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Päättyneellä purjehduskaudella
2013 Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen MPK purjehduksia ja harjoituksia on ollut kymmenkunta missä M/
S Pirkanmaa ja sen miehistö on ollut
keskeisesti mukana. Osa harjoituksista
ovat olleet laivan ylläpidollisia ja käyttöön liittyviä harjoituksia kuin myös
merenkulkuun, navigointiin ja
tukitoimintotehtäviä muissa harjoituksissa. Mainittakoon MPK:n Meripuolustuspiirin Örön majakkakunnostusharjoitus ja Russarön tykkien
kunnostusharjoitus joihin laiva miehistöineen osallistui kuljetustehtävssä. Tehtäviä on ollut myös Tampereen
Navigaatioseuran loppukesän viikonlopun navigaatioharjoituksissa Saaristomerellä.
Ensi kauden MPK:n koulutusohjelma Linja 2014 on parhaillaan kiivaassa suunnitteluvaiheessa. Taas ensi
purjehduskaudeksi on odotettavissa toteuttaa toistakymmentä harjoitusta missä M/S Pirkanmaa on kohtena tai välineenä palvelutehtävissä.
Pirkanmaan meripuolustuskilta r.y.
perustettiin kesällä 2013. Kilta, johon
ovat organisoituneet laivaa tuntevat osaajat ja tekijät toimii läheisesti resurssina
ja työvoimana M/S Pirkanmaan tukisäätiön, ja samalla yhteistyössä
Pirkanmaalla toimivien Reserviupseerien ja Reserviläisten meriosastojen,
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kanssa. Laivan parissa toimivien henkilöiden käsiin on uskottu arvokas tukisäätiön peruspääoma M/S Pirkanmaalaiva.
Toiminnassamme haasteena on tekijöiden eli ihmisten ikääntyminen johon
joka vuosi jokaiselle tulee yksi vuosi lisää. Jatkossa on erityisen tärkeää rekrytoida uusia kaikenikäisiä toiminnasta
kiinnostuneita. Tekeminen laivan parissa on erityisen pitkäjänteistä ja on tärkeätä että porukka toimii sitoutuneesti
hyvässä yhteishengessä laivaa käytettäessä ja huollettaessa. Lisäksi toiminnan
kuuluu vakiintua sidosryhmien puitteissa sopivasti moneen suuntaan. Toivon
Pirkanmaan meripuolustuskillalle voimia
hoitaa laivaa ja pitää tärkeästä pääomastamme hyvää huolta. Toivon myös
että hieno harrastus löytäisi myös uusia
kiinnostuneita ihmisiä lähes ammattimaisen toiminnan piiristä. Olen varma siitä
että työtä riittää monelle ja jokainen tehtävä palkitsee tekijänsä.

Laivan seuraava telakointi oli suunniteltu syksyksi 2013 jossa sen pohjakunnostus ja runkomaalaus olisi toteutettu. Käytännön seikkojen takia
telakointi jouduttiin lykkäämään ensi
kevääksi jolloin huolto-olosuhteet saattavat olla otolliset kunnostustoimenpiteitä Upinniemessä toteuttaa.
Alkusyksystä laiva nostettiin Pansion
satamassa tarkastusta varten ja todettiin että kunto oli hyvä että telakointi
voitiin hyvällä mielellä siirtää kevääksi.
Laivan koepunnituksessa elopainoksi
todettiin 43 tonnia. Todettakoon että
laiva on ehkäpä parhaimmassa kunnossa koskaan tällä hetkellä suunnitelmallisen ja hyvin toteutetun huolto-ohjeman
ansiosta.
M/S Pirkanmaa-laivalla on hyvä
maine sidosryhmiensä keskuudessa

joka on muodostunut vuosien varrella
pitkäjänteisestä ja hyvin tehdystä työstä. Kaikilla tasoilla Merivoimien ja
Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen tahoilla meidät tunnetaan ja voimme hyvillä mielin olla luottamuksemme arvoisia joka on syntynyt ihmisten tekemisestä. Pitäkäämme tästä saavutetusta arvosta kiinni myös jatkossa.
Kiitän kaikkia tukijoita, tekijöitä ja
yhteistyökumppaneita että olemme voineet toimia! Laivamme purjehtii jatkossakin näillä voimin.
Ane Ahnger, puheenjohtaja
M/S Pirmanmaan tukisäätiö r.s.
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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 puheenjohtaja

UTÖ
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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, 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/SmMepuos: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.

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

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.
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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.
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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

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.

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.
Käytännön merenkulkutaito
- vähintään yksi purjehduskausi M/S Pirkanmaan vahtipäällikkönä ja hyväksytyn päällikön puolto
-testiajo (vahtipäällikkökurssi) Pirkanmaalla

-Säätiön hyvksymä koneenhoitajan koulu
tus (esim.sotilaskoneenhoitajan koulutus tai
vastaava kurssi).
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.
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HERRA AMIRAALI
70 vuotta sitten, sodan aikana toukokuun 20 pv 1943 syntyi Uudenkaupungin sairaalassa poika, jonka geenit olivat selvästi tunnistettavissa jo pienestä
pitäen. Mieli merellä ja sydän saaristossa. Hänestä, siis minusta tulikin elämäni
suuren haaveen täyttymyksenä höyrylaiva Kapteeni. Tasan kaksi viikkoa tämän
maailmaan tulon jälkeen palkittiin Laivaston moottoritorpedoveneiden päällikkönä ollut kapteeniluutnantti JOUKO
PIRHONEN viimeisenä Suomen puolustusvoimien palveluksessa olleena
MANNERHEIMIN RISTIN RITARIKSI numerolla 111. Nimityksen perusteet olivat selkeät. Pirhonen suoritti
vanhoilla, tuskin koossa pysyvillä yli 50
solmua kulkevilla torpedoveneillään lukuisia vihollislaivojen upotuksia. Röyhkeitä, taidokkaita ja uskomattoman rohkeita tekoja. Pirhonen oli silloin ja on
aina oleva Suomen Laivaston suuri sankari. Legenda jo eläessään. Pansion Aliupseerikoulussa luimme hänen sankariteoistaan. Hän oli minulle suuri, suuri idoli.
Minäkin sain palvella asevelvollisuuteni
Suomen Merivoimissa Turussa 60-luvun
puolessa välin. Olin perustanut oppilasorkesterini “ The Silli and the Silakat.”
Keikkailimme ainoastaan Pansion kuuluisalla Meriupseerikerholla. Siivouspäivinä meillä oli aina harjoitukset kerholla.

LAIVASTON HEVOSMIES

Olimme juuri harjoittelemassa Itsenäisyyspäivän juhlia varten. Yhtäkkiä ovesta astui sisään Laivastolippueen komentajaksi ja myöhemmin koko laivaston
komentajaksi nimitetty herra. AMIRAALI JOUKO PIRHONEN. Kultaa
oli hihansuusta melkein kainaloon asti.
Jäykistyimme kaikki. Tottahan me tunsimme kuvista tämän suuren sotasankarin. Elävänä. Tässä ja nyt, meidän kanssamme leppoisasti jutellen musiikista.
Pirhonen oli tunnettu hyvin joviaalina ja
sosiaalisena miehenä alaistenkin kanssa
toimiessaan.
Jossain vaiheessa minä orkesterin johtajana sitten tajusin räikeän epäkohdan,
kardinaalimunauksen keskustelumme
aikana. En ollut huomannut laisinkaan
herroitella herra Amiraalia. Kun seuraavan kerran Amiraali jotain kysyi minulta, pomppasin seisomaan ja karjaisin
sotilaallisen terävästi:
“ KYLLÄ HERRA KORPRAALI”.
Olisittepa nähneet Pirhosen. Hän nauroi aivan vääränään vedet silmissä. Ja
minä entistä punaisempana sinisessä laivastonpuvussani. Pirhonen otti muistilehtiön povitaskustaan ja kirjoitti siihen:
“Meriupseerikerhon orkesterille pidennetty viikonloppuvapaa. Soittavat hyvin
ja ovat kohteliaita. Amiraali Jouko Pirhonen”.
Perjantai Blokista
Pentti-Oskari Kangas
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Kun kävin varusmiespalveluani
Pansion Laivastoasemalla, siellä oli vielä hevosia palveluksessa. Olimme rumpalimme Nätsin kanssa osittain samaan
aikaan. Muistuu mieleen tapahtuma, kun
Nätsi oli jotain töpännyt ja piupau (=
päivystävä aliupseeri) laittoi rangaistuksena Nätsin pesemään käytävän lattioita. Nätsiä vain hymyilytti ja se kun sitten
“piupauta” harmitti. “Mitäs se alokas siinä hymyilee?” Nätsi vastasi iloisena
(TV:n silloisen saippuamainoksen sanoin): “Olen niin iloinen Sunosta!” Ja sitten hänet siirrettiin vessojen puolelle pesuhommiin.
Laivastossa oli toinenkin raumalainen. Karemaan Heisi. Soitti bassoa ja
teki muutaman keikankin orkesterissani
myöhemmin. Aivan mahdoton vilpertti,
jonka pääasiallisena tehtävänä oli järjestää actionia, hauskoja tilanteita. Nämä
eivät aina sopineet kasarmin järjestyssääntöihin. Niinpä hänet siirrettiin varsinaisista maanpuolustustehtävistä talleille hevosten hoitajiksi. Heisin aika tuli
pitkäksi ja niinpä hän eräänä sunnuntaipäivänä ratsasti vanhalla kopukalla Turun torille. Yleisöllä oli hauskaa, kun
Heisi näytteli nk. intiaanitemppuja kopukkansa kanssa. Hyppi vauhdissa selkään ja pois. Välillä luiskahti vatsankin
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alta. Pahaksi onnekseen hänellä oli laivaston puku päällä ja niinhän käry kävi.
Heisillä oli sitten laivaston ennätys YP:
ssä. Eli ylipalvelussa. Hän sai viettää aikaa kasarmin hevostalleilla peräti 4 kuukautta normaalin varusmiesajan päälle.
Muistiini on piirtynyt toinenkin
Heisin tempuista:
Hänen piti pari kertaa päivässä
kuljettaa kävellen hevosia kasarmin
ympäri niiden kunnon vuoksi. Vanhoja
kopukoita kun olivat. Mutta ei Heisi jaksanut kävellä vaan hyppäsi kaakin selkään. Sattumalta sen aikainen iso päällikkö, liekö ollut Laivastolippueen komentaja, kommodori Pukkila, pieni ja
ärhäkkä mies, käveli yllättäen vastaan
kasarmin kulmalla.
“ Hei hei ! Pysähtykää ! Mikäs
mies te olette ?”.
“Olen PECOS BILL”, huusi
Heisi, kirmaisi kopukan laukkaan ja häipyi kasarmin nurkan taa. Tietämättömille
tiedoksi, että Pecos Bill oli 60-luvulla
suuri sarjakuvalehtien suuri lännen ratsastava sankari.
Ja taas tuli YP : tä.
Perjantai blokista
Pentti- Oskari Kangas
Kiireapulainen

Kuuluisia laivoja Lounaissaaristossa
HMS VICTORY
Ehkä tunnetuin kaikista - kuuluisaksi Victoryn teki rooli Horatio Nelsonin lippulaivana. Alus on nyt museoituna Portsmouthissa. Vuonna 1807
Napoleon suostutteli Aleksanteri I:n
mukaan Englannin vastaiseen alliansiin ja
painostamaan Ruotsia liittymään Ranskaan (Venäjä ja Ranska olivat silloin liittolaisia - lyhyen ajan). 1808 alkoi siis
Suomen Sota, Ruotsi ei suostunut liittoon Napoleonin kanssa. Englanti ei
halunnut Venäjän vallan kasvua Itämerellä, toisaalta se katsoi velvollisuudekseen tukea Ruotsia. Amiraali James Saumarezin johtama laivasto saapui Itämerelle maaliskuussa 1808 lippulaivana
HMS Victory. Osasto tukeutui kesän
aikana Örön ja Jungfrusundin vesille.

Yhdistynyt Englanti-Ruotsi laivasto sulki Suomenlahden suun estäen Venäjän
laivaston pääsyn Itämerelle. Taisteluita
ei syntynyt, tsaarin laivasto kääntyi itään
aina kohdatessaan vastustajansa. Englantilaiset saivat yhden sotalaivan upotettua Tallinnan edustalla, Vsevolodin.
Yhdistynyt laivasto siirtyi talven tultua
pois, palaten seuraavana keväänä. HMS
Victory partioi Suomenlahdella kesän
1809. Ilmaista ei Englannin apu ollut,
palkkiona he saivat ne 35 venäläistä
kauppaalusta jotka kaapattiin sen ajan
sääntöjen mukaan.

AURORA

taan. 1914 maailmansodan alkaessa
Aurora oli ankkurissa Lohmin saaren
lähellä uuden Palladan kanssa. Saksan
laivasto hallitsi Itämerta ja japanilaisten
runnoman tsaarin laivastosta ei ollut vastusta. Alusten olisi pitänyt tukea Utön
pattereita, mutta ne eivät poistuneet suojapaikastaan. Yksi yritteliäs U-vene yritti
lähestyä karikossa Aspön-Lohmin aluetta ja pääsi jopa Vidskärin selälle, mutta
ei löytänyt kohteitaan. Aurora siirtyi rannikkoväylää pitkin Pietariin ja jäi sinne.
Uusi Pallada (valmistui 1906) oli
rohkeampi,se osallistui merisotaan Hangon edustalla. Ennenkuin keisarin raskaat risteilijät pääsivät sitä tulittamaan,
suve U 26 upotti sen 11.10.1914 (hylky löytyi v. 2000).
Aurorasta tuli siis kuuluisa vallankumouksen merkkilaukauksen antajana.

Auroran maine perustuu vallankumoukseen, siitä tuli symbooli. V. 1917
Auroran keulatykillä ammuttiin merkkilaukaus, joka aloitti hyökkäyksen Talvipalatsiin. Aluksen muu historia on tavallisempi. Se laskettiin vesille Pietarissa 1900, sisaraluksia oli 2; Diana ja
Pallada. Ne kuuluivat Tyynen Meren
laivastoon ja siirtyivät Port Arthurin vesille, ja osallistuivat Tsushiman meritaisteluun. Pallada upposi se nostettiin ja liitettiin Japanin laivastoon sotasaaliina.
Aurora vaurioitui, mutta pääsi telakalle
Manilaan, Diana internoitui Saigoniin.
Molemmat palasivat myöhemmin Itämerelle. Diana ei juuri osallistunut meriso13
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Se on siitä lähtien ollut museolaivana
Nevajoessa. 1980-luvulla sen runko oli
heikentynyt, ja uusi, hitsattu runko valmistuisiksi siinä ei ole enää niittejä (kts
Smena-lehden artikkeli 2006).
TIRPITZ
Ehkä suurin koskaan Suomen vesillä käynyt sotalaiva? Sen tulo tänne
johtui harhasta tai pakkomielteestä.
Operaatio Barbarossan alkaessa kesäkuussa 1941 muutama neuvostoliittolainen sota-alus internoitui Ruotsiin, koska niiden kotisatama (Riika) oli jo Wehrmachtin valtaama. Tämä pieni tapaus
innosti suuramiraali Readerin ja hän lätti
valtavan osaston Itämerelle: Tirpitz, raskas risteilijä Admiral Scheer, 4 kevyttä
risteilijää, miinanraivaajia,huoltoaluksia
ja torpeedoveneitä. Alukset ankkuroituivat Ledsundin salmeen
Ahvenanmaalla
( 2 6 . 8 . 2.9.1941). NL:n
laivat, Luftwaffen
pahasti vauroittamat, olivat ja py-

syivät Kronstadtissa. Operaatiosta tuli siis
turha voimannäyttö. Koko sodan loppuajan Tirpitz oli Norjassa, uhkana liittoutuneiden laivoille ja saattueille. Englanti yritti upottaa sen monta kertaa onnistumatta, tosin se vaurioitui.
12.11.1944 RAF onnistui, 2 5400 kg:n
pommia osui sen vasempaan laitaan vaurioittaen pahasti, kolmas pommi veteen
aluksen viereen. Matalaan veteen ankkuroitu vuotava Tirpitz kaatui kyljelleen
matalikolle.
PRINZ EUGEN
Päinvastoin kuin mammuttiluokan
sotalaivat, Prinz Eugen oli aktiivinen ja
hyvämaineinen sotalaiva. Sitä kutsuttiin
nimellä Lucky Prince, Onnekas Prinssi,
siksi että se selvisi herätemiinoista, lentopommeista ja torpeedoista. Prinssin
ensimmäinen operaatio oli osallistua Bis-

marckin kanssa läpimurtoon Atlantille.
Kuninkaallinen Laivasto havaitsi laivat ja
lähetti HMS Hoodin ja raskaan risteilijän tavoittamaan niitä, suurempi yksikkö oli vielä tulossa apuun. Kohtaamisen
tuloksena Hood upposi (3 miestä pelastui) ja vaurioitunut ristelijä vetäytyi.
Bismarck ja Prinz Eugen jatkoivat etelään, Eugen irrottautui ja siirtyi Brestiin.
Bismarckin päällikkö teki virhearvion,
jonka tuloksena RN (kaikkiaan kymmeniä aluksia) onnistui vaurioittamaan Bismarckia niin pahasti, että sen henkilöstö
upotti aluksen (huipputason tekniikka ei
saanut joutua vihollisen käsiin, mm tulenjohtotutka). Prinz Eugen osallistui ns
Kanaalin läpimurtoon: 2 taistelulaivaa ja
Eugen siirtyivä englantilaisten nenän
edessä Kanaalia pitkin Pohjanmerelle.
15

1944 Prinz Eugen toimi tulitukialuksena
Itämerellä. Kesäkuussa 1944 se saattoi
mm ilmavalvonta-alus Togon Saaristoon
ja syyskuun alussa se sattoi Aspön tukikohtaa (Rote Buche) tyhjentäviä kauppalaivoja Saksaan. Syksyn ja talven
aikana sen tykistö tuki vetäytyviä maavoimia Baltiassa ja Puolassa. Sodan loputtua se luovutettiin Englannille, joka
myi sen amerikkalaisille. Uusi nimi oli
USS Prinz Eugen, ja siinä oli saksalaisamerikkalainen sekamiehistö! Lucky
Prince siirtyi Tyynellemerelle ja USN
olisi halunut pitää sen, mutta politiikka
päätti toisin. USAn 1945-46 atomipommikokeisiin tarvittiin maalilaivoja ja vastustuksesta huolimatta Eugen siirrettiin
koealueelle. Se kesti ensimmäisen pommin hyvin, mutta toisen atomipommin vedenalainen paineaalto vaurioitti sen runkoa, niin että se hinauksen jälkeen upposi Kwajalein-atollin - ja on siellä vie16

lä tänäänkin (kohtelle voi jo sukeltaa,
säteily on vähnetynyt).
Pertti Dahlström (komkapt res)

Matti Kuusela 80v. 9.11. Säätiön edustajien onnittelijoina Kari
Leivaara Sirkka Puukka, Raimo Puukka ja Timo Riutta

Kuva yllä:
Harjoitukseen
lähdössä Russaröön.
Kuva oikealla ja
alhaalla: Gyltöön
harjoituksesta.

Pirkanmaa tankkaamassa Aurajoessa
3501 litraa dieseliä
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Pirkanmaa palaa kotivesilleen
– Hanko-Russarö -reitillä
Torstaina25.7. laivapäiväkirjan
merkintä klo 14.50. koneet
käyntiin. Siitä alkoi Pirkanmaan, ex
Hankoniemen, matka kohti Russarön
linnaketta. Tuuli oli pohjoisesta ja
voimakkuutta 1 m/s, ilmanpaine 763
mbar, lämpötila 25°C ja sää PP eli
puolipilvinen. Miehistönä Timo, Kari ja
Jukka. Iltapäivän ja illan
matkatavoitteeksi asetettiin Kasnäs,

jossa koneet sammutettiin kello 19.55.
Illalla Kasnäsissä hämmästelimme
kaveria, joka veteli ahvenia merestä
oikein urakalla - silakkalitkalla. Kaveri
lahjoitti meille, tavallisille onkijoille
muovikassillisen ’pienempiä’
ylijäämäkaloja, jotka savustimme
iltapalaksi.
M/S Pirkanmaa - alkuperäiseltä

nimeltään siis Hankoniemi - on entinen
merivoimien Hauki-luokan kelirikkoalus.
Tätä alustyyppiä ja käytettiin 1980-luvun
alusta 90-luvulle rannikkotykistön
saarilinnakkeiden ja mantereen välisessä
liikenteessä. Hankoniemi, joka
luovutettiin tilaajalleen Valmetin Kotkan
telakalta 14. huhtikuuta 1980, oli neljäs
kuuden aluksen sarjasta. Russarön
linnakkeen perinnehuoneesta löytyneen
lehtileikkeen mukaan aluksen luovutus
myöhästyi kolme kuukautta. Lehtijutussa
korostetaan aluksen merikelpoisuutta ja
kehutaan sen kykyä liikkua jäissä.
Alustyypistä oli saatu jo hyviä
kokemuksia sarjan aiemmin
valmistuneista kolmesta aluksesta, jotka
oli sijoitettu Turkuun, Kotkaan ja
Suomenlinnaan.
Hankoniemi sijoitettiin hoitamaan
ensisijaisesti Hästö-Busön linnakkeen ja
Lappohjan välistä liikennettä, ja
myöhemmin se hoiti liikennettä HangonRussarön välillä. Hästö-Busön linnakella
tehtiin noihin aikoihin kokeita
meritorjuntaohjuksilla, kun ohjuksia
Suomeen ensi kertaa saatiin.
Lehtitietojen mukaan alus rekisteröitiin
40 henkilölle (miehistön lisäksi). Liekö
toimittaja laittanut juttuun omiaan vai
halusiko linnakkeelta joku suurennella
lukua, koska aluksen tullessa M/S
Pirkanmaan Tukisäätiön omistukseen
skanssin portaissa luki - ja lukee
edelleenkin “max 30 henkeä”, mikä sekin

on aluksen tiloihin nähden melkoinen
joukko.
Aluksen
rakentamiskustannukset olivat
lehtileikkeen mukaan 1,5 miljoonaa
markkaa.
Perjantaina 26.7. aamulla tuuli kävi
lounaasta 1 m/s, ilmanpaine 763 mbar,
lämpötila 24°C ja sää kirkas. Sää oli siis
oikein kesäinen.Aamulla suunnittelimme
reittiä ja laskimme ajoaikaa, jolloin
huomasimme että Taalintehdas ei tekisi
matkaamme kovinkaan suurta lenkkiä.
Päällikkö teki täten reittisuunniteman,
johon kuului poikkeaminen
Taalintehtaan kautta. Koneet
käynnistettiin Kasnäsissä klo 10.05,
Taalintehtaan edustalla olimme klo
12.00, ja Hangon kalasatamassa
kiinnitimme hyvissä ajoin klo 15.55
odottamaan kuljetettavia. Kari oli juuri
sammuttamassa koneita, kun Hangon
satamalaitoksen auto kurvasi paikalle
perimään satamamaksua. Kun sataman
miehille selvisi, millä asialla liikuimme, he
näyttivät, että Merivoimien ’maksuton’
laituriosuus alkaa 50 metriä edempänä.
Tietysti siirryimme sinne, kuten kurssin
tukipyynnössä oli luvattukin. Koneet
sammuivat klo 16.15.
Olemme Pirkanmaan purjehduksilla ennenkin kiertäneet linnakkeita, ja tämä
taisi olla neljäs kerta kun kiinnityimme
Russarön laituriin. Aiemmat reissut ovat

Kuva Hankoniemen pienoismallista Russarön linnakkeen
perinnehuoneessa.
20
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olleet tukeutumisia ja yöpymisiä laiturissa. Tällä kertaa olimme antamassa tukea MPK:n Suomenlahden yksikölle,
koska heidän aiemmin käyttämänsä
Helsingistä toimivat alukset olivat joutuneet telakalle tai olivat kyseisenä ajankohtana muussa ajossa. Tulimme antamaan kuljetusapua MPK:n linnakkeenkunnostuskurssille. Kurssi oli jatkoa
edellisinä kesinä järjestetyille Bethlehem-tykin ja kasematin kunnostuskursseille. Kunnostuskurssi eli porukka nimeltä Hangon Järeä kokoontui kalasa-

taman laiturille klo 18 mennessä ja laivapäiväkirjan mukaan lastasimme klo
18.05 alukselle 11 henkeä varusteineen.
Näin tehtävän varsinainen osuus alkoi.
Matka Hangosta Russaröhön on lyhyt
ja hyvällä säällä linnake tulenjohtotorneineen ja majakoineen (rakennettu
1863) näkyy hyvin Hankoon. Tänään oli
ilmassa kuitenkin paksu merisavu. Merisavu oli jo kiusannut meitä viimeiset
kolme merimailia, kun olimme ajaneet

Suomen eteläisin rautatiemuistomerkki.
kohti Hangon kärkeä. Kun irrotimme
kalasataman laiturista klo 18.10 ja suuntasimme kohti etelää, linnakesaaren paikalla näkyi vain harmaa seinämä. Tutkan avulla seurasimme muiden alusten
liikkeitä ja kiersimme Gustavsvärnin
vanhan linnakesaaren karikoineen riittävän kaukaa. Timo oli jo melkein ääneen
ihmettelemässä, mihin se Russarö oikein
on kadonnut, kun saaren hahmo alkoi
merisavun keskeltä ilmestyä eteemme.
Kiinnitimme Russarön laituriin klo 18.45
ja purimme lastimme. Kurssilla illan ohjelmassa oli iltapala ja viikonlopun töiden jakaminen. Lupasimme mekin olla
mukana varsinaisissa huolto- ja kunnostustöissä.

Lauantaina meille ei tullut konetunteja, koska olimme koko päivän kiinni
22

laiturissa. Säämerkintöjä on ilmanpaineen osalta 763 mbar, lämpötila 19 °C
ja sää K eli kirkas. Lämpötila oli laskenut; liekö lämpötilaan vaikuttanut se, että
olimme nyt oikeasti merellä edellisen
aamun sisäsaaristoon verrattuna. Kirkasta oli kuitenkin odotettavissa. Aamupalan yhteydessä Kari värväytyi Suomen tiettävästi eteläisimmän rautatiemuistomerkin rakennustöihin, ja Timo jäi
Jukan kanssa alusta laittelemaan. Konepäällikön näkökulmastahan aluksella
on aina jotain pientä laitettavaa ja kehiteltävää. Aamupäivän aikana teimme
palopumpun akselille suojuksen ja laitoimme turvavaijerit kannelle varmistamaan kannella liikkumista myös huonolla
kelillä. Kari taas oli koko päivän rautatiemuistomerkkityömaalla. Muistomerkin on tarkoitus kertoa linnakkeella vieraileville miten kranaatit, halot ja muut
23

tarvikkeet - ja jopa tykitkin on kuljetettu saaressa kapearaiteisilla kiskoilla.

Tunnistimme myös, että muistomerkin
olennaiseksi osaksi tullut halkovaunu oli
peräisin Porkkalasta Mäkiluodon linnakkeelta, jossa olimme nähneet sen parina edellisenä kesänä. Timo ja Jukka
menivät loppupäiväksi kunnostamaan

tulevaa näyttelypaikkaa, jonne on tarkoitus laittaa esille tykkien esittelymateriaalia sekä pienempää välineistöä. Illalla
matkalla saunaan ihmettelimme saaren
rakentamisessa syntyneitä kivimurroksia sekä suurta vedellä täyttynyttä rotkoa, johon kerrotaan venäläisten Han24

gon vuokra-alueen 1941 jättäessään
upottaneen linnakkeen kapearaiteisen
veturin.

Sunnuntaiaamu aukeaa sumuisena,
tuulta on arvioitu olevan kaksi metriä
sekunnissa, ilmanpaine edelleen samoissa lukemissa 764 mbar, mutta lämpötila
on pudonnut 16 asteeseen. Sunnuntaina kävimme tutustumassa linnakkeen
perinnehuoneeseen, josta löysimme leh-

tikirjoituksen Hankoniemen alkuvaiheesta sekä aluksen pienoismallin (“nätti
kuin sika pienenä”). Lounaan jälkeen
kunnostuskurssin johtaja Hannu Kekkonen vei meidät keskijaoksen Bethlehem-tykeille (234/50 Be). Kurssit olivat edellisten kesien aikana kunnosta-

neet tykkien ympärillä olevien kasemattien katot sekä maalanneet tykkien putket ja suojakilvet. Betlehem-tykkejä voi
näin tykeistä vain vähän ymmärtävä pitää Kuivasaaren Obuhovien (305/52 O)
pienempinä versioina - sellainen vaikutelma syntyi, kun astui sisälle kasemattiin. Saaren sotilaallinen historia on monipuolinen, onhan siellä toiminut sekä Venäjän keisarillinen armeija, Suomen puolustusvoimat ja välissä vielä Neuvostoarmeijakin. Tykkien ja saaren historian
kertominen vaatisi kyllä aivan oman artikkelinsa. Mainittakoon kuitenkin, että
Russarön linnakkeella on toiminut Hangon Rannikkopatteristo, jonka toiminta
itsenäisenä joukko-osastona päättyi
1.7.1998. Varusmieskoulutus Russarössä päättyi vuonna 2004. Linnake palvelee edelleen puolustusvoimien harjoitus- ja koulutusalueena.

Maanantaina aluksella oli herätys
klo 09.00, tuuli on ollut 2 m/s, ilmanpaine 763 mbar, lämpötila 19°C ja sää pilvinen. Reittimme kulki suoraan Paraisten portin kautta Pansioon. Matkan aikana on laivapäiväkirjan mukaan tehty
yhteen pelastusliiviin turvaköysi, jolla voi
kiinnittyä kannelle asennettuihin turvavaijereihin. Pansioon tultua olimme tyhjentäneet konepilssiä sekä septitankin. Lippu on laskettu klo 16.20, ja suunnistimme sitten viiden päivän mieluisan työn
uuvuttamana kukin kohti kotia.
Teksti: Timo Valli ja Kari Näriäinen
Kuvat: Kari Näriäinen

Sunnuntain sumuinen ja kostea sää teki
sen, ettei päivälle suunniteltuja
maalaustöitä voinut aloittaa. Näin
pääsimme hyvissä ajoin kuljettamaan
kurssilaisia kotimatkalle kohti Hangon
kalasatamamaa. Muodollisuuksien
jälkeen suuntasimme laivan Hangosta
kohti Högsåraa, jonne kiinnitimme klo
18.20. Högsåra on tunnelmallinen
saaristokylä Kemiönsaaren kunnassa
Hiittisten saaristossa. Högsårassa
käydessä pitää tietysti poiketa Farmors
Cafessa, siellähän mekin kävimme.
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Pirkanmaan Meripuolustuskilta ry
Merivoimien vuosipäivän aattona
8.7.2013 perustettiin Tampereella
Pirkanmaan Meripuolustuskilta ry niminen yhdistys. Ajatus killan
perustamisesta on ollut esillä jo
alkuvuodesta 2013. Tarkoituksena
killan perustamisella on luoda
Pirkanmaa-aluksen toiminnassa
mukana oleville henkilöille oma
yhteisö, jonka kanssa sidosryhmät esim. Maanpuolustuskoulutusyhdistys
- voivat virallisesti toimia.
Pirkanmaan Meripuolustuskillan
säännöt hyväksyttiin Patentti ja
rekisterihallituksessa 27.9.2013. Kilta
hyväksyttiin 16.10.2013
Maanpuolustuskiltojen liitto ry:n
jäseneksi. Alkusyksystä killan ja M/S

KOULUTUSALUS PIRKANMAA
OMINAISUUDET

Pirkanmaan tukisäätiön välillä sovittiin,
että kilta ryhtyy kehittämään ja
ylläpitämään M/S Pirkanmaan
harjoituskuvauksia ja -dokumentointia.

Kotipaikka
Rekisterinumero
Omistaja
Alus katsastettu

Killan jäsenmäärä on tällä hetkellä
yksitoista henkeä.

Rakennettu

Pirkanmaan Meripuolustuskilta ry:n
hallituksen vuodelle 2013
muodostavat:
- puheenjohtaja Timo Valli
- varapuheenjohtaja Ari Lehtonen
- sihteeri Kari Näriäinen
- taloudenhoitaja Kari Leivaara

Aikaisempi nimi
Rakennusmateriaali

Turku
T-47736
M/S Pirkanmaan Tukisäätiö rs, Tampere
Tampereen Navigaatioseura ry:n venerekisteriin. Katsas
tusluokka 2
Valmet Oy:n Kotkan telakalla kelirikkoveneeksi 1980,
runkonumero 299, merivoimien kylkinumero 334.
Hankoniemi
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

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

KONEISTO
Pääkoneet:
Voimansiirto:

Peräsinkone:
MUU VARUSTUS:
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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, pentteri, jääkaappi-pakastin, mikro, radio, keskusämmitys, kylmä- ja lämmin makeavesi
järjestelmä.
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MERIPUOLUSTUSPIIRI TOIMII
– TURVAA VESILLÄ

Ajatuksia MPK:n merenkulkukoulutuksesta
Laissa vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta säädetään, että MPK järjestää vapaaehtoiseen maanpuolustukseen
kuuluvaa sotilaallista koulutusta ja sotilaallisia valmiuksia palvelevaa koulutusta sekä vapaaehtoista maanpuolustusta
koskevaa tiedotusta ja valistusta.
Sotilasmerenkulku kuuluu epäilemättä laissa tarkoitettuun sotilaalliseen
koulutukseen. Meidän ei siis tule ryhtyä
kilpailemaan yhdistysten ja oppilaitosten kanssa rannikkolaivuri- yms yleisessä merenkulkukoulutuksessa. Meidän
erikoisala on sotilasmerenkulku.
MERIPP:n sotilasmerenkulun tavoitteena on lisätä merivoimien sodan
ajan joukkojen suorituskykyjä. Tämä
tapahtuu kehittämällä sodan ajan veneluokan alusyksiköiden sijoitetun henkilöstön merenkulkutaitoja.
Sotilasmerenkulun, tai oikeammin
sotilasmerimiestaitojen, koulutus käsittää yleistä turvallisuuskoulutusta vesillä
liikkujille (turvaa vesillä), sotilasveneenkuljettajan pätevyyteen tähtäävää koulutusta sekä tarvittavaa kouluttaja- ja
muuta jatkokoulutusta.
Turvaa vesillä –kurssit on tarkoitettu kaikille kansalaisille ja sisältävät
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monenlaisten, vesillä liikuttaessa hyödyllisten, turvallisuustaitojen kouluttamista.
Koulutetusta joukosta voidaan rekrytoida oppilaita sotilasveneenkuljettajakurssille (SVK).
Sotilasveneenkuljettajan tietoja ja
taitoja koulutetaan kahdelle kohderyhmälle. Toisaalta MERIPP kouluttaa niitä omia toimijoitaan, joilla ei ole SVKpätevyyttä ennestään ja jotka ovat halukkaita toimimaan alan kouluttajina.
Pätevyyden omaaville järjestetään lisäksi
kertauskursseja. Tavoitteena on, että
kaikilla MERIPP:n merimiestaidon kurssien kouluttajilla tulevaisuudessa on
SVK-pätevyys. Toisen kohderyhmän
muodostavat ne asevelvolliset, jotka varusmiespalveluksen aikana ovat suorittaneet SVK-kirjan ja heidät on tämän
perusteella sijoitettu sa-joukkoon. MERIPP järjestää heille kertauskoulutusta
puolustusvoimien tarpeen mukaisesti
sekä tilatuilla, että sotilaallisia valmiuksia palvelevilla kursseilla.
Merivoimien valtuuttamat henkilöt
ottavat jatkossakin SVK-tutkintojen
kokeita ja ajonäytteitä vastaan ja myöntävät pätevyyden.
Pääsääntö jatkossa on, että merimiestaidon koulutusta (paitsi “Turvaa
vesillä”) annetaan vain kouluttajina toimiville tai sellaisiksi aikoville sekä sa-sijoitetuille veneenkuljettajille.

Kuten tunnettua, päätti edellinen
merivoimien komentaja kontra-amiraali
Veli-Jukka Pennala kuuden L-luokan
veneen hylkäämisestä ja lahjoittamisesta MPK:lle. TRAFI:n näkemyksen mukaan veneen rekisteröidään ammattivenerekisteriin. Päällikön pätevyysvaatimus tulee olemaan (siviili) kuljettajan
pätevyys. Tämän pätevyyden voi saavuttaa, paitsi siviilitutkinnon kautta, myös
suorittamalla SVK-kirja ja täydentämällä
sitä tutka, EA- ja SRC-kurssilla. Usein
viimeksi mainittu on suoritettu kurssin
yhteydessä. Merisotakoulu voi järjestää
sekä tutka-, että SRC kursseja.
Merisotakoulun merenkulun kouluttajakurssin tavoitteena on tuottaa
SVK-kursseille päteviä kouluttajia.
Kurssin suorittaneille myönnetään oikeus toimia kouluttajana puolustusvoimi-

en tilaamalla merenkulun kurssilla. Ehkä
tämä voidaan ulottaa myös tutkakurssille.
Varsinkin kouluttajapätevyyden
omaavia rohkaistaan jatkamaan itsensä
kehittämistä kotimaan laivurin pätevyyteen johtavilla kursseilla.
Merivoimien polttoainetuki tullaan
jatkossa kohdentamaan niille kursseille,
jotka noudattavat yllä mainittuja periaatteita ja tukevat MERIPP:n tavoitteita ja
merivoimien suorituskykyjen kehittämistä.
Myös merimiestaidon koulutusta
tullaan käsittelemään MERIPP:n koulutuspäivillä 30.11.2013. Tällöin tavoitteena on sopia yhtenäisestä merimiestaidon
koulutusjärjestelmästä, joka parhaalla
mahdollisella tavalla palvelee koulutusalan tavoitteita.
Henrik Nysten
Piiripäälikkö

Laivaston alusten seurassa Utössa.
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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 sekä yhteistyössä Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen MPKY 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 Pansio, Turku.
Toimintansa kustannuksien kattamiseksi Säätiö kerää avustuksia ja tukea toimintaansa myötämielisesti suhtautuvilta tahoilta. M/S Pirkanmaan tukisäätiön r.s.
Kotipaikka on Tampere.

M/S PIRKANMAAN TUKISÄÄTIÖ r.s.
TUKILAIVUEEN YRITYSJÄSENYYSSOPIMUS
Yrityksemme/yhteisömme liittyy M/S Pirkanmaa tukisäätiön r.s. Tukilaivueeseen.
Tukilaivueen jäsenyyteen sisältyy:
1.
2.

3.
4.

Mahdollisuus osallistua Säätiön Tukilaivueen järjestämiin yleisiin tilai
suuksiin
Mahdollisuus tutustua Maanpuolustuskoulutusyhdistys MPKY:n toim
taan ja osallistua kursseihin, joista reserviin kuuluva voi saada kerta
usharjoituspäiviä
Mainostila Tukilaivueen vuositiedotteissa sekä
Pirkanmaa-laivataulu (Eppu Ruorasen grafiikka 2009)

Tukilaivueen vuosijäsenmaksu vuonna 2011 on eur 300,- (kolmesataa euroa)
Sopimus on voimassa toistaiseksi ja se voidaan irtisanoa ilmoituksesta. Jäsenmaksu laskutetaan vuosittain ennen purjehduskauden alkua.
Yhteystiedot:
Yrityksen/ Yhteisön nimi: ______________________________________
Yhteyshenkilö:

______________________________________

Laskutusosoite:

______________________________________

Mainos tai logo, toimitusmuoto:_________________________________
Päiväys ja allekirjoitukset:
______/_____20___

Paikka ____________________________

____________________________
Tukilaivueen jäsen
Yhteisötunnus:
Pankkiyhteys:
34

___________________________
Säätiön edustaja

1016459-4
IBAN FI 7320463800038537
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Löylymestarien löyly- ja kokoustilat sijaitsevat Tampereen
ytimessä, Stockmann-tavaratalon ylimmässä kerroksessa.
180 neliötä
Nykyaikainen kokousvälineistö
Suuri sauna (15 henkilöä)
Takkahuone
Hyvinvarusteltu keittiö

Jos olet kiinnostunut,
otahan yhteyttä!

Markus Alvalahti
040 766 2890
markus.alvalahti@loylymestarit.ﬁ
www.loylymestarit.ﬁ

