hin asianomaisten johtoportaiden kanssa. Huoltoa johti kaakossa Pekka Jouko ja lounaassa Kauko Mähkä. Hyvinhän siinä ymmärrettiin toisiamme. Näissä harjoituksissa pystyttiin hyvin treenaamaan käytännön suorituksia. Niiden merkitys huollolle oli todella suuri.
Sotilasläänin esikunnan huolto-osasto rutinoitui näissä harjoituksissa johtamaan suurten
joukkojen huoltoa eikä koettu mitenkään ongelmalliseksi, vaikka joissakin harjoituksissa
joukkojen määrä oli 15 000–17 000 miestä. Asiat osattiin ja huolto sujui.
Ehkä paras varsinainen sotaharjoitus (ei taisteluharjoitus) oli 1991 keväällä. Käytin
siitä nimitystä Peltoniemen Ekin loppusota. Siinä Panssariprikaati ja Uudenmaan Prikaatin rungolle perustettu jääkäriprikaati iskivät yhteen everstiensä johdolla. Taistelut saatiin
etenemään komentajien käskyjen mukaisesti ottaen huomioon tulen ja miinoitteiden asettamat rajoitukset. Erotuomariryhmät osasivat todella työnsä. ”Taistelukenttä” vastasi hyvin
nykyaikaisen sodan kuvaa ja asetti huoltomiehet koville.
80-luvun loppupuolella maavoimat teknillistyivät vauhdilla. Uusia välineitä tuli miltei
kuukausittain. Niiden hankinnasta vastasivat aselajitarkastajat. Kun hankintojen yhteydessä
ei ollut riittävää koordinaatiota esim. ajoneuvojen hankinnan ja kiinteistöjen rakentamisen
osalta, niin sotilasläänin huoltopäällikön kannalta asiat eivät olleet hyvällä tolalla tultaessa
90-luvulle.

Pääesikunnassa
Palvelus Pääesikunnassa oli koko virkauraa ajatellen hedelmällisintä. Työssä oli mahdollisuus muokata puolustusvoimien huoltoa omien kokemusten ja ajatusten mukaisesti uuteen uskoon. Pääesikunnan huolto-osaston päälliköllä ja sittemmin huollon tarkastajalla oli
varsin suuri toimintavapaus. Ainakin minä otin itselleni sen. Lieneekö ollut sotilasläänin
perua. Hämmentävää Pääesikunnan työskentelyssä oli sen sekavuus. Työjärjestys oli vanha eikä sitä muutettu organisaatiomuutosten yhteydessä. Ei ollut oikein selvää, mitä kukin
virkamies esitteli tai päätti. Asiaa pahensivat organisaatio- ja työskentelytapamuutokset.
Viimeksi mainituista surkuhupaisin oli tulosjohtamisen opetus ja käyttöönotto. Siinä koulun penkiltä tullut nuori mies piirteli lonkeroitaan fläppitaululle, kun olisi aikuisille eversteille riittänyt sanoa: tässä on rahasi, tulos ratkaisee.
90-luvun alkupuolelle sattui myös minun vuoroni johtaa Huoltoupseeriyhdistystä. Kolmen vuoden jakso sattui pahimman laman aikaan, joten se oli pitkälti taistelua resursseista. Osin valtuuskunnan avustuksella yhdistys selvisi vaikean vaiheen yli. Puheenjohtajakaudellani alkoi kanssakäyminen sveitsiläisten huoltoupseereiden kanssa. Siinä tehtiin
noin 40–50 hengen seurueilla visiittejä kolmen vuoden välein Sveitsistä Suomeen ja päinvastoin. Matkaohjelmat olivat hyvin laadittuja tutustumiskäynteineen ja illanistujaisineen.
Kiinnostus kanssakäymiseen oli suuri. Vierailut jatkuvat edelleen.
Kuten aiemmin totesin, maavoimien tekniset taisteluvälineet lisääntyivät 80-luvun lopulla runsaasti. Yleinen suuntaus oli, että pyörä- tai tela-ajoneuvon päälle sijoitettiin aseita
ja elektroniikkaa/optroniikkaa panssarin suojaan. Aselajitarkastajilla oli varsin vapaat kädet hankkia oman aselajinsa kannalta paras mahdollinen ratkaisu. Huollon kannalta hankittiin suurin mahdollinen sillisalaatti. Kukaan ei ajatellut hankkiessaan, miten välineet
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huolletaan. Niinpä pääesikunnan huolto-osastossa tuli kiire saada aikaan selvyyttä asiaan.
Haluttiin yhdistää teknisesti korkeatasoisten välineiden moottoriajoneuvo-, taisteluväline- ja elektroniikkahuolto toimivaksi kokonaisuudeksi. Suunnitteluapua saatiin sotavarustepäälliköltä. Näin päädyttiin tekniseen huoltoon, jota pidettiin siinä vaiheessa oikeana
ratkaisuna.
Maanpuolustuskorkeakoulussa everstiluutnantti Puustinen oli laatinut käsikirjoituksen
KO VI huolto. Huollon ohjesääntötoimikunnassa siihen lisättiin teknisen huollon osuudet.
Näin saatiin ajanmukainen ohjesääntö huollon perustaksi. Uudet tuulet muutaman vuoden
kuluttua tekivät kuitenkin suuren vaivannäön turhaksi.
Puolustusvoimissa oli aina ollut toimiva huoltojärjestelmä. Se oli omalta osaltaan yksi
koko puolustusvoimien tukipilareista. 90-luvulle tultaessa asiat alkoivat nopeasti monimutkaistua. Kaiken alkuna oli tietokoneiden ja tietojärjestelmien käyttöönotto niin puolustusvoimissa kuin ympäröivässä yhteiskunnassakin erityisesti kaupan piirissä. Kotimaisesti
asiat olivat hoidettavissa pitämällä tiiviisti yhteyttä kaupan keskusliikkeisiin ja teollisuuteen. Tässä onnistuttiinkin hyvin luomalla vakiintuneet neuvotteluyhteydet asianomaisiin
toimijoihin. Suurimmat vaikeudet puolustusvoimien huoltojärjestelmän uusimiseen kohdistuivat maan rajojen ulkopuolelta.
Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen ei NATO kauan aikaillut hakiessaan kontaktia mahdollisiin uusiin kumppaneihin. Jo lokakuussa 1994 istuin NATO:n Brysselin päämajassa yhdessä lukuisten muiden ei NATO:on kuuluvien maiden edustajien kanssa kuuntelemassa esityksiä NATO-huollon järjestelyistä. Tämä toistui joka syksy niin kauan kuin
olin palveluksessa. Muotisanaksi nousi yhteensopivuus, jota he markkinoivat myös muilla
sektoreillaan. Suomessa vaikeudeksi nousi tietämyksen lisääminen. Ne huoltomiehet, jotka olivat olleet YK-tehtävissä, olivat jollakin tavoin tulleet tutuiksi asian kanssa. Meillä
ei kuitenkaan ollut riittävästi tietoa. Maailmalla alettiin järjestää lukuisia NATO-huollon
kursseja. Niinpä aloimme lähettää huoltoupseereitamme Hampuriin 2–3 viikkoa kestäville
alan kusseille. Siellä saatiin perustiedot. Korkeamman tasoista opetusta saatiin lähettämällä USA:n 6–12 kuukautta kestäville maintenance-kursseille sotakorkeakoulun käyneitä
nuoria majureita. He menestyivät siellä erinomaisesti ollen kunniaksi Suomelle. Tällä tavoin luotiin pohjaa uuden kehittämiselle.
Poliittisen tilanteen vapautuessa tutustumisvierailuja tehtiin enemmänkin Länsi-Eurooppaan. Norjalaisten ja ruotsalaisten kanssa oli jo jotenkin vakiintunut vierailukäytäntö. 90-luvun alusta alkaen ruotsalaiset halusivat tiivistää kanssakäymistä. He supistivat
tuolloin armeijaansa ja erityisen kipeästi se koski ilmeisesti huoltoa, koska he olivat kovin
kiinnostuneita säästämisestä. Todella mielenkiintoisia olivat tutustumismatkat Englantiin
ja Saksaan. Yllätys minulle oli kuinka avoimesti upseerit puhuivat huoltojärjestelmistään
pienimpiä yksityiskohtia myöten. Saksassa oli astunut voimaan suuri huollon uudistus juuri ennen tuloamme. Kolusimme sen puolustusministeriöstä joukko-osastoon asti. Mukanamme ollut yhteysupseeri totesi erotessamme: ”Nyt te tunnette meidän huollon toiminnan paremmin kuin me itse”. Vierailu amerikkalaisten huollon päämajassa Stuttgartissa
oli rauhoittava. Tutustuessamme heidän operaatiokeskukseensa havaitsimme suurten tilannekarttojen ulottuvan kauas itään ja etelään. Pohjoisessa ei näkynyt Tukholmaa eikä
Helsinkiä.
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Eräänä päivänä operaatiopäällikkö Jussi Hautamäki pyysi kiireiseen neuvotteluun. Ei
kuulostanut hyvältä. Selvisi, että operatiivinen osasto halusi lakkauttaa Kokkolan varuskunnan liian pienenä yksikkönä. Ilmoitin niiltä sijoiltani, että kyllä se käy, kunhan siirretään Asekoulu Lahteen ja rakennetaan sinne asianmukaiset tilat. Näin tapahtui. Oikea
onnenkantamoinen huollolle. Lopultakin saatiin huollon koulutus keskitettyä samalle paikkakunnalle. Kokkolan seutu ei pitänyt siirrosta ollenkaan. He järjestivät suuret läksiäisjuhlat, joissa vakaat pohjalaiset sanoivat selkeästi, mitä mieltä he olivat eturivissä istuneista
maanpuolustusalueen komentajasta, sotilasläänin komentajasta ja erityisesti huollon tarkastajasta. Olen ollut hauskemmissa hautajaisissakin.
Lahteen saatiin aikaiseksi myös muutakin hyvää. Huollolla ei ollut omaa tutkimus- ja
kehittämisosastoa kuten aselajeilla oli. Saimme irrotettua kuusi virkaa osaston siemeneksi.
Se oli hyvä alku. Huoltokin saattoi rauhoittaa muutamia henkilöitä irti arkirutiineista kehittämään alaa. Jatkossa henkilöstön määrää ja tasoa on pystytty nostamaan. Lisäksi Lahdessa alettiin kouluttaa kaikille huollossa palveleville upseereille kansainvälistä huoltoa
= NATO-huollon perusteet. Mainitsin asiasta ruotsalaiselle kollegalleni eversti Rosenille,
kun söimme yhdessä iltapalaa eräässä ravintolassa Brysselissä. Hän kysyi heti, voisiko hän
lähettää ruotsalaisia upseereita saamaan kurssilla oppia. Tämähän kävi. Joskus asioita oli
todella helppo hoitaa.
Lopuksi tahdon osoittaa kiitoksen sanat niille nuorille upseereille, jotka muutama vuosi
eläkkeelle lähtöni jälkeen rohkeasti muuttivat huoltojärjestelmämme toimimaan länsimaisella tavalla. Siinä satsaus todella kannatti.

Lopuksi
Jäin eläkkeelle 56-vuotiaana. Jotenkin sotaväki alkoi kyllästyttää. 35 vuotta ihmisiästä saman työnantajan palveluksessa oli mielestäni riittävästi. Halusin nauttia terveistä eläkevuosista ja tehdä jotakin muuta, täysin erilaista, kuin viime vuosien toimistotyö. Muutimme
takaisin Tampereelle, mistä löytyi sukua ja koulukavereita. Vanhat partiopoika-aikaiset
ihmissuhteet ovat ihmeen tuoreita. Kaipa yhdessä laavulla vietetyt yöt lähensivät meidät
niin, että ystävyys säilyy loppuelämän ajan. Samojen miesten kanssa käyn kesäisin Lapissa
kalastamassa ja syksyisin linnustamassa.
Rakensimme Virroille talon Tarjanneveden rannalle ja hankimme pari metsäpalstaa.
Aloin elää toista mahdollista ammattiani – metsänhoitajaa. Se oli minun varasuunnitelmani, jos minua ei olisi huolittu Kadettikouluun. Kävin metsäkeskuksen järjestämän koko
talven kestäneen metsäkurssin ja luin lisäsi Tampereen ja Virtain kirjastoista kaikki alaa
käsittelevät teokset. Asun pääasiallisesti Virroilla ja hoidan metsiämme. Metsien myötä tuli
kuvaan mukaan todellinen elämys; hirvijahti paikallisessa kylän metsästysporukassa. Se
on suomalaista metsästysperinnettä parhaimmillaan. Suosikkilajini on kuitenkin kuulaana
syysaamuna tapahtuva metsäkanalintujen pudottaminen puiden latvoista. Talvella meillä
on yhteiset verkot paikallisen isännän kanssa jään alla. Hyytävässä viimassa verkosta itse
irrotellut kuhat ovat parasta, mitä ihminen voi syödä. Täyttä elämää luonnon keskellä.
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Aulis Levä n Kuva kirjoittajan kokoelma

Upseerikoulutuksesta on moneksi –
myös siviilitehtävissä
Lähestyttiin 1990-luvun alkua. Sotilasuran matkamittarissa alkoi vilkkua 25
vuoden rajapyykki. Lähestyvä merkkipaalu sai minut usein mietteisiini. Mitä olen saanut
aikaan, ja mitä vielä on odotettavissa? Elämäni täytti tuolloin kolme asiaa: Armeija, perhe
ja harrastukset. Selvää oli, että perhe ja harrastukset jatkuisivat suunnilleen ennallaan,
mutta entä työ? Suuri kysymys oli, löytyisikö sillä saralla jotain uutta?
Palataan alkuun. Olin onnistuneesti selvinnyt armeijan kanssa vain neljästä paikkakunnanvaihdoksesta. Helsingissä kului jopa 15 vuotta eri tehtäviä vaihdellen. Taidan olla ainoa upseeri, jolle pääesikunnassa on samalla osastolla pidetty kolmet läksiäiset. Nyt oltiin
tilanteessa, jossa oli vihdoinkin saatu hankituksi idyllisessä eteläsavolaisessa kaupungissa
oma asunto. Tosin oltiin ”pankin torppareita” kuten moni muukin vastaavassa tilanteessa
ollut. Armeijauraa olisi vielä jäljellä 5–10 vuotta, tietenkin suhdanteista riippuen. Montako
paikkakunnanvaihtoa siihen saattaisi sisältyä?
Näissä mietteissä avasin eräänä aamuna paikkakunnan lehden, josta totesin Kauppakamarissa olevan toimitusjohtajan paikan haettavana. Tästäpä alkoi kimurantti miettiminen,
mitä tehdä vai antaako asian olla. Pakkasin tavarat autoon ja ajoin kesämökille päättäen
ratkaista hakuasian kaikessa rauhassa saunan lauteilla. Viikko vierähti, ja palasin päättäneenä hakea kyseistä paikkaa. Täytyy tunnustaa, että hieman hirvitti. Mitä jos saankin
paikan, olenko valmis siihen?

Toimitusjohtajana
Hakuajan umpeuduttua sain parin viikon kuluttua tutulta Kauppakamarin puheenjohtajalta soiton, jossa hän ilmoitti minun tulleen valituksi uudeksi toimitusjohtajaksi. Ottaisinko
vielä tehtävän vastaan? Vanha sananlasku toteaa: ”Akka tieltä kääntyköön, vaan ei mies
pahempikaan”. Niinpä vastasin myöntävästi. Kauppakamarin puheenjohtaja kertoi minulle
myöhemmin saunan lauteilla, etteivät hakupaperini suinkaan olleet päällimmäisenä hakupapereissa. Minun valintaani oli puoltanut se, että mm. palkkatoiveeni ei ollut samoissa
summissa kuin eräiden muiden edelläni olleiden. Olin myös esikuntapäällikkönä ja harrastusteni puitteissa ehtinyt sattumalta tutustua myös Pieksämäellä ja Savonlinnassa niihin
henkilöihin, jotka ratkaisivat valintani.
Puolustusvoimien eroilmoituksen kanssa tuli hieman kiire, koska päätökseni sattui lähelle kuukauden vaihdetta. Uuden tehtävän vastaanottaminen ei olisi onnistunut kuukaudessa, ellei irtisanoutumista ehtisi hoitaa nopeasti. Asia hoitui pikakirjeellä entiselle työtoverilleni pääesikunnan tiedotusosastoon. Hän vei sen pikimmiten perille. Hoidin kuitenkin
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kuukauden tavallaan kahta virkaa ollen esikuntapäällikkö Savon Prikaatissa ja tutustumalla samalla uuteen siviilitehtävääni. Viimeksi mainittuun käytin kuitenkin kaikki jäljellä
olleet lomapäivät, joten asiasta ei tullut vahinkoa kummallekaan osapuolelle.
Silloinen Mikkelin kauppakamari käsitti Mikkelin, Savonlinnan ja Pieksämäen talous
alueet eli koko Etelä-Savon maakunnan. Seuraajani saikin nimen muutettua Etelä-Savon
kauppakamariksi, mikä paremmin kuvasi sen toiminta-aluetta.
Näin alkoi vuonna 1991 elämässäni aivan uusi vaihe, joka tulisi eri vaiheineen ja tehtävineen kestämään lähes 14 vuotta. Olin kuitenkin valmiina uusiin haasteisiin, ja niitähän
riitti. Päällimmäisen me kaikki varmasti muistamme, sillä 1991 iski maahamme varsinainen talouslama. Olen usein jälkeenpäin miettinyt, olisinko vaihtanut turvattua armeijan
leipää tähän epävarmempaan siviilikakkuun, jos olisin tiennyt tulevat vaikeudet.
Valintani julkistamisen jälkeen Kauppakamarimme puheenjohtaja sai pääkallonpaikalta Helsingistä Keskuskauppakamarin toimitusjohtajalta moitesävyisen puhelinsoiton,
koska taas oli valittu evp-upseeri kauppakamarin toimitusjohtajaksi. Kollega taisi olla samoissa hommissa jossakin Pohjois-Suomessa. Päätimme puheenjohtajamme kanssa tehdä
esittäytymisvierailun Helsinkiin. Tuliaislahjaksi varasin Keskuskauppakamarin toimitusjohtajalle luovutettavaksi eteläpohjalaisen puukon. Sitä ei onneksi tarvittu väliemme selvittelijäksi, vaan erosimme molemminpuolisen kunnioituksen vallitessa.
Kauppakamariaikaan kuuluu luonnollisesti sekä miellyttäviä että epämiellyttäviäkin
kokemuksia. Vanha totuus kuitenkin on, että se mikä ei tapa, vahvistaa. Joskus tuli lunta tupaan oven täydeltä, joskus taas saattoi tyytyväisenä mennä nukkumaan hyvin tehdyn
homman jälkeen.
Muistoihini on jäänyt eräs tapaus, jossa kauppakamarin hallituksen pitkäaikainen jäsen
nimitti minua aina puhutellessaan ”Herra everstiksi”. Korjasin asiaa pariin kertaan ja kerroin olevani vain everstiluutnantti ja nykyisin toimitusjohtaja. Hän jatkoi keskusteluamme:
”Kuulehan, maassa on tuhansia toimitusjohtajia. Everstejä on vain kuusikymmentä”. Näin
nimitys jatkui, olin siis hänelle eversti. Muistan häntä kiitoksella.
Toiseksi haluan kiitoksella mainita Helsingin Keskuskauppakamarin silloisen henkilökunnan. Sieltä noviisi sai aina apua sekä puhelinsoittoihinsa että erilaisten seminaarien
muodossa. Kauppakamarin huipputapahtuma oli vuosittainen tili- ja veropäivä, johon sain
aina luennoitsijoiksi Keskuskauppakamarin parhaat asiantuntijat.

Vapaaherrasta asiamieheksi ja kunniakonsuliksi
Totesin viiden vuoden toimitusjohtajakauden jälkeen, että saattaisi olla viisasta nyt sitten
jättäytyä toden teolla reserviin. Vuoden vapaaherrakauden kuluttua sain kuitenkin soiton, jossa kerrottiin Kauppakamariin muodostettavan uutta Mikkelin talousalueen kattavaa osastoa. Olisinko halukas sen asiamieheksi? Totta kai olin, sillä kyse oli osapäiväisestä
työstä. Siihen kuului lisäksi kahden valiokunnan, tilintarkastusvaliokunnan ja tavarantarkastusvaliokunnan asiamiehen tehtävät. Hienoja tehtäviä, joihin liittyi miellyttäviä seminaarimatkoja. Vuoden oloneuvoskausi oli myös näyttänyt terveelle miehelle totuuden, jonka
mukaan joutilaisuus on kaikkien paheiden äiti.
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■■ Vastanimitetty Saksan kunniakonsuli
vaimoineen konsulikauden alkaessa Mikkelin upseerikerholla
tammikuussa 2001.

Kauppakamariajan loppukautta kohti sattui kohdalleni vielä eräs miellyttävä, joskin
työteliäs tehtävä. Etelä-Savoon ja Päijät-Hämeeseen nimitetty Saksan kunniakonsuli sairastui. Hän otti minut yllättäen puheilleen ja ilmoitti, että hän on ajatellut esittävänsä minua seuraajakseen. Täytyy myöntää, että toisaalta olin yllättynyt ja ylpeä asiasta, mutta
toisaalta hiipi pelko tosissaan puseroon.
Parin päivän kuluttua istuin mikkeliläisessä ravintolassa kasvokkain Saksan suurlähettilään kanssa päivällispöydässä. Taisi tulla mies ja kielitaito sillä aterialla testattua, sillä
sain ystävällisen kehotuksen lähettää CV:ni hänelle pikimmiten. Näin tein ja runsaan kuukauden kuluttua sain postitse kaksi paperia. Toisen oli allekirjoittanut Suomen ulkoministeri, joka myönsi minulle oikeuden toimia Saksan kunniakonsulina. Toisessa oli vastaavan
Saksan ministerin allekirjoitus ja samat oikeudet.
Kunniakonsuliaika kului miellyttäviä muistoja keräten. Pääasiallinen työni oli Etelä-Savossa asuvien saksalaisten passianomusten käsittely ja toimittaminen suurlähetystöön. Passeista on humoristisimpana jäänyt mieleeni kolmivuotiaan tytön passianomus. Erityisesti
mieleeni on jäänyt hänen passiaan varten tekemänsä allekirjoitus. Läpi se kuitenkin meni.
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Ikävin tehtävä koski Mikkelin vankilaa. Sain suurlähetystöstä eräänä päivänä ilmoituksen, että Mikkelin vankilassa on saksalaisia nuoria miehiä. Minun pitäisi mennä sinne ja
tarkistaa heidän olosuhteensa siellä. Oli kuulemma tullut valituksia. Soitin vankilaan ja varasin tapaamisajan. Konsulitodistus mukanani menin sydän pamppaillen – se täytyy myöntää – vankilan portista sisään. Kummasti kunniakonsulin titteli avasi kaikki ovet. Minulle
varattiin varajohtajan huone haastatteluja varten, ja ensimmäinen nuorukaisista tuotiin
sisään. Esittelin itseni, ja hämmästys oli suuri. ”Hienoa, että meistä huolehditaan.” Lyhyen keskustelun jälkeen huomasin kuitenkin, että keskustelumme tulee olemaan vaikeaa.
Kyseessä oli nimittäin tapahtumasarja, jossa nämä työttömät ”ossit”, entiset itäsaksalaiset työttömät nuoret, oli houkuteltu salakuljettamaan Saksassa varastettuja autoja Suomen
kautta Pietariin. He jäivät kuitenkin Vaalimaalla kiinni ja saivat tekosestaan muistaakseni
18 kk:n kakun, josta he istuivat puolet. Heidän murteensa oli käsittämätöntä. Ratkaisin
kielitaito-ongelman siten, että pyysin heitä kirjoittamaan minulle kirjeen ja kertomaan siinä vaikeuksistaan. Kirjeen lähetin sitten suurlähetystöön.
Suurlähettiläs itse pienen seurueensa kera saapui sitten eräällä pohjoiseen suuntautu
neella matkallaan tutustumaan olosuhteisiin. Kuulin sivusta, kun hän sanoi eräälle seurueensa naispuoliselle sihteerille: ”Te sitten hoidatte puhumisen heidän kanssaan.” Ei muuten tullut yhtäkään valitusta.
Kunniakonsuleille järjestettiin kerran vuodessa jossakin päin Suomea parin-kolmen
päivän tapaaminen, jossa käytiin läpi kunniakonsulin tehtäviä. Olimme taas kerran kyseisillä konsulipäivillä Rovaniemellä. Sieltä on jäänyt mieleeni muutama asia.
Suurlähettiläs kysyi päivällisillä minulta porojen lukumäärää Lapissa. Pienen tuumailun jälkeen muistin lappilaisen vastauksen: ”Herra suurlähettiläs, poroja on Lapissa molemmin puolin puuta”.
Hän ymmärsi yskän eikä kysellyt enempää.
Alueen joukkoviestimille järjestetyssä tilaisuudessa suurlähettiläs keräsi pisteet kotiin
ja sai sanomallaan lehtiin koko etusivun jutut. Hän nimittäin aloitti tiedotustilaisuutensa
pyytämällä lappilaisilta anteeksi viime sodan tapahtumia Lapin sodan loppuvaiheessa. Tuli
jotenkin tippa silmään.
Eräät suomalaiset kutsuvieraat eivät sen sijaan kunnostautuneet illalla olleella vastaan
otolla. Koskahan suomalainen jässikkä oppii, että ilmainenkaan viina ei lopu juomalla!

Muutama sana harrastuksistani.
Kauppakamarin toimitusjohtajan oletettiin luonnollisesti kuuluvan paikalliseen rotary
klubiin. Niin minäkin. Koin, että rotarytoiminnalla on ainakin kaksi päämäärää. Toisaalta
lounastilaisuuksissa pidettävät esitelmät avasivat tietoisuutta ajankohtaisiin aiheisiin ja
valottivat kunkin jäsenen työnkuvaa. Toisaalta tarkoitus oli tutustua paikallisiin jäseniin
henkilökohtaisella tasolla. Koko järjestelmähän luotiin avustamaan toinen toistaan yrityselämän saralla. Eräänä haittapuolena koin osallistumispakon, joka kattoi vuoden ympäriinsä. Poissaoloja voi tietenkin paikata osallistumalla jonkin toisen klubin kokoukseen.
Kesämökkini on Savon sydämessä ja siksi koin hankalana myös kesäkaudella alkaa etsiä
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jotakin ehkä 50–100 km:n päässä olevaa klubia läsnäolon paikkaamista varten.
Toinen pitkäaikainen harrastukseni liittyy vapaamuurariuteen, jonka olen aloittanut
vuoden 1978 alusta. Siitä on siis kulunut jo 34 vuotta. Kyseinen harrastus on antanut suurta tyydytystä henkisille ponnisteluilleni ja tuonut matkan varrella tuttavapiiriin monta arvokasta ja veljellistä tuttavuutta, jopa tosi ystäviä. Olen läpikäynyt paria uusinta järjestelmien haaraa lukuun ottamatta kaikki maassamme olevat riitit. Toimin tällä hetkellä Suomen
Muinaisen ja Oikeutetun Riitin pääsihteerinä Helsingissä.

Lopuksi muutama sana perheestäni.
Menin Hämeenlinnassa naimisiin psykiatri Ritva Levän kanssa loppiaisena 6.1.1967. Sain
kesällä 1967 siirron Lappeenrantaan, jossa syntyivät kolme poikaamme, ensin kaksoset
Ilkka ja Jyrki 30.12.1967 ja kolmas poikamme Jaakko keväällä 1969. Ilkalla on kolme
lasta, Jyrkillä samoin kolme ja Jaakolla yksi. Olemme siis seitsemän lastenlapsen ylpeitä
isovanhempia. Äitini tapasi sanoa, että isovanhemmalle jokainen sormi on yhtä rakas. Täytyy kuitenkin omakohtaisesti myöntää, että nuorin nelivuotias tyttö on mestari kietomaan
vaarinsa pikkusormensa ympärille.
Upseerinurani alkoi Helsingissä Kadettikoulussa 1963. Nyt on kierros täynnä, sillä
asumme Helsingin Herttoniemessä lähellä lapsiamme ja lastenlapsiamme.
Lopuksi kiitos kaikille aikaisempien elämänvaiheitteni varrella tapaamilleni ihmisille.
Toivottavasti olemme omalla olemuksellamme kasvattaneet toisiamme yhä paremmiksi ihmisiksi. Moikataan kun tavataan.
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Opetusta ja merielämää –
Suomen Joutsenen vanavedessäkin
Merikadettikurssimme loppupuolella arvuuteltiin tuon tuosta tulevia sijoituspaikkojamme.
Kadettipursimies tiedettiin innostuneeksi moottoritykkiveneistä, mutta muut kertoilivat
lähinnä hupijuttuina mahdollisista toiveistaan. Kun sitten koitti päivä, jolloin kurssimme
johtaja Sakari Visa tuli luokkaan kertomaan tarjolla olevista paikoista, jännitys oli selvästi
käsin kosketeltavaa. Tilaisuuden avaus oli meille kaikille yllätys.
– Tässä olisi ensimmäiseksi paikka koululaiva Matti Kurjella.
Täydellisen hiljaisuuden vallitessa vilkaisin kadettipursimiehen, Risto Raskun suuntaan.
Sitten annoin katseeni kiertää ympäri koko totisen luokan. Kun kukaan ei tehnyt
elettäkään osoittakseen kiinnostustaan, nostin välittömästi käteni. Luokka huokaisi lähes
ääneen.
Muutamaa viikkoa myöhemmin ilmoittauduin Matti Kurjen ”Kajuutassa” komentaja Bo
Klenbergille ja urani meriupseerina lähti käyntiin. Tiedän, että monikin jälkeenpäin harmitteli epäröintiään, mutta nopein käsi voittaa!
Palvelu Matti Kurjella oli monipuolisuudessaan niin hieno ja samalla vaativa kokemus,
että oli vaikea kuvitella jatkoa nousujohteisena.
Onneksi en jäänyt sellaista murehtimaan, vaan otin myöhemmissäkin tehtävissäni
mielestäni kaiken irti.

■■ Matti Kurjen päällikkö
komentaja Bo Klenberg
(toinen oik.) saattaa
vierailun isännän salonkiinsa. Upseeristosta
näkyvissä yliluutnantti
Jaakko Porkka, luutnantit Erkki Karlsson, Tapani
Talari ja kirjoittaja.
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Nuorena upseerina sain palvella poikkeuksellisen pitkään kouluttaja- ja päällikkötehtävissä Upinniemen suunnalla, niin Vartiolaivueessa kuin Helsingin Laivastoasemallakin.
Merelle kuitenkin miehen mieli ja käytin jokaisen tilaisuuden hyväkseni päästäkseni edes
hetkeksi irti maaorganisaatiosta. Hurjimpia tempauksia noina vuosina oli juomaveden kuljetus Jussaröhön yhteysalus Pikkalan sivuun töijatulla isolla proomulla. Talvi painoi jo
päälle, kun yötä päivää ajoin Upinniemen–Jussarön väliä viikon ajan, mutta Sukeltajakurssin vesihuolto Jussarön saarella tuli turvatuksi.
Päätehtäväni laivastoasemalla oli vastaperustetun koulutusosaston johtaminen. Ajoittain siihen kuului kolmekin perusyksikköä ja sain todella vapaat kädet tehtävän hoitamisessa.
Kertausharjoituksiakin järjestettiin runsaasti ja kaikkein mieluisinta oli upseerikokelaiden jatkokoulutuksen järjestäminen. Liikuimme jos jonkinlaisilla aluksilla koko rannikon
alueella kyhäämieni karttaharjoitustilanteiden mukaisesti.
Vartioveneviirikön päällikkönä toimin peräti neljän purjehduskauden aikana.
R-luokan vartioveneet olivat todellisia työmyyriä kaikenlaisissa säissä. Ehkä sykähdyttävin kokemus sattui 1973 ohjusammuntojen yhteydessä. Koko Laivastolippue vahvennettuna parilla merivartioaluksella lähti aamuvarhaisella Uudenkaupungin Janhualta hakeutuen käsketyille valvontapaikoilleen ampumasektorin molemmin puolin. Vartiovene Röytän
päällikkönä minulle oli langennut etäisin tarkkailupiste, suoraan maalilauttojen takana ja
kaukana ampuma-alueen ulkopuolella. Olimme niin kaukana lännessä, ettei AJKM-lähiradiomme kantanut johtoalukselle Lyökin alueelle. Valmistelut eri tahoilla oli tehty ja
laukaisuhetkeäkin oli syystä tai toisesta siirretty. Nyt laskemme sekunteja, 15...14...13...
– Hei tuolla, näettekö! Kaikki sillalla olijat näkevät paljaalla silmällä kellertävän savun
itäisellä taivaanrannalla.
– Miten ihmeessä lähtö voi näkyä tänne saakka? Kiikarit tuijottivat äskeistä havaintoa,
savu häipyi eikä hetkeen nähty muutakaan. Mutta vain hetkeen...
■■ Vartiovene Röytällä
tehtäviä riitti päätehtävien ohella ohjusmaalin tarkkailusta hinausja kuljetuspalveluihin.
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