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Etelästä ja pohjoisesta saapuvat junat jä vät Tampereen asemalle lukuisan joukon kurssiveljiä kello kymmenen enoilla
torstaina 30.8. Omalla autolla saapuneet olivat tuolloin jo jä äneet autonsa Hotelli Rosendahlin piha-alueelle ja
Tampereen Liikennelaitoksen nivelbussi hoi eri suunnilta saapuneiden joukkojen yhdistämisen ja kuljetuksen edelleen
Tampereen Suomalaiselle Klubille. Ajan säästämiseksi oli järjestelyissä päädy y siihen, e ä Maavoimien Materiaalilaitosta
ja sen toimintaan kiinteäs lii yvää Millog Oy:tä selostavat esitykset kuunnellaan samassa paikassa, missä voidaan nau a
lounas. Tampereen Suomalaisen Klubin iso sali oli juuri rii ävän iso ryhmäämme varten ja tarjosi myös rii ävän teknillisen
valmiuden esitysten pitäjille.
Materiaalilaitoksen puolesta meidät toivo tervetulleeksi tutustumaan laitoksen toimintaan evers luutnan Ville
Pou u. Hän selos seikkaperäises maavoimien materiaalihuollon nykyiset toimintatavat ja – mahdollisuudet sekä
ajankohtaisen puolustusvoimauudistuksen vaikutukset maavoimien ja osi ain myös ilmavoimien materiaalihuoltoon. Näitä
asioita koskevien etojen päivityksemme olivat sen verran vanhentuneita, e ä kysy ävää olisi rii änyt huoma avas
enemmän kuin mihin aikataulu antoi mahdollisuuden.

Evl Ville Pou u

Myyn johtaja Kimmo Myllyoja

Millog Oy:stä myyn johtaja Kimmo Myllyoja kertoi puolestaan miten etyt materiaalihuollon toiminnot, kuten
kuljetusvälineiden ja asejärjestelmien kunnossapito, on puolustusvoimista ulkoiste u yksityiseen yh öön, jonka
enemmistöomistus on val olla. Kysy ävää olisi rii änyt tästäkin aiheesta, mu a aikataulu vaa nau maan Klubin
tarjoileman lounaan varsin nopeas päästäksemme lähtemään Kalkun varikolle katsomaan miten aikaisemmin nimellä
Kuljetusvälinevarikko tunne u yksikkö toimii. Tampereen liikennelaitoksen bussi oli paikalla sovitun ajan mukaan ja
matkamme jatkui Kalkun varikolle. Kuljetuksissa oli kustannussyistä päädy y käy ämään paikallista liikennelaitosta, sillä
muuten olisi tarvi u kaksi bussia, joille olisi tullut varsin pitkiä odotusaikoja, joilta tällä järjestelyllä välty in. Varjopuolena
oli suuri seisomapaikkojen määrä, mu a se oli hyväksy ävää varsinkin, kun kuljetukset makse in kurssin varoista.
Kalkun varikolla varikon esimies Anssi Kumpulainen toivo meidät tervetulleeksi ja selos varikon historiaa ja nykyistä
toimintaa. Tämän jälkeen jakaannu in neljään ryhmään, jotka kiersivät vuoron perään meille esitellyt kohteet. Näimme ja
saimme selostuksen varaosavarastoinnista ja – toimituksista, ajoneuvokaluston perus-kunnostuksesta ja siihen lii yvästä
diesellai eiden huollosta. Väliras ksi oli paikalle la u so lasko auto, josta saa in munkkikahvit ja katsel in vieressä
olevan pienen asemuseon esineistöä. Luolavarastoihin ei näin suurella joukolla ollut mahdollista mennä. Ohimennen
näimme juuri varikolle tulevia uusia, Etelä-Afrikassa valmiste uja, panssaroituja maastoautoja, jotka hiekanvärisinä ovat
ilmeises tarkoite uja rauhanturvaoperaa oiden käy öön. Lopuksi henkilöstö toivo kaikki asiasta kiinnostuneet
tervetulleeksi lokakuun alussa pide ävään huutokauppaan, jossa myydään käytöstä poiste ua kalustoa. Bussi tuli jälleen
lauksen mukaises ja kulje joukkomme Hotelli Rosendahliin. Pikaisen majoi umisen jälkeen läh kolmen hengen par o
laskemaan seppeleen Kalevankankaan sankarihauta-alueen muistopatsaalle.

Huoltohalli Kalkussa

So lasko aivan meitä varten Kalkussa

Tällä välin oli muu joukko jo kokoontunut kurssikokousta varten, joka kustannussyistä oli pääte y pitää samassa lassa,
missä tulisi nau avaksi illallinen. Tästä syystä la ei ollut aivan luentosaliluokkaa. Kurssitoimikunnan puheenjohtajan
ava ua kokouksen ja seloste ua syyt tällaisen ylimääräisen kokouksen pitämiseen, vali in kokouksen puheenjohtajaksi
Mar Huhtamäki.
Kurssikokous pääte in pitää, koska ryhmä kurssiveljiä oli esi änyt seuraavan aloi een: "Kurssin toimintaan (mm. matkat)
ovat oikeute uja osallistumaan ainoastaan Reserviupseerikoulun kurssin 102 suori aneet upseerit". Per Pukkila
perusteli taustoja, miksi tällainen aloite oli tehty. Kurssitoimikunnan puheenjohtaja Jussi Pie lä puolestaan puolus
kurssitoimikunnan valitsemaa linjaa. Vieraiden kutsuminen laisuuksiimme on Jussiin mukaan täysin kurssitoimikunnan
asia, josta on turha edes keskustella. Seurasi värikäs ja tasoltaan vaihteleva keskustelu, jonka pää eeksi suorite in
äänestys kä ä nostamalla. Läsnä olleista 63 kanna toiminnan jatkamista kurssitoimikunnan valitsemalla linjalla. Kätensä
jä nostama a 17, mikä on tulki ava kannanotoksi, e ä ei järjestetä enää avec-matkoja, eikä sallita vieraiden kutsumista
laisuuksiimme.

Pen

Mälkki kurssikokouksessa

Seppo Kähkönen ja Markku Huos la illallispöydässä

Perjantai 31.8.

Aamiaisen ja huoneiden luovutuksen jälkeen lähdimme jälleen bussilla Pirkkalan lentokentän alueelle tutustumaan siellä
toimivaan Satakunnan lennostoon. Meidät toivo tervetulleeksi esikuntapäällikkö, evers luutnan Kari Par nen. Hän
selos meille Ilmavoimien ja Lennoston syntyhistoriaa, nyky laa ja edessä olevia, puolustusvoimauudistuksesta aiheutuvia
muutoksia. Kysymyksiä olisi jälleen ollut paljon enemmän kuin mihin aikataulu antoi mahdollisuuden. Kapteeni Pasi
Luoma-aho selos toimintaa Hornet-lentäjän näkökulmasta ja kysymyksillä venyte in lounaalle lähtöä lähes puoli tun a.
Lounaan jälkeen kävelimme jonkin matkaa konehallille, missä luutnan Joensuun opastuksella näimme Horne n ja
saimme selostuksen lentäjän varustuksesta. Aikataulua oli jo edellisissä selostuksissa venyte y kysymyksillä niin paljon,
e ä tämä kohde joudu in jä ämään aika pikaises eh äksemme Tampereen asemalle lähtöaikataulujen vaa musten
mukaan.

Evl Kari Par nen ja Heikki Raikamon selkä

Vas. Jussi Pie lä, Mar

Huhtamäki ja Aarne Ju la

Matka oli kokonaisuutena hyvin onnistunut. Kaikissa käyn kohteissa tuntui vallitsevan hyvä henki ja varmuus vastuulla
olevien asioiden osaamisesta sekä ”tekemisen meininki”. Eräs kurssiveli ilmaisi sen sanoilla: ”Olen saanut sen käsityksen, e ä
asiat ovat hyvissä käsissä”. Myös kurssikokous oli onnistunut. Käsiteltävästä asiasta käyte in runsaas puheenvuoroja eikä
erilaisia mielipiteitä pyri y pei elemään. Käyty keskustelu joh lopputulokseen, joka velvoi aa pyrkimään tulevassa
toiminnassa siihen, e ä ikävuosien lisääntymisestä huolima a mahdollisimman suuri osa jäsenistöstä voisi osallistua kurssin
laisuuksiin myös tulevina vuosina. Paluumatkan aikana tul in alustavas siihen tulokseen, e ä vuoden kulu ua tehdään
vastaavanlainen matka Panssariprikaa in. Näin saadaan kaikkia puolustushaaroja koskeva etämyksemme päivite yä tämän
päivän tasolle.
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