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Pääkirjoitus

tekevät Suomessa monet eri järjestöt ja kymmenet tuhannet
kansalaiset. Myös M/S Pirkanmaan tukisäätiön toiminta on
vapaaehtoistoiminnan varassa. Toivottavasti kenenkään
pyyteettömästi aikaansa uhranneen maanpuolustushenkisen
jäsenen oma perhe tai muut henkilökohtaiset asiat eivät ole
kärsineet. Lienee kutsumustyö?

M/S Pirkanmaan Tukisäätiön toimintaa hoidetaan Pirkanmaan
Meripuolustuskilta Ry:n avulla. Siel lä olemme me, ihmiset.
Tukisäätiö taas omistaa ja hall innoi M/S Pirkanmaa-alusta,
mutta Kil lan jäsenet tekevät vapaaehtoistyötä.

Toinen iso kiitos kuuluu Meripuolustussäätiöl le! Kiitos si itä, että
yhteistyömme on edelleen luontevaa ja hedelmäll istä. Se on
palkkio monista talkootunneista. Konkreettisena esimerkkinä
voisin mainita M/S Pirkanmaan hydraul i ikkaremontin. Tähän
suurin tuki tul i nimenomaan Meripuolustussäätiöltä.

Kolmas kiitos kuuluu Meripuolustuspiiri l le, jonka kanssa on
tehty yhteistyötä mm. eri laisten kurssien merkeissä. Olimme
apuna mm. miehistökul jetuksissa Russarön linnakkeelle. Kuten
tiedämme, siel lä kunnostetti in vanhoja tykkejä.

ARVOISAT LUKIJAT

Kiitoksia!

Mitään muuta ei voi sanoa kaiki l le
M/S Pirkanmaan toimintaan
osall istuneil le! Satoja ja satoja
työtunteja vastikkeetta on käytetty
si ihen, että laiva toimii merel lä ja
pysyy merikelpoisessa kunnossa.
Vapaaehtoista maanpuolustustyötä



Totesin jo edell isessä pääkirjoituksessani, että hall itus on
keskittynyt vi ime kokouksissaan pohtimaan vapaaehtois-
toimintaa maanpuolustuksen hyväksi säätiön puitteissa. M/S
Pirkanmaan tukisäätiön varainhankinta on erityisen
keskeisessä asemassa ja si ihen panostetaan uusin ideoin.
Tähän voin sanoa, että ideoita on ja niitä on alettu jo
toteuttaakin. Kurssi on oikea, mutta apua tarvitaan.

Olen itse suorittanut saaristolaivuri- ja rannikkolaivurikurssit. Se
ei si lti tee minusta M/S Pirkanmaan kapteenia, ei edes
automaattisesti miehistön jäsentä. Laival la olen viettänyt
monena kesänä usean vuorokauden ”turistina”. Kipinää on
vaikka kansipojaksi. Sergeikin yritti epätoivoisesti opettaa
solmuntekoa. Konehuoneessa tunnen itseni edes hieman
osaavammaksi, samanlaisia dieselkoneita on kuljetusalal la.

Kaikki, jotka haluatte M/S Pirkanmaan miehistöön: Ottakaa
rohkeasti yhteyttä! Arvokas työ on halpa harrastus, josta
varmasti saa hyvän mielen. Bonuksena tulevat upeat
saaristomaisemat merellä.

En ole varma, olenko tarpeeksi ki ittänyt kaikkia osapuolia.
Totuus on kuitenkin se, että i lman apua ja talkoita laivaamme ei
ol isi olemassakaan.

Yhteistyöterveisin
Maanpuolustushengessä

Pekka Aalto
Puheenjohtaja
M/S Pirkanmaan tukisäätiö rs



Katsaus Meripuolustuspiirin

toimintaan

Arvoisa lukija

Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen
(MPK) lakisääteiset tehtävät ovat
(laki 556/2007/§ 7):
1) järjestää vapaaehtoiseen maan
puolustukseen kuuluvaa sotilaallista
koulutusta ja sotilaallisia valmiuksia
palvelevaa koulutusta sekä vapaa
ehtoista maanpuolustusta koskevaa
tiedotusta ja valistusta;
2) kehittää naisten mahdollisuuksia
osallistua vapaaehtoiseen maanpuo
lustukseen ja järjestää siihen liitty
vää sotilaallista koulutusta ja
sotilaallisia valmiuksia palvelevaa
koulutusta;
3) ohjata, tukea ja sovittaa yhteen
jäsenjärjestöjen maanpuolustus
koulutusta.

Edellä säädettyjen tehtäviensä lisäk-

si yhdistys voi järjestää turvallisuus-,

varautumis- sekä johtamis- ja kou-

luttajakoulutusta sekä tehdä aloittei-

ta ja toimia muutoinkin maanpuolus-

tuksen hyväksi siten kuin sen sään-

nöissä määrätään.

MPK:n meripuolustuspiiri (MERIPP)

järjestää koulutusta ja muuta toimin-

taa joka jollakin tavalla liittyy

merivoimiin, meriturvallisuuteen,

saaristoon, merenkulkuun, merel-

liseen öljyntorjuntaan jne. Vuosi

2015 oli sekä MPK:n, että MERIPP:n

osalta volyymiltään ennätyksellinen.

MPK tuotti 88000 ja MERIPP yli

7000 koulutusvuorokautta. Pääosin

puolustusbudjetista peräisin olevaa

rahaa tähän kului noin 3M€, joten

perustellusti voidaan sanoa, että

toiminta oli kustannustehokasta.

Tästä kiitos lankeaa tietysti niille

lukuisille vapaaehtoisille toimijoille,

jotka vastikkeetta vastasivat

koulutuksen toimeenpanosta.

Em. laissa todetaan myös, että MPK

jatkaa toimintaansa poikkeusoloissa.

Tätä lain kohtaa ei toistaiseksi ole

huomioitu yhdistyksen toiminnassa.

Nyt tilanne muuttuu kun on käynnis-

tetty MPK poikkeusolojen organisaa-

tion luominen. Tämän vuoden kulu-

essa koko MPK:lle on luotu poik-

keusolojen organisaatio ja määritetty

sen tehtävät. Organisaation luonne

säilyy samana valmiustilasta riippu-

matta. MPK on kouluttava organi-

saatio, ei kodinturvajoukko tms.

MPK:n päätehtävä on tukea viran-

omaisia, erityisesti puolustusvoimia

ja rajavartiolaitosta koulutuksen

avulla. Kyseeseen voi tulla esimer-



kiksi heti perustamisen jälkeen

toteutettava koulutus, jonka

tarkoituksena on joukon suoritus-

kyvyn parantaminen tarvittavalle

tasolle. Tältä osin tehtävät muistut-

tavat hyvin paljon taistelukoulutus-

keskusten toimenkuvaa.

Poikkeusolojen organisaation luomi-

nen tarjoaa uusia mahdollisuuksia

sekä reserviläisille, että muille asia-

sta kiinnostuneille vapaaehtoisille.

Ensin organisaation tehtävät määri-

tellään yhdessä yhteistyökump-

paneiden ja tuettavien viranomaisten

kanssa. Tämän jälkeen sijoitetaan eri

tehtäviin mahdollisimman sopivat

henkilöt osaamisen perusteella.

Kyseeseen voivat tulla vain sellaiset

asevelvolliset, joilla ei ole sijoitusta

puolustusvoimien tai rajavartiolai-

toksen joukoissa tai sopiva ei-asevel-

vollinen (nainen, ”yli-ikäinen” tms.).

Organisaation luomisen jälkeen

aloitetaan tietysti sen koulutus ja

koulutustason mittaaminen. MPK:n

poikkeusolojen organisaatio tulee

olemaan puolustusvoimien sa-orga-

nisaatiota selvästi pienempi mutta

tarjoaa siitä huolimatta osalle reser-

viläisistä uuden väylän osallistua

maanpuolustukseen senkin jälkeen

kun sijoitus pv:n tai RVL:n joukoissa

on purkaantunut. Osaaville ei-ase-

velvollisille löytyy myös tehtäviä

uudessa organisaatiossa. Palkitse-

miset ja ylennykset MPK:n organi-

saatiossa tapahtuvat samoin perustein

kun puolustusvoimissa.

Tämän uuden toimintamuodon
rinnalla on tietysti aina syytä tar-
kastella myös nykyistä toimintaa
ja pohtia mahdollisuuksia sen
kehittämiseen. Oma vaikutelmani,
joka perustuu oppilaspalautteeseen
ja koulutuksen laadun arviointiin,
on, että koulutus jo nyt pääosin on
varsin korkealla tasolla. Palautetta
ja satuja mittaustuloksia ei mieles-
täni kuitenkaan käytetä täysimää-
räisesti hyväksi. Palautetta ei
kerätä eikä mittauksia tehdä sen
vuoksi, että näin on käsketty
menetellä vaan siksi, että näiden
avulla saadaan perusteita koulu-
tuksen kehittämiselle. Käytettä-
köön niitä siis oikeasti hyväksi.

PVMOODLE on MPK:n käytössä

oleva hyvä verkkotyökalu, jonka

käyttö hiljalleen on lisääntynyt.

MERIPP:ssä on luotu kymmeniä

työtiloja, jotka ovat kurssien johtaj ien

käytössä. Käyttö on kuitenkin jäänyt

liian vähäiseksi eikä järjestelmän



tarjoamia mahdollisuuksia osata

täysimääräisesti hyödyntää.

PVMOODLE ei ensisijaisesti enää

voi olla pelkkä elektroninen

ilmoitustaulu, jossa, hieman

karrikoidusti, kerrotaan mihin auton

voi pysäköidä kurssille tultaessa.

Jatkokoulutuksen avulla järjestelmää

tulee oppia käyttämään hyödyksi

nykyistä selvästi paremmin.

Kehotan toimijoita muutenkin

hyödyntämään MPK:n tarjoamia

mittavia jatko- ja täydennyskoulutus-

mahdollisuuksia. Koulutussuunni-

telma löytyy MERIPP:n nettisivujen

etusivun oikeasta yläkulmasta.

Käykää katsomassa.

Käytän tässä tilaisuutta vielä kerran

kiittääkseni vapaaehtoisia toimijoita

jotka, kukin omalla tavallaan, edistä-

vät vapaaehtoista maanpuolustusta.

Ilman Teitä toimintaa ei olisi. MPK:n

tehtävä on luoda edellytykset sille,

että tämä harrastus jatkossakin

voidaan kokea mielekkääksi.

Hyvää kesän jatkoa kaikille

Henrik Nystén

Piiripäällikkö

MPK Meripuolustuspiiri

M/S Pirkanmaalla
201 6 järjestettävät
Meripuolustuspiirin kurssit:

- Aluksen keväthuoltokurssi
- Vahtipääll ikkökurssi
- Russarön linnakkeen
kunnostuskurssien 3 ja 4
merikul jetukset
- Aluksen syyshuoltokurssi
- Ensiavun kertauskoulutus

Katso l isää MPK:n
kurssikalenterista.
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Sivuutus vasempaan, sen mukaan

oltaisiin  viivalla. Käännöspiste kolme.

Uusi suunta 250. Käännöspiste kaksi.

Käännöspiste yksi. Oikealle kymmenen.

Oikealle kymmenen. Oikealla kymmenen.

Tue. Tue. Keskitä suunnalle 250. Keskitä

suunnalle 250. Suunnalla 250. Takalinja

rupeaa olemaan kiinni. Ennakoitu

sivuutus tukee äskeistä. Ollaan aika liki

viivaa. Sivuutus vasemmalta  viivalla.

Keula näyttää pikkuisen liikaa vasem

paan. Aika liki mennään länsipoijua.

Oikealle viisi. Oikealle viisi. Keskelle.

Keskelle. Keskellä. Nyt on ihan keskellä.

Tämäntapaista dialogia käytiin merellä

m/s Pirkanmaan komentosillalla ohjai-

lijan, ruorimiehen ja tutkamittaajan

välillä marraskuun 1 . päivän vastaisena

yönä syksyllä 2015. Menossa oli

yönavigointiharjoitus Paraisten vesillä.

Aiemmin syksyllä oli todettu, että yöajoa

olisi tarpeen harjoitella. Harjoituksen

järjestäminen kävi mahdolliseksi, kun

polttoainetilanne varmistui. Pimeyden

töihin valmistauduttiin yhdessä Väinö-

länkadun toimistolla, sekä kukin omin

nokkineen kertaamalla tarpeellisia asioita

kurssin ennakkomateriaalista. Tällä

kertaa ajateltiin toteuttaa harjoitus niin,

että ajetaan sopivaa lenkkiä kumpaankin

suuntaan koko ajan vaihtaen tehtäviä

järjestyksessä ruorimies - tutkamittaaja -

ohjailija. Paraisten vesiltä Heisalan

luoteispuolelta löytyikin sopiva, noin

tunnin mittainen kolmioreitti, jossa oli

sopivasti linja- ja sektoriloistoja ja

pimeitä ja valaistuja viittoja. Kolmion

yksi kulma oli pimeä.

Lähtö merelle oli sovittu lauantaiksi

30.1 0. klo 12, johon mennessä seitsämän

kurssilaista ilmaantui paikalle. Ennen

lähtöä tehtiin reittisuunnitelmat kahdelle

kartalle; toinen ohjailijaa ja toinen tutka-

mittaajaa varten. Pansiosta ajettiin kol-

mion eteläsivun varteen Ramsholmin

yhteysaluslaituriin laittamaan nakkisop-

paa ja odottamaan pimeän tuloa. Odotel-

lessa ihmeteltiin saaressa käynnissä

olevaa peurajahtia. Ja pimeän tultua

sitten vain liikenteeseen. Sovittiin, että

karttatietokoneen näyttö pidetään

pimeänä, jottei harjoittelu mene liian

helpoksi.



No, alussa hiukan haettiin hommaan

otetta, mutta työ alkoi sitten sujumaan

kohtalaisen mukavasti. Hakuvalolla

haettiin pimeitä kohteita, ajettiin

kompassisuunnalla, vaihdettiin suuntaa

ja tehtäviä. Mutta sittenpä tulikin

yllättävä tilanne, kun hakuvalo ei enää

napista sammunutkaan. Timo otti

sulakkeen auki ja ajettiin väylän sivuun

tutkimaan tilannetta. Osoittautui, että

vanha katkaisija on hitsautunut kiinni-

asentoon. Onneksi jemmasta löytyi

Timon rakentama käsihakuvalo, jonka

turvin voitiin kohtalaisesti jatkaa matkaa.

Seuraavalla kierroksella todettiin, että

tuuli on noussut (ennuste yölle oli yli 1 0

m/s) ja aallokko alkoi tuntua, vaikka

perin suojaisilla vesillä oltiinkin. Kurssin

johtaja päätti, että että nyt tämä hauskuus

saa riittää, ja suunnattiin yöksi kohti

Paraisia.

Paraisilla käy kalkkitehtaan takia isoja

laivoja, joten sinne johtaa hyvä valaistu

väylä. Mennes-sä havaittiin väylän

oikealla puolella erikoinen valoilmiö -

ylhäällä kolme punaista valoa kolmiossa

ja alhaalla vihreä ja valkoinen valo.

Lähemmäksi päästyä härveli toki

tunnistettiin lossiksi. Tämä lossi

liikennöi Vänö-Mielisholm -väliä ja

odotteli kyytiläisiä Mielsiholmin

puolella. Paikan ohitettuamme

lossinkuljettaja käänsi kulkuvalot

palamaan toisin päin, laittoi oranssin

vilkkuvalon päälle ja lähti lyhyelle

matkalleen Vänön puolelle.

Paraisten Kirkkoselällä riitti kyllä

kaupungista heijastuvaa valoa, mutta

väylän valot sitten loppuivatkin

kalkkitehtaan sataman kohdalla.

Hakuvaloa tarvittiin taas.

Vierasvenesatama oli sangen hiljainen;

sinne jo aiemmilta reissuilta tuttuu

paikkaan kiinni ja lepo ja palautuminen

käyntiin. Aamulla oli edessä paluu

Pansioon; siinäpä sitten ajettiinkin jo

normaalissa marraskuun harmaassa

päiväsäässä.

Kuvassa ruokailu ennen pimeäajo-

osuutta.

Ari, Jukka, Kari L., Kari N., Risto A.,

Sergei ja Timo



Alus kiinnittyneenä Ramsholmin yhteysaluslaituri in. Lauantain päiväosuus

on ajettu ja on huollon paikka. Miehistö tankkaa ja huoltaa aluksen valmiiksi

pimeässä ajamista varten.

Alus juuri ki innittyneenä Paraisi l la i l lan ja alkuyön harjoituksen

jälkeen. Nyt vuorossa aluksen ja miehistön huoltaminen.
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YLEISTÄ
M/S Pirkanmaan Tukisäätiö rs yl läpitää M/S Pirkanmaa -alusta,
jota käytetään Pirkanmaan reserviläisten merell iseen
koulutukseen yhteistyössä MPK:n ja Merivoimien kanssa.
Tarkoitusta varten säätiö kerää varoja aluksen ylläpitämiseen.
M/S Pirkanmaa-alusta on käytetty Maanpuolustuskoulutus-
yhdistyksen Meripuolustuspiirin Saaristomeren harjoituksiin ja
kursseihin. Yhteistyö on ollut akti ivista.

TALOUS
Toimintansa kustannuksien kattamiseksi säätiö kerää avustuk-
sia ja tukea maanpuolustuksell iseen toimintaansa myönteisesti
suhtautuvilta tahoilta. I lman lukuisia talkootyötunteja aluksen
ylläpitohuoltotyö olisi ol lut taloudell isesti mahdotonta. Varaosat
ja laivan varusteet on hankittu rahall isten tukien avulla.
Varainhankintaa varten perustetti in työryhmä, joka koostuu mm.
hall ituksen jäsenistä. Tällä pyritään varmistamaan säätiön ja
aluksen toiminta.

SIDOSRYHMÄT
Tärkeimmät yhteistyökumppanit ovat Maanpuolustuskoulutus-
yhdistyksen meripuolustuspiiri MPK, Merivoimat ja Pirkanmaan
Meripuolustuskilta ry. Kil lan jäsenet ovat akti ivisesti mukana
M/S Pirkanmaan ylläpidossa ja merell isessä toiminnassa. M/S
Pirkanmaa osall istui kuuteen Merivoimien ja MPK:n kurssiin.

ALUS
Vuoden merkittävimpänä huoltokohteena oli aluksen hydrau-
l i ikkajärjestelmän tarkistaminen ja huoltaminen. Järjestelmän
huohotus uudistetti in ja suodattimet sekä öljyt vaihdetti in.
Aluksen Webasto -lämmitysjärjestelmä saati in lopul l isesti
valmiiksi. Muutoin alukselle tehti in normaalit käyttöhuollot.
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YLEISTÄ
M/S Pirkanmaan Tukisäätiö rs yl läpitää M/S Pirkanmaa -alusta,
jota käytetään Pirkanmaan reserviläisten merell iseen
koulutukseen yhteistyössä MPK:n ja Merivoimien kanssa.
Tarkoitusta varten säätiö kerää varoja aluksen ylläpitämiseen.

TALOUS
Toiminnan rahoittamiseksi säätiö julkaisee tiedotteen, jonka
avulla kerätään varoja aluksen toimintaan. Hall itus jatkaa
työskentelyä varainhankinnan tehostamiseksi. Julkisuutta
arvokkaan isänmall isen vapaaehtoistoiminnan tukemiseksi
tul laan l isäämään. Säätiö pyritään pitämään velattomana.

SIDOSRYHMÄT
Tärkeimmät yhteistyökumppanit ovat Maanpuolustuskoulutus-
yhdistyksen meripuolustuspiiri MPK, Merivoimat ja Pirkanmaan
Meripuolustuskilta ry. Kil lan jäsenet ovat akti ivisesti mukana
M/S Pirkanmaan ylläpidossa ja merell isessä toiminnassa.

ALUS
Aluksen kunnossapito ja sen kulkuun li ittyvät tehtävät
perustuvat täysin vapaaehtoistoimintaan. Aluksen ajohytti ja
kansi maalataan. Aluksen sähkö- ja navigointi järjestelmiä
kunnostetaan ja uusitaan resurssien mukaan. Muutoin alukselle
tehdään sen normaalit käyttöhuollot.

YHTEENVETO
Aluksen vuosittaiset huolto-, korjaus- ja yl läpitokulut ovat
kasvaneet ja kasvavat edelleen. Merenkulkulaitteisi in ja muihin
hankintoihin on myös tulevina vuosina hankittava varoja, jotta
aluksella voidaan turval l isesti harjoittaa maanpuolustustyöhön
tähtäävää toimintaa.



Kannen alta ja vähän
päältäkin

M/S Pirkanmaalle on tehty vuosittain jo-

kin suurempi huoltotyö tiettyyn kohtee-

seen. Vuonna 2015 vuorossa oli hydrau-

liikan huolto sekä järjestelmän kunnon

arviointi. Tiedossa oli, että hydraulijär-

jestelmän suodattimet on vaihdettava.

Alkuperäinen hydrauliikan käyttösäiliön

huohotusjärjestelmä on myös odottanut

uutta ratkaisua. Huohotin on sijainnut

kannella sään ja meren armoilla. Tässä

järjestelyssä on ollut vaarana, että

kondenssivettä voisi sitä kautta päästä

muuten suljettuun järjestelmään.

Suodattimia hydraulijärjestelmässä on

neljä kappaletta - kaksi painesuodatinta

ja kaksi paluusuodatinta niin, että kum-

massakin voimansiirtopiirissä on oma

suodatinparinsa. Lisäksi järjestelmään

kuuluu kummankin piirin yhteinen

hydrauliikan käyttö-öljysäiliö. Työ alkoi

käyttösäiliön tyhjentämisellä ja puhdis-

tamisella. Öljyssä emme havainneet

sameutta eikä öljy tuoksunut mitenkään

omituiselle. Säiliön pohjalta ei löytynyt

mitään irtonaista.

Suodattimien vaihtaminen oli sinänsä

suoraviivainen tehtävä: vanha suodatin-

patruuna pois ja uusi tilalle. Meille on

kertynyt vuosien varrella hyvä

yhteistyökumppaneiden verkosto, jota

kautta löysimme oikeat suodatin-

patruunat ja saimme hyviä neuvoja

niiden vaihtamiseen. Aina ei kuitenkaan

osaa heti kysyä kaikkia tarpeellisia

kysymyksiä etukäteen ja niin joutuu

käymään kesken työn kyselemässä lisää

ohjeita. Eri verkostoista löytyi myös

hydrauliikan suunnittelukokemusta ja

sitä kautta alkoi ratketa myös huohotin-

kysymys. Päädyimme sijoittamaan uuden

huohottimen sisälle konehuoneeseen

suoraan käyttösäiliön päälle. Hydrauliik-

kaöljyn lämpötilaksi olen mitannut

ajossa 30 °C. Koska lämpötila on näin

matala, voidaan päätellä, etteivät säiliö ja

siinä oleva öljy juuri lämpölaajenemisen

takia huohottele. Nykyisen suunnittelu-

käytännön mukaan huohottimissa on aina

oma suodatin. Meillekin asennettiin

tällainen suodattimella varustettu huoho-

tin, jossa suodattimen tiheys on sama

kuin hydrauliikan paine- ja paluusuodat-

timissa. Lopuksi lisäsimme poistetun

öljymäärän verran uutta öljyä järjestel-

mään. Ohessa kuvia suodattimista ja

vaihtotyöstä.

Timo Valli

Konepäällikkö



Paluusuodattimen
avattu kotelo

Vanha ja uusi
painesuodatin

Uusi
painesuodatin
paikoil laan ja
suodattimen kuppi
menossa
paikal leen.



Arvoisa maanpuolustustyön ystävä

M/S PIRKANMAAN TUKISÄÄTIÖ r.s:n 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
Maanpuolustus-koulutusyhdistyksen MPK:n kanssa.

Säätiö perehdyttää jäsenkuntaansa aluksen kunnostamisen yhteydessä
sen ylläpitohuoltoon, koneistoon ja muuhunkin kalustoon. 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. Lähes kaikki ylläpitohuoltoon liittyvät tehtävät on pystytty
hoita-maan talkoovoimin, mutta varaosat ja laivan varusteet on
hankittu avustusten ja rahallisten tukien avulla.

Toivommekin, että voisitte osallistua tähän arvokkaaseen
maanpuolustus-toimintaan tukemalla säätiön varainhankintaa.
Annamme mielellämme lisätietoa kaikista säätiön asioista.

Pekka Aalto Kari Leivaara
Puheenjohtaja Taloudenhoitaja
p. 0405007798 p. 0400625400



Pirkanmaan Meripuolustuskilta ry perustettiin Tampereella Merivoimien

vuosipäivän aattona 8.7.2013. Merellistä reserviläistoimintaa on Pirkanmaalla eri

organisaatioissa harjoitettu jo 1960 -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 Gyltössä järjestettävään yhteisharjoitukseen.

Timo Valli

Puheenjohtaja

timo.valli@iki.fi

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

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: Uusi Loisto

• Satel i ittivastaanotin: Furuno GP-33

• Tutka: Raytheon 361 0

• Kaikuluotain: Meridata

• Meri VHF: Raymarine RAY 54E



M/S Pirkanmaan tukisäätiö r.s.

Säätiön tarkoituksena on tukea ja edistää vapaaehtoisesti tapahtuvaa

maanpuolustustyötä merenkulun ja merimiestaidon alal la sekä luoda

otol l iset olosuhteet harrastus-, harjoittelu- ja ki lpai lutoimintaan ensisi jaisesti

Pirkanmaan Reserviupseeri- ja Reserviläispi irin jäsenil le yhteistyössä

Maanpuolustuskoulutus- yhdistyksen (MPK) kanssa.

Tässä yhteydessä ja veneilyharjoittelun osana Säätiö perehdyttää

perustaj iensa jäsenkuntaa alustensa kunnostamisen yhteydessä alusten

yl läpitohuoltoon, koneistoon ja muuhun kalustoon lähinnä talkootöiden

muodossa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi Säätiö yl läpitää koulutusaluksia siten, että

niitä voidaan käyttää vesil lä l i ikkumisen käytännön harjoitteluun ja kilpai lu-

toimintaan. Säätiön hall innassa on täl lä hetkel lä M/S Pirkanmaa-niminen

alus jonka kotisatama on Turku.

Toimintansa kustannuksien kattamiseksi Säätiö kerää avustuksia ja tukea

toimintaansa myötämiel isesti suhtautuvilta tahoilta.

M/S Pirkanmaan tukisäätiön r.s. kotipaikka on Tampere.




