenaan. Kun sitten parin vuoden 
jälkeen Kalesta tuli ye-osaston päällikkö, määrättiin minut operatiivisen toimiston päälli-
köksi. Palvelin kaikkiaan Kaakkois-Suomen sotilasläänin esikunnassa kahdeksan vuotta ja 
pääosan tästä operatiivisen toimiston päällikkönä. Rissasen Kale jatkoi pitkähköjä komen-
nuksiaan Neuvostoliittoon, joten pääsin myös toimimaan hänen sijaisenaan ye-osaston pääl-
likkönä. Tuon ajan perusteella voin todeta, että sotilasläänin puitteet tulivat kyllä minulle hy-
vin tutuiksi. Erityisen hyvällä muistan yhteistoimintaa kadettivääpelimme ja luokkakaverini 
Pekka Teljamon kanssa hänen toimiessaan samassa osastossa järjestelytoimiston päällikkönä.  
Samoin mielihyvällä muistelen yhteistoimintaneuvotteluja naapurien kanssa. Etelä-Suomen 
sotilasläänissä vastaavaa postia hoiti Pekka Visuri, joten yhteistoiminnassa ei ollut ongelmia. 

Ye-osasto ja operatiivinen toimisto olivat lähes kaikessa mukana mitä sotilasläänissä 
tapahtui, ja tuohon kahdeksaan vuoteen mahtui todella paljon. Tietynlaisia huippuhetkiä 
olivat isot sotaharjoitukset ja puitteiltaan laajat sotilasläänin esikunnan kertausharjoituk-
set, joita järjestimme kahdet tuon kahdeksan vuoden aikana. Mukana olivat Pääesikunta, 
puolustushaarat sekä alueen siviililäänit, joten raamit olivat komeat. 

Loppuhuipennuksena tälle vaiheelle urallani voidaan pitää sotilasläänin operatiivisen 
suunnitelman uusimista, jossa sain olla keskeisesti mukana. Se edellytti paitsi tiivistä yhteis-
toimintaa alajohtoportaiden kanssa myös jatkuvaa yhteydenpitoa pääesikuntaan sekä puo-
lustushaaroihin siviilisektoria unohtamatta. Työ alkoi olla lopuillaan alkukesällä 1985, kun 
silloinen esikuntapäällikkö eversti Markku Salonen kutsui minut puheilleen todeten, että 
kahdeksan vuotta esikunnassa on jo liian pitkä aika, mutta koska esimieheni Kalevi Rissa-
nen oli lähdössä Frunzen sotilasakatemiaan, joudun jatkamaan vielä ainakin vuoden. Minul-
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la ei ollut mitään sitä vastaan, ja kerroinkin asian ilahtuneena kotonani. Henkilösuunnittelun 
vaikeutta kuvaa se, että seuraavana päivänä minulle soitti komento-osaston päällikkö eversti 
Heikki Koskelo. Hän totesi, että Kalevi Rissasen tilalle ye-osaston päälliköksi määrätään 
Laskuvarjojääkärikoulun johtaja everstiluutnantti Heikki Kalpamaa, ja että minulla tuskin 
on mitään sitä vastaan, että otan vastaan häneltä LjK:n johtajan tehtävät. Siinä hän oli todel-
la oikeassa! 

paluu Uttiin 1985

Uttiin palaamisessa oli jonkinlaista kotiinpaluun tunnelmaa ehkä puolin ja toisin. Kou-
volan ja Utin välimatka oli vain 12 kilometriä, ja olin melko usein käynyt Utissa hyppää-
mässä, joten siinä suhteessa tuntuma oli säilynyt, vaikka LjK olikin suoraan pääesikunnan 
alainen joukko. Henkilökuntakin oli pääosin vanhaa ja tuttua, mikä helpotti asettumis-

 ■ Paluu Laskuvarjojääkärikouluun 

vuonna 1985, edessä vasemmal-

ta everstiluutnantti kaj Hagelberg, 

kenraaliluutnantti Jorma Järventaus, 

everstiluutnantti Heikki kalpamaa, 

kirjoittaja, kenraalimajuri tuomo 

tuominen ja everstiluutnantti Olavi 

Jokela.

 ■ kenraalimajuri kurt kuhlmey Utissa 

1990, vasemmalta maaherra Matti 

Jaatinen, Christa kuhlmey, kurt kuhl-

mey, kirjoittaja ja ilmavoimien tulkki.
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ta uuteen tehtävään. Paljon oli kuitenkin 10 vuodessa kehitys mennyt eteenpäin. Uusiin 
saappaisiin astumista edesauttoi lisäksi muutama hyvin tärkeä asia. Esimieheni jalkavä-
en tarkastaja kenraalimajuri Tuomo Tuominen oli paikalla tehtävien vaihtotapahtumassa. 
Vaikka en häntä entuudestaan tuntenutkaan, totesin heti keskusteluissamme, että minulla 
oli esimies, joka luotti minuun, ja jonka tukeen puolestani saatoin luottaa, jos tuota tu-
kea joskus tarvitsisin. Toinen tärkeä asia oli edeltäjäni Heikki Kalpamaan työpanos. Asiat 
koulussa olivat hyvässä kunnossa ja kaapeissa ei taatusti luimistellut luurankoja. Kolman-
neksi se innostunut pioneerihenki, joka oli vallinnut joukossa kymmenen vuotta aiemmin, 
oli edelleen tunnistettavissa. Neljäs eikä varmaan vähäisin asia oli hyvät yhteydet pääma-
jan kaukopartioveteraaneihin. Puolustusvoimain komentaja oli määrännyt 1981 virallisesti 
LjK:n vaalimaan päämajan kaukopartiomiesten perinteitä ja näin yhteydet olivat entises-
tään kiinteytyneet. Tärkeän yhteistoimintakumppanimme, Kuljetuslentolaivueen komen-
tajana oli kurssiveli, everstiluutnantti Esa Komulainen, joten hyvä oli lähteä luotsaamaan 
tätä hienoa joukkoa.   

Myös varusmieskoulutus oli ottanut pitkiä askeleita eteenpäin. Kouluun pyrkijöitä oli 
yli 600, joista joka kuudes voitiin valita joukkoon. Pienenä ongelmana pidettiin reser-
vin upseerien koulutusta, koska RUK:n koulutus Haminassa, niin hyvää kuin se olikin, 
ei vastannut LjK:n tarpeita, vaan reservin upseerien koulutusta jouduttiin paikkaamaan 
merkittävästi kertausharjoituksissa. Pyrin ajamaan tätä asiaa tarmokkaasti, mutta koulu-
tuspäällikkö kenraaliluutnantti Raimo Viita ”ei ollut innostunut asiasta”, kuten hän minul-
le kuuluvasti ilmoitti. Vihdoin monen mutkan ja väännön jälkeen 1990 saimme perustaa 
oman reserviupseerikurssin Uttiin.

Laskeutumiskoulutus köysillä oli kokonaan uusi toimintamuoto, joka otettiin johdolla-
ni käyttöön puolustusvoimissa. Olimme tässä edelläkävijöitä koko Suomessa ja koulutimme 
myös muita joukkoja ja poliisin erikoisyksiköitä näihin taitoihin. HS-helikopterin lasti, noin 
15 miestä, tyhjeni kymmenessä sekunnissa helikopterista köysillä tarvittaessa metsäänkin. 

LjK:n kertausharjoitusjärjestelmä oli aivan omassa kuosissaan ja voin todeta, että sys-
temaattisella koulutuksella voidaan reserviläisten kanssa päästä tasolle, jota voidaan hyvin 
verrata erikoisjoukkojen ammattisotilaiden suorituksiin. Kansainvälistä väriä toimintaam-
me toi yhteistoiminta pohjoismaiden veljesjoukkojen kanssa sekä kansainvälisen sotilas-
urheiluliiton kisat eri puolilla maailmaa. 

Monista hienoista kokemuksista kuusivuotiselta toiselta kaudeltani Utissa olisi paljon-
kin kerrottavaa, mutta historian siipien havinaa oli ilmassa, kun isännöin varuskunnan 
päällikön ominaisuudessa kenraalimajuri Kurt Kuhlmeyn vierailua Utissa 18.9.1990. Hän 
oli juuri se Kuhlmey. 

Savolaisten piällysmieheksi

Mikkelin Karkialammella Tyrjän Kolmion alueella oli 30.12.1992 paraatikatselmus, jonka 
päätteeksi eversti Seppo Tanskanen luovutti Savon Prikaatin komentajuuden minulle. Oli 
tietenkin hienoa päästä ison, perinteikkään joukko-osaton komentajaksi, mutta en vielä 
tehtäviä vastaanottaessani tiennyt kuinka hienoon tehtävään olin päässyt. 
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Savon Prikaati oli vielä tuolloin iso joukko-osasto varusmiesvahvuuden ollessa par-
haimmillaan 1800 varusmiestä. Savon Jääkäripataljoonan ja Mikkelin Pataljoonan lisäksi 
siihen kuului Savon Sotilassoittokunta. Karkialammen varuskunta oli tiloiltaan toimiva, 
harjoitusmaastot lähellä ja Mikkelin kaupunki kuitenkin mukavan lähellä. Prikaatin hen-
kilökunta oli asennoitunut tehtäviinsä hienosti. Yksiköiden hyvähenkinen kilpailu koulu-
tuksessa ja hyvät koulutustulokset isommissa koulutustapahtumissa puhuivat puolestaan.  
Erityisesti jäivät mieleen Aliupseerikoulun suorituksien korkea taso sekä sähäkän riuska 
meininki Panssarintorjuntakomppaniassa. Prikaatilla oli käytössään BTR-60 -kuljetusvau-
nut, joista oltiin ylpeitä, ja joita osattiin käyttää ja pitää kunnossa. 

Myönteiset yllätykset eivät rajoittuneet vain Savon Prikaatiin itseensä. Suurempi yllätys 
oli se, miten ympäröivä maakunta oli ominut prikaatin omakseen. Se oli aivan eri tavalla 
maakunnallinen joukko-osasto kuin joukot Kymenlaaksossa, vaikka maanpuolustustah-
dossa ei varmaankaan suuria eroja ollut. Prikaatin komentajan edellytettiin osallistuvan 
eri tapahtumiin ympäri maakuntaa, jossa komentajaa nimitettiin usein ”meidän everstiksi”.  

Prikaatin perinteitä vaalittiin monin tavoin. Vanhat juuret ulottuivat pitkälle Ruotsin 
vallan aikaan, ja tuntuihan se ylväältä olla mukana jatkumossa eversti Sandelsin kanssa, 
josta tuli Ruotsin viimeinen sotamarsalkka. Viime sotien aikaisia perinnejoukko-osastoja 
oli oikeastaan kaksi, Jalkaväkirykmentti 7 sekä niin sanottu Saimaan rykmentti eli Jalka-
väkirykmentti 49. Molemmat kuuluisia joukkoja, jaettiinhan sodanajan joukko-osastoista 
JR 7:lle Mannerheim-ristejä eniten. Rykmentin veteraanit kokoontuivat vähintään kerran 
vuodessa komentajansa, jalkaväenkenraali Adolf Ehrnroothin johdolla Karkialammelle. 
Sain tilaisuuden tutustua kenraaliin ja kreivittäreen komentajakaudellani niin, että olin 
vaimoineni kutsuvieraana Turun Linnassa, jossa vietettiin suppeammassa piirissä kenraa-
lin 90-vuotisjuhlia Katajanokan Kasinolla olleiden virallisten juhlien jälkeen.

Olisin varmaan viihtynyt pitempäänkin Mikkelissä ja Savon Prikaatissa, mutta aikansa 
kaikella. Vajaan kolmen vuo-
den kuluttua kolkutteli uusi 
komentaja prikaatin portteja. 
Kun olin päässyt toimimaan 
itsenäisen joukko-osaston ko-
mentajana yhteensä yhdeksän 
vuotta, ehkä ennätys alallaan, 
eivät tarjotut esikuntatehtävät 
enää oikein kiehtoneet. Pää-
tin siirtyä reserviin syksyllä 
1995 joukko-osaston komen-
tajan tehtävästä katsomaan, 
mitä elämä siviilissä toisi tul-
lessaan.  

 ■ Savon Prikaatin komenta-
jana pääsi itseään parem-
paan seuraan. 
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prikaatikenraalina maailmalle

Muutto Mikkelistä Kouvolaan oli selviö jo vaimoni työpaikan vuoksi. Omistimme myös 
edelleen asunnon Kouvolassa. Osa muuttolaatikoista oli vielä purkamatta Kouvolassa, kun 
sain puhelun syyskuun alussa Tauno Niemiseltä, joka kertoi toimivansa prikaatikenraali-
na isohkon kansainvälisen mission johtajana Balkanilla. Edelleen Tane kertoi haluavansa 
lopettaa tehtävässään joulukuun alussa ja hän kysyikin suoraan olisinko kiinnostunut otta-
maan häneltä tehtävät vastaan Belgradissa. Keskustelun perusteella Tane lähetti nivaskan 
aineistoa missiosta, joka oli YK:n ja EU:n yhteinen organisaatio, ICFY Missio valvomassa 
tapahtumia silloisen Jugoslavian ja Bosnia-Hertsegovinan rajalla. Menemättä tarkemmin 
yksityiskohtiin totesin, että missio oli sekä operatiivinen että diplomaattinen, ja että suur-
vallat pitivät sitä hyvinkin merkittävänä, mikä näkyi myös sen kokoonpanossa. Ilmoitin 
olevani halukas tehtävään mikäli minut siihen valitaan.  

Ilmoittauduin myös välittömästi Helsingin Yliopiston järjestämälle englannin kielen 
tehokurssille ja sen jatkokurssille. Pääesikunta esitti UM:lle minua tehtävään, joka esitti 
minua edelleen Geneveen ICFY:n sihteeristölle. Ratkaisu tapahtui Genevessä 17.11.1995, 
ja asiaan kuului myös tiukka salassapito ennen ratkaisua, sillä pääsihteerit Thorvald Stol-
tenberg Norjasta ja Carl Bildt Ruotsista halusivat tehtävään suomalaisen. Ennenaikainen 
julkisuus olisi saattanut sotkea asian.  Sain myös jonkinlaista koulutusta tehtävään ulko-
ministeriössä Markus Lyyran johdolla, mutta tehtävässä olisin tietenkin Stoltenbergin ja 
Bildtin alainen, ja raportointi tapahtui sihteeristön kautta YK:n turvallisuusneuvostolle. 

Niemisen Tane tuki minua merkittävästi tehtävään valmistautumisessa aineiston muo-
dossa. Tane kantoi myös jatkuvaa huolta sotilasarvostani, sillä alaisuuteeni tulisi kuulu-
maan korkeiden diplomaattien lisäksi myös prikaatikenraaleita. Kahta päivää ennen Gene-
veen lähtöä luin sanomalehdistä, että presidentti Martti Ahtisaari oli 1.12.1995 myöntänyt 

 ■ Rantautuminen 

kaksipäiväisen 

meriseikkailun 

päätteeksi ta-

militiikereiden 

omatekoisesta 

tykkiveneestä.
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minulle tehtävään prikaatikenraalin palvelusarvon. Tiedän, että nimittämiseni tähän tehtä-
vään ei kaikilta osiltaan ollut Suomessakaan mikään läpihuutojuttu, ja uskon, että ainakin 
kurssiveljeämme kenraaliluutnantti Antti Simolaa saan kiittää tästä tehtävästä. 

Tapasin Tane Niemisen 3.12.1995 Genevessä, ja seuraavana päivänä sain ylemmän joh-
toportaan ohjeistusta Kansojen Palatsissa, jossa ICFY toimi. Belgradissa meitä oli vastassa 
suuri ja arvovaltainen delegaatio, joka antoi viitteitä tulevasta tehtävästä ja sen merkityksestä. 

Tittelini oli Head of ICFY Mission, ja tuossa tehtävässäni sain kokemusta suuren, kan-
sainvälisen mission johtamisesta ja tiukoista neuvotteluista. Ensimmäinen sijaiseni ja 
poliittinen neuvonantajani oli korkea-arvoinen amerikkalainen diplomaatti ja esikunta-
päällikköni oli venäläinen eversti. Pääsin myös tapaamaan maailman mahtajia ja keskus-
telemaan heidän kanssaan maailman tilanteesta. Belgrad oli tuolloin maailmanpolitiikan 
polttopisteessä, sillä toimihan Slobodan Milosevic vielä  Daytonin rauhansopimuksen ta-
kuumiehenä, jota käytiin tapaamassa joka puolelta maailmaa. Myös Suomesta.

Pääsin myös tukemaan Elisabeth Rehniä, joka niukoin resurssein aloitti toimintansa 
ihmisoikeustarkkailijana entisen Jugoslavian osavaltioissa. Missiomme oli varakas ja teho-
kas, mikä mahdollisti myös Rehnin tukemisen täysin harkintani mukaisesti.

Tästä alkoi vuoteen 2006 kestänyt ”kansainvälinen urani”, joka johti minut mm. Kam-
bodzhan viidakoihin miinojen raivauksen johtotehtäviin, Sri Lankaan tekemään rauhaa vä-
estöryhmien välille sekä Indonesian Sumatralle valvomaan presidentti Ahtisaaren johdolla 
neuvotellun rauhan toteutumista. Tehtävien erilaisuudesta huolimatta olen kokenut ne mer-
kittäviksi, joten niihin on ollut helppo sitoutua kokonaisvaltaisesti. Se on myös opettanut 
minulle konkreettisesti sen asian, että ihmisinä olemme kaikki maailmassa yhtä arvokkaita 
ulkoisesta asemasta riippumatta.

Olen myös saanut paljon uusia työtovereita – sekä ulkomaalaisia että suomalaisia. Suo-
malaisilla on hyvä maine ja työmoraali, joka tunnetaan laajalti, mutta hienoja tehtäviinsä 
lujasti sitoutuneita kollegoja on löytynyt joka puolelta. Haluan vielä mainita pari suoma-
laista kadettiveljeä, joiden kanssa oli ilo työskennellä kaukomailla. Samalla pahoittelen, 
että kaikkia tässä ei ole mahdollista tuoda esiin. Tässä nimiä sekalaisessa järjestyksessä: 
Jukka Pöllänen, Kalle Liesinen, Matti Majoinen, Heikki Ylönen, Jaakko Oksanen, Matti 
Mähönen, Ahti Virolainen ja monta muuta.

Tässä on hyvin suppeasti ”Puskajussin puheenvuoroni”, jonka tiivistäisin vielä totea-
malla, että upseerin ura on tarjonnut minulle paljon, mistä ymmärrän myös olla kiitollinen. 

 ■ Viimeinen hyppyni 

Ljk:n johtajana kevät-

talvella 1991.


