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Puheenjohtajan alkusanat

Arvokas ansaittu pääoma pysyy ja
säilyy

Kuluneella purjehduskaudella M/S Pir-
kanmaa-alus on jälleen ollut vilkkaasa liiken-
teessä. Harjoitukset ja risteilyt muodostuvat
sekä vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuk-
sen, kertausharjoituksien että sivililiikenteen
tapahtumista. Eri pituisia tapahtumia kuluneel-
la kaudella oli taas lähes kolmekymmentä kap-
paletta, melkein joka viikolle ja viikonlopulle.

Toukokuussa, Maanpuolustuskoulu-
tuksen MPK puitteissa järjestettävän kolmi-
päiväisen ALMA-harjoituksen osana järjes-
timme säätiön Tukilaivueen kanssa tutustu-
mismatkan Gyltön linnakkeelle jossa saimme
seurata harjoituksia ja koulutuksia alueella.
Käynti oli arvokas koska kohteessa harvoin
muuten pääsee käymään. Sotasatamassa
aluksemme kiinnosti monia ja sen läsnäolo
harjoituksessa ja säätiön toiminta huomioi-
tiin monella tasolla.

Pirkanmaa-laiva osallistui myös syys-
kuun lopulla Länsirannikolla toteutettuun
kansainväliseen Northern Coasts-merisota-
harjoitukseen NOCO. Harjoitukseen osallis-
tui kansainvälisesti runsaat 50 alusta, sukel-
lusveneitä, ilma-aluksia ja noin 2 500 henkeä.
Aluksemme miehistö muodostettiin kertaus-
harjoituksiin kutsutuista ja myös vapaaeh-
toisista laivan kanssa kokeneista merenkävi-
jöistä.

M/S Pirkanmaan toiminnalliset perin-
teet juontavat juurensa Tampereella toimi-
neen merisuojeluskunnan entisiin jäseniin
jotka olivat aloitteentekijöitä reserviläisjärjes-
töjen meriosastojen perustamisessa. Näiden
veteraanien näkemyksen omaehtoisesta me-
rellisestä toiminnasta omaksuneet reserviläis-
järjestöt elättivät pitkään ajatusta omasta
aluksesta.

Haave omasta koulualuksesta toteutui
vuonna 1987, Tampereen merireserviosastoil-
le  tarjoutuessa mahdollisuus ostaa Puolus-
tusvoimien hylkäämä, mutta erittäin hyväkun-
toinen ja merikelpoinen K 24 veneluokan alus.
Aluksen hallinnoimisen helpottamiseksi pe-
rustettiin samana vuonna M/S Pirkanmaa tu-
kisäätiö jonka tarkoituksena on tukea ja edis-
tää vapaaehtoista maanpuolustustyötä.

Ensimmäisen M/S Pirkanmaa-aluksen
korvaaja, kokoluokkaa suurempi alus saatiin
hankittua toukokuussa 2007. Uusi M/S Pir-
kanmaa on ollut täydessä käytössä kesäs-
tä 2009 lähtien.

Aluksen ylläpito ja kehittäminen vaatii
vapaaehtoista panosta jatkuvasti. Säätiön
puitteissa aluksen kunnostusprojektissa
työskentelvä projektiryhmä sai tehdystä työs-
tä arvovaltaisen tunnustuksen kevään lop-
pupuolella kuluneella kaudella. Suomen So-
tavahinkosäätiö myönsi M/S Pirkanmaa tu-
kisäätiölle rahamuotoisen tunnustuspalkin-
non.

Säätiön edustajat, yhdessä muiden pir-
kanmaalaisten reserviläisjärjestöjen kanssa
ovat osallistuneet Maanpuolustuskoulutus-
yhdistyksen (MPK) puitteissa toimeenpan-
tavaan SUUNTA 2011-harjoitukseen. Harjoi-
tusohjelman puitteissa suunnitellaan ja so-
vitetaan tulevan purjehdus- ja harjoituskau-
den tapahtumia. Suunniteltu harjoituskoko-
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M/S Pirkanmaan tukisäätiö rs.

Hallitus

Puheenjohtaja: Ane Ahnger yliluutnantti res

Varapuh.joht: Yrjö-Pekka Rautalahti, komentajakapteeni res

Jäsenet: Aalto Pekka alikersantti res

Ketola Matti komentaja evp

Leivaara Kari korpraali res

Raanamo Jaakko yliluutnantti res

Säätiön asiamies:
Timo Riutta vääpeli  res

Soukanlahdenkatu 13 A 8 33100 Tampere

GSM 050 5605848

riutta.timo@saunalahti.fi

Lippupäällikkö: Seppo Sergei Henttonen kapteeniluutnantti res

Sipronpolku 9, 36200 Kangasala

GSM 040 5476797
sergei.henttonen@gmail.com

Konepäällikköt: Risto Setälä vääpeli  res

Timo Valli kersantti res

Taloudenhoitaja: Kari Leivaara

Ilmoitushankinta: Jaakko Raanamo

Yhteisötunnus: 1016459-4
Pankkiyhteys: IBAN FI 7320463800038537

Säätiön rekisteröinti ja vuosikokoukset:

 M/S Pirkanmaan Tukisäätiö on merkitty Säätiörekisteriin.

Säätiön hallituksen jäsenet valitaan nelivuotiskaudeksi. Tänä vuonna säätiön kokous

valitsi uudet jäsenet, jotka on mainittu hallituksen kokoonpanossa. Tietoja Säätiön

ja Tukilaivueen toiminnasta antaa Säätiön asiamies.
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naisuus osoittaa että yhteinen sävel on tär-
keä yhdessä hyvin toimivalla miehistöllä. Ensi
kaudelle MPK:n puitteissa on suunniteltuna
tällä hetkellä kaksitoista eri harjoitusta jossa
M/S Pirkanmaa-laiva toimii harjoitusalusta-
na.

Harjoitusalustana M/S Pirkanmaa tar-
joaa erinomaiset olosuhteet.  Harjoituksien
ja risteilyjen yhteydessä merimiestaidot har-
jaantuvat yhdessä toimien eri osa-alueiden
asiantuntijoiden opastamana ja valvotuissa
olosuhteissa turvallisesti ja miellyttävästi.
Yhdessä tekemällä merelläkulun kokemukses-
ta syntyy arvokas ansaittu pääoma itse kul-
lekin.

Tässä yhteydessä toivotan tervetul-
leeksi kaikkia toiminnastamme ja merenkulus-
ta kiinnostuneita.  Toimintaan tarvitaan aina
lisää tekijöitä ja kaikilla meillä on syytä jakaa

kokemusta ja kullakin on jotain uutta opitta-
vana.

M/S Pirkanmaa kirjan tehtävä on toi-
mia sekä historiikkinä että käsikirjana aluk-
sen toiminnallisille sidosryhmille. Teos välit-
tää tunnelmia viimeaikaisista tapahtumista ja
kokemuksista sekä samalla kertoa tulevista
mielenkiintoisista suunnitelmista.

Kiitän M/S Pirkanmaa Tukilaivueen jä-
seniä että olette mukana tukemassa merkittä-
vää toimintaa. Esitän samalla kiitoksen myös
tukisäätiön puitteissa toimiville henkilöille
arvokkaasta työpanoksesta joka näkyy ja
säilyy.

Hyvää ja menestyksekästä alkavaa
vuoden 2011 purjehduskautta kaikille tukisää-
tiön sidosryhmille!

Ane Ahnger, puheenjohtaja
M/S Pirkanmaa tukisäätiö r.s.
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Lippupäällikkö
Säätiön hallitus valitsee alukselle vuosittain lippupäällikön.
Lippupäällikkö
- toimii yhdyshenkilönä Säätiön hallituksen ja käyttäjäkunnan välillä, Säätiön halli-
tuksen ohjeiden mukaan
- on Säätiön hallituksen hyväksymien päälliköiden ja miehistön esimies
- laatii yhdessä käyttäjäkunnan kanssa aluksen toiminta- ja käyttösuunnitelman ja
esittää sen Säätiön hallituksen hyväksyttäväksi
- vastaa siitä. että alusta käytetään näiden ohjeiden ja toimintasuunnitelman mu-
kaan
 -esittelee päälliköiksi haluavat Säätiön hallituksen päätettäväksi
- pitää luetteloa päälliköistä ja heidän pätevyyksistään
- osallistuu kutsuttaessa säätiön hallitusten kokouksiin puheoikeudella
- vastaa navigointijärjestelmien toimivuudesta ja päivityksistä
- pitää kirjaa sovituista merkitsemättömistä väylistä
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M/S  PIRKANMAAN KOULUTUS- JA KÄYTTÖOHJE

Yleistä

M/S Pirkanmaan Tukisäätiön sääntöjen mukaan alus on tarkoitettu Pirkanmaan
Reserviupseeri- ja Reserviläispiirien alueella toimivien reservin yhdistysten, merel-
lisestä toiminnasta kiinnostuneiden jäsenten yhteiseen koulutus- ja virkistys- käyt-
töön.
Alus on tarvittaessa em. pirkanmaalaisten piirien koulutuskäytössä MPK ry:n toi-
minnan puitteissa. Tällöin Säätiö voi anoa Saaristomeren meripuolustusalueelta
vuosittain M/S Pirkanmaalle laituripaikan satamamestarin sopivaksi katsomasta
paikasta sekä sijoituspaikan varastokontille, liittyen Meripuolustuspiirin/SmMepu-
os:n harjoituksiin.
Jo vakiintuneen käytännön mukaan aluksen käytöstä sovitaan vuosittain Säätiön ja
pirkanmaalaisten reservin järjestöjen yhteisen Meriosaston välillä. Käyttösopimus
perustuu sekä Meriosaston laatimaan ajo-ohjelmaan, että Meriosaston ja MPK
ry:n tekemään koulutus- ja kurssi- ohjelmaan.
Säätiö voi anoa erillisiä kursseja MPK ry:ltä kuten esim. aluksen vesillelasku- ja
nostotoimiin liittyvät suoritteet.
Säätiö hankkii varoja aluksen huoltoa, ylläpitoa, korjauksia ja käyttöä varten eri
yhteisöiltä (mm. reservin järjestöt), yrityksiltä ja yksityisiltä lahjoituksina. Alus voi-
daan myös katsastaa vuokraveneeksi. Tällöin aluksen päälliköllä tulee olla vuok-
raveneenkuljettajan todistus.

Aluksen käyttö virkistystarkoituksessa.
Aluksella suoritetaan risteilyjä, joille kutsutaan vuosittain Säätiön Tukilaivueen jä-
senet ja muitakin säätiön toimintaa lahjoituksin avustaneita.
Aktiiviset jäsenet, kuten päällikköinä ja miehistönä toimineet tai muuten aluksen
huoltoon aktiivisesti osallistuneet voivat saada aluksen käyttöönsä virkistystarkoi-
tuksessa silloin kun se sopii aluksen käyttösuunnitelmaan. Nämä purjehdukset on
suunnattava Saaristomeren alueelle, ellei Säätiön hallituksen kanssa toisin sovita.
Alusta käytettäessä on aina etukäteen esitettävä reittisuunnitelma. Jokaisella pur-
jehduksella pitää olla Säätiön hallituksen hyväksymä päällikkö ja hänen valitse-
mansa miehistö. Kaikki purjehdukset suoritetaan väyläajoina.
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Jos olet kiinnostunut, 
otahan yhteyttä!
Markus Alvalahti
040 766 2890
markus.alvalahti@loylymestarit.fi 
www.loylymestarit.fi 

Löylymestarien löyly- ja kokoustilat sijaitsevat Tampereen 
ytimessä, Stockmann-tavaratalon ylimmässä kerroksessa. 

180 neliötä
Nykyaikainen kokousvälineistö
Suuri sauna (15 henkilöä)

Takkahuone
Hyvinvarusteltu keittiö
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Konepäällikkö
Säätiön hallitus valitsee alukselle vuosittain konepäällikön. Kaikki alusta koske-
vat rakennus uusinta. ja muutosprojektit sekä hankinnat tulee esittää konepäälli-
kölle, joka esittää ne hallituksen hyväksyttäväksi etukäteen.
Konepäällikkö
- valvoo aluksen teknillistä kuntoa ja merikelpoisuutta yhdessä lippupäällikön kans-
sa,
- vastaa aluksen määräaikaishuoltojen suorittamisesta ajallaan
- ylläpitää aluksen teknistä toimenpideluetteloa
- johtaa aluksen telakointia ja kunnostustöitä
- vastaa aluksen miehistön kouluttamisesta konepuolen tehtäviin
- vastaa aluksen  runkoon sekä kone- ja käyttöjärjestelmiin liittyvistä kysymyk-
sistä
- vastaa aluksen kalustoluettelosta ja kaluston (myös varastossa olevan) inven-
toinnista
- osallistuu kutsuttaessa Säätiön hallituksen kokouksiin puheoikeudella.

Aluksen miehitys
Aluksella tulee olla jokaisella purjehduksella Säätiön hallituksen hyväksymä pääl-
likkö ja tarvittava miehistö. Aluksen toimiessa vuokraveneenä on siinä oltava kat-
sastustodistuksessa mainittu määrä miehistöä.

Aluksella toimiminen
Reserviläisjärjestöjen aluksella toimimisessa on huomioitava keskimääräistä pa-
remman käytöksen vaatimus. Samoin se, että alus toimii Saaristomeren puolus-
tusalueen tarjoamissa puitteissa edellyttää asiallista ja esimerkillistä käytöstä sekä sata-
massa että merellä oltaessa. Puolustusvoimien alueella oltaessa on ehdottomasti noudatet-
tava puolustusvoimien antamia ohjeita ja määräyksiä. Käyttäytyminen edellyttää myös asi-
allista pukeutumista. Miehistö esiintyy aluksella ja sitä edustettaessa asiallisesti pukeutu-
neena, joko siviiliasussa tai, tilanteen niin edellyttäessä sotilaspuvussa. Kauppalaivaston
tai muita arvomerkkejä ei saa käyttää Pirkanmaalla oltaessa tai sotasatamissa liikuttaessa,
silloin kun kuulutaan Pirkanmaan miehistöön.
Aluksella ollaan ahtaissa tiloissa joka edellyttää toisten huomioon ottamista, jotta hyvää
sopua voidaan ylläpitää ja samalla tuottaa kaikille hyvää mieltä ja mukavia muistoja.

Sääntöjen rikkominen
Näiden sääntöjen rikkomisesta voidaan Säätiön hallituksen päätöksellä antaa asianomaisel-
le aluksen käyttökielto määräajaksi.
Nämä säännöt on hyväksytty ja vahvistettu Säätiön hallituksen kokouksessa 18.04.2006 ja
niihin tehdyt muutokset on hyväksytty hallituksen kokouksessa 28.4.2007.
M/S Pirkanmaan tukisäätiö rs hallitus
10



näistä kunniajäsenistä muodostuneesta
ryhmästä nimitystä Tukilaivueen esikunta.
Tukilaivueen esikunnan oltermannina toi-
mii lehtori Matti Kuusela.

Toiminta-ajatus
Tukilaivueen yritysjäsenet hankitaan lii-
keyritysten tai yksityisten henkilöiden pii-
ristä.
Tukilaivueeseen liittyvä sitoutuu maksa-
maan kannatusmaksun vuosittain Sääti-
ön tilille.
Tukilaivueeseen kuuluva yritys/henkilö
saa mainoksen haluamallaan logolla vä-
hintään kerran vuodessa ilmestyvään
Tukisäätiön tiedotteeseen.

Tukilaivueen esikunnan jäsenet ovat
henkilöitä, jotka Tukisäätiön hallitus on
kutsunut esikuntaan kiitoksena siitä, että
he ovat henkilökohtaisella taloudellisel-
la panoksellaan tai pitkäaikaisella toi-
minnallaan merkittävästi tukeneet Tuki-
säätiön toimintaa.
Tukisäätiön hallitus haluaa osoittaa kii-
tollisuuttaan tukijoilleen järjestämällä
heille mahdollisuuden edelleen seurata
merellä tapahtuvaa vapaaehtoista maan-
puolustustyötä ja osallistua aktiivisten re-
serviläisten mukana Koulutusalus Pir-
kanmaalla tapahtuvaan toimintaan. Ta-
voitteena on, että Tukilaivueessa olevat
veteraanijäsenet voisivat toimia yhdys-
siteenä toimivan reservin ja veteraanien
sekä muun yhteiskunnan välillä.

Pirkanmaan Tukisäätiö järjestää
kerran vuodessa Tukilaivueelle tilaisuu-
den seurata harjoitusajoa koulutusaluk-
sellaan ja mahdollisuuksien mukaan tu-
tustua merivoimien kalustoon ja toimin-
taan. Tukilaivueen kannatusmaksun mak-
saneet jäsenet ovat saaneet nimensä tai
edustamansa yrityksen mainoksen tähän
tiedotteeseen.

M/S Pirkanmaan Tukisäätiön hallitus on
perustanut toimintansa tukemista varten
tukirenkaan,
josta käytetään nimeä TUKILAIVUE.
Tukilaivueeseen kuuluvat
 - Saaristomeren Meripuolustusalueen
edustaja
 - Länsi-Suomen Merivartioston edus-
taja
 - Pirkanmaan aluetoimiston edustaja
(LSSL).
 - Maanpuolustuskoulutus ry:n edustaja
 - Pirkanmaan Maanpuolustuksen Tuki
PMT ry:n edustaja
 - Pirkanmaan Reserviupseeripiirin hal-
lituksen edustaja
 - Pirkanmaan Reserviläispiirin hallituk-
sen edustaja
 - Tampereen Reserviupseerit ry:n halli-
tuksen edustaja
 - Tampereen Reserviläiset ry:n hallituk-
sen edustaja
 - Säätiön hallituksen jäsenet
 - Säätiön asiamies
 - Tukilaivueen esikunta
 - Säätiötä tukevien yritysten ja yhtei-
söjen edustajat ja ne yksityiset henkilöt,
jotka merkittävällä tavalla taloudellises-
ti tukevat   Säätiön toimintaa.

Tukilaivueen esikunta
Tukilaivueen kunniajäseniä, ilman tuki-
maksuvelvoitetta, ovat: teollisuusneuvos
Antti Solja, lehtori Yrjö Näsi, laivuri Kai
Hjorth, ekonomi Iiro Tuominen, toimit-
taja Pekka Ruusukallio, asessori Veik-
ko Parkkinen, maisteri Kimmo Rauta-
nen, optikko Virmo Suonpää, komen-
taja Matti Ketola, merenkuluntarkasta-
ja teknikkokapteeniluutnantti Reima Vir-
tanen, kommodori Erkki Uosukainen ja
lehtori Matti Kuusela.
Säätiön hallitus on päättänyt käyttää

TUKILAIVUE JA SEN TOIMINTA-AJATUS
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M/S Pirkanmaan päällikön pätevyysvaa-
timukset:
Oikeus toimia M/S Pirkanmaan päällikkönä
myönnetään hakemuksesta Pirkanmaan Re-
serviupseeripiirin tai Reserviläispiirin alaisen
yhdistyksen jäsenelle.

Teoreettinen navigaatiotaito
-Navigaatioliiton saaristonavigaatiotutkinto
tai
-kansainvälinen huviveneen kuljettajantodis-
tus tai
-vuokraveneenkuljettajan todistus tai
-Merisotakoulun laivastolinjan suoritus tai
-sotilasveneenkuljettajan tutkinto taikka
-ammatillinen laivanpäällystötutkinto, kuten
kuljettajankirja, laivurinkirja, perämiehen tut-
kinto jne.

Käytännön merenkulkutaito
- vähintään yksi purjehduskausi M/S Pirkan-
maan vahtipäällikkönä ja hyväksytyn päälli-
kön puolto
-testiajo (vahtipäällikkökurssi) Pirkanmaal-
la
-Säätiön  hyvksymä koneenhoitajan koulu-
tus (esim.sotilaskoneenhoitajan koulutus tai
vastaava kurssi).

Muut vaatimukset
-VHF-radiopuhelimen hoitajan todistus
-silmätarkastus eli todistus riittävästä näkö-
tarkkuudesta ja  väriaistista (esim. Merivoi-
mien silmätarkastus tai silmälääkärin todis-
tus) (1 v)
-todistus ensiaputaidosta, esim. SPR:n EA I
tai  kenttälääkintäkurssi (5v)

Lippupäällikkö esittelee kaikki Säätiön lo-
makkeelle tehdyt päällikköhakemukset lau-
sunnollaan varustettuna ja myös ne asiakir-
jat, joihin hakija vetoaa (pätevyyskirjat yms.)
Säätiön hallitukselle.
Hakemuksessa tulee ilmetä hakijan haluk-
kuus toimia aluksen päällikkönä ja noudat-
taa Säätiön hallituksen vahvistamia päätök-
siä ja kulloinkin voimassa olevia aluksen
käyttöohjeita. Päälliköksi hyväksytty on vel-
vollinen säilyttämään kaikki päällikkyyteen-
sä liittyvät asiakirjat kansiossa ja tarvittaes-
sa esittämään ne viranomaisille.

KIPPAREITA TARVITAAN M/S PIRKANMAALLE !

M/S Pirkanmaan Tukisäätiön hallitus on vahvistanut  Pirkanmaan päälliköiltä
vaadittavat pätevyysvaatimukset. Pirkanmaa on se suuruusluokan alus, että sen
päälliköltä vaaditaan hyväksytyt vähimmäistaidot, jotta alusta voitaisiin käyttää
mahdollisimman turvallisesti. Säätiön hallitus on mitoittanut vaatimukset niin,
että mahdollisimman monella meriosastolaisella olisi mahdollisuus ne saavuttaa.
Tämä tarkoittaa sitä, että aluksella on aina sen liikkuessa oltava Säätiön
hallituksen hyväksymä päällikkö. Se ei tietenkään sulje pois sitä, etteivätkö kaikki
Säätiön taustayhteisöjen jäsenet ole tervetulleita toimintaan mukaan.
Alus opitaan tuntemaan ja päälliköksi tullaan vain harjoittelun kautta.
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si aika tyly paikka, mutta eipä meitä hai-
tannut. Täällä meillä oli pientä laittoa,
kun yritimme herkistää luukkujen luki-
tussalpojen laakerointeja.

Aamun koittaessa suunnistimme
ränniä pohjoiseen ja kävimme katsas-
tamassa Getassa olevan vuonon. Aja-
essamme Ahvenanmaan pohjoispuolel-
la jälleen itään päin ruotsalainen sutjak-
ka noin 50 jalkainen purjevene paineli
kelpo tuulessa meistä ohitse, mutta saa-
vutimme sen myöhemmin illalla Bomar-
sundissa.

Bomarsundissa majoituimme mai-
nittuun salmeen aivan Oolannin sodassa
murskaksi räjäytetyn päälinnoituksen

viereen. Kävimme jalkapatikassa sitä ja
läheistä Notvikin tornia ihmettelemässä.
Uusi päivä vei meidät Seglingen saaris-
tomarkkinoiden kautta Lappon vieras-
venesatamaan, jossa muutamat kävivät
tutkimassa kylää ja läheisen kallion pääl-
le pystytettyä juhannussalkoa. Illalla pää-
simme saunomaan ensi kertaa tällä reis-
sulla; sauna tosin ei ollut sataman vene-
määrään nähden koolla pilattu, mutta
ajoi asiansa. Sopinee mainita, että sata-
maa emännöivä henkilö kehui meille suo-
rittaneensa sotilasveneenkuljettajakirjan.
Aamulla saimme näyttävästi avustaa ve-
nekuntaa, joka lähtötohinassa onnistui
kiertämään poijuliinansa potkurinakse-
lille.

Notvikstornet. Bomarsund.
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Kesän 2010 pitkä purjehdus sun-
tautui Ahvenanmaalle. Tarkoitus oli ajaa
saari ympäri eli Åland Runt. Ahvenan-
maan itäisin kunta, Eckerö jäi tosin tällä
kertaa kiertämättä. Matkalle osallistui 7
henkeä. Kesä oli todella parhaimmillaan
ja merivesi niin lämmintä, että uida tar-
keni kunnolla.

Otettuamme Pansiossa provianttia
paikallisesta saksalaisliikkeestä lähdim-
me länttä kohti ja yövyimme ensimmäi-
sen kerran Houtskäriin kuuluvassa ka-
russa Berghamnissa. Naapureita ei juu-

ri näkynyt. Aamulla laitettiin maakunnan
kohteliaisuuslippu saalinkiin ja jatkettiin
matkaa. Totesimme yhdessä, ettei meil-
lä taida olla Maarianhaminan kesätun-
gokseen mitään tähdellistä asiaa ja suun-
tasimme illalla avomereltä Eckerön ja
Hammarlandin väliseen salmeen. Kä-
vimme mittaamassa, sopiiko Pirkanmaa
Eckerön ja Hammarlandin välisen sillan
alta, ja kun masto säilyi ehjänä, pala-
simme Öran saaressa olevan St1-huol-
toaseman laituriin, jossa oli kutsuvasti
kyltti ‘Gästhamn’. Vierasvenesatamak-

Åland Runt 15.-20.7.2010

Hammarland. Arvaa
mahdutaanko ali? Mahduttiin!

Pansiossa provianttia
lastaamassa Timo Valli ja Ari
Lehtonen
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Potut pottuina. T. Valli ostoksilla saaristomarkkinoilla. Seglinge saarella,
joka sijaitsee Kumlingen kunnassa.

Pirkanmaa Lappon varalaiturissa
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Se itse ‘sund’ ja museona toimiva luotsitupa vastapäisellä Prästön saarella.
Bomarsund.

Viimeiseksi yöksi tulimme Kusta-
viin Lypertön saaressa sijaitsevan Ka-
tanpään linnakkeen satamaan. Katan-
pään linnake, joka on rakennettu 1915-
17 osaksi Pietari Suuren merilinnoitus-
ketjua, on vuodesta 1999 ollut Metsä-
hallituksen hallinnassa. Katanpäässä on
ollut myös vankila, jossa on tuotettu nu-
pukiviä; vangin normi oli 80 nupukiveä
päivässä. Edelleen saarelta löytyy var-
sin hyvässä kunnossa olevia Venäjän
vallan perua olevia puurakennuksia, lin-
noitusrakennelmia, tykkejä sekä kaksi
kilometriä aikanaan kiinalaisella vanki-
työvoimalla teetettyä kivettyä tykkitie-

tä. Saaressa on ollut myös rautatie, mut-
tei vetureita sentään. Mielenkiintoinen
paikka. Viimeisen illan kunniaksi joku
halusi vielä saunan jälkeen lättyjä, ja nii-
tähän sitten pisteltiinkin urakalla.

Paluumatkalla Naantalissa havait-
simme, että rouva presidentillä on vie-
raita; savusauna oli lämpiämässä itänaa-
purin pääministerin löylyttämiseksi.
Alunperin Oolannin ymäriajon piti kes-
tää viikon verran, mutta  kuudessakin
päivässä säiden erinomaisesti suosiessa
retki onnistui ilman kummempaa kiiret-
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 Rommin valtakausi ku-
ninkaallisessa laivastossa kes-
ti 1655 – 1970 ja se virallistet-
tiin 1731.

 Määrä oli aluksi  ½ pinttiä
kaksi kertaa vuorokaudessa ja ku-
ningatar Victorian aikana se pie-
nennettiin ¼ pinttiin.Rommi jaettiin
klo 10 – 12 ja klo 4 – 6 ip. Rom-
min vahvuus oli oli annosteltuna yleensä
42 – 51% ja se testattiin hygrometrillä.
Alkuperäinen rommi oli 76% vol ja laa-
tu testattiin palavalla ruudinjyvällä.

 Yleensä alle 17-vuotiaat eivät saa-
neet rommia ja kun sääntö vuonna 1852
vakiintui, oli miehistön juotava se heti,
vain alipäällystö sai säästää ja kerärä
juomaa juhliaan varten. Lime-mehua
saatettiin sekoittaa rommiin jo 1700-lu-
vulla. 1852 – 1970 määrä oli 7 cl ja se
tarjottiin tavallisesta pienestä juomala-
sista (gobler).

 Viina säilytettiin ns spirit lockeris-
sa ja sitä valvoi laivan varusmestari,
yleensä kait gunmaster. Jako tapahtui

klo 11 ja siitä ilmoitettiin pillin vihellyk-
sellä (erikoistoiminnot).

 Nimi grog vakiintui vuonna 1756
ja se tuli eräästä surullisenkuuluisasta
amiraalista. Herran nimi oli Vernon ja hän
tapatti enemmän miehiään tyhmyyttään
kuin mitä spanjuurit ja muut merirosvot
ikinä saivat listittyä. Ko herra oli hyvin
saita ja kusetti amiraliteetin varustelu-
osastoa esim laimentamalla rommia ve-
dellä ja myymällä ylimäärän jonnekin.
Saituudessaan hän ei koskaan luopunut
vanhasta palttoostaan, joka oli Grogh-
am- kangasta (eräänlaista tweediä, myös
paikkakunnan mukaisesti nimi) ; herraa
alettiinkin kutsua nimellä Old Grog.

ROMMIN PERINTEET

23

Sievä ploki perinnepurressa. Lappo.

Vesitorni, josta vesi aikanaan puisia rännejä pitkin johdettiin leipomoon,
saunaan ja kasarmiin. Tornin alla on ollut tiettävästi Suomen ensimmäinen
porakaivo. Katanpää.

tä. Laivatoverin epähuomiossa päivää lii-
an aikaiseksi varaamaa hammaslääkä-
riaikaa ei tarvinnut perua. Yhteysalus-
ym. järeähköjä laitureita löytyi meille
ihan mukavasti koko reitille. Mainitta-
koon, että ruoka oli hyvää ja sitä oli riit-
tävästi.

Kari Näriäinen
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Jo talvisodan  yhteydessä osa
Korppoon saaresta tuli rannikkotykis-
tön hallintaan.

Jatkosodan jälkeen linnakkeiston
esikunta sijoitettiin Korppoon keskus-
taan puolustusministeriön ostamaan lii-
kerakennukseen.. Kun Pääesikunta
vuonna 1951 käski kiinteän rannikko-
tykistön sodan ajan ryhmitykseen Gyltö
ei vielä sisältynyt käskyyn, mutta Korp-
poon kaistaksi kutsuttu alue kuului kui-
tenkin suunniteltuihin puolustusalueisiin.

Turunrannikkotykistörykmentin
(vuodesta 1952 alkaen Rannikkotykis-
törykmentti 2) komentaja eversti Taavi
Kainulainen otti esille Gyltön linnakkeen
yhtenä patterin sijoitusvaihtoehtona.
Everstiluutnantti Aake Merilä kävi tutus-
tumassa Gyltön alueeseen eversti Kai-
nulaisen kanssa ja myöhemmin puolus-
tusministeri Emil Skogin kanssa. Kun
rannikkotykistön ryhmitystä suunniteltiin
edelleen, Gyltötä pidettiin vuonna 1954
vaihtoehtoisena 152 mm patterin sijoi-
tuspaikkana. Sen jälkeen Gyltö oli mu-
kana raskaiden patterien sijoitussuunni-
telmissa.

Aluksi korostettiin Gyltön raken-
tamista koulutusta varten Turun Ran-
nikkotykistörykmentti ehdotti 1950-
luvun loppupuolella kahteen kertaan
saaren lunastamista. Pääesikunnan
12.1.1959 puolustusministeriölle lähet-
tämässä esityksessä  Gyltötä pidettiin
sopivana paikkana uudeksi koulutus-
linnakkeeksi. Puolustusministeriö hy-
väksyi Pääesikunnan esityksen, ja ke-
hotti samalla ministeriön kiinteistöosas-
toa ryhtymään toimiin Gyltön hankki-
miseksi puolustusvoimille.

Keväällä 1959 alettiin aluetta val-
mistella erilaisin mittauksin, kartoituk-
sin ja vesien luotauksin.

Puolustusministeriö yritti ostaa
saaren vapaaehtoisella kaupalla mutta
se ei onnistunut, Puolustusvoimien ja
ministeriön valmistelut sen sijaan koh-
tasivat voimakasta vastustusta alueen
asukkaissa ja asiasta käytiin vilkasta
keskustelua maan ruotsinkielisessä leh-
distössä.

Kun ministeriön kiinteistöosaston
päällikkö Gunnar Söderlund kävi Gyl-
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Ja tänäkin päivänä kautta maailman
sekoiteryyppyä – laimennettuna – kut-
sutaan grogiksi.

 Muutenkin Englanti ja sen meri-
perinteet ovat voimakkaasti vaikuttaneet
meidän juomatapoihimme. Miksi kihti on
niin yleistä Englannissa ?

 Syy on pakkasten, 1400- luvun
pienen jääkauden, joka tappoi viinikas-
vin Englannista. Claret’ ta eli burgundia
tuotiin Ranskasta, mutta kun saarelaiset
aina tappelivat ranskalaisten kanssa, ei-
vät nämä suostuneet viemään viiniä Eng-
lantiin. Kilpailija löytyi Iberiasta – mutta
voi  pahus, punkut eivät kestäneet me-
rikuljetusta, vaan makea rypäleiset ja te-
rästetyt kestivät.

Ja niinpä 1500 – 1900 luvuilla
sherryä, porttia, marsalaa, madeidaa ja
muita epäsiveellisiä juomia vietiin Eng-
lantiin miljoonien barreleiden verran. Ja
kihti sen kun levisi.

 Gintonic on toinen. Viidakossa oli
pakko ottaa kininiä malariaa vastaan ja
kama oli vesiliuoksena hirvittävän ma-
kuista (tonic = lääke), annos joka päi-
vä. Joku keksi kipata kaksi pahanma-
kuista nestettä samaan lasiin – ja kas,
siedettävyys kasvoi. On huomattava,
että tuolloin 1800- luvulla väkevien juon-
ti ei ollut kovin yleistä.

 Rommiin vielä: Vanha termi ”Ami-
raalin tapitus” (Tapping the Admiral)
perustuu erääseen tositapahtumaan. Bri-
tannian merilordi oli kuollut Ameriikois-
sa enemmän ja vähemmän kunniakkaas-
ti. Raato pakattiin isoon tynnyriin ja tyn-
nyri kaadettiin täyteen rommia jotta herra
säilyisi pitkän merimatkan ehjänä West-
minister Abbey’ hin. Tynnyri surrattiin
kiinni kanteen ja kotimatka alkoi. Mie-
histö kuitenkin huomasi hölskyvän tyn-
nyrin ja päätteli sisällön aivan oikein.
Porattiin  reikä ja siihen tappi, tarpeen
tullen käytiin mukien kanssa laskemas-
sa 76- prosenttista Atlantin kylmyyttä
vastaan.

 Selvää on, että kotiin tultua säi-
löntäaine oli loppu ja amiraali huonossa
kunnossa – balsamointi ei oikein enää
onnistunut. Tarina ei kerro miten ami-
raali haudattiin ja mitä rangaistusta juo-
poille merimiehille vaadittiin.

 Yleensä näissä säilöntäreissuissa –
kuten esim. Nelsonin tapauksessa –
käytettiin leikattua konjakkia ja viinietik-
kaa, mutta ilmeisesti Amerikassa ei ollut
brandyä saatavilla.

P. DAHLSTRÖM
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Tieoikeutta käytiin korkeampaa
oikeutta myöten 1972-73 kun yksityis-
tie muutettiin yleiseksi tieksi.

Ampuma-alueen kanssa ei ollut vai-
keuksia koska Korppoon kunta hankki
sen ja vaihto tapahtui kirkolla olevaan
alueeseen 14.12.1972. Lisää vesialuet-
ta hankittiin ampuma-alueeksi 1987
Brunskärin kylästä.

 Gyltön ensimmäinen vaihe valmis-
tui kesällä 1967. Patteriston esikunta ja
esikuntajaos muuttivat Gyltöseen 25.-
26.6.1967, ja ensimmäiset alokkaat as-
tuivat palvelukseen 10.7.1967.

Tykit saatiin asennettua vuoden
1969 loppuun mennessä.

 Varuskuntaa rakennettiin 1970- ja
1980- lukujen taitteeseen saakka.

Vuonna 1981 Anderssonin peri-
kunta tarjosi puolustusvoimille yllättäen
Lempersön saaresta aluetta ostettavaksi.
Erinäisten neuvottelujen ja kaupanhie-
ronnan jälkeen alue siirtyi puolustusvoi-
mille.

Turun Rannikkopatteriston alueet:

Länsi-Suomen alueyksikkö Hehtaaria
Berghamnin saari     31
Jungfruskär 6500 m²
Högön alue   288
(Meriv varasto)
Gyltön linnake 6313
(Maa-alue 305 ha)
Utön varuskunta-alue     17

Berghamn

Metsähallitus antoi 1.11.2002 rakennuk-
set toistaiseksi vuokralle Turun Rannik-
kopatteriston Perinneyhdistys ry:lle
(  MH:n PM 1/2002 26.5.2004 )

Jungfruskär

Alue siirrettiin 6.3.200 maa- ja metsä-
talousministeriön hallintaan metsähalli-
tukselle siirrettäväksi.

Alskär

Forum Marinum sai kesällä 2001 hal-
tuunsa 3 tykkiä. Alskär haluttiin muse-
oida jälkipolville. Hallinnollisesti alue
vuokrattu Meriv vaikka käyttöoikeus
siirrettiin Forum Marinumille.

Utö ja Ormskär

Utön varuskunta-alue siirrettiin metsä-
hallitukselle 11.4.2003      ( n. 7 ha )
( MH:n PM 1/2002 26.5.2004 )

LÄHTEET:

Korppoon kunnan Gyltön puolustustar-
koituksiin pakkolunastettavien alueiden
28.2.1963, kansio Korppoo, Gyltön
saari, PlMArk.

Ove Enqvistin kirjasta

Ove Enqvistin väitöskirjasta

 Reima Virtanen
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tössä 28.8.1959 tuolloin selvisi asukkail-
le, että koko Gyltö lähisaarineen ja ve-
sialueineen mahdollisesti pakkolunastet-
taisiin.

Gyltön asukkaat pyrkivät ajamaan
asiaansa muun muassa 6.9.1959 valtio-
neuvostolle lähettämällä kirjelmällä ja toi-
vottiin valtioneuvoston poistamaan asi-
an päiväjärjestyksestä.

Puolustusvoimien kannalta taas
Gyltö oli Itämeren ja Ahvenanmaan tär-
keä suoja sekä suojasi satamakaupunki
Turkua.

Myös Neuvostoliitto oli tiettäväs-
ti esittänyt Gyltön linnoittamista, koska
alueen puolustuksessa oli aukko lännen
hyökkäykselle.

Vuoden 1961 Berliinin kriisin ja
Noottikriisin jälkeen tarve Gyltön alu-
eesta nousi jälleen esille.

Valtioneuvoston esittelyssä
14.12.1961 valtioneuvosto päätti myön-
tää puolustusministeriölle luvan pakko-
lunastaa Gyltö, samalla asetettiin pak-
kolunastustoimikunta.

Samana päivänä esittelyssä Tam-
miniemessä esiteltiin kolme eri vaihto-
ehtosuunnitelmaa 30 miljardin puolustus-
tarvikkeiden hankkimiseksi. Gyltön val-
mistelutyöt päätettiin aloittaa heti alueen
pakkolunastusta odottamatta, ja työt
aloitettiin juuri ennen meren jäätymistä.

Gyltön pakkolunastustoimikunta
aloitta toimintansa tammikuussa 1962.
Suurin osa maanomistajista hyväksyi
kokonaiskorvaukset ja tarjouksen hy-
väksyneiden osalta voitiin ja 19.3.1962
tehdä pakkolunastus päätös. Gustavs-
sonin suku ei hyväksynyt tarjousta , jo-
ten sen osalta toimitusta oli jatkettava.
Pakkolunastustoimikunnan lopullinen
päätös annettiin vasta 28.10.1963.

Sotilaskodin edustalla olevat museotykit.
Osoittavat länteen
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LYHYESTI

Gyltö  aamuvarhaisella    22.05.
2010          Mitä sanoi komentaja Matti
Ketola ?

ALMA- harjoituksen lauantaipäi-
vän ohjelmassa oli tulossa aluksiin tu-
tustuminen.

MS Pirkanmaa tulisi olemaan to-
dennäköisesti moneltakin kantilta katso-
en kiinnostuksen kohteena ja Ketola
halusi varmistaa, että alus miehistöinee-
non on tarkastuskunnossa, kun amiraa-
lit ja ministerit saapuvat.

Pirkanmaa tulossa Gyltön laituriin

31

PIRKANMAA EMMA HARJOITUKSESSA
KEVÄÄLLÄ 2010

Komentaja Matti Ketola antaa toimintaohjeet Sergei Henttoselle
Esa Kalliolle ja Ari Lehtoselle
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Kotipaikka Turku
Rekisterinumero T-47736
Omistaja M/S Pirkanmaan Tukisäätiö rs, Tampere
Alus katsastettu Tampereen Navigaatioseura ry:n venerekisteriin. Katsas

tusluokka 2
Rakennettu Valmet Oy:n Kotkan telakalla kelirikkoveneeksi 1980,

runkonumero 299, merivoimien kylkinumero 334.
Aikaisempi nimi Hankoniemi
Rakennusmateriaali teräs ja alumiini, tyyppi katettu.

ALUKSEN MITAT:
Suurin pituus 14.40 m
Suurin leveys 4.70 m
Sivukorkeus 2.80 m
Suurin korkeus 7.20 m
Korkeus ilman mastoa 4.10 m
Syväys tyhjänä 1.80 m
Syväys lastattuna 2.00 m
Uppouma tyhjänä 35 tn
Uppouma lastattuna 45 tn
Polttoaine kapasiteetti 5.1 m3
Suurin henkilöluku 30
tai lastia 5 tn

KONEISTO
Pääkoneet: Diesel Valmet 611 CSM, teho 2 x 127 kW
Voimansiirto: Hydraulinen 2 kpl aksiaalimäntäpumppu

Bruningshaus125 EWRP1
Hydromatis 900CX8WP3 aksiaalimäntämoottori

Peräsinkone: Käsihydraulinen Servi PL-44
MUU VARUSTUS: Kompassi, sähkökompassi, kaikuluotain, tutka, GPS,

meri-VHF, inverteri, pentteri, jääkaappi-pakastin, mik-
ro, radio, keskusämmitys, kylmä- ja lämmin makeavesi
järjestelmä. 37

KOULUTUSALUS PIRKANMAA
OMINAISUUDET

Sergei Henttonen, Anneli Taina everstiluutnantti Petteri Tervonen ja kom.
Matti Ketola Pirkanmaan skanssissa.

MPK:n toiminnanjohtajaa Pekka
Tuunasta ainakin alus ja sen toiminnot kiin-

nostivat, koska vapaaehtoisen maan-
puolustuskoulutuksen merisektorilla ei

kovin monia koulutusaluksia
liiku.  Pirkanmaalaisia ter-
vehtimässä kävi myös ent
puolustusministeri ja muuta-
mia muita vapaaehtoisen
maanpuolustuksen asioista
päättäviä henkilöitä.

Ari Lehtonen

Sergei Henttonen esittelee komentosiltaa
maaherra Anneli Tainalle
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Meripuolustuspiirin (MPK)
Saaristomeren – Pohjanlahden Kou-
lutusalueen aluepäällikkö vaihtui
1.6.2011

Komentaja evp. Matti Ketola luo-
vutti aluepäällikön tehtävät yliluutnantti
evp. Jouni Tuomarannalle palveltuaan
aluepäällikkönä yli kymmenen vuotta.

Vehdinvaihto tilaisuus järjestettiin
kahvitilaisuutena  Pansion Meriupseeri-

VAHDINVAIHTO MERIUPSEERIKERHOLLA PANSIOSSA 26.5

MPK:N Meripuolustuspiirin entinen piiripäällikkö komentaja evp Matti
Ketola vas. Uusi piiripäällikkö ylil. evp Jouni Tuomaranta oik.

kerholla 26.5. Tilaisuudessa M/S Pir-
kanmaan tukisäätiötä ja Tamperelaisia
merireserviläisiä edustivat Ane Ahnger,
Kari Leivaara, Sergei Henttonen ja Timo
Riutta. Tilaisuudessa luovutimme Matti
Ketolalle M/S Pirkanmaan taulun.

Uudelle piiripäällikölle Jouni Tuo-
marannalle toivotimme menestystä uu-
dessa tehtävässä.

Timo Riutta
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MERIPUOLUSTUSPIIRI TOIMII
– TURVAA VESILLÄ

Arvoisat pirkanmaalaiset meripuo-
lustajasisaret ja – veljet

Tammikuun alusta Maanpuolustus-
koulutusyhdistyksessä tapahtui organi-
saatiomuutos. Entisten 21 piirin sijasta
on nyt 7 maanpuolustuspiiriä sekä Me-
ripuolustuspiiri ja Ilmapuolustuspiiri.
Meripuolustuspiirin osalta organisaation
muodostavat kaksi koulutusaluetta
Saaristomeren - Pohjanlahden koulutus-
alue sekä Suomenlahden koulutusalue.
Uusi piiripäällikkö kommodori Henrik
Nysten aloitti tehtävässään 1.1.2011.
Hän siirtyi reserviin 31.12.2010 Meri-
sotakoulun johtajan tehtävistä.

Meripuolustuspiirin Saaristomeren
– Pohjanlahden koulutusalueen vuosi
2011 on käynnistynyt suunnitellulla ta-
valla. Kuluneena vuonna on suunniteltu
Perämeren-, Kokkolan-, Vaasan-, Rau-
man- ja Turun meriosastoissa yhteensä
85 kurssia ja tapahtumaa. Pirkanmaa-
laisten kurssit 14 kpl sisältyvät Turun
meriosaston kursseihin. Saaristomeren
Meripuolustusalueen tilaamia kursseja
kuluvana vuonna on yhteensä 4 kpl. So-
tilaallisia valmiuksia palvelevien kurssi-
en ja siviilikurssien päätapahtuma kevät-
kaudella on EMMA-yhteisharjoitus
Gyltössä 20.-22.5.2011. Yhteisharjoi-
tuksessa on 8 eri kurssia ja arvioitu osal-
listujamäärä lähes 200 kurssilaista.

Myös m/s Pirkanmaa osallistuu  meri-
kuljetus- ja merenkulun koulutustehtä-
viin. Muista tapahtumista mainittakoon
Merivoimien vuosipäivä 9.7.2011 Tu-
russa, johon kiltaveneet ja marssiosas-
to osallistuvat kursseina. Syyskaudella
tärkein tapahtumamme on yhteisharjoi-
tus HETA  30.9.-2.10.2011Reilassa.

Siirryn ”reserviin” 31.5.2011. Seu-
raajani on  yliluutnantti Jouni Tuoma-
ranta, joka siirtyi Saaristomeren Meri-
puolustusalueen alueupseerin tehtävistä
reserviin 1.4.2011.

Parhaat kiitokset pirkanmaalaisil-
le meripuolustajille ja m/s Pirkanmaan
tuki-säätiön hallitukselle hyvästä  yhteis-
työstä kuluneina vuosina Isänmaamme
meripuolustuksen hyväksi tehdystä upe-
asta työstä.

Tutustu koulutustarjontaamme sivuillam-
me www.mpky.fi
Hyvää kesää ja vettä kölin alle !
Kiitos hienoista yhteisistä vuosista.
Meripuolustuspiiri / MPK
Saaristomeren – Pohjanlahden koulutus-
alue

Aluepäällikkö
Komentaja evp. Matti Ketola
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parhaat päivänsä nähneet Busterin.
Mastoon vedimme Pansiosta lainaksi
saadun puolustusvoimien lipun. Pirkan-
maan matka Pansiosta Poriin sujui niin,
että pääsimme matkaan n. klo 19 ja
perillä Porissa olimme seuraavana päi-
vänä n. klo 16. Menomatkalla - samoin
kuin paluumatkalla - yövyimme kesällä
tutuksi tulleessa Kustavin Katanpääs-
sä, joka oli sopivasti matkan varrella.

Pirkanmaa ja harjoituksen maali-
osastona toimiva SOR tukeutuivat har-
joituksessa Porin Mäntyluodon sata-
maan. Laiturinaapureina meillä oli kak-
si saksalaista sotalaivaa, Frettchen ja
Dachs, joiden laiturinajoa ja heittoliina-
harjoituksia oli mukava seurata. Sata-
massa kävimme myös ihmettelemässä

ruotsalaisen Visby-luokan stealth-aluk-
sen HSWMS  Härnösandin erikoisia
muotoja.

Pirkanmaa toimi harjoituksessa
SOR-järjestön kuljetusaluksena; varsi-
naiset SOR:it olivat rannikkojääkäreitä,
jotka pyrkivät toiminnallaan saamaan
vipinää ja hämminkiä harjoituksen kan-
sainväliseen kriisinhallintaorganisaatioon.
Käytännön tehtäviimme kuului näiden
‘huligaanien’ vieminen aika ajoin näyt-
teille vihollisleireihin vastapäätä oleviin
Tahkoluotoon ja Reposaareen sekä hei-
dän tutustuttamisensa syksyisen pimeän
meren olemukseen.

Itse olin Busterin kanssa mukana
rannikkojääkäreiden vesistöharjoituksis-
sa. Busteria tarvittiin turvaveneenä ja pie-
nimuotoisiin kuljetustehtäviin. Perin-

Merivoimien lippulaiva, miinalaiva Pohjanmaa
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Northern Coasts 19.-23.9.2010
Pirkanmaa osallistui Suomen Me-

rivoimien johtamaan monikansalliseen
Northern Coasts (NOCO) merisotahar-
joitukseen Porin vesillä. Merivoimien
mukaan NOCO oli suurin kriisinhallin-
taharjoitus, jota se on Suomen alueve-
sien sisä- tai ulkopuolella koskaan joh-
tanut. Harjoituksessa oli mukana n. 50

alusta, sukellusveneitä, ilma-aluksia ja
2500 henkeä 13 maasta.

NOCO:ssa jäljiteltiin tilannetta,
jossa kaksi valtiota, Tundraburg (Rau-
ma) on kahnauksissa rajanaapurinsa
Fuegosin (Pori) kanssa. Huolimatta Tal-
linnassa 2007 solmitusta rauhansopimuk-
sesta Tunrdaburgin puolella toimiva puo-
lisotilaallinen Scorpions of Reila (SOR)
-järjestö pyrkii Fuegosin epävirallisella
tuella saamaan osia Tundraburgista lii-
tetyksi Fuegosiin.

Pirkanmaan miehistö, 7 henkeä, oli
yhtä lukuun ottamatta saanut kertaushar-
joituskutsun. Aloituspäivä sunnuntai kului
varustautumisen, merikelpoisuustarkas-
tuksen ja muiden järjestelyjen parissa.
Mukaan hinaukseen saimme tykkivene
Karjalan yhteysveneenä toimineen, jo

M/S Pirkanmaa NOCO harjoituksessa

Absalonia saatetaan Tahkoluotoon

Tukikohtamme Porin Mäntyluodossa
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Sea King Pirkanmaan kimpussa

Keikutusta yöllä Mäntyluodossa
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teisen ‘kuviokellunnan’ ja veneeseen
pelastautumisen lisäksi ohjelmassa heil-
lä oli kajakkimelontaa pimeäolosuhteis-
sa ja liikkuvasta veneestä veteen hyppi-
mistä - hieman extreme-luonteista tou-
hua siis.

Viimeisenä iltana Mäntyluodossa
tuuli navakoitui niin, että Pirkanmaakin
keikkui koko yön melkoisesti ja Bus-
ter-parka jouduttiin yöksi viemään suo-
jaisempaan paikkaan luotsiaseman taa.
Kun Pirkanmaa narskutti kylkeään koko
yön satama-altaan renkaisiin, niin yöunet
jäivät ainakin itseltäni melko olematto-
miksi. Onneksi tuuli seuraavan aamupäi-
vän aikana kotimatkaa ajatellen laantui.

Harjoitus huipentui Pirkanmaan

osalta, kun harjoituksen johtoaluksen ja
Tanskan merivoimien lippulaivan
HDMS Absalonin oli määrä VIP-vie-
raineen siirtyä Tahkoluodon hiilivoima-
lan satamaan ja Pirkanmaan piti viedä
SOR-joukkionsa sinne. Kun Absalon
hinaajien saattamana lähestyi Tahkoluo-
toa, laskin nopeasti horisontista kahdek-
san erilaista isoa sota-alusta. Ilmassa liik-
kui uhkaavasti hävittäjiä ja helikoptereita,
merellä neljä Jurmoa pyöri hetken aikaa
voimaansa näyttäen Pirkanmaan ympä-
rillä ja Suomen Pohjanmaa, Hämeenmaa

SOR valmiina iskemään Pirkanmaan
takakannelta

Tämä on SOR:in paatti
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Tampereen merireserviläisten tar-
koituksena on antaa merellistä ja meri-
henkistä koulutusta Pirkanmaan alueen
reserviläisille.

Tähän tarkoitukseen on Pirkanmaa
säätiön omistama M/S Pirkanmaa joka
on entinen Merivoimien kelirikkovene
Hankoniemi. Hankoniemi aikoinaan hoi-
ti varusmies ja huoltoliikenteen Hangon
ja Russarön välillä kunniakkaasti kovis-
ta jäätalvista huolimatta.

Vanha Pirkanmaa joka oli entinen
Merivoimien K-luokan kelirikkovene oli
tullut tiensä päähän.

Veneen iästä johtuen korjauskus-
tannukset nousivat suureksi ja varaosi-
en saanti oli jo vaikeata joskin mahdo-
tonta.

Pirkanmaa säätiö alkoi katsella
uudempaa nykyaikaista venettä joka
soveltuisi koulutuskäyttöön paremmin.
Merivoimat tarjosi käytöstä poistettua
kelirikkovenettä ostettavaksi

Pirkanmaa säätiön ostettua aluk-
sen Merivoimilta oli se Upinniemessä
aika huonossa kunnossa ulkoisesti suo-
raan ajosta telakoituna ja muutaman
vuoden seisseenä. Mutta todellisen uu-
rastuksen tuloksena vene on nyt kuin

kukkanen jolla kehtaa näyttää Pirkan-
maan viiriä Suomen rannikolla ja tehdä
tunnetuksi Pirkanmaan reserviläistoimin-
ta eri kaupunkien satamissa.

Keskeisenä toimintana on reservi-
läisten koulutus:

- veneenkuljettaja
- koneenhoitaja
- väyläajo ja tutkakoulutus

(pimeäajo)
- palokoulutus
- pelastautumiskoulutus
- vuotovesikoulutus
- naamiointikoulutus
- suojelukoulutus
- miina ja miinanraivaus
- laivatykkien historiaa opis

keltu harjoitusten lomassa
- veneen telakointi ja telak

katyöt

Yhteistyö toiminta eri viranomais-
ten ja järjestöjen kanssa:

- Puolustusvoimat
- Merivartiosto
- Maanpuolustuskoulutus ry

( Meripuolustuspiiri )
- Naisten valmiusliitto
- Meripelastusseurat
- Venepoliisi
- SPR

TAMPEREEN MERIRESERVILÄISET
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ja Uusimaa sekä tanskalainen miinan-
raivaaja yrittivät estellä Pirkanmaan kul-
kua. Vielä tanskalainen komentovene
yritti viime hetkellä tukkia Pirkanmaan
tien Tahkoluodon satama-altaaseen. Vii-
meisenä pelotteena ilmestyi vielä Pirkan-
maan maston yläpuolelle metelöimään ja
merivettä roiskuttamaan saksalainen
MK41 Sea King -helikopteri, mutta
saimme kaikesta huolimatta lasketuksi
‘sorrilaiset’ maihin paikallisten sotilaspo-
liisien kiusaksi.  Pirkanmaan tehtävät
päättyivät tähän, lähdimme paluumatkal-
le ja jätimme Fuegosin-Tundraburgin
kriisin loppuselvittelyt muiden murheek-
si. Busterille saimme puhuttua paluulipun
miinalautan kyydissä.

Kari Näriäinen

Absalon lipuu Tahkoluodon satamaan

Ruotsin merivoimien Härnösand
oli hämmentävän näköinen tapaus
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Vuosia olemme kaivanneet aluk-
seemme varaosia, komentokaiuttimia,
magneettikompassia ym. aluksen kun-
non parantamiseksi. Kesällä saimme
kuulla Merivoimien poistaneen käytös-
tä kaksi alusta, joista voisimme saada
käytöstä poistettuja varaosia ja tarvik-
keita. Alukset sijaitsivat Upinniemessä
laivaston telakalla. Toinen oli entinen lai-
vaston edustusalus Pikkala, toinen yh-
teysalus H3. Helsingin laivastokillalla oli
myös suunnitelma saada tarvikkeita Kill-
star-alukseensa. Kartoitimme omat toi-
veemme ja niillä perusteilla anoimme
Merivoimien materiaalilaitokselta tarvit-

semiamme osia ja laitteita yksityiskoh-
taisen listan mukaan. Helsingin laivaston-
kilta teki samoin.

Merivoimilta tuli syksyllä myöntei-
nen päätös luovutettavista materiaaleis-
ta , jotka soveltuivat kummankin yhdis-
tyksen alusten tarpeisiin.  Materiaalilai-
tos antaman luvan mukaisesti   kumpi-
kin ryhmä sai purkaa heille luovutetut
tarvikkeet. Purkutoimille annettiin taka-
raja, johon mennessä työ tuli suorittaa.

Tarvikkeiden runsauden takia pää-
timme varata matkaan kaksi työpäivää.
Iskujoukkoon kuuluivat Sergei Hentto-
nen, Kari Leivaara, Ari Lehtonen, Risto

Setälä,Timo Valli ja Timo Ri-
utta. Matkaan lähdimme var-
hain aamulla 28.9. Sää oli
onneksi suosiollinen, aurin-
koinen ja  suhteellisen läm-
min, eikä tuulikaan ollut kiu-
sana. Kulkuluvat ja viralliset
ilmoittautumiset sujuivat kit-
katta, joten varsinaiseen työ-
hön päästiin ripeästi. Käyty-

TARVIKKEITA M/S PIRKANMAALLE

Ylempi kuva: Sergei
topissa irroittamassa
mastovaloa.

Alempi kuva: Väsyneet
talkoolaiset iltapalalla
Meriturvan tiloissa.
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Kriisiajan toimintaa palvelee kuu-
luminen osana maakuntajoukkojen rai-
vaajaviirikön tukilaivueeseen. Tarkoituk-
sena hoitaa meri- ja huoltokuljetukset.
Tähän on saatu hyvät valmiudet osallis-
tumalla kaksi kertaa vuodessa Maan-
puolustuskoulutus ry:n järjestämään har-
joitukseen Saaristomeren alueella.

Lisäksi Pirkanmaa on osallistunut
Merivoimien vuosipäivän paraatiin mui-
den reserviläisten ja maakuntajoukko-
jen mukana. Saaden kehut veneen hy-
västä kunnosta ja miesten uljaasta ryh-
distä.

Kuulumalla Tampereen merireser-
viläisiin saa merellistä koulutusta hyväs-
sä kaveri ja ystävä porukassa raikkaas-
sa ja puhtaassa merituulessa.

Turussa 16.03.2010

Teknkaptl evp. Reima Virtanen

VARATTU
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M/S Pirkanmaan tukisäätiö r.s.

Säätiön tarkoituksena on tukea ja edistää vapaaehtoisesti ta-
pahtuvaa maanpuolustustyötä merenkulun ja merimiestaidon alalla
sekä luoda otolliset olosuhteet harrastus-, harjoittelu- ja kilpailutoi-
mintaan ensisijaisesti Pirkanmaan Reserviupseeri- ja Reserviläis-
piirin jäsenille sekä yhteistyössä Maanpuolustuskoulutusyhdistyk-
sen MPKY kanssa.

Tässä yhteydessä ja veneilyharjoittelun osana Säätiö pereh-
dyttää perustajiensa jäsenkuntaa alustensa kunnostamisen yhtey-
dessä alusten ylläpitohuoltoon, koneistoon ja muuhun kalustoon
lähinnä talkootöiden muodossa. Tarkoituksensa toteuttamiseksi
Säätiö ylläpitää koulutusaluksia siten, että niitä voidaan käyttää ve-
sillä liikkumisen käytännön harjoitteluun ja kilpailutoimintaan. Sää-
tiön hallinnassa on tällä hetkellä M/S Pirkanmaa-niminen alus jonka
kotisatama on Pansio, Turku.

Toimintansa kustannuksien kattamiseksi Säätiö kerää avustuksia
ja tukea toimintaansa myötämielisesti suhtautuvilta tahoilta. M/S
Pirkanmaan tukisäätiön r.s. Kotipaikka on Tampere.

54

ämme läpi listat jaoimme ryhmän kah-
teen osaan, kummallekin alukselle oman-
sa. Työkaluja purkua varten oli varattu
riittävästi, joten edestakaista juoksua
alusten välillä ei juurikaan tarvittu. Saa-
miemme varusteiden etsiminen vieraas-
ta aluksesta vei aikansa, mutta meille
luvattu materiaali löytyi vähitellen.

Aluksellamme on muutamia säh-
kölaitteita, katkaisijoita, releitä, ym. jot-
ka on mitoitettu viranomaiskäyttöön ja
täten paljon laadukkaimpia, kuin vas-
taavat huviveneissä. Saamamme osat
ovat yhteensopivia m/s Pirkanmaalle.
Aluksestamme oli poistettu hytin päällä
sijainnut magneettikompassi, jonka lu-
kemaa luetaan hytistä prisman kautta.
Anotun ja luovutettuun materiaaliin kuu-
lui Pikkalan laadukas kompassi, joka on
samaa merkkiä, kuin mikä oli aiemmin
aluksessamme.  Kompassista oli vuosi-
en saatossa kadonnut osa nesteistä.
Puuttuvan nesteen hankinta osoittautui

odotettua työläämmäksi. Nykyisen maa-
hantuojan edustaja ilmoitti aluksi, ettei
nestettä voida toimittaa sen vaarallisuu-
den vuoksi. Onneksi tieto osoittautui
vääräksi. Sain yhteyden maahantuojan
eläkkeellä olevaan asiantuntijaan Kari
Soiniin jonka myötävaikutuksella saim-
me kompassille valmistajan alkuperäis-
tä nestettä. Kari Soinille kiitos pyyteet-
tömästä yhteistyöstä. Neste ei ole alko-
holia, joten ”ei kannata kokeilla sitä ko-
tona”.  Kalliista osista voisi vielä maini-
ta, että alukseen saatiin tuolloin ohjauk-
sen orbitrol, eli ruorin hydraulipumppu.

Kahden päivän ahkeroinnin tulok-
sena saimme huomattavan varaosalisän
aluksemme tarpeisiin. Kompassi asen-
nus ja viallisten ja kuluneiden osien vaih-
taminen paremmin palveleviksi tullaan
tekemään vielä alkukesästä 2011.

Timo Riutta

Kompassin osat:
Läpivientirunko, näytön kupu,
kompassi, prisma.

C..PLATH kompassiruusu,
jossa näkyy ilmakupla.
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