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Pääkirjoitus

ARVOISAT LUKIJAT

Tätä kirjoitettaessa Turussa on parhaillaan
meneillään Merivoimien ja Sinisen Reservin
yhteinen Meripuolustuspäivä. Aiheeseen
liittyen Merivoimat kirjoittaa Twitterissä näin:
”Osaavan, motivoituneen ja osaamistaan
kehittävän reservin merkitys on meille
tärkeä. Kehitämme koulutusta MPK:n ja
Sinisen Reservin kanssa yhdessä.”

Haluan kovin mielelläni ajatella, että myös jatkossa M/S Pirkanmaalla on
oma pieni merkityksensä tässä isossa kokonaisuudessa.
Toinen ajankohtainen uutinen on, että syyskuussa julkaistiin Valtioneuvoston
puolustusselonteko.
”Valtioneuvoston puolustusselonteko eduskunnalle antaa puolustuspoliittiset
linjaukset Suomen puolustuskyvyn ylläpidolle ja kehittämiselle.
Puolustusselonteolla ja sen toimeenpanolla varmistetaan, että Suomen
puolustuskyky vastaa toimintaympäristön vaatimuksiin.”

Selonteko on noin 60-sivuinen katsaus, joka avaa puolustuksen nykytilaa ja
sen ylläpitoa sekä kehittämistä. Minä tankkasin kohtaa 4.3 Asevelvollisuus,

vapaaehtoinen maanpuolustus ja maanpuolustustahto.
Pari poimintaa:

”Tunnistettujen kehittämisvaihtoehtojen on lisäksi vahvistettava
maanpuolustustahtoa ja yhdenvertaisuutta.”
”Reservin koulutusta tehostetaan kehittämällä eri harjoitusmuotoja:
kertausharjoituksia, Puolustusvoimien vapaaehtoisia harjoituksia,
vapaaehtoista maanpuolustuskoulutusta sekä reserviläisten omatoimista
osaamista mukaan lukien ampumaharjoittelun mahdollisuudet.”

Uudistettu laki vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta edesauttaa reservin
koulutuksen järjestelmällistä suunnittelua, valmistelua ja toteutusta. Maan
puolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) ja sen jäsenjärjestöjen järjestämästä
koulutuksesta kehitetään nousujohteinen kokonaisuus, joka tukee Puolus
tusvoimien sotilaallista koulutusta ja sen tarpeita. lisäksi uudistus mahdollis
taa MPK:n ja Puolustusvoimien yhteistoiminnan kehittämisen operatiiviseksi
kumppanuudeksi sekä kertausharjoitusten, Puolustusvoimien vapaaehtois
ten harjoitusten ja vapaaehtoisen maanpuolustuksen yhteensovittamisen
aiempaa tehokkaammin.”
”Nuorten maanpuolustustietoisuutta parannetaan.”

Vedetäänpäs yhteen:

Maanpuolustustahtoa on vahvistettava – hyvä, kuka ja miten?
Koulutusta tehostetaan – hyvä, ketkä ja miten?
Koulutuksesta kehitetään nousujohteinen kokonaisuus – hyvä, koska?
Yhteistoimintaa kehitetään – hyvä, hyvä, koska?
Nuorten maanpuolustustietoutta parannetaan – hyvä.
Kaikki yllä mainitut seikat ovat elintärkeitä M/S Pirkanmaan olemassaololle. Erityisesti tarvitsemme maanpuolustushenkisiä ja sitoutuneita nuoria jatkamaan aluksemme merenkulkua, ylläpitoa, huoltoa, varainhankintaa
ja kaikkea muutakin tiedotuksesta hallintoon ja kannen maalauksesta yönavigointiin. Tarvitsemme osaamista ja ymmärrystä nykyaikaisesta toimintaympäristöstä maanpuolustuksessa. Tarvitsemme ihmisiä ja kontakteja.
Jättäessäni nyt hallituspaikkani nuoremmille, on kiitoksen paikka.
Jottei kiitettävien listasta tulisi kirjaimellisesti loputtoman pitkä, totean
lyhyesti:
Suuret ja sydänlämpöiset kiitokset kaikille niille ihmisille ja sidosryhmille, jotka ovat vaikuttaneet M/S Pirkanmaan toimintaan. Olen saanut
tutustua moniin maanpuolustushenkisiin ihmisiin, se on ollut iso bonus
minulle.
Toivotan kaikille erinomaisen menestyksellistä ja merkityksellistä jatkoa!
Kiitollisena

Pekka Tampereella, 30.1 0.2021

KEVYITÄ JA RASKAITA TUULIA RUSSARÖN KEIKALLA
Vuoden tauon jälkeen M/S Pirkanmaa pääsi jälleen tukemaan Russarön
linnakkeen tykkien kunnostuskurssia siirtymiskuljetusten muodossa. Tällä
kertaa Pansiosta Hankoon ja takaisin ei ollut aluksen siirtoon tarvittavan
kolmen hengen miehistön lisäksi ketään kurssilaisia. Se muutti siirtymisten
luonnetta enemmän siirtymisiksi kuin koulutustapahtumiksi. Tosin jokainen
hetki aluksen ollessa kulussa on mukana olijoille koulutustapahtuma, oli
kuinka kokenut merenkulkija tahansa.
Pansiosta lähdettiin torstaina ja jo perinteeksi muodostuneen ohjelman
mukaisesti yövyimme Kasnäsin vierasvenesatamassa. Vaikka kesä on ollut
lämmin, niin huviveneiden liikkuminen elokuun alussa oli mielestäni varsin
vähäistä. Perjantain kuluessa siirryimme Hankoon noutamaan kurssilaisia.
Ajatuksena oli nauttia lounas matkalla kaikessa rauhassa Hiittiisten
yhteysvenelaiturissa, mutta se oli remontin alla. Se siitä hyvästä ideasta.
Kurssilaiset saatiin kuljetettua Hangon Troolisatamasta Russaröhön
suhteellisen hyvän sään vallitessa, tosin meri antoi jo ymmärtää, että jotakin
rauhattomampaa on tulossa. Niinä muutamana vuotena, kun olen ollut
mukana, on sää ollut suosiollinen. Tämä vuosi oli erilainen. Lauantain
aikana sää muuttuikin jo itämyrskyksi, parhaimmillaan tuuli puhalsi 1 9 m/s
voimalla. Onneksi sille päivälle ei ollut suunniteltu mitään siirtymisajoja.
Ainoa siirtyminen oli, kun alusta siirrettiin köysillä syvemmälle satamaan
suojaan. Siinäkin oli tarpeeksi jännitystä, mutta kaikki meni suunnitellusti.
Sunnuntaina oli sitten aika kuljettaa kurssilaiset takaisin Hankoon ja lähteä
jatkamaan kohti kotitukikohtaa. Edellisen päivän myrskystä ei ollut enää
mitään havaintoja. Tuuli oli rauhoittunut ja vanhaa maininkia ei enää ollut.
Eli mukava 1 0 tunnin ajo Pansioon odotti. Hieman ennen yhdeksää oltiin
Pansiossa ja päätimme jäädä yöksi alukselle. Seuraavana aamuna oli hyvä
lähteä levänneenä Pirkanmaan suuntaan. Ensi vuonna vastaava keikka
onkin ilmeisesti jo heinäkuun aikana. Toivottavasti silloin on mahdollista
ottaa mukaan siirtymisiin myös kurssilaisia.

Risto Auvinen

Aluksen liput suorassa linnakkeella.

Vuonna 2022 Pirkanmaalla
järjestettävät MPK:n Meripuolustuspiirin kurssit M/S Pirkanmaalla
löytyvät Meripuolustuspiirin
kurssikalenterista maaliskuun 2022
alussa.

Suomen panssarilaivat Väinämöinen ja Ilmarinen
Ilmarinen 1 3.9.1 941 - 80 vuotta 2021 -

Panssarilaivat Väinämöinen ja Ilmarinen olivat nuoren tasavallan puolustusvoimien ylpeydenaihe. Syyskuun 1 3. päivänä 2021 tuli kuluneeksi 80 vuotta
Ilmarisen viimeisestä sotatoimesta, josta tuli matkan pää myös 271 merisotilaalle.
Suomen eduskunta oli vuonna 1 927 hyväksynyt laivastolain, johon sisältyi
kaksi panssarilaivaa. Alusten keskeisenä hankintaperusteena oli ollut se,
että ”Suomen elämäntien” eli Turku–Tukholma-väylän meriliikenne kyettäisiin turvaamaan sotilaallisten kriisien aikana vihollisen pyrkiessä näännyttämään maamme merisaarrolla. Siihen hyökkääjällä olisi ollut hyvät mahdollisuudet valtaamalla kansainvälisellä sopimuksella linnoittamattomaksi määrätty Ahvenanmaa.
Suomen olemassaolo ja hyvinvointi olivat silloin, kuten tänäänkin, täysin
riippuvaisia meriteitse tapahtuvasta ulkomaankaupasta. Vuoden 1 927 laivastolain edellyttämät kaksi omin konein kulkevaa, uivaa rannikkotykistölinnaketta eli monitoria olivat tarkoitetut estämään maihinnousun Ahvenanmaalle. Niinpä heti seuraavana vuonna tilattiin Turun Crichton-Vulcanin
telakalta kaksi panssarilaivaa – Väinämöinen ja Ilmarinen, joita suurempia
sota-aluksia ei sen jälkeenkään ole Suomessa rakennettu. Ilmarinen
valmistui 1 933, vuotta myöhemmin kuin sisaraluksensa Väinämöinen.

Uivat linnoitukset

Pituutta laivoilla oli 93 m ja leveyttä 1 6,9 m. Liikevoiman antoivat neljä diesel-sähkömoottoria, jotka kehittivät yhteensä 4800 hevosvoimaa, mikä riitti
1 5 solmun huippunopeuteen. Tulivoima oli kunnioitusta herättävä: 8 kpl 1 05
mm:n tykkejä neljässä tornissa, 4 kpl 40 mm:n ja 2-8 kpl 20 mm:n konetykkejä ilmatorjuntaan sekä järeimpänä kalustona neljä 254 millin Bofors-tykkiä,
jotka pystyivät lähettämään 225 kilon kranaatin 31 kilometrin päähän.
Alukset edustivat joka suhteessa alansa nykyaikaisinta tekniikkaa. Tulenjohtokeskuksen ja tykkitornien tähtäys- ja suuntauslaitteet olivat sähköisesti
toisiinsa kytkettyjä, niin että laitteiden lukemia, muita tietoja sekä komentoja
voitiin välittää ilman puheyhteyttä. Mekaaniset, kamoideiksi kutsutut 'tietokoneet' välittivät laskentatuloksensa suoraan tykkitornien osoittimiin.

Rauhan aikana panssarilaivat toimivat Suomen länsimaihin tukeutuvan pohjoismaisen suuntauksen mukaisesti ulkopolitiikan lippulaivoina vieraillen
Englannissa ja useita kertoja Pohjoismaissa. Talvisodan puhjettua ne sijoitettiin vahvistamaan Turun ilmapuolustusta. Ilmarinen hoiti tämän tehtävänsä menestyksellä. Jatkosodan alussa panssarilaivat toimivat saaristomerellä
ja osallistuivat myös Hangon neuvostoliittolaisen tukikohdan tulitukseen.

Kovan onnen operaatio Nordwind

Viimeiselle matkalleen Ilmarinen lähti Utöstä 1 3.9.1 941 klo 1 8.00. Se kuului
laivasto-osastoon, joka koostui panssarilaivojen ohella vartiomoottoriveneistä, kahdesta aseistetusta jäänmurtajasta ja muutamista saksalaisaluksista.
Muodostelman tarkoituksena oli harhauttaa Neuvostoliiton sodanjohto
uskomaan, että saksalaiset valmistelivat maihinnousua Hiidenmaalle ja
Saarenmaalle mereltä päin eikä mantereelta, mistä se sittemmin suoritettiin.
Peitenimellä Nordwind tunnettu sotatoimi kohtasi kaksi vakavaa takaiskua.
Ensiksi, vihollinen ei havainnut muodostelmaa lainkaan. Toiseksi, Suomen
rannikkolaivaston lippulaiva Ilmarinen tuhoutui miinaräjähdyksessä ja vei
syvyyteen 271 merisotilasta.

Panssarilaiva ILMARINEN lähtee merelle. Meririntama 1 941 .08.1 8. SA-kuva

Miina paravaanissa!

Panssarilaivoilla oli miinavaaran takia paravaanit eli aluskohtaiset suojaraivaimet. Ne olivat keulaan kiinnitettyjä vaijereita, joita vedessä uivat leijat
levittivät ulospäin ja joiden leikkurit katkaisivat miinojen ankkurivaijerit.
Paravaaniin oli tarttunut miina mutta leikkuri ei ollut pystynyt katkaisemaan
sen ankkurivaijerissa ollutta kettinkiä, ja miina painui aluksen alle, jopa sen
vasemmalle puolelle ja räjähti.

Tuho seitsemässä minuutissa

Voimakas räjähdys, toisten lausuntojen mukaan kaksikin räjähdystä, tärisytti
laivaa ja vasemmalta sivulta kohosi märssytornin korkuinen tulipatsas. Vesi
virtasi sisään revenneestä kyljestä ja alus alkoi nopeasti kallistua vasemmalle. Kaatuminen pysähtyi hetkeksi onton taistelumärssyn saavuttaessa
merenpinnan, mutta jo vajaan minuutin kuluttua Ilmarisen köli osoitti
taivasta kohti.
"Hirmuinen rytinä ja tuskaiset huudot kantautuivat korviini laivan lopullisesti
kaatuessa", kertoo Ilmari Huhta, joka pelastui.. "Vedenpitävistä laipioista ei
enää ollut apua, sillä laivan uumenissa vallitsi paniikki. Valot olivat sammuneet ja epätoivoinen miehistö avasi vedenpitävät ovet. Konemiehet,
ammuskellarimiehet sekä tulenjohto- ja merenkulkukeskusmiehet jäivät
loukkuun."
Vartiomoottorivene 1 ajoi räjähdysvaaraa uhmaten kumollaan olevan rungon viereen ja otti turvaan sille pelastautuneet viitisenkymmentä miestä.
Muut kolme VMV:tä pelastivat veden varaan joutuneita. Henkiin jääneitä oli
kaikkiaan 1 32.
Laivan perä alkoi hiljalleen vajota. Lopulta runko oli aivan pystyssä, vain osa
keulaa veden pinnalla. Räjähdyksestä oli kulunut seitsemän minuuttia, kun
Ilmarinen katosi lopullisesti syvyyksiin. "Kenellä vielä oli lakki tallella, paljasti
päänsä sillä hetkellä", muistaa paikalla ollut.

Sankarihauta

Ilmarisen hylky paikannettiin kesällä 1 990 Utön eteläpuolelta. Seuraavana
vuonna kuusi Ilmarisesta pelastunutta veteraania pääsi
pienoissukellusveneellä katsomaan hylkyä. Se makaa ylösalaisin n. 70
metrin syvyydessä, suurimmaksi osaksi saveen hautautuneena. Vuonna
201 5 Merivoimien Esikunta antoi luvan sukeltajaryhmälle tarkistaa Ilmarisen
hylyn kunto. Kuva-aineisto on Panssarilaivojen Perinneyhdistyksen
käytössä. Aineistoa on käytetty puheenjohtajan ja sihteerin pitämissä
panssarilaivoista kertovissa esityksissä vuosien varrella.
Noin 1 5 kilometrin päässä, samalla leveysasteella, samassa syvyydessä,
lepää toinen tunnettu hylky. Sen peräpeilissä lukee Estonia, Tallinn.
Panssarilaivojen Perinneyhdistys perustettiin vuonna 1 999. Sen
tarkoituksena on vaalia ja kunnioittaa
panssarilaivojen sankarivainajia ja veteraaneja muistoa sekä kerätä
perinnetietoa. Rannikolle on paljastettu 1 2 eri paikkaan muistolaattoja
Helsingistä Kruunuvuorenselän Lonnan saaresta Oulun Toppilaan, jotka
kertovat panssarilaivojen toiminnasta sekä ankkuripaikoista. Yhdistys
järjesti sunnuntaina 1 2.9.2021 muistotilaisuuden Naantalissa koska
seuraavana päivänä maanantaina 1 3.9. tuli kuluneeksi 80 vuotta
panssarilaiva Ilmarisen tuhosta. Tilaisuus aloitettiin
juhlajumalanpalveluksella Naantalin kirkossa ja sen jälkeen oli seppeleiden
lasku Laivaston Ristillä. Seppeleiden laskun jälkeen oli muistopäivällinen
Naantalin kylpylässä.
Kunnia sankarivainajille ja veteraaneille
Panssarilaivojen Perinneyhdistys ry.

Eero Auvinen
puheenjohtaja
komentaja evp.

Matti Ketola

sihteeri-rahastonhoitaja
komentaja evp.

Liikkuminen merellä on laivan hommaa.
Hyvää matkaa!

Pekka

puheenjohtaja

T:mi Jaakko Raanamo
- Merellisen
maanpuolustuksen tukija -

Kannen alta ja päältä

Toinen vuosi on mennyt koronan hillitessä menoa ympäri maailmaa.
Aluksella on kuitenkin tapahtunut ja olemme näin toisena välivuotena
saaneet taas alusta parempaan kuntoon. Aluksella on ikää ja se tuo aika
ajoin tarvetta perusteellisempiin kunnostuksiin. Jo syksyllä 201 9, ennenkuin
epidemiasta tiedettiin mitään, käynnistimme merivesiputkien uusimisen.
Vuosi 2020 sitten meni miten meni, emmekä saaneet vietyä hommia
maaliin. Marraskuussa 2020 saimme pitkästä aikaa kunnostustyöt käyntiin.
Sitten keväällä 2021 valmistuivat sekä meriveriputkiston että hydrauliikan
remontit. Kaksi huolta aiheuttavaa asiaa on korjattu. Alus on valmistunut
1 980, joten nyt voi hyvin mielin luottaa näihin korjattuihin järjestelmien osiin
ainakin seuraavat 30 vuotta.
Alusta kunnostavilla on ollut säännöllisten kausihuoltojen lisäksi aina
suunnitelmissa jotain suurempaa seuraavalle vuodelle. Nyt on tarkoitus
vuonna 2022 maalata ajohytti sekä kansi. Edellisen kerran hytti ja kansi on
maalattu 201 8, mutta pitämällä maalaustöissä sopivaa aikataulutusta, ei
tarvitse tehdä niin perusteellisia valmisteluita, vaan työssä pääsee
helpommalla ja säästää itseään. Nyt tosin joudumme hiekkapuhaltamaan
joitakin kannen koloja sekä tankkien ilmaventtiilien putket, koska kaikkiin
paikkoihin ei kulmahiomakone mahdu. Alus on kuitenkin taas hyvässä
kunnossa vastaamaan osaltaan Meripuolustuspiirin koulutustarpeisiin.
Timo Valli
Konehuone pestiin
kesällä hydrauliikan
kunnostuksen jälkeen ja
siistiä tuli.
Kuva aluksen perään
päin. Koneet on sijoitettu
laidoille ja välissä on
käytävä.

Pirkanmaan Meripuolustuskilta ry

Pirkanmaan Meripuolustuskilta ry perustettiin Tampereella Merivoimien vuosipäivän aattona 8.7.201 3. Merellistä reserviläistoimintaa on Pirkanmaalla
eri organisaatioissa harjoitettu jo 1 960 -luvulta alkaen. Kilta on Sininen
Reservi ry:n jäsen ja kuuluu Maanpuolustuskiltojen liittoon.
Käytännössä kilta toimii M/S Pirkanmaa -aluksen toiminnassa mukana olevien henkilöiden yhdyssiteenä ja yhteistyökumppanina muille sidosryhmille,
esim. Maanpuolustuskoulutusyhdistykselle (MPK) ja Siniselle Reserville.
Toiminta purjehduskauden aikana muodostuu erilaisista MPK-kursseista,
joilla useimmiten liikutaan Saaristomerellä. Gyltön linnakesaari Korppoossa
on näissä harjoituksissa tullut tutuksi, mutta monessa välillä hieman eksoottisessakin paikassa on aluksella vuosien varrella käyty.
Jos merellinen toiminta kiinnostaa, niin tervetuloa mukaan iästä, sukupuolesta ja sotilasarvosta riippumatta, eikä killan nimestä huolimatta asuinpaikankaan kanssa niin tarkkaa ole. Helppo tapa tutustua toimintaamme on
tulla mukaan vuosittain toukokuussa Pansiossa järjestettävään yhteisharjoitukseen.
Timo Valli
Puheenjohtaja
timo.valli@iki.fi

Kari Näriäinen
Sihteeri
kari.nariainen@gmail.com

www.mpkl.fi/jasenyhdistys/pirkanmaan-meripuolustuskilta-ry

Koulutusalus

M/S Pirkanmaa

Aluksen päämitat:
• Pituus 1 4,40 m
• Leveys 4,70 m
• Korkeus 7,20 m
• Syväys 2,00 m
• Uppouma 45 tn
• Suurin henkilömäärä 30 hlö
Koneisto:
• Pääkoneet: 2x Valmet 611 CSM
• Teho 2x1 27 kW
• Hydraulinen voimansiirto

Navigointivarustus:
• Magneettikompassi: C. PLATH
• Sähkökompassi: KWH Azimuth
• Merikarttaohjelmisto: Loisto
• Sateliittivastaanotin: Furuno GP-33
• Tutka: Simrad RA 52
• Suunta-anturi: Nasa Marine
Compass Sensor
• Kaikuluotain : Clipper
• Meri VHF: Raymarine RAY 54E

M/S Pirkanmaan tukisäätiö r.s.
Säätiön tarkoituksena on tukea ja edistää vapaaehtoisesti tapahtuvaa
maanpuolustustyötä merenkulun ja merimiestaidon alalla sekä luoda
otolliset olosuhteet harrastus-, harjoittelu- ja kilpailutoimintaan ensisijaisesti
Pirkanmaan Reserviupseeri- ja Reserviläispiirin jäsenille yhteistyössä
Maanpuolustuskoulutus- yhdistyksen (MPK) kanssa.
Tässä yhteydessä ja veneilyharjoittelun osana Säätiö perehdyttää
perustajiensa jäsenkuntaa alustensa kunnostamisen yhteydessä alusten
ylläpitohuoltoon, koneistoon ja muuhun kalustoon lähinnä talkootöiden
muodossa.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi Säätiö ylläpitää koulutusaluksia siten, että
niitä voidaan käyttää vesillä liikkumisen käytännön harjoitteluun ja kilpailutoimintaan. Säätiön hallinnassa on tällä hetkellä M/S Pirkanmaa-niminen
alus jonka kotisatama on Turku.
Toimintansa kustannuksien kattamiseksi Säätiö kerää avustuksia ja tukea
toimintaansa myötämielisesti suhtautuvilta tahoilta.
M/S Pirkanmaan tukisäätiön r.s. kotipaikka on Tampere.

