Syysretki MPY:n kanssa 28.10.2011
Pirkanmaan Maanpuolustusyhdistys ja TAMRUn seniorit tekivät yhteisen retken Helsinkiin
perjantaina 28.10.2011. Retken kohteina olivat Eduskunta ja Mannerheim-museo. Matkaan
lähdettiin bussilla klo 9.30 Vanhan kirkon tilausajopysäkiltä. Matkan tarkempi ohjelma löytyy
täältä.
Menomatkalla kenrm Sipi kertoi puolustusvoimauudistuksesta, jonka pitäisi tulla voimaan
vuonna 2015. Uudistusta tarvitaan, koska puolustusvoimat ovat nykyisellään liian suuret
voimavaroihin nähden. Tämä johtuu siitä, että taloudellinen tilanne edellyttää säästöjä myös
armeijalta ja ikäluokkien arvioidaan pienenevän noin 4000 hengellä nykyisestä. Säästötarve
voi olla jopa 200 miljoonaa euroa vuodessa, mikä merkitsee entistä vähemmän
maastovuorokausia, purjehduspäiviä, lentotunteja ja kertausharjoituksia. Joistakin
kiinteistöistä on luovuttava ja henkilöstöäkin voidaan joutua irtisanomaan. Toimintamalleja
selkeytetään ja toiminnat jaetaan ydintoimintoihin ja tukitoimintoihin. Tavoitteena on kuitenkin
edelleen, että riittävä puolustuskyky säilyy ja puolustusvoimat pystyvät hoitamaan
lakisääteisen tehtävänsä. Puolustus perustuu jatkossakin yleiseen asevelvollisuuteen ja
puolustusvoimiin perustetaan aluejoukot, jotka korvaavat nykyiset maakuntajoukot ja
suunnitellut kodinturvajoukot.
Kenrm Sipi kertoi myös kuvien kanssa marsalkka Mannerheimin asunnoista Suomessa. Hänen
syntymäkotinsa on Louhisaaren kartano Askaisissa. Sen nykyinen päärakennus on 1750luvulta ja tila siirtyi v. 1789 Mannerheimin suvulle. Valtionhoitaja-aikanaan Mannerheim asui
Smolnassa eli nykyisessä valtioneuvoston juhlahuoneistossa. Tämän jälkeen hän asui lyhyitä
aikoja vuokralla Aleksanterinkadulla Brummerin talossa ja Mariankadulla Borgströmin talossa,
kunnes Karl Fazerin suku vuokrasi hänelle v. 1922 Kaivopuistossa olevan huvilansa. Se oli
rakennettu v. 1873 ja siirtynyt Fazerin suvulle v. 1913. Ennen Mannerheimin muuttoa sinne v.
1924 rakennukseen tehtiin perusteellinen remontti. Tämä rakennus tunnetaan nyt
Mannerheim-museona.
Mannerheim vuokrasi 1920 Hangon läheltä saaren, Ison Mäntysaaren, jonka hän hankki
myöhemmin omistukseensa. Mannerheim nimesi saarensa Stormhällaniksi. Viereisellä saarella,
Pienellä Mäntysaarella oli melko meluisa Café Africa. Päästäkseen melusta eroon Mannerheim
osti kahvilan ja perusti sinne uuden siistin kahvilan nimeltä Neljän tuulen tupa.
Mannerheimin täyttäessä 75 v eduskunta lahjoitti hänelle 12 miljoonaa markkaa Fazerin
huvilan ostamiseen. Fazer ei kuitenkaan myynyt huvilaa, joten Mannerheim osti rahoilla
eläkeasunnokseen Kirkniemen kartanon Lohjalla. Kovin paljon hän ei siellä kuitenkaan ehtinyt
asua. Kenraali Raappanan joukot rakensivat marskille syntymäpäivälahjaksi metsästysmajan
Lieksajärven Keihäsniemeen. Jatkosodan loppuvaiheessa maja purettiin ja evakuoitiin
Suomeen. Se pystytettiin marsalkan vuonna 1945 Lopelta hankkimalle maapalstalle.
Mannerheim lahjoitti sen vuoden 1948 alussa Suomen Yleiselle Metsästäjäliitolle ja jonkin ajan
kuluttua ylläpidon otti hoitaakseen yhdistys Suomen Marsalkka Mannerheimin Metsästysmaja.

Eduskuntatalossa jouduimme ensimmäiseksi turvatarkastukseen, minkä jälkeen nousimme
yleisölehterille. Täysistunnon esityslistan ensimmäisenä asiana oli valtioneuvoston jäsenille
maksettavien palkkioiden väliaikainen alentaminen. Kaikki puhujat kannattivat asiaa
periaatteessa, mutta jotkut käynnistivät keskustelun myös edustajien palkkojen alentamisesta.
Puhemies päätti keskustelun vajaan puolen tunnin kuluttua ja asia lykättiin seuraavaan
istuntoon. Istunnon jälkeen pääsimme Kokoomuksen ryhmähuoneeseen kahville.

Isäntämme kansanedustaja Arto Satonen toivotti meidät tervetulleiksi ja kertoi muutamista
yleispolitiikkaan ja Pirkanmaahan liittyvistä hankkeista. Paikalle tuli myös
puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Jussi Niinistö, joka kertoi puolustusvaliokunnassa
käsitellyistä asioista. Puolustusvaliokunta on antanut lausunnon puolustusvoimauudistukseen
liittyvistä menosäästöistä ja niiden vaikutuksista valtiontalouden kehyskaudella 2012-2015.
Säästöt ovat suuruusluokkaa 200 milj. € vuodessa ja puolustusmenojen osuuden
bruttokansantuotteesta arvioidaan supistuvan vaalikaudella1,41 prosentista 1,18 prosenttiin.
Valiokunta on antanut myös lausunnon Ottawan sopimukseen liittyvästä jalkaväkimiinojen
kiellosta. Tähän liittyvää lakia ei voida enää estää, koska kansanedustajien enemmistö näyttää
kannattavan sitä. Tällä hetkellä valiokunnassa on käsiteltävänä lakiesitys julkisista puolustusja turvallisuushankinnoista. Esitys on aiheuttanut erimielisyyttä, koska sen pitäisi olla
sopusoinnussa EU:n hankintadirektiivin kanssa, joka mm. kieltää perinteiset vastakaupat.

TAMRUn seniorit kuuntelivat tarkkaavaisesti

Kenrm Sipi kiitti puolestamme edustajia Satosta ja Niinistöä ja luovutti heille Heikki Lehtosen
laatimat kuvateokset ”Mannerheim-ristin ritareiden hautamuistomerkit”.
Tämän jälkeen matka jatkui Mannerheim-museolle, johon pääsimme tutustumaan kahtena
ryhmänä. Mannerheim asui talossa vuosina 1924 - 1951 ja useimmat huoneet ovat
alkuperäisessä asussaan. Esillä oli muistoja useilta metsästysmatkoilta sekä Aasian halki
kulkeneelta tutkimusmatkalta, josta museossa oli myös diaesitys. Makuuhuone
kenttävuoteineen oli varsin askeettinen. Pari huonetta on muutettu näyttelytiloiksi, mm. yhden
huoneen täyttävät marskin kunnia- ja ansiomerkit, joita on noin 140 kpl. Opastettu kierros
museossa oli mielenkiintoinen ja oppaat osasivat asiansa. Kun bussimme oli selviytynyt pois
Kaivopuiston ahtailta kaduilta, alkoi matkamme takaisin Tampereelle.
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