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M/S PIRKANMAAN
TUKISÄTIÖN rs. TIEDOTE 2009:
Toimittajat: Kari Leivaara
Timo Riutta
Ilmoitukset: Matti Kuusela,
Kari Leivaara,
Jaakko Raanamo
Valokuvat: Kari Leivaara,
Timo Riutta,
Timo Valli
Taitto:

Timo Riutta

Vuoden 2009 purjehduskausi on jo täydessä käynnissä tätä kirjoitettaessa, aluksemme osallistui ansiokkaasti Lyyli harjoitukseen Gyltö:ssä viikonloppuna 15.05 – 17.05.
Uusi Pirkanmaa on osoittautunut odotusten
mukaisesti erittäin oivalliseksi alukseksi käyttötarkoituksiamme silmällä pitäen. Viime
kaudenkin ajotunnit viittaavat jo erittäin aktiiviseen alkavaan purjehduskauteen. Vuonna 2008 kirjattiin 34 ajopäivänä n 900 meripenikulmaa ja 145 ajotuntia. Aluksen kunto
on aivan erinomainen, panostus siihen on
ollut täysin ennen näkemätön. Vuoden 2008
kevään ja kesän aikana käytettiin uuden aluksen kunnostamiseen yli 4000 henkilötyötuntia! Matkatuntejakin on kertynyt yli 900.
Tästä suurtyöstä on kiittäminen Sergei Henttosen vetämää ahkeraa ja ammattitaitoista
talkooryhmää, jonka suoritus oli jo vuonna
2007 aivan poikkeuksellinen.
Lopputulos onkin erinomainen, haluankin esittää aluksen kunnostaneelle työryhmälle suurkiitoksen työstä, joka on mahdollistanut toimintamme katkottoman jatkumisen lähes täydellisellä aluksella. Samalla kiitän kaikkia tukijoitamme jotka ovat mahdollistaneet merellisen toimintamme kehittämisen turvallisempaa ja nykyajan vaatimustasoa vastaavalla tavalla. Säätiömme piirissä
on tapahtumassa muutoksia niin toiminnalli-

sella kuin hallinnollisella puolella. Monivuotinen asiamiehemme Matti Kuusela on luopunut hienosti vuosia hoitamastaan tehtävästä, Matille kuuluukin suurkiitos ahkerasta,
vastuuntuntoisesta ja hienostuneesta panostuksesta yhteiseen toimintaamme. Matti Kuuselan tilalle siirtyi Timo Riutta. Sergei Henttonen jatkaa aluksemme lippupäällikön tehtävissä. Konepäällikön pitkää pestiä hoitaa
Juhani Tuominen jatkossakin. Säätiömme
hallitus muuttui 12 toukokuussa olleen vuosikokouksen yhteydessä jolloin kaikki sen
jäsenet olivat erovuoroisia. Hallituksessa jatkavat Ane Ahnger (uusi), Kari Leivaara, Raimo Puukka, Jaakko Raanamo, Yrjö-Pekka
Rautalahti ja Timo Riutta (uusi).
Timon tultua valituksi jäälleen hallitukseen, joutuu hän luopumaan asiamiehen tehtävistä mahdollisimman pian. Muutos on ilmeisesti uusi, pysyvä olotila! Hallitustyöskentelystä pois jäänneille Jorma Joenpolvelle ja Antti Saarelmalle esitän lämpimät kiitokset heidän antaumuksellisesta panostuksestaan yhteisen asiamme eteen.
On jälleen painotettava toimintamme
vaativan paljon tiukempaa hallintoa kuin ennen. Säätiön hallitus vastaa aluksen rahoitukseen ja omistukseen liittyvistä kysymyksistä. Säätiön toimintaan ja näkemyksiin liittyvissä kysymyksissä edustaa sitä ainoastaan
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säätiön asiamies. Operatiivisesta toiminnasta vastaavat lippu- ja konepäälliköt, meriosastot taas operoivat aluksella. Jotta toimintamme olisi taloudellisesti mahdollista, tapahtuu
koulutustoiminta meriosastojen MPKY:ltä
tilaamien kurssien kautta. Kaikki virkistyskäyttö tapahtuu lippupäällikön koordinoimana.
Alus on käsittelynsä suhteen rauhallisempi ja samalla kuitenkin haasteellisempi
kuin normaalit veneluokan alukset laivamaisuudestaan johtuen. Kiinnittyminen ja irrottautuminen vaativat enemmän malttia ja
aluksen käyttäytymisen ymmärtämistä sen
suuremman koon ja uppouman vuoksi. Erityisesti on hallittava potkurin ja peräsimen
yhteisvaikutukset alhaisilla nopeuksilla. Uuden, nykyaikaisen aluksen käyttö mahdollistaa tutustumisen uudenaikaisiin teknisiin järjestelmiin, kone- ja laitteisto osaamisemme
päivittyvät samalla tämän päivän teknologiatasolle.

Aluksen operatiivisesta toiminnasta
vastaavat päälliköt koulutetaan lippupäällikön johdolla hallitsemaan Hankoniemen asettamat uudet tekniset ja merenkululliset vaatimukset.
Merimiestaitomme ja tietomme päivittyvät tämän päivän vaatimustasolle. Koulutustaso ja laatu paranevat asiallisten, koulutukseen oivallisesti soveltuvien komentosilta-, konehuone- ja kansitilojen myötä. Etenkin kaikki navigointiin ja komentosiltatyöskentelyyn liittyvät operaatiot ovat huomattavasti paremmin koulutettavissa kuin aiemmin.
Hyvää ja menestyksekästä alkavaa
vuoden 2009 purjehduskautta toivottaen

M/S Pirkanmaan tukisäätiön hallitus ja toimihenkilöt vuonna 2009
Hallitus
Puheenjohtaja:
Varapuh.joht:
Jäsenet:

Yrjö-Pekka Rautalahti,
Ane Ahnger
Raimo Puukka
Leivaara,Kari
Raanamo Jaakko
Riutta Timo
Kunniapuh.joht. Kai Hjorth

komentajakapteeni res
yliluutnantti res
kapteeni evp
korpraali res
yliluutnantti res
vääpeli res
kapteeniluutnantti res

Säätiön asiamies:Timo Riutta
Soukanlahdenkatu 13 A 8 33100 Tampere
GSM 050 5605848
timo.riutta@taloverkot.fi
Lippupäällikkö:

Seppo Sergei Henttonen kapteeniluutnantti res
Sipronpolku 9, 36200 Kangasala
GSM 040 5476797
sergei.henttonen@gmail.com

Konepäällikkö:

Juhani Tuominen

Tukisäätiön puheenjohtaja

kapteeni evp

Taloudenhoitaja: Kari Leivaara
Ilmoitushankinta: Jaakko Raanamo

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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Pirkanmaa vesillä 2009

M/S PIRKANMAAN KOULUTUS- JA KÄYTTÖOHJE

Pvm

Aihe

Yhteyshenkilö

9.5
15-17.5
23-24.5
5-15.6
16.6
17.6
19-21.6
25-28.6
6-12.7
10.7
17-19.7
24-28.7
1 – 2.8.
7-9.8
14-16.8
21-23.8
29.8
5.9
12-13.9
26-27.9
9-11.10
17-18.10
24-25.10

Merikelpoisuuskatsastus
Yhteisharjoitus LYYLI
SVK-harjoitusajot
TELAKOINTI Pansio
Ylöjärven seniorit
Keijärven mesijat
Talkoopurjehdus
Partiolaiset
Laivaston vuosipäivä Kotka
Kuoro
Ajomestarit
Tall-Ship Race, Turku
Seppo Koponen
Odd-Fellows 1
Odd-Fellows 2
Päällikkökurssi Tampereen Navigaatioseura
Partiokilta 3
Tukilaivueen harjoitus
Pimeänavigointi 1
Valkeakosken Navigaatioseura
Yhteisharjoitus IITA
Syyspurjehdus/Pimeänavigointi 2
N-moottorivenejaos

Ketola
Tuominen
Henttonen
Virtanen
Kuusela
Kuusela
Jortikka
Leivaara
Henttonen
Kuusela
Leivaara
Valli
Leivaara.
Leivaara
Leivaara
Riutta
Puukka
Ahnger
Riutta
Henttonen
Puolakka
Näriäinen/Puolakka
Leivaara

Yleistä
M/S Pirkanmaan Tukisäätiön sääntöjen mukaan alus on tarkoitettu Pirkanmaan Reserviupseerija Reserviläispiirien alueella toimivien reservin yhdistysten, merellisestä toiminnasta kiinnostuneiden jäsenten yhteiseen koulutus- ja virkistys- käyttöön.
Alus on tarvittaessa em. pirkanmaalaisten piirien koulutuskäytössä MPK ry:n toiminnan 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 voidaan myös katsastaa
vuokraveneeksi. Tällöin aluksen päälliköllä tulee olla vuokraveneenkuljettajan todistus.

Yhteyshenkilöt
Henttonen Sergei
Joenpolvi Jorma
Jortikka Aku
Ketola Matti
Leivaara Kari
Näriäinen Kari
Puukka Raimo
Riutta Timo
Tuominen Jussi
Valli Timo
Virtanen Reima

sergei.henttonen@gmail.com
jorma.joenpolvi@engineer.inet.fi
aku.jortikka@pp.inet.fi
matti.ketola@mpky.com
kari.leivaara@kuvatarha.com
kari.nariainen@gmail.com
rpuukka@gmail.com
timo.riutta@taloverkot.fi
jutuo@pp.inet.fi
timo.valli@tut.fi

040-5476797
040-5459998
040-720797
0400-328097
0400-625400
050-4110011
050-5242531
050-5605848
040-5358610
040-8337213
0414439646
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Aluksen käyttö virkistystarkoituksessa.
Aluksella suoritetaan risteilyjä, joille kutsutaan vuosittain Säätiön Tukilaivueen jäsenet ja
muitakin säätiön toimintaa lahjoituksin avustaneita.
Aktiiviset jäsenet, kuten päällikköinä ja miehistönä toimineet tai muuten aluksen huoltoon
aktiivisesti osallistuneet voivat saada aluksen käyttöönsä virkistystarkoituksessa 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 purjehduksella pitää olla Säätiön hallituksen hyväksymä päällikkö ja hänen valitsemansa miehistö. Kaikki purjehdukset suoritetaan väyläajoina.

Lippupäällikkö
Säätiön hallitus valitsee alukselle vuosittain lippupäällikön.
Lippupäällikkö
- toimii yhdyshenkilönä Säätiön hallituksen ja käyttäjäkunnan välillä, Säätiön hallituksen
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 mukaan
-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

Konepäällikkö
Säätiön hallitus valitsee alukselle vuosittain konepäällikön. Kaikki alusta koskevat rakennus uusinta. ja muutosprojektit sekä hankinnat tulee esittää konepäällikölle, joka esittää ne
hallituksen hyväksyttäväksi etukäteen.
Konepäällikkö
- valvoo aluksen teknillistä kuntoa ja merikelpoisuutta yhdessä lippupäällikön kanssa,
- 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 kysymyksistä
- vastaa aluksen kalustoluettelosta ja kaluston (myös varastossa olevan) inventoinnista
- osallistuu kutsuttaessa Säätiön hallituksen kokouksiin puheoikeudella.
Aluksen miehitys
Aluksella tulee olla jokaisella purjehduksella Säätiön hallituksen hyväksymä päällikkö ja
tarvittava miehistö. Aluksen toimiessa vuokraveneenä on siinä oltava katsastustodistuksessa mainittu määrä miehistöä.
Aluksella toimiminen
Reserviläisjärjestöjen aluksella toimimisessa on huomioitava keskimääräistä paremman käytöksen vaatimus. Samoin se, että alus toimii Saaristomeren puolustusalueen tarjoamissa
puitteissa edellyttää asiallista ja esimerkillistä käytöstä sekä satamassa että merellä oltaessa. Puolustusvoimien alueella oltaessa on ehdottomasti noudatettava puolustusvoimien antamia ohjeita ja määräyksiä. Käyttäytyminen edellyttää myös asiallista pukeutumista. Miehistö esiintyy aluksella ja sitä edustettaessa asiallisesti pukeutuneena, 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 asianomaiselle 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
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KIPPAREITA TARVITAAN M/S PIRKANMAALLE !
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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.
M/S Pirkanmaan päällikön pätevyysvaatimukset:
Oikeus toimia M/S Pirkanmaan päällikkönä
myönnetään hakemuksesta Pirkanmaan Reserviupseeripiirin tai Reserviläispiirin alaisen
yhdistyksen jäsenelle.

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

Löylymestarien löyly- ja kokoustilat sijaitsevat Tampereen
ytimessä, Stockmann-tavaratalon ylimmässä kerroksessa.
180 neliötä
Nykyaikainen kokousvälineistö
Suuri sauna (15 henkilöä)
Takkahuone
Hyvinvarusteltu keittiö

Käytännön merenkulkutaito
- vähintään yksi purjehduskausi M/S Pirkanmaan vahtipäällikkönä ja hyväksytyn päällikön puolto
-testiajo (vahtipäällikkökurssi) Pirkanmaalla
-Säätiön hyvksymä koneenhoitajan koulutus (esim.sotilaskoneenhoitajan koulutus tai
vastaava kurssi).

Jos olet kiinnostunut,
otahan yhteyttä!

Markus Alvalahti
040 766 2890
markus.alvalahti@loylymestarit.ﬁ
www.loylymestarit.ﬁ
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Muut vaatimukset
-VHF-radiopuhelimen hoitajan todistus
-silmätarkastus eli todistus riittävästä näkötarkkuudesta ja väriaistista (esim. Merivoimien silmätarkastus tai silmälääkärin todistus) (1 v)
-todistus ensiaputaidosta, esim. SPR:n EA I
tai kenttälääkintäkurssi (5v)
Lippupäällikkö esittelee kaikki Säätiön lomakkeelle tehdyt päällikköhakemukset lausunnollaan varustettuna ja myös ne asiakirjat, joihin hakija vetoaa (pätevyyskirjat yms.)
Säätiön hallitukselle.
Hakemuksessa tulee ilmetä hakijan halukkuus toimia aluksen päällikkönä ja noudattaa Säätiön hallituksen vahvistamia päätöksiä ja kulloinkin voimassa olevia aluksen
käyttöohjeita. Päälliköksi hyväksytty on velvollinen säilyttämään kaikki päällikkyyteensä liittyvät asiakirjat kansiossa ja tarvittaessa esittämään ne viranomaisille.

TUKILAIVUE JA SEN TOIMINTA-AJATUS
M/S Pirkanmaan Tukisäätiön hallitus on perustanut toimintansa tukemista varten tukirenkaan,
josta käytetään nimeä TUKILAIVUE.
Tukilaivueeseen kuuluvat
- Saaristomeren Meripuolustusalueen edustaja
- Länsi-Suomen Merivartioston edustaja
- Pirkanmaan aluetoimiston edustaja (LSSL).
- Maanpuolustuskoulutus ry:n edustaja
- Pirkanmaan Maanpuolustuksen Tuki PMT
ry:n edustaja
- Pirkanmaan Reserviupseeripiirin hallituksen edustaja
- Pirkanmaan Reserviläispiirin hallituksen
edustaja
- Tampereen Reserviupseerit ry:n hallituksen edustaja
- Tampereen Reserviläiset ry:n hallituksen
edustaja
- Säätiön hallituksen jäsenet
- Säätiön asiamies
- Tukilaivueen esikunta
- Säätiötä tukevien yritysten ja yhteisöjen
edustajat ja ne yksityiset henkilöt, jotka merkittävällä tavalla taloudellisesti tukevat Säätiön toimintaa.
Tukilaivueen esikunta
Tukilaivueen kunniajäseniä, ilman tukimaksuvelvoitetta, ovat: teollisuusneuvos Antti
Solja, lehtori Yrjö Näsi, laivuri Kai Hjorth,
ekonomi Iiro Tuominen, toimittaja Pekka
Ruusukallio, asessori Veikko Parkkinen,
maisteri Kimmo Rautanen, optikko Virmo
Suonpää, komentaja Matti Ketola, merenkuluntarkastaja teknikkokapteeniluutnantti Reima Virtanen, kommodori Erkki Uosukainen
ja lehtori Matti Kuusela.
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Säätiön hallitus on päättänyt käyttää näistä
kunniajäsenistä muodostuneesta ryhmästä
nimitystä Tukilaivueen esikunta.
Tukilaivueen esikunnan oltermannina toimii
lehtori Matti Kuusela.
Toiminta-ajatus
Tukilaivueen yritysjäsenet hankitaan liikeyritysten tai yksityisten henkilöiden piiristä.
Tukilaivueeseen liittyvä sitoutuu maksamaan
kannatusmaksun vuosittain Säätiön tilille.
Tukilaivueeseen kuuluva yritys/henkilö saa
mainoksen haluamallaan logolla vähintään
kerran vuodessa ilmestyvään Tukisäätiön tiedotteeseen.
Tukilaivueen esikunnan jäsenet ovat henkilöitä, jotka Tukisäätiön hallitus on kutsunut esikuntaan kiitoksena siitä, että he ovat
henkilökohtaisella taloudellisella panoksellaan tai pitkäaikaisella toiminnallaan merkittävästi tukeneet Tukisäätiön toimintaa.
Tukisäätiön hallitus haluaa osoittaa kiitollisuuttaan tukijoilleen järjestämällä heille mahdollisuuden edelleen seurata merellä tapahtuvaa vapaaehtoista maanpuolustustyötä ja
osallistua aktiivisten reserviläisten mukana
Koulutusalus Pirkanmaalla tapahtuvaan toimintaan. Tavoitteena on, että Tukilaivueessa
olevat veteraanijäsenet voisivat toimia yhdyssiteenä toimivan reservin ja veteraanien sekä
muun yhteiskunnan välillä.
Pirkanmaan Tukisäätiö järjestää kerran
vuodessa Tukilaivueelle tilaisuuden seurata
harjoitusajoa koulutusaluksellaan ja mahdollisuuksien mukaan tutustua merivoimien kalustoon ja toimintaan. Tukilaivueen kannatusmaksun maksaneet jäsenet ovat saaneet
nimensä tai edustamansa yrityksen mainoksen tähän tiedotteeseen. Vuonna 2009 tilaisuus järjestiin lauantaina 5.9.09.

TUKILAIVUE PANSIOSSA LAUANTAINA 5.9.09
Ohjelma:
08.00
Lähtö Pansioon Tampereen Keskustorilta bussilla
10.30
Kahvit MPK ry:n tiloissa ja Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen
toiminnan esittely (kom Matti Ketola).
11.30
Tutustuminen Saaristomeren meripuolustusalueen toimintaan ja
kalustoesittelyt (esittelyssä Hämeenmaa-luokan miinalaiva, joko
Hämeenmaa tai Uusimaa) (Laivaston edustaja).
14.30
Lounas Ravitsemuskeskuksessa (Laivastoaseman ruokala).
15.30
K/A Pirkanmaan esittely ja koulustusajo (lippupäällikkö Sergei
Henttonen. (kahvitarjoilu aluksella).
18.00
Paluukuljetus Tampereelle.
Ane Ahnger matkan johtaja
Vas. Komkapt. Petri
Virtanen, Jaakko
Raanamo, Ritva-Liisa
Raanamo, Pekka Aalto,
Ane Ahnger, Matti
Kuusela, Risto Setälä,
Anja Nieminen, Kari
Leivaara, Sergei
Henttonen, Kari
Nieminen, Veikko
Parkkinen, Reima
Virtanen, Matti Ketola,
Timo Riutta.
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TÄMÄ OSTETTIIN 05.05.2007 UPINNIEMESTÄ

Aukeaman kuvat:
Alus siinä kunnossa,
kun se ostohetkellä oli.
Pientä laittoa oli
tiedossa.

M/S Pirkanmaa rs. tukisäätiön keväällä 2007 Merivoimilta hankkima uusi koulutusalus kunnostettiin kevään ja kesän aikana pirkanmaalaisvoimin Porkkalassa Upinniemen sotasataman telakalla MPK ry:n kurssina. Tällöin hankkeelle oli saatavissa Puolustusvoimien
tuki ja ”Hankoniemeläiset” olikin tuttu näky niin telakalla kuin laivastoaseman Muonituskeskuksessa ja Meriturvan majoituksessa.
Alus on edellisessä elämässään ollut vuonna 1980 rakennettu jäävahvistettu 14,5 m
pitkä yhteysalus. Sen miehistöön on kuulunut neljä henkilöä ja matkustajia se kuljetti 30.
Laivan rakennesijoittelu on perinteinen. Kannen alla on keulapiikki (varasto), miehistöhytti
ja matkustajaskanssi vessoineen sekä konehuone. Polttoaine-, voitelu- ja eri vesitankit ovat
tietenkin myös kannen alla. Yläkannella on ohjaamo, johon on sijoitettuna myös keittiö. Alus
on varustettu kahdella Linnavuorelaisella 160 hv dieselmoottorilla, jotka pyörittävät hydraulipumppujen ja hydraulimoottorin avulla yhtä potkuria.
Vaikka alus ensinäkemällä vaikutti vähän niin kuin sanotaan eläneeltä, niin se osoittautui vääräksi mielikuvaksi, sillä huolto- ja kunnostustyön edetessä perusrakenteet osoittautuivat aivan kunnossa oleviksi.
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Tampereelta tuotua telinekuormaa purkamassa Tuominen,
Henttonen ja Lehtonen.

20

Ruostetta riitti ennen hiekkapuhallusta ja pohjamaalausta.

21

M/S Pirkanmaa säätön uusi koulutusalus siirrettiin
Upinniemestä Pansioon
Ari Lehtonen

Kyljet hiekkapuhallettu ja maalattu. Valkoinen osuus hiekkavesipesty ja
odottaa myrkkyvärimaalausta. Ohjaamo suojattu kannen hiekkapuhallusta
varten. Hiekkapuhallushiekkaa kului 31 säkillistä a´40 kg = 1240kg.
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Viikon 37 maanantaina koitti se suuri hetki ja puolet siirtävästä joukosta lähti M/S Pirkanmaalla, MPK ry:n ”Pimeä väyläajo” kurssilaisina, Turusta
kohti Porkkalaa. Tarkoitushan oli saattoaluksella varmistaa uuden aluksen
siirron onnistuminen.
Kiivaiden viimeistelyjen jälkeen keskiviikkona 12.09. klo kymmenen
sekuntia yli kymmenen kymmenen ( klo 10.10.10) M/S Hankoniemen kölirauta kosketti merta ja meritestit ja koeajot saattoivat alkaa.
Parin päivän testien ja korjausten jälkeen perjantai-aamuna 14.09 .
lipunnoston ja telakan väelle osoitettujen kiitosten jälkeen, oltiin valmiit aloittamaan merimatka. Siitä muodostuikin odotettua haastavampi epäedullisten
sääolosuhteiden vuoksi. Matka jouduttiin suorittamaan kolmessa jaksossa,
kahden sijaan. Ensin ajoimme Hästö-Busö linnakkeen laituriin pitämään tuulta,
eli keli oli myrskyinen (tuuli 18m/s lounaasta). Yön aikana tuuli hieman tyyntyi
ja saatoimme aamulla jatkaa matkaa.
23

Suuremmilta hankaluuksilta näin vältyttiin ja kun sunnuntai-ilta koitti
oltiin päästy Ruissalon kohdalle hinausköydet irroitettiin, niin M/S Pirkanmaa 2.:ksi muuttuneen M/S Hankoniemen päällikkö laittoi koneisiin lisää
kierroksia ja edellä matkavauhtia edennyt M/S Pirkanmaa ohitettiin vaivatta.
Pansioon saavuttiin tavoiteaikataulussa ja molemmat alukset kiinnitettiin rinnakkain sotasataman laituriin odottamaan uusia tehtäviä.

Vanha ja uusi alus onnellisesti Pansion laiturissa.

ALUS HANKONIEMEN KUNNOSTUSTYÖ
HENKILÖT JA TYÖTUNNIT
TYÖT TEHTIIN MPK:n KURSSINA 200307 13031
Ajalla 5.5.2007 – 14.9.2007. Kunnostukset Upinniemessä.
NIMI
TYÖTUNNIT
Henttonen Seppo
103.5
Hilliaho Tapio
12.0
Joenpolvi Jorma
194.0
Lehtonen Ari
154.0
Leivaara Kari
136.0
Näriäinen Kari
12.0
Puolakka Pasi
23.0
Sassi Antti
32.0
Setälä Risto
32.0
Tuominen Jussi
254.0
Valli Timo
49.5
Virtanen Reima
18.0
YHTEENSÄ TUNTEJA
1020.0
Lisäksi lukematon määrä työn suunnittelua, puheluita, hankintoja sekä
työmatkoja, joista ei ole suoritettu kirjauksia.
M/S Hankoniemen kunnostusta Upinniemen sotasataman telakalla
johti Seppo ”Sergei” Henttonen

Siirron suorittivat alusten päälliköt Jorma Joenpolvi, Kari Leivaara, Risto
Setälä, konepäällikkö Juhani ”Jussi” Tuominen ja ruori- ja kansimiehet Antti
Sassi ja Ari Lehtonen.
Kirjoittaja on Upiniemessä moottoritykkivevelaivueessa palvellut res
ylik Ari Lehtonen
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Vanha keittiö oli ohjaamon takaosassa.
Skanssi näkymä keulaanpäin,ennen remonttia.

Ohjaamo näytti tältä ostettaessa, ennen muutoksia.
26

Skanssi näkymä perään päin.
28

Vas: Sisätöiden
purku alkoi 21.3.08.
Vanha TV- pöytä sai
väistyä remontin
yhteydessä.

Alla: Keulahytti
vaati vain patjojen
päällisten vaihdon.

31

Oikealla: Skanssin
rakentaminen alkoi
23.3.08.
Vanhat sisustuslevyt
jouduttiin postamaan ja
kylkilevyt puhdistettiin ja
ruostesuojattiin.Villapölyn
määrä oli
sanoinkuvaamaton.
Seiniin asennettiin uudet
lämpöeristeet ja
sisustuslevyt.
Alla: Ikkunat tukittiin
väliaikaisesti, jotta
voitiin tehdä töitä laivan
sisällä.

32

25.3. Leivaara ja Henttonen
asentamassa villaeristeitä.

Vanha WC jouduttiin
purkamaan kokonaan.
Kuvassa septitankin
manusluukku.

Villoitus saatiin työllä ja
tuskalla tiiviiksi,
eristepaksuus on 150 mm.

34
35

Tuominen maalaa, Lehtonen kahvitauolla.

Vanhat ikkunat hitsattiin umpeen ja aluksen kansi
paikkamaalattiin ennen uutta väriä.

36

Henttonen poistamassa kyljen törmäyskumeja.

37

Ohjaamon muutostyöt
valmistuivat 5.6.08.

Skanssi saamassa uutta ilmettä, tilanne 7.6.08.
38
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Koulutusalus Pirkanmaan
kastejuhla Pansiossa 8.7.2008
Kastaminen sotasatamassa klo 11.00
Tervetuloa
Kastaminen
Fanfaari
Lipunnosto
Lippulaulu
Rukous
Puhe
Tutustuminen

M/S Pirkanmaan tukisäätiön vpj Raimo Puukka
Aluksen kummi, rouva Tuija Niskanen
Trumpetisti Frans Kujanpää
Lippupäällikön johdolla
Antero Eskolin, Frans Mäenpää ja yleisö
Kenttärovasti Lauri Salminen
Tampereen Reserviupseerien pj Antti Saarelma
Lippupäällikön johdolla alukseen.

Skanssiin tehtiin
uudet ikkunat
18.5.08. Muilta osin
tilat valmistuivat
5.7.09.
Yllä: Näkymä
skanssista keulaan
päin.

Vas: Näkymä perään
päin.

Rva. Tuija Niskanen kastoi aluksen, Sergei Henttonen avusti tilanteessa.
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KOULUTUSALUS PIRKANMAA
OMINAISUUDET

WC ja keulahytti
ovat saaneet
uuden ilmeen
saneerauksen
aikana.

Kotipaikka
Turku
Rekisterinumero
T-47736
Omistaja
M/S Pirkanmaan Tukisäätiö rs, Tampere
Alus katsastettu Tampereen Navigaatioseura ry:n venerekisteriin. Katsastusluokka 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
Suurin leveys
Sivukorkeus
Suurin korkeus
Korkeus ilman mastoa
Syväys tyhjänä
Syväys lastattuna
Uppouma tyhjänä
Uppouma lastattuna
Polttoaine kapasiteetti
Suurin henkilöluku
tai lastia

KONEISTO
Pääkoneet:
Voimansiirto:

Peräsinkone:
MUU VARUSTUS:
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14.40 m
4.70 m
2.80 m
7.20 m
4.10 m
1.80 m
2.00 m
35 tn
45 tn
5.1 m3
30
5 tn

Diesel Valmet 611 CSM, teho 2 x 127 kW
Hydraulinen 2 kpl aksiaalimäntäpumppu
Bruningshaus125 EWRP1
Hydromatis 900CX8WP3 aksiaalimäntämoottori
Käsihydraulinen Servi PL-44
Kompassi, sähkökompassi, kaikuluotain, tutka, GPS,
meri-VHF, inverteri, jääkaappi, mikro, radio, keskuslämmitys. CO2 sammutinjärjestelmä.
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PIRKANMAAN PURJEHDUKSIA 2009
YHTEISHARJOITUS LYYLI 15-17.5 GYLTÖ
Yhteisharjoitus Lyyli pidettiin
15 – 17.5.2009 Gyltössä. M/S Pirkanmaa miehistöineen osallistui harjoitukseen. Säätiön hallitus vieraili harjoituksessa lauantaina 16.5, jolloin
seurasimme mm. pelastusharjoitusta .

MERIPUOLUSTUSPIIRI TOIMII –
TURVAA VESILLÄ

Arvoisat pirkanmaalaiset meripuolustajasisaret ja –veljet
Meripuolustuspiirin Vuosi 2009 on
käynnistynyt suunnitellulla tavalla. Meripuolustusalueen tilaamia kursseja olemme toteuttaneet kevätkauden aikana jo 10 kpl ja kuusi
on vielä tulossa syksyllä. Sotilaallisia valmiuksia palvelevien kurssien ja siviilikurssien päätapahtuma kevätkaudella oli LYYLIharjoitus Gyltössä toukokuun puolivälissä.
Yhteisharjoituksessa oli 8 eri kurssia ja yhteensä 140 kurssilaista.
Kiitos myös m/s Pirkanmaan osallistumisesta merikuljetus- ja merenkulun koulutustehtäviin. Kuluneena vuonna on suunniteltu Perämeren-, Kokkolan-, Vaasan-, Raumanmeren- ja Saaristomeren meriosastoissa
yhteensä 115 kurssia ja tapahtumaa, mikä on
hieman enemmän kuin edellisenä vuonna.
Pirkanmaalaiset kurssit, 12 kpl, sisältyvät
Saaristomeren meripuolustusosaton kursseihin.
Muista tapahtumista mainittakoon
Merivoimien vuosipäivä, jota vietetään
9.7.2009 Kotkassa ja johon kiltaveneet ja
marssiosasto osallistuvat kursseina.
Syyskaudella tärkein tapahtumamme
on yhteisharjoitus IITA 9. - 11. 10. 2009
Gyltössä. Tervetuloa joukolla mukaan.
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Parhaat kiitokset m/s Pirkanmaan tukisäätiön hallitukselle hyvästä yhteistyöstä
kuluneina vuosina yhteisen isänmaamme meripuolustuksen hyväksi tehdystä työstä. Lausun kiitokset hallituksen erovuoroisille jäsenille ja toivotan lämpimästi tervetulleiksi
uudet jäsenet mielenkiintoisen harrastuksen
pariin. Myös kunnostustyöryhmä ansaitsee
”aplodit” mittavasta uurastuksesta ”uuden
Pirkanmaan saattamisesta nykykuntoon.
Tutustu koulutustarjontaamme sivuillamme
www.mpky.fi
Hyvää kesää ja vettä kölin alle!
Meripuolustuspiiri / MPKY
Saaristomeren – Pohjanlahden koulutusalue
Aluepäällikkö
Komentaja Matti Ketola

M/S Pirkanmaa apuraivaaja Kiiskien ja komentoveneen välissä
Gyltön satamassa.
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Pirkanmaan nykykuntoa tarkastamassa Komentaja Matti Ketola
lippueamiraali Veli-Jukka Pennala ja Suomen Meripelastusyhdistyksen
Kyösti Vesterinen

Merivoimien vuosipäivä Kotkassa 9.7.2009.

Partiolaisten koulutuspurjehdus 25-27.6.2009 tauolla Ransholmenissa.

Osallistuimme paraatijoikkoihin Kotkassa.
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