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Timo Liene: Irtoviiksimies — Erään
suomalaisen sotilastiedustelijan elämä

Tiedustelu-upseerin
viimeinen taistelu
”OMISTAN TÄMÄN KIRJAN kaikille niille tuhansille
viimeisen sadan vuoden aikana Suomen sotilastiedustelussa palvelleille, jotka ovat pitäneet vaitiolositoumuksensa työuransa aikana ja sen jälkeen.”
Jos kansitekstin luettuaan erehtyy luulemaan kirjan
paljastavan salassa pidettäviä tietoja, tulee pettymään. Tulin hankkineeksi tämän teoksen, koska
tiesin sen tekijän olleen yksi erinomaisen Sanomansieppaajia ja koodinmurtajia — Suomen radiotiedustelu sodassa –historiikin kirjoittajista.
Moni tämän yhdistyksen jäsenistä saattaisi kokea
samaistumista kirjoittajan kokemuksiin. Liene
kertoo olleensa peruskoulussa yhdeksikön oppilas
ja varsinainen lukutoukka: ”Joskus kirjastoautossa
epäiltiin, luinko minä kaikki lainaamani kirjat.”
”Koulussa olin sietämätön ja näsäviisas, ja muistelen
häpeillen, miten koettelin rajojani opettajien ja luokkatovereiden kanssa. Toisinaan olin suorastaan häirikkö, mutta koska menestyin hyvin koulussa, opettajat
katsoivat nyt jälkeenpäin ajateltuna liikaa sormiensa
lävitse touhujani.”
”Minulla ei ole ollut minkäänlaista urasuunnitelmaa
jota olisin pyrkinyt toteuttamaan, joten olen antanut
elämän virran viedä minua ja suostunut lähes aina
kaikkeen, mitä on tullut vastaani tai esimieheni ovat
ehdottaneet.”
Kadettikoulun jälkeen yliluutnantti Liene palveli
kouluttajana Karjalan Prikaatissa, jäi opintovirkavapaalle ja valmistui parissa vuodessa teologian maisteriksi. Palattuaan joukkueenjohtajaksi Vekaranjärvelle
hän harkitsi seurakuntapapin uraa — kirkkoherrana
tienaisi majuria paremmin. Sitten Maanpuolustuskorkeakoulu hyväksyi hänet sotahistorian opettajaksi, minkä ohella voisi valmistella väitöskirjaa
Neuvostoliiton sotataidosta.

Lähdeaineistoja Venäjällä
penkoessa olot Neuvostoliiton romahduksen
jäljiltä olivat vielä sekavat:
”Minut muun muassa
pidätettiin aseella uhaten Leningradin sotilaspiirin arkistossa, ja kerran neljä huligaania yritti ryöstää minut
Moskovassa. Tuloksettomaksi jäänyt ryöstöyritys päättyi
konnien järjestäytyneeseen vetäytymiseen.”
Opetustoimen ohella syntyi mm. kirja jatkosodan
radiotiedustelusta. Liene ei halunnut ”hautautua”
sotahistorian laitokselle, vaan hakeutui Ulkoministeriön Kansainvälisten asioiden kurssille, minkä jälkeen
seurasi CIMIC-keskuksen päällikkyys kansainvälisissä
rauhanturvaamisjoukoissa Bosnia-Hertsegovinassa.
Amerikkalaiset järjestivät audienssin paikallisen piispan kanssa, joka oli suhtautunut nihkeästi ulkomaisiin SFOR-joukkoihin. Saatuaan urkkijoiltaan tiedon
Lienen teologitaustasta sekä venäjän taidosta piispa
pisti yhteyshenkilön lujille vaatimalla häntä jatkamaan
aloittamiaan raamatunlauseita, jotka Liene pystyi
täydentämään. Tapaamisen jälkeen piispa Kacavenda
ilmoittikin haluavansa arvovallallaan edistää serbien
paluumuuttoa ja palaamaan itse Tuzlaan, mikäli
SFOR-joukot takaisivat hänen turvallisuutensa —
juuri kuten YK oli toivonut.
Kirjoittaja kertoo osin rönsyillen, osin niukasti toimistaan myös Afganistanissa, Puolustusvoimien Tiedustelulaitoksessa sekä EU:n sotilastiedusteluyksikössä
Brysselissä. Kaikki muuttui hetkessä Lienen saatua
juuri 45 vuotta täytettyään diagnoosin parantumattomasta, pitkälle edenneestä haima- ja imusolmukesyövästä.
Everstiluutnantti Liene menehtyi 47-vuotiaana. Tämän elämäkerran hän kuitenkin ehti saada valmiiksi.
Todella koskettava tarina. 
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