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Luotan ihmisten 
kykyyn valita ja 

tuoda asioita esiin 
– Sinä tiedät mikä 
on Sinulle parasta.

Minun Helsinkini 
on avoin, turval-

linen ja viihtyisä – 
meille kaikille.
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AtteKaleva

Vapaus valita ja  
käydä keskustelua 
omassa arjessa

Ihmisten tulee olla lain edessä yh-
denvertaisia henkilökohtaisista 

ominaisuuksistaan riippumat-
ta. Yksilönvapaus ja yhden-
vertaisuus ovat länsimaisen 
oikeusvaltion ytimessä. Ar-
jessa tämän tulee tarkoittaa 
vapautta valita ja vaikuttaa 
omien valintojen ja keskuste-
lun kautta. 

Yhden suosiminen on toisen 
syrjimistä. Siksi kiintiöt, jotka pe-
rustuvat synnynnäisiin tai katsomukselli-
siin ominaisuuksiin kuten sukupuoleen, et-
nisyyteen, ideologiaan tai uskontoon, ovat 
yksilönvapauden ja yhdenvertaisuuden vas-
taisia enkä sellaisia kannata. Mielestäni po-
liittisten päätösten ei pidä perustua ideolo-
giseen pakkoon kuten kasvisruokapäivä, 
maidon juonnin kieltäminen tai autoilun 
hankaloittaminen. 

Vapauteen vaikuttaa kuuluu sananvapa-
us, joka on entistä tärkeämmässä roolissa 
kaikenlaisessa yhteiskunnallisessa keskus-

Yrittäminen, 
säätely ja holhous

Suomi on säätelyn ja holhouksen luvattu 
maa. Helsinki seuraa esimerkkiä. Malmin 

kauppakäytävältä häädetään villasukkia 
myyvät mummot ja keskustasta poistetaan 
grillikioskit ja pysäköintipaikat. Autoilun 
hankaloittaminen ajaa yrityksiä ja yrittäjiä 
pois pääkaupungista. Tämä peli ei vetele.

telussa. Asioista on voitava puhua niiden 
oikeilla nimillä. Mielipiteiden lausuminen 
johtaa toistuvasti tilanteeseen, jossa yksilö 
joutuu erilaisten hyökkäysten kohteeksi. 

Jatkan sananvapauden puolustamista 
määrätietoisesti. Asioista on jatkossakin 
voitava käydä sivistynyttä keskustelua nii-

den oikeilla nimillä. Ongelmat eivät 
katoa vaikenemalla.

Lupaan jatkossakin: 
Puolustaa ihmisten va-

pautta valita itse ja vastus-
taa sitä, että joku valitsee 
puolestasi. 

Nostaa esille vaikeita ja 
vaiettuja asioita, vaikka ne 

aiheuttaisivat kuohuntaa. 

Helsingin pitää olla yrittäjäystävällinen 
kaupunki. Politiikan avulla taloutta pitää 
vapauttaa, ei rajoittaa. Seuraavalla valtuus-
tokaudella meidän päättäjien tulee ottaa teh-
täväksi purkaa säätelyä ja holhousta, joka 
estää oma-aloitteista toimintaa ja uusien 
innovaatioiden syntymistä.

Terassien toimintaa, anniskelua sekä etä-
myyntiä pitää helpottaa ja koronasta kärsi-
välle ravintola-alalle täytyy antaa laajemmat 
vapaudet toimia ilman byrokratian pelkoa.

KOKOOMUS
HELSINKI

Talousvastuullisem-
paa päätöksentekoa

Helsingin tulee panostaa taloutensa 
kehittämiseen ja ennen kaikkea 

kustannusten läpinäkyvyyteen. 
Kaupungin päätöksenteon tulee 
olla avointa ja perusteltua. 
Kaupunkilaisten pitää saada 
tietää, kuinka päätökset 
tehdään ja mitä ne tulevat 
veronmaksajille maksamaan. 
Nämä asiat nousevat toistu-
vasti esille ja tulevat olemaan 
entistä suuremmassa määrin 
esillä tulevaisuudessa, kun säästöjä 
joudutaan hakemaan. 

Ei voi olla toistuvasti niin, että hankkeet, 
joita kaupunki toteuttaa, maksavat enemmän 
kuin mitä niihin on budjetoitu. Veronmaksajien 
rahojen tuhlaamisen ylisuuriin investointeihin 
on loputtava.

Pääkaupunkiseudun julkiset infrainves-
toinnit näyttävät perustuvan siihen, että 
hankkeet myydään valtuustolle tarkoituk-
sella alihintaan. Tässä muutama esimerkki: 

Länsimetro myöhästyi pahasti ja alku-
peräinen budjetti paisui liki miljardin bud-
jetoidusta ja tilannetta kutsuttiin ”hyvin 
poikkeukselliseksi”. 

Raide-Jokeri kallistui 93 miljoonaa jo 
ennen rakentamisen aloittamista

Kruunusillat-hankkeesta tulee enna-
koimaani tapaan vastaava rahanreikä. Kun 
alkuperäinen vuoden 2016 kustannusar-

vio oli 260 miljoonaa, on hinta nyt 
noussut 35 prosentilla 350 mil-

joonaan. Eikä kustannusten 
paisuminen todennäköisesti 
tule jäämään tähän.   

Tulen valtuustossa esit-
tämään, että jokainen pää-
tös, jonka seurauksena kulut 

kasvavat yli 30% tulee auto-
maattisesti palauttaa uuteen 

valtuustokäsittelyyn ennen lisä-
rahan myöntämistä.
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Tervetuloa töihin Helsinkiin!
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TURVALLISUUS ”Suomi on hyvä maa, Helsinki hyvä 
kaupunki. Pidetään ne sellaisina.”

Koulutus ja nuorten 
hyvinvointi ovat 

yhteiskunnassamme 
keskeisessä roolissa, 
niistä on pidettävä 

erityisen tarkkaa 
huolta. 

Arjen turvallisuus

Liikkumisen vapaus 
– Sinä valitset

Arvokas elämä lapsuudesta 
vanhuuteen 

Kotoutuminen

Turvallisuus on jokaisen helsinkiläisen perus-
oikeus. Ulkona pitää voida liikkua rauhassa. 
Kuolemiin johtanut väkivalta, katujengit ja 

nuorten tekemät rikokset ovat erittäin huolestuttavia 
ilmiöitä. Vakavaa väkivaltaa tai sen uhkaa kohdistuu 
myös poliisiin ja ensihoitajiin, jotka joutuvat työteh-
tävissään ottamaan riskejä. Vilkaisu Ruotsiin riittää 
osoittamaan, mihin tilanne johtaa, jos ongelmia ei 
oteta tosissaan tai niistä vaietaan.

On puututtava juurisyihin, asuinalueiden 

Helsingissä jokaisen pitää voida valita itselleen sopiva liikku-
mismuoto. Vastakkainasettelu eri muotojen välillä on turhaa. 
Tarvitsemme nopean, joustavan ja tehokkaan joukkoliikenteen. 

Toimivaan keskustaan on jatkossakin päästävä omalla autolla. Autoilun 
edellytysten ideologinen heikentäminen on lopetettava.

Seniorit, liikuntarajoitteiset, lapsiperheet ja yrittäjät eivät välttä-
mättä voi kulkea polkupyörällä tai julkisilla. Lääkärissä, kaupassa ja 
harrastuksissa käyminen sekä yleinen asiointi on kaupungissamme tehty 
monille ryhmille turhan vaikeaksi. Kehitys pitää pysäyttää ja kääntää.

Parkkipaikkoja karsitaan tiiviin asuntorakentamisen ja valittujen 
liikennemuotojen kustannuksella. Autoa tarvitsevat asukkaat joutuvat 
muuttamaan muualle. Näin ei voi jatkua.

Asiakas- ja asukaspysäköintiä on lisättävä ja helpotettava.
Kannatan joukkoliikenteessä reilua alennusta A-alueelle. Ruuhka-

aikojen ulkopuolella myös seniorien kertalippujen hintoja tulisi alentaa. 
Tyhjiä tuoleja on turha kuljettaa.

Ihmiselle on turvattava arvokas elämä lapsuudesta vanhuuteen. 
Jokainen meistä ansaitsee tarvitsemaansa huolenpitoa ja turvaa. 
Kenenkään ei pidä joutua kokemaan yksinäisyyttä.
Kotihoidon toimivuus ja laatu pitää varmistaa. Jokaiselle pitää tarjota 

hyvinvointiin riittävät palvelut. Tämä on myös taloudellisesti järkevää, 
koska näin toimimalla ihminen pysyy pidempään kunnossa. 

Varttuneempia ikäluokkia ei terveydenhuollossa saa syrjiä. Asiakkaat 
pitää hoitaa samalta viivalta iästä riippumatta.

Kotoutuminen on siinä mielessä yksisuuntainen prosessi, että maahan  
muuttavan henkilön pitää kotoutua vastaanottavan yhteiskunnan jäseneksi.

Ei niin, että yhteiskunnan oletetaan sopeutuvan jokaiseen tulijaan. Maahantulijoilta pitää uskaltaa vaatia 
sitoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan ja suomalaisiin arvoihin. On hyvin haitallista, jos maahantulijat  
eivät integroidu, vaan muodostavat omia ns. rinnakkaisia yhteiskuntiaan, joissa vallitsevat täysin 
valtakulttuurista poikkeavat käsitykset siitä, mikä on hyvää ja mikä on pahaa, mikä on oikein ja mikä väärin.

Laittoman oleskelun kannustimet on purettava: jos saa kielteisen turvapaikkapäätöksen, maasta pois. 
Sama pätee kotoutumiseen. Se on yksilön velvollisuus, ei valtion tai kaupungin tehtävä. Maahanmuuttajilta 
pitää vaatia kielen oppimista ja osallistumista suomalaiseen yhteiskuntaan vastineeksi sosiaalituista.

eriytymiseen ja sosiaalisten ongelmien muodostu-
miseen osana kaupunkisuunnittelua. Olemassa ole-
ville ongelma-alueille täytyy sijoittaa lähipoliiseja ja 
nuorisotyöntekijöitä. 

Kaikkiin väkivaltarikoksiin, myös alaikäisten 
tekemiin, pitää suhtautua vakavasti poliisiasioina, 
eikä ulkomaalaistausta saa oikeuttaa minkäänlaiseen 
lievempään kohteluun tai sormien läpi katsomiseen. 
Tämä tarkoittaa, että poliisin, Helsingin pelastustoi-
men ja nuorisotyön resursseja on lisättävä.

Tulen jatkossakin kantamaan huolta ja toimimaan 
kaupunkilaisten paremman turvallisuuden puolesta.

Koulutukseen ja 
varhaiskasvatukseen  
on panostettava

Maahanmuutto

Helsingissä on tilastoitu 20 
koulua, jotka painivat 
sisäilmaongelmien kanssa. 

Oppilaat, vanhemmat ja hen-
kilöstö maksavat tästä päivittäistä 
hintaa vailla vaihtoehtoja. 

Koulutus ja nuorten hyvinvointi 
ovat yhteiskuntamme keskeisessä 
roolissa, niistä on pidettävä erityisen 
tarkkaa huolta. Pienen pojan isänä olen 
hyvin huolissani siitä, että kaupungin koulut 

Minun Helsinkini on aidosti avoin ja suvaitsevainen, muttei 
kumpaakaan turvallisuuden ja viihtyvyyden kustannuksella. 
Avoimuus ei saa tarkoittaa vapaamatkustamisen mahdollis-

tamista eikä suvaitsevaisuus väärien asioiden suvaitsemista. Ketään ei 
pidä asettaa lain edessä eriarvoiseen asemaan.

Moni kaupunkilaisten turvallisuu-
teen liittyvä ongelma johtuu suoraan 
epäonnistuneesta maahanmuutto-
politiikasta. Olen kuluneella vaa-
likaudella joutunut todistamaan, 
kuinka veronmaksajien kustanta-
mat terveydenhuoltopalvelut ns. 
paperittomille eli luvatta maassa 
oleskeleville on otettu käyttöön. 
Tällaisissa kannustimissa ei ole 
järkeä. On selvää, että antelias sosi-
aaliturva houkuttelee käyttämään 
järjestelmää väärin. Turvapaikkaa 
haetaan siirtolaisuuden tapaan väylänä 
tulla maahan. 

Koko turvapaikkaprosessilta putoaa pohja pois, jos kaikki turvapaik-
kaa hakeneet saavat automaattisesti jäädä maahan riippumatta siitä, 
onko päätös myönteinen vai kielteinen. Näin ei voi jatkua. Vääränlaiset 
kannustimet tulee purkaa ja maassa luvattomasti oleskelevat henki-
löt pitää poistaa maasta. Laittomasti maassa oleskelevien henkilöiden 
tekemät vakavat rikokset osoittavat kykenemättömyyttä toimeenpanna 
päätöksiä ja rapauttavat kansalaisten luottamusta.

Tulevaisuudessa Helsingin tulee houkutella osaajia ja veronmaksajia. 
Tänne on voitava muuttaa töihin sekä maan sisältä että ulkomailta. 
Korkeakoulujemme ulkomaalaisille opiskelijoille pitää valmistumisen 
yhteydessä automaattisesti myöntää työ- ja oleskelulupa.

Vastustan jatkossa määrätietoisesti laittomasti täällä oleskeleville 
tarjottavia palveluja.

Haluan löytää ja edistää kannustimia osaajien houkuttelemiseksi 
Helsinkiin.

eriarvoistuvat: homekouluissa opiskellaan terveyden 
kustannuksella. Ei voi olla niin, että yhdellä maan 
vauraimmista kunnista asiat ovat näin retuperällä. 
Homekoulut on saatava kuntoon ennen kuin mistään 
oppivelvollisuusiän nostosta voidaan edes puhua.

Nyt resursseja suunnataan massii-
visiin ja kiistanalaisiin infrahankkeisiin 

kuten Kruunuvuoren siltoihin. Näistä 
säästämällä koulut saataisiin heti 
kuntoon. Helsingin ja Suomen 
pitää näyttää esimerkkiä koulutuk-
seen panostamisessa. Kun palvelu 
on kotona kunnossa, on sitä hel-
pompi esitellä kansainvälisessä 

koulutusviennissä. 
Valtuutettuna lupaan ajaa koulujen 

kunnostamista ja resurssien järkevää koh-
dentamista määrätietoisesti.
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Lupaan myös  
tulevalla  

valtuustokaudella 
äänestää aina 

Malmin puolesta.

Asukaslähtöinen 
kaupunkisuunnittelu

Järkeä politiikkaan

Malmin lentokenttä

Hyvä kaupunki rakennetaan asukkaiden 
tarpeita varten. Asukaslähtöisyys on 
huomioitava kaavoittamisessa sekä 

kaupunki- ja liikennesuunnittelussa. Projektien 
tulee olla taloudellisesti järkeviä. Talouden 
lisäksi on otettava huomioon lähiluonto, luon-
toarvot, monimuotoisuus ja virkistysarvot.

Helsinkiä pitää kehittää ensisijaisesti 
kaupungin nykyisten asukkaiden ehdoilla, ei 
ajatellen vain myöhemmin tänne muuttavia. 
Väestönkasvu on taittunut, joten asuntotuotan-
totavoitetta on päivitettävä alaspäin. 

Tiivis kaupunkirakentaminen on joissain 
paikoissa mahdollisuus, mutta ei välttämä-
tön pakko, saati ainoa ratkaisu asuntojen 

Järki on tuotava päättämisen keskiöön. Veronmaksajien rahojen lapioiminen toinen 
toistaan suuruudenhullumpiin hankkeisiin on pantava kuriin. Päätöksenteossa tulee 
nojata tietoon ja lukuihin, joista pidetään kiinni. Olen lukuisia kertoja ollut todistamassa, 
kuinka vaihtoehtoiskustannukset ja vaikuttavuusarviot unohdetaan päätöksenteossa. 
Sitten ihmetellään yllättyneinä, kun asiat eivät menneetkään niin kuin suunniteltiin. 

Jokaisen päättäjän tulisi ymmärtää, että tietyn valinnan vaihtoehtoiskustannus kertoo, 
mistä valinnan tehnyt päätöksentekijä joutuu luopumaan, kun hän päättää käyttää 
rajallisia voimavarojaan valitsemansa vaihtoehdon toteuttamiseksi. Kaikkea kun ei voi 
saada. 

Asukkaiden tarpeita ja toiveita on kuunneltava, vain se on oikeudenmukaista ja toimivaa 
politiikkaa. Kaupunkilaisten puolesta tapahtuvan päätöksenteon tulee nojata hyöty-
kustannus -arviointiin. Tämä tuo faktapohjaa valmisteluun ja poliittiseen keskusteluun 
parantaen koko prosessia.

Lupaan olla jatkossakin järjen ääni luottamustoimissa, joihin tulen valituksi.

Atte Kaleva, Helsinki
Yrittäjä, tietokirjailija, sotatieteiden maisteri, kapteeni evp., 
Helsingin kaupunginvaltuutettu ja varakansanedustaja

Luottamustoimet
Helsingin kaupunkiympäristölautakunnan jäsen
Uudenmaan maakuntavaltuuston jäsen
Helsingin poliisin neuvottelukunnan puheenjohtaja
Euroopan neuvoston kunta- ja aluekongressin Suomen valtuuskunnan puheenjohtaja

Perhe
Puoliso Leila Kaleva
Poika Vilho (1v 8kk)

Lupasin viime kuntavaalikampanjas-
sani aina äänestää Malmin puolesta 
ja lupaukseni olen myös pitänyt, 

usein kovankin painostuksen alla. En taivu 

Atesta sanottua

ryhmäkuriin periaatekysymyksissä. Lupaan 
myös tulevalla valtuustokaudella äänestää 
aina Malmin puolesta. 

Tilanne Malmin lentokentän osalta 

on muuttunut siitä, kun yleiskaavasta 
edellisellä valtuustokaudella päätettiin. 
Luontoselvitykset ovat tarkentuneet mm. 
liito-oravien osalta, sähkölen-
tokoneet ovat kehittyneet harp-
pauksin ja kentän alueesta 
on esitetty vaihtoehtoisia 
suunnitelmia. Alueelle 
voidaan rakentaa merkit-
tävästi asuntoja siten, 
että lentäminen olisi 
edelleen mahdollista ja 
luontoarvot säästyisivät. 
Samalla Malmin kentän 
ympärille muodostunutta 
ilmailuosaamisen keskittymää 
voisi edelleen kehittää ja mahdol-
listaa pienemmillä sähkökoneilla lennot 
lähialueelle, mm. Tukholmaan, Tallinnaan 
ja Pietariin.

A s ia pitää käs ite l lä  uude l leen 
valtuustossa. Kannatan kunnall isen 
kansanäänestyksen järjestämistä Malmin 
säilyttämisestä ilmailukäytössä.

Kokoomuksessa Malmi-kysymys jakaa 

valtuustoryhmän melkein tasan, mutta 
kuluneella valtuustokaudella niukka enem-
mistö on ollut rakentamisen kannalla. Moni 

omasta kannastaan epävarma 
kokoomusvaltuutettu on koke-

nut luontevaksi äänestää 
ryhmäpaineen mukana. 
Malmin lentokentän säi-
lymisen kannalta olisi 
erittäin merkittävää, jos 
suurimman valtuustoryh-
män, eli kokoomuksen, 

enemmistö kall istuisi 
Malmin puolelle. Sen vuoksi 

kesän vaaleissa Malmin 
ystävän kannattaakin, aiem-

masta puoluekannastaan riippumatta, 
äänestää juuri kokoomuksen listalta sellaista 
ehdokasta, joka varmasti äänestää valtuus-
tossa Malmin puolesta. Se auttaa keikaut-
tamaan vaakakupit uudessa valtuustossa. 

hintojen nousuun tai ilmastonmuutoksen 
torjuntaan. Asukkaiden tarpeet on asetettava 
ideologisten tavoitteiden edelle.

Nykyinen rakentamistahti rasittaa 
helsinkiläistä veronmaksajaa. Osa suun-
nitelmista on kalliin hinnan lisäksi uhka 
lähiluonnolle ja kaupunkilaisten viihtyi-
syydelle, kuten vaikkapa Malmin lento-
kenttää koskevat suunnitelmat osoittavat. 
Vartiosaari ja Keskuspuisto on rauhoitet-
tava asuntorakentamiselta kaupunkilaisten 
virkistyskäyttöön. 

Päätöksentekoon on tuotava tervettä 
järkeä ideologisen kaupunkisuunnittelun 
tilalle. On nostettava järki, maltti ja harkinta 
kunniaan.

Lupaa n  ja t ko s sa k i n  o l l a  j ä r-
jen ääni asukaslähtöisessä kaupunki- 
suunnittelussa.

Pääkirjoitus

”Politiikassa on tärkeää, että on sekä 
sydäntä että järkeä. Olen Atessa löytänyt 
tällaisen henkilön. Toivon hänelle  
menestystä vaaleissa.” Alpo Rusi
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Tue kampanjaa tukiyhdistykseni pankkitilille
Saaja: Menestyvä Suomi ry

Nordea FI46 1745 3000 1892 50 
Vaalirahoituksesta annetun lain mukaisesti tukiyhdistys julkistaa kaikkien  
800 euroa tai enemmän lahjoittaneiden nimet. Lähtökohtaisesti emme  
julkista alle 800 euroa lahjoittaneiden nimiä, ellei lahjoittaja erikseen sitä  
halua. Sama tukija saa lahjoittaa enintään 3000 euroa. Ulkomaista tukea  
saamme ottaa vastaan vain yksityishenkilöiltä.

Jos ajatukseni miellyttävät sinua, voit kampanjaani tukemalla 
varmistaa läpipääsyni kuntavaaleissa 2021. Liity mukaan tukemaan 
vaalikampanjaani sinulle sopivalla tavalla.

Sosiaalinen media
Facebook: Tykkäämällä sivustani Facebookissa 
(www.facebook.com/attekaleva) saat omaan uutisvirtaasi 
ajankohtaiset päivitykseni. Tykkäämällä yksittäisistä päivityksistäni 
voit jakaa mielenkiintoiset kommentit myös omien ystäviesi kanssa 
ja siten levittää tietoa ehdokkuudestani ja ajatuksistani eteenpäin.

Twitter: uudelleentwiittaamalla twiittejäni voit jakaa tietoa 
asiantuntemuksestani eteenpäin.

Liity mukaan
Kampanjatiimiin voit liittyä lähettämällä 
sähköpostia atte@attekaleva.fi

Kerro kaverille
Kerro ystävillesi ehdokkuudestani, 
ajatuksistani ja vaaliteemoistani.

AtteKaleva CV

Ole yhteydessä
atte@attekaleva.fi
+358 45 600 2480

  twitter   @AtteKaleva

  facebook-f   /attekaleva

 instagram   @attekaleva

Mukaan kampanjaan

Yhteenveto
Atte Kaleva on sotatieteiden maisteri, kapteeni evp. ja jihadismin tutkija, joka haluaa tuoda ulko- ja 
turvallisuuspolitiikan osaamisensa kaupunginvaltuustoon. Hän on Helsingin kaupunginvaltuutettu Kansallisen  
Kokoomuksen riveistä. Jalkaväki- ja panssariupseerikoulutuksen kadettikoulussa saanut Atte on tutkinut  
salafistista ja jihadistista ideologiaa ja julkaissut 2018 aiheesta Otavan kustantaman kirjan Jihad ja terrori.  
Hän on tullut tunnetuksi aktiivisena puhujana ja kommentoijana koskien väkivaltaista islamilaista radikalismia 
ja esiintyy säännöllisesti televisiossa ja radiossa aiheeseen liittyen. Aten vahvuus on laaja substanssiosaaminen, 
faktoihin perustuva argumentaatio ja päätöksenteko sekä johdonmukainen ja selkeä ideologinen perusta.

Relevantti osaaminen
Radikaalin islamin uhat  Ulkopolitiikka
Turvallisuuspolitiikka  Kaavoituspolitiikka
Kaupungistuminen  Organisaatiojohtaminen
Yrittäjyys   Hybridisodankäynti
Tiedustelu   Faktoihin perustuva päätöksenteko 

Oleellinen työkokemus
Helsingin kaupunginvaltuusto
Kaupunginvaltuutettu - Huhtikuu 2017
Atte on ollut näkyvä keskustelija valtuustossa: hän on kunnostautunut erityisesti kaavoitukseen  
liittyvissä kysymyksissä. Atte tunnetaan muun muassa työstään Malmin lentokentän säilyttämiseksi  
sekä liikenteen sujuvuuden edistämiseksi kaikille liikennevälineille.
- Kaupunkiympäristölautakunnan jäsen
- Helsingin poliisin neuvottelukunnan puheenjohtaja
- Euroopan neuvoston kunta- ja aluekongressin Suomen valtuuskunnan varapj. (pj. kesä 2019 alkaen)
- Uudenmaan maakuntavaltuuston jäsen

Kalifa Oy
Osakas ja johtava kouluttaja - Marraskuu 2014
Sotilas ja siviilikriisinhallinnan koulutus. Kalifa tuottaa koulutuspalveluja muun muassa  
puolustusvoimille. Conduct after Capture (CAC) koulutus, eli toiminta kiinniotettuna, joka 
on pakollinen osa rauhaturvaajan ja kriisinhallintahenkilöstön koulutusta.

Yhdistyneet kansakunnat UNMOGIP
Sotilastarkkailija Intiassa ja Pakistanissa - Joulukuu 2015 – Helmikuu 2017
UNMOGIP (United Nations Military Observer Group in India and Pakistan) on YK:n 
tarkkailijaoperaatio rauhan pitämiseksi Kashmirin alueella Intian ja Pakistanin välissä.
Saavutuksia: 

TALOUSTURVALLISUUS TULEVAISUUS

Suomen osaston kansallinen vanhin (Maaliskuu 2016 – Helmikuu 2017)
Kenttäaseman johtaja (OiC) usealla kenttäasemalla
Yhteysupseeri New Delhissä
Henkilöstöupseeri (PMO) operaation päämajassa
Korkein mahdollinen arvio: ”Erinomainen” operaatioon osallistumisesta

Puolustusvoimat Porin prikaati
Kapteeni - Huhtikuu 2007 – Marraskuu 2014 
Porin prikaatin palvelus on pitänyt sisällään kouluttajan töitä, aliupseeri-
kurssin joukkueenjohtajan ja vaunulinjan johtajan tehtävät.
Kursseja:  Panssariajo-opettajatutkinto 2008
 Rauhan ajan perusyksikön päällikkökurssi 2009
 Esimies- ja vuorovaikutusvalmentajien koulutus 2009
 Sodan ajan pataljoonan komentajakurssi 2010
 OS-Int peruskurssi 2011
 Analysoinnin peruskurssi 2011
 Tiedustelun peruskurssi 2013
 UNMEM sotilastarkkailijakurssi 2015

Opinnot
Maanpuolustuskorkeakoulu 2003 – 2007 
Sotatieteiden maisteri, sotatieteet, johtaminen ja operatiivinen toiminta
Maisterintyö analysoi organisaatio- ja johtamiskulttuureja kolmessa 
saman jääkärikomppanian joukkueessa suomalaisessa 
kriisinhallintajoukossa Kosovossa 2005

Teknillinen korkeakoulu 2000 – 2003
Teekkarireserviläisten puheenjohtaja 2002 – 2003

Kielitaito   Harrastukset
Suomi Äidinkieli   Monipuolinen ulkoilu
Englanti Erinomainen  ja liikunta, ratsastus, 
Ruotsi Erinomainen  reserviläistoiminta
Saksa Hyvä   ja lukeminen
Arabia Perusteet  

Muuta
Tietokirja Jihad ja terrori Maaliskuu 2018
Kaleva kaapattiin vaimonsa Leilan kanssa Jemenissä ja vietti al Qaida 
-terroristijärjestön vankeudessa 4,5 kuukautta  
Joulukuu 2012 – Toukokuu 2013 

KOKOOMUS
HELSINKI
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