Everstiluutnantti Jussi Kososen puhe Utin jääkärirykmentin komentajan vaihtokatselmuksessa 29.4.2022

Herra kenraali, arvoisat kutsuvieraat, työtoverit, sotilaat, hyvät naiset ja miehet,
Herra eversti Jukka, saan ottaa sinulta vastaan erittäin suorituskykyisen Utin jääkärirykmentin.
Komentajakautenasi rykmentti on vahvistanut asemaa puolustusvoimallisena kärkisuorituskykynä, joka on
käytettävissä operatiivisten ongelmien ratkaisemiseen Suomessa sekä ulkomailla Puolustusvoimien
lakisääteisten tehtävien mukaisesti. Puolustusvoimien erikoisjoukkojen johtamisratkaisu, Utin
jääkärirykmentin organisaatiomuutokset sekä tarkentuneet operaatiosuunnitelmat ovat selkiyttäneet ja
parantaneet erikoisjoukkojen käytettävyyttä ja suorituskykyä, pandemiasta huolimatta. Kiitos sinulle
sitoutumisesta rykmentin tasapainoiseen kehittämiseen ja kaikkea hyvää tuleviin haasteisiin.
Tänä vuonna 25 vuotta täyttävä Utin jääkärirykmentti ammentaa perinteitä sodan ajan
kaukopartiotoiminnasta ja yli 60 vuoden kokemusta Puolustusvoimien helikopteritoiminnasta sekä
laskuvarjojääkärikoulutuksesta. Historialliseen polkuun yhdistyy tämän päivän rykmentissä ammattimaisuus,
valmius, yhteinen johtaminen ja tuki, laadukkaat suorituskyvyt maalla, merellä ja ilmassa sekä
monipuolinen tehtäväkenttä ja yhteistyö. Rykmentti on ainutlaatuinen joukko-osasto - erikoisjoukko.
Oma polkuni johti ensimmäisen kerran Uttiin laskuvarjojääkäripalvelukseen vuonna 1991. Samana vuonna,
tuolloin vielä Suomen naapurina olleesta Neuvostoliitosta julistautuivat itsenäiseksi mm Baltian maat ja
Ukraina. Nyt kun palaan jälleen kotivaruskuntaani noin kolmekymmentä vuotta myöhemmin, Euroopassa on
sota ja Ukraina taistelee olemassaolonsa puolesta. Maanpuolustuksen merkitys on noussut esiin kristallin
kirkkaana. Suomi varautuu puolustamaan itsenäisyyttään, arvojaan ja kansalaisiaan yhdessä muiden
länsimaiden kanssa. Me olemme uuden ajanjakson alkumetreillä.
Myös erikoisjoukkojen rooli ja monikäyttöisyys ovat osoittaneet arvonsa sotatilanteessa sekä muissa
viimeaikaisissa kriiseissä. Erikoisjoukot tarjoavatkin päätöksentekijöille vaihtoehtoisia mahdollisuuksia, joita
ei muuten kyettäisi hyödyntämään. Suorituskykyämme ja varautumistamme tehostetaan mm
lisähenkilöstöllä, materiaalihankinnoilla ja kertausharjoituksilla. Tilanne edellyttää meiltä päättäväisyyttä,
osaamista, ketteryyttä sopeutua vallitsevaan tilanteeseen sekä aktiivista yhteistoimintaa kumppanien
kanssa. Erikoisjoukkojen tärkein tekijä on ihminen, joiden ympärille suorituskyky rakentuu.
Rykmentin henkilöstö - henkilökunta, varusmiehet ja reserviläiset. Meillä jokaisella on oma tärkeä tehtävä
rykmentissä. Voittoisten Suomen leijonien arvoja mukaillen, olemme kiitollisia ja ylpeitä saadessamme
edustaa Suomea. Pelaamme yhdessä joukkueena ja joukkueelle.
Herra kenraali, arvon kuulijat. Haluan käyttää tästä hienosta yhteisöstä termiä ”meidän rykmentti”. Toivon
rykmentin henkilöstön ohella myös aiemmin rykmentissä palvelleiden, esimiesten, yhteistyökumppanien
sekä perheiden ja läheisten tuntevan osallisuutta ja ylpeyttä meidän rykmentistä. Yhdessä olemme vahvoja
ja valmiita kohtaamaan tulevat haasteet - olivat ne sitten mitä tahansa.
Sotilaat, kohottakaamme kolminkertainen eläköön-huuto Utin jääkärirykmentille – eläköön, eläköön,
eläköön!

