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ajankohtana, jolloin ilmavoimien koko hävittäjäkalusto uusittiin juuri puolustusvoimien 
haluamalla tavalla ja viisaan valtiojohdon siunaamana. Ajankohta merkitsi myös kansain-
välisten ovien avautumista. Perustettiin Euroopan ilmavoimien komentajien neuvosto, joka 
yhtenäisti ohjaajakoulutusta, mahdollisti suorat kontaktit ilmavoimien välille ja loi edel-
lytykset osallistumiselle eurooppalaisiin ilmavoimaharjoituksiin. Tein ensimmäisenä il-
mavoimien komentajana viralliset työvierailut sekä Norjaan että Saksaan. Kylmä sota oli 
todella päättynyt. Ikävä vaihe oli jälleen ohjaajien joukkopako siviiliin. Pääesikunta ei ta-
junnut tilanteen vakavuutta, mistä syystä vastatoimenpiteiden viivästyminen johti kymme-
nien ohjaajien turhaan lähtöön puolustusvoimista. Aika turhauttava kokemus.

Ilmavoimavaihe päättyi pakolliseen eroamisikään. Siirryin puolustusvoimain komenta-
jan pyynnöstä pääesikuntaan, aluksi huoltopäälliköksi ja sitten operaatiopäälliköksi. Vii-
meksi mainittu on mielestäni ilmavoimien ulkopuolella sotaväen paras tehtävä. Puolus-
tusvoimakokonaisuus tuli tutuksi ja töissä sai keskittyä vain olennaisiin asioihin. Vahva 
hankintatausta auttoi paljon rahankäytön ohjaamisessa. Ilma- ja merivoimat olivat tällä 
saralla mallioppilaita, mutta maavoimat eivät kerta kaikkiaan hallinneet hankinta-asioi-
ta. Rahaa hukkui tolkuttomasti huonosti valmisteltuihin hankkeisiin ja hankkeita avattiin 
kesken toimitusten, mikä tuli todella kalliiksi. Kukaan ei johtanut maavoimien hankintoja. 
Turhauttavaa.

Yllätysnimitys oli myös minulle siirtyminen puolustusministeriön kansliapäälliköksi. 
Ero puolustusvoimista oli salamannopea. Simolan Antti astui eräänä päivänä huoneeseeni 
ja löi paperin pöytään. Allekirjoita eroanomuksesi. Mietintäaikaa ei ollut eikä ehtoja voinut 
sanella. Se siitä sotilasurasta. Työ ministeriössä oli erilaista. Eduskunta ja muut ministeri-
öt tulivat tutuiksi. Valtiojohdon päätöksentekoprosessi avautui. Olin viisi vuotta UTVAssa 
pysyvänä asiantuntijana, jolloin pääsin sisälle niin hallituksen kuin Tasavallan Presiden-

 ■ Hornetit saapuvat. Vastassa ministeri ja suurlähettiläs.
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tinkin ajatusmaailmoihin. Päivääkään en vaihtaisi pois noista vuosista. Turvallisuus- ja 
puolustusasiain komitean puheenjohtajana koin todella, kuinka hienoa on suomalaisviran-
omaisten yhteistyö valtiojohdon ylimmällä tasolla. Lukuisat ulkomaanvierailut vahvistivat 
sen, että kaikki muut Euroopan maat ovat meistä valovuosien päässä tässä suhteessa.

Elämä eläkkeellä on erilaista. Arvot ovat asettuneet oikeaan tärkeysjärjestykseen. Lap-
senlapset ja harrastukset yhdessä vaimon kanssa ovat nousseet etusijalle. Ilmailu, kalas-
tus ja matkailu täyttävät vuoden tehokkaasti. Terveys on entistäkin korostetummassa ase-
massa. Jokaisesta päivästä kannattaa ottaa kaikki irti, vaikka välillä tekisikin mieli painaa 
jarrua.

 ■ Rakkaimmat. Lissu ja lentokone
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SePPO SaReLiUS ■ kuvat kirjoittajan kokoelma

Maailma on pieni, me tapaamme vielä

EN OLE PALVELLUT oikeissa ulkomaanpalvelutehtävissä kuten rauhanturvaajana tai so-
tilasasiamiehenä. Virkauralle osuneet yli 20 ulkomaille suuntautunutta laivastovierailua, 
kymmenkunta vierailujen isännöintiä tai apuisännöintiä kotimaassa, muutama virkamatka 
ja kolme CISM:n kilpailumatkaa antoivat tilaisuuden tutustua kymmeniin ulkomaalaisiin 
muutamien päivien aikana.

Totisesta luonteesta, vai mistä johtunee, että vähän omituiset tai hupaisat episodit ovat 
parhaiten jääneet mieleen. Tässä muutama sellainen ja yksi lainatavara kurssiveljestämme.

Kuinka mansikat jaetaan?

CISM:n Meri 5-ottelun vuoden 1984 MM-kilpailujen päätöspäivänä 21. kesäkuuta Norjan 
Hortenissa kisoja seurasi norjalaisten palvoma juureva kuningas Olav V. Lounaalle osal-
listuivat kuningas ja adjutantti, CISM:n virallinen delegaatti, Hortenin kunnanvaltuuston 
puheenjohtaja, poliisimestari, kilpailuorganisaation ylin johto sekä me, osallistujamaiden 
delegaatioiden johtajat, kaikki yhteensä 18 henkilöä.

Alku- ja pääruoka lienevät olleen maistuvia, vaikka eivät mieleen jääneitä. Jälkiruo-
ka sen sijaan on mielessä vieläkin varsin kirkkaana. Mansikoita ja kermavaahtoa tuotiin 
kolmella vadilla, joista yksi lähti kuninkaasta kohti minua. Kunniavieras otti mansikoita 

rohkealla kädellä ja Ruotsin delegaation 
johtaja kommendör Sjølander seurasi iloi-
sesti esimerkkiä, eikä valtuuston puheen-
johtaja Kosmokaan turhia ujostellut. Kun 
vati tuli kohdalleni, siinä oli viisi (5) man-
sikkaa. Minua vielä nuoremmaksi oli sijoi-
tettu saksalainen fregattenkapitän Würz, 
joka oli kilpailuviikon aikana profiloitunut 
menestymättömien protestien rustaajana. 
Ponteva Würz oli todellinen Deutschland 
über alles -aatteen ruumiillistuma.

Tietenkin mansikoita tuotaisiin lisää, 

 ■ kuninkaallinen lounas 

Hortenissa.
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mutta heittäydyin lystikkääksi, otin neljä, Würzille jäi yksi. Pilasta tuli vielä hauskempi, 
sillä lisää ei tuotu.

Komentaja Jyrki Berner tapasi Saksan Sotakorkeakoulussa opiskellessaan Würzin 
vuonna 1997. Würz lähetti terveisiä, oli sanonut muistavansa minut hyvin. Kiitin terveisis-
tä ja tuumin mielessäni, että varmaan muistaakin, ainakin mansikoita syödessään. 

Ihanteellista elämää saaristossa

Monipuolistetaan kuvaa saksalaisista meriupseereista:
Berner sai Saksan komennuksellaan kuulla merivoimien komentajana vv. 1993–98 toi-

mineen amiraali Böhmerin pitäneen tutustumista Suomen merivoimiin kesällä 1995 onnis-
tuneena ja rentouttavana. Vierailun isäntä oli tuolloin Merivoimien komentaja vara-ami-
raali Sakari Visa ja Saaristomeren Laivaston komentaja sai olla kakkosisäntänä tai ainakin 
ykkös isännän renkinä. 

Rentouttavaa tunnelmaa loi ainakin vierailu Borstöön. Yhden toiminnantäyteisen päi-
vän päätteeksi Böhmer, sotilasasiamies von Hobe, SmLaiv:n ep Salmela, OhjLv:n lvups 
Berner ja minä siirryimme komentoveneellä saunomaan, illastamaan ja yöpymään Bodön 
merivartioasemalle, jonne vierailun isäntä tulisi omia reittejään myöhemmin. Matkalla 
poikkesimme Borstön pieneen sympaattiseen saaristomuseoon. Museosta tultuamme näim-

 ■ Vasemmalta von Hobe, Böhmer, Sarelius, Berner ja Salmela. Ryhmää vetää Borstön 

kuuluisa salamatkustajakissa, jonka monet veneilijät ovat joutuneet palauttamaan 

saareen takaisin.
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me tervanmustan puuveneen puksuttavan sisään venevajaan. Näky kiehtoi kovin Böhmeriä 
ja hän halusi kurkistaa sisään. Vajassa saaren viimeinen ympärivuotinen asukas Lars Da-
nielsson, ”Borstö-Lasse”, nosteli veneestä komeaa saalista, kymmenkuntaa yli kaksikilois-
ta siikaa. Amiraali ja kalastaja olivat nopeasti samalla aaltopituudella. Baabelinmallinen 
keskustelu saksa-ruotsi-suomi-englanti kesti puolisen tuntia. Vajasta tultuamme amiraali 
sanoi: ”Ajatelkaa, että tällaista elämää on vielä olemassa – ja näin lähellä Saksaa.”

Juhannukseksi kotiin

Pohjanmaan talvipurjehdusten tarkoituksena oli testata aluksen ja sen miehistön selviyty-
mistä Itämeren talviolosuhteissa. Tammikuussa 1987 pistäydyttiin Göteborgissa. Menomat-
kalla saatiin mitä haettiin , jäätä päästiin muutamaan kertaan hakkaamaan kakkosnelosen 
pätkillä keulakannelta ja keulan reelingeistä.

Paluumatkalla tuli sitten talviolosuhdetta toivottua enemmän. Bornholmin pohjoispuo-
lella jouduttiin ankaran talvimyrskyn kouriin. Voimakas koillistuuli ja korkea aallokko 
olivat kyllä epämukavia, mutta valtamerikelpoinen miinalaiva selviytyi niistä helposti. No-
peasti kasvavia vaikeuksia aiheutti voimakas jäänmuodostus. Alueelle harvinaisen kireän 
pakkasen takia kannelle, keulatykkiin, ohjaamon etuseinään ja mastorakenteisiin pärs-
kynyt vesi jäätyi kiinni ja jääkuorrutus alkoi kasvaa nopeasti. Vaikka nopeus oli pudotet-

 ■ kova Meri. Jäätä alkaa muodostua keulatykkiin, reelinkeihin ja kannelle.


