
Esitelmä ja lounastilaisuus ti 22.2.2011  

TAMRUn seniorien esitelmä- ja lounastilaisuus pidettiin Technopolis Yliopistonrinteen salissa 

Enqvist A, osoitteessa Kalevantie 2, 2. krs, tiistaina 22.2. klo 12.00. Esitelmän jälkeen oli 

omakustanteinen buffet-lounas samassa talossa ravintola Aleksisissa. 

Sotilaspastori Antti Saarelma kertoi kokemuksistaan rauhanturvaajana otsikolla ”Kriisinhallintaa 

Afganistanista Uttiin”. Tilaisuuden alussa vietettiin hiljainen hetki Afganistanissa äskettäin menehtyneen 

ylil Jukka Kansosen muistoksi.  

  

 

Jukka Kansosen viimeinen matka Suomeen alkaa (kuva SKJA.fi) 



            

           Antti Saarelma pitämässä esitelmää (kuva I Mäntyvaara) 

 

Tarkkaavaisia kuulijoita (kuva I Mäntyvaara) 

Esitelmänsä aluksi Antti Saarelma kertoi nykyisestä palveluspaikastaan sotilaspastorina Utin 

Jääkärirykmentin erikoisoperaatio-osastossa (UTJR EOS). Siellä toimii Euroopan Unionin Alankomaiden 

johdossa oleva taisteluosasto NLBG FIN SOTG 111. Osaston koulutusjakso Utissa oli 11.7 - 31.12.2010 ja 



se päivystää taisteluvalmiudessa 1.1 - 30.6.2011. EU voi käyttää taisteluosastoa operaatioihin 5000 km 

säteellä Brysselistä. Toistaiseksi ei tehtäviä ole tiedossa. 

Antti Saarelma oli Suomen kriisinhallintajoukoissa Afganistanissa (SKJA) yhteys- ja viestiupseerina kahden 

rotaation ajan 11.2.2009 - 11.2.2010. Suomalaiset ja ruotsalaiset toimivat Pohjois-Afganistanissa yhteisessä 

joukko-osastossa, jonka johto on ruotsalaisilla. Ruotsalaisten on havaittu arvostavan suomalaisia sotilaita ja 

heidän palvelusasennettaan. Osaston tukikohta on Camp Northern Lights lähellä Masar-e-Sharifia. 

Tukikohdan toimintaa pyörittävät ruotsalaiset. Majoitus tapahtuu 20 jalan merikonteissa, joihin on majoitettu 

2 - 3 miestä kuhunkin. Sen lisäksi on telttoja. Leirissä on luonnollisesti myös sauna. Koko pohjoinen alue on 

Saksan komennossa ja siellä toimivat alueelliset jälleenrakennusryhmät (PRT) Suomen ja Ruotsin lisäksi 

Saksasta, Unkarista ja Norjasta. Palvelus leirissä on jatkuvaa varuillaanoloa. Vuorokaudessa on normaalisti 8 

h työtä, 8 h lepoa ja 8 h varallaoloa. Suomalaisilla oli yleensä mahdollisuus kahteen kahden viikon 

kotilomaan Suomessa 6 kk palvelusjakson aikana.   

Sotilastarkkailijaryhmien (MOT) tehtävänä on valvoa ja seurata alueellaan tapahtuvaa toimintaa ja pitää 

yhteyttä siviiliväestöön ja paikallisiin viranomaisiin. Ryhmään kuuluu normaalisti johtaja (upseeri), 

varajohtaja (opistoupseeri), viestiupseeri (res.ups.) lääkintämies (aliupseeri, usein palomies/ensihoitaja) ja 

kaksi kuljettajaa. Ryhmät liikkuvat yleensä panssaroiduilla MB-maastureilla. Myöhemmin on saatu käyttöön 

myös eteläafrikkalaisia panssariajoneuvoja RG 32, joissa on katolla ampumatorni. Tiet ovat huonoja ja 1000 

km afganistanilaista tietä kuluttaa autoa yhtä paljon kuin 10000 km Suomessa. Leirin ulkopuolella liikutaan 

aina aseistettuna ja aseet ladattuina. Suomalaisilla on mahdollisuus pyytää tulitukea USAn ilmavoimilta ja 

mahdollisuutta on tarvittaessa myös käytetty.  

Antti toimi viestiupseerina MOT C:ssä, jolla oli vastuullaan mm. 200 km Afganistanin pohjoisrajaa. 

Rajavartioston kanssa tehtiin hyvää yhteistyötä. Partioretket saattoivat kestää jopa viikon. Retkellä yövyttiin 

naapuriyksiköiden leireissä tai ulkosalla. Joukot olivat omavaraisia polttoaineen ja muonituksen osalta, mutta 

paikallisista katukeittiöistä saatettiin ostaa pientä purtavaa. Siviiliväestö suhtautui yleensä rauhanturvaajiin 

myönteisesti. Omia viranomaisiaan kohtaan he olivat usein epäluuloisia ja luottivat eniten omiin 

kyläpäällikköihinsä. Varsinkin pikkupoikien kanssa oli helppo ystävystyä ja he toimivatkin usein 

sillanrakentajina aikuisväestöön päin. Ryhmällä oli käytössään paikallisia tulkkeja, jotka olivat yleensä 

yliopistossa opiskelleita nuoria miehiä.  

Afganistanissa on tullut tappiota sekä rauhanturvajoukoille että kapinallisille. Suomalaisia on toistaiseksi 

kaatunut kaksi. Rauhanturvaajat eivät ilmoita kapinallisten kärsimiä tappioita.  

Esitelmä herätti vilkasta keskustelua, joka oli lopulta pakko keskeyttää, että ehdittäisiin ravintolaan syömään 

ennen sen kiinnimenoa.  



  

Ilkka Mäntyvaara kiitti Antti Saarelmaa esitelmästä ja luovutti hänelle Pekka Ruusukallion kirjan 

"Kahden rintaman taistelija Karl-Erik Ladau"  (kuva J Hautala) 

Alla muutamia esitelmässä esitettyjä kuvia Afganistanista (esitelmästä kuvannut J Hautala) 

  



 

 Camp Northern Lights 

  



 

 MB-maasturit partiossa 

  



 

 Tyttökoululaisia opettajineen  

  

 


