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Pääkirjoitus

ARVOISAT LUKIJAT
Yksi antoisa ja työntäytteinen vuosi on taas
takana. Kuten Jukka Saarinen toteaa:
”Monasti ja aina uudestaan olen ihaillut sitä
käden taitoa ja tapaa, jolla alus on
kunnostettu, uudistettu, renovoitu ja
edelleen kehitetty.” Kiitos siitä minunkin

puolestani kaikille talkoolaisille – taas
kerran!
Vanhat yhteistyökumppanit Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen
meripuolustuspiiri MPK, Merivoimat, Pirkanmaan Meripuolustuskilta ry ja
Meripuolustussäätiö ovat edelleen tukeneet vapaaehtoista
maanpuolustustyötämme – kiitoksia. Merivoimilta poistettu tutka oli
merkittävä lahjoitus M/S Pirkanmaan meriturvallisuutta ajatellen. Sen
asentaminen ja käyttöönotto oli tänä toimintavuonna iso ponnistus.

Purjehdustoiminnasta sen verran, että M/S Pirkanmaa-alusta on käytetty
esimerkiksi Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen Meripuolustuspiirin
Saaristomeren harjoituksiin ja kursseihin. Yhteistyö on ollut aktiivista,
erilaisia kursseja ja purjehduksia oli kaikkiaan yhteensä kymmenen.
Ikuinen haaste on kustannuksien kattaminen. Avustuksia ja tukea on haettu
ja saatukin maanpuolustukselliseen toimintaan myönteisesti suhtautuvilta
tahoilta. Alkanut kausi näyttää tässä mielessä hieman valoisammalta,
lieneekö maailmanpoliittinen epävarmuus lisännyt haluja tukea
toimintaamme.
Olen aina voimakkaasti rohkaissut kaikkia kiinnostuneita ottamaan osaa M/S
Pirkanmaan toimintaan. Osallistuminen miehistön jäsenenä vapaaehtoiseen
maanpuolustustyöhön on monella tavoin palkitseva harrastus. Tähän liittyen
avaan hieman Jukka Saarisen ajatuksia ja kokemuksia omien sanojensa
mukaan ”puoliaktiivisena kansimiehenä, harrastajana, kokelaana”.

Jukka Saarinen on 61 -vuotias kauppatieteiden maisteri ja
sähkövoimatekniikan insinööri ja toimii tällä hetkellä projektipäällikkönä
Nestejacobsilla. Harrastuksiin kuuluu maantiepyöräily, missä kilometrejä
kertyy enemmän kun merellisen harrastuksen parissa: noin 4.000 kilometriä
vuodessa.
Kiinnostusta Jukalla riittää Suomen itsenäisyyden ajan historiaan, kylmän
sodan aikaan sekä tiedottamiseen ja propagandaan yleisellä tasolla. MPK:n
syksyiset kurssit ja Pekka Visuri ovat tulleet tutuiksi. MPK:n sivuilta löytyi
myös kurssi, johon Jukka M/S Pirkanmaalla 2011 osallistui ja siitä harrastus
alkoi. Jukka kuuluu myös Pirkanmaan Meripuolustuskiltaan. Onneksi
ajankäytön suhteen ei ole ollut suurempia ongelmia, lapsetkin ovat jo
aikuisia.
”Joskus nuorempana olin jonkun verran vesillä ja kiinnostus merta kohtaan
oli pohjalla. M/S Pirkanmaan veteraanien opeista olen saanut vuosien
saatossa nauttia ja ammentaa yhä uusia ulottuvuuksia. Suoritin myös heti
seuraavana talvena sekä saaristolaivurin että rannikkolaivurin tutkinnot. M/S
Pirkanmaassa on lisäksi kaikki järjestelmät kuten suuren suurissa laivoissa,
joten sekä koneoppia että merenkulkuoppia on tarjolla joka kerta. Ja aina
näyttää riittävän uutta opittavaa. Lisäksi on ollut mahdollisuus osallistua
MPK:n kautta järjestettyihin merenkulkukoulutuksiin.”

Toivottavasti Jukan kokemukset rohkaisevat muitakin osallistumaan
arvokkaaseen, mutta erittäin antoisaan harrastukseemme.
Yhteistyöterveisin
Maanpuolustushengessä
Pekka Aalto
Puheenjohtaja
M/S Pirkanmaan tukisäätiö rs

Meripuolustuspiirin kuulumisia
Viime vuosi oli meripuolus- osalta muutos tarkoitti käytännössä
tuspiirin toiminnan kannalta vähin- sitä, että käsite ”koulutusalue” siirtyi
tään tyydyttävä. Koulutusvolyymin historiaan ja piiri jakaantuu nykyään
osalta ei päästy aivan ennätysvuoden neljään koulutuspaikkaan. Upinnie201 5 lukemiin mutta 3000 osallistujaa men koulutuspaikkaa johtaa koulutusja melkein 7000 koulutusvuorokautta päällikkö Sakari Saikku ja se toiovat hyviä tuloksia, joilla toiminnan- meenpanee joko MERISK:n tai
johtajan asettamat tavoitteet ylitettiin. RPR:n tilaamaa tai tukemaa kouluLeimallista meripuolustuspiirille on tusta. Dragsvikin koulutuspaikkaa
edelleen sekä tilatun koulutuksen, johtaa Michael Eklöf ja se toimeenettä sotilaallisen koulutuksen MPK:n panee UUDPR:n tilaamaa tai tukekeskiarvoa suurempi osuus. Varau- maa koulutusta. Pansion koulutustumis- ja turvallisuuskoulutuksen
paikka toimeenpanee RLAIV:n
tärkein osa-alue, öljyntorjuntaoperaa- tilaamaa tai tukemaa koulutusta
tion tukiorganisaation koulutus, kärsi Saaristomerellä ja Rauman alueella.
vapaaehtoisten osallistumista öljyn- Koulutuspaikkaa johtaa koulutustorjuntaan koskevan uuden toiminta- päällikkö Tapio Hirvonen. Neljäs
tavan käyttöönottoon liittyvistä
koulutuspaikka on nimeltään Pohjanhaasteista. VAPEPA:n tulisi ottaa
lahden koulutuspaikka ja sitä johtaa
johtovastuu vapaaehtoisten osallistu- koulutuspäällikkö Ralf Ström.
misen koordinoinnista mutta tältä
osin on vielä huomattavia alueellisia
Ensivaikutelma uudesta
eroja. Uskon kyllä, että uusi toiminta- organisaatiosta on myönteinen mutta
tapa saadaan lähivuosina toimimaan aika näyttää miten se palvelee MPK:n
ja istutettua pelastustoimialan uuteen ja MERIPP:n tarpeita jatkossa.
organisaatioon.
MPK:n merivoimilta vastaanMyös MPK:n ja MERIPP:n ottamat veneet ovat pääosin suunniorganisaation muuttui vuoden
tellussa käytössä. Poikkeuksia tästä
vaihteessa. MPK:n osalta tärkeintä on kaksi. M/S Mäkiluoto (entinen Loli, että koulutus- ja tukiyksiköt pois- 11 2) odottaa Upinniemessä rungon
tuivat organisaatiosta. MERIPP:n
korjausta. Rahat on myönnetty ja

tekijätkin tiedossa joten on realistista
odottaa, että vene on käytössä ensi
purjehduskaudella. Toinen poikkeus
on entinen L-1 01 (Jurmo-luokan
prototyyppi), joka on viety Marine
Alutechin toimitiloihin modifiointia
varten. Tarkoitus on muuttaa alus
öljyntorjuntakäyttöön soveltuvaksi.
MPK: veneiden hallintaan
tarkoitettu koulutusviirikköorganisaatio toimii pääosin toivotulla tavalla
vaikka toimintatapojen noudattamisessa ja käyttäjäyhteisöjen velvoitteiden täyttämisessä vielä onkin
hieman parantamisen varaa. Muiden
kun MPK:n omistamien ja MERIPP:n
kursseilla käytettävien alusten käytön
suunnittelu ja yhteistoimintaan liittyvä
tiedonkulku vaatii sekin vielä hienosäätöä. Nykyisin käytössä oleville
aluksille löytyy kyllä jatkossakin
käyttöä, kullekin oman ”profiilinsa”
mukaisesti.
Ensi vuoden toiminnan
suunnittelu on käynnissä ja merivoimien kanssa sovitaan lomien
jälkeen tilauksista ja tuesta. MERIPP
suuntaa jatkossa koulutuksensa
entistä selkeämmin merivoimien
suorituskykyjä tukevaan toimintaan.
Yksi osoitus tästä on MERIPP:n
kriisiajan organisaation luominen.

Lähivuosien aikana MERIPP luo
organisaation jolla on kyky tukea
merivoimia perustettujen sa-joukkojen koulutuksessa. Tämä organisaation tarjoaa myös mahdollisuuksia
halukkaille reserviläisille jatkaa sotilaallisen maanpuolustuksen tehtävissä senkin jälkeen kun sijoitus puolustusvoimien joukoissa on purkaantunut. Myös osaaville ei-asevelvollisille
on käyttöä tukitehtävissä.
Esitän parhaimmat kiitokseni
M/S Pirkanmaan taustaorganisaatiolle ja miehistölle hyvästä työstä ja
toivon, että olette jatkossakin mukana
työssämme. Jatkoa ajatellen voisi
tutkia mahdollisuuksia tiivistää yhteistyötä Turkuun sijoitetun ja Nylands
Brigads Gillet r.f:n hallinnoiman M/S
Gyltön ja toisaalta M/S Pirkanmaan
välillä. Ehkäpä voisi suunnitella
yhteisen rekrytointikampanjan jonka
yksi kohderyhmä voisi olla VarsinaisSuomen ja Pirkanmaan alueella
asuvat sotilasveneenkuljettajakoulutuksen saaneet henkilöt?
Toivotan M/S Pirkanmaalle ja
sen miehistölle suotuisia tuulia ja
vettä kölin alle.
Henrik Nystén
Piiripäällikkö

M/S Pirkanmaalla
201 7 järjestettävät
Meripuolustuspiirin kurssit:
- Aluksen keväthuoltokurssi
- Vahtipäällikkökurssi
- Russarön linnakkeen
kunnostuskurssin 3
merikuljetukset
- Pimeäajoharjoitus
- Aluksen syyshuoltokurssi
Katso lisää MPK:n
kurssikalenterista.

Rangero Oy tuottaa Carryson
vaunut ja sovellukset

www.carryson.fi

www.tcontrol.fi

Kannen alta ja vähän
päältäkin
Suurimmat kunnostusprojektit alukselle tehdään talvikaudella kun alus
ei ole ajossa. Viime talven suurimpana projektina oli uuden tutkan
asentaminen ja ajohytin karttapöydän
uusiminen sekä navigointilaitteistojen
uudelleen järjestely. Saimme merivoimilta poistetun Simrad RA 52 merenkulkututkan. Vanha tutka oli 80-luvun
alun tutkatekniikkaa ja näin pääsimme päivittämään tutkamme 2000luvulle. Vanhassa tutkassa suurinta
huolta aiheutti kuvaputkinäytön korkeajännitemuuntaja, vanhat käämien
eristeet meriolosuhteissa eivät ole
kovin luotettavat. Vanhassa tutkassa
käyttökytkimet olivat myös heikossa
kunnossa, jotain painiketta piti painaa useampaan kertaa että toiminto
tapahtui, tämä hankaloitti toimintaa
varsinkin pimeällä ajettaessa. Uudessa tutkassa sekä etäisyysrengas
että suuntimaviiva toimivat kiertokytkimellä, joka helpottaa tutkalla tehtäviä etäisyyksien ja suuntien mittaamista. Vanha tutka toimi yksinomaan
head-up tilassa, tähän tutkaan saadaan mukaan north-up tila kun tutkalle tuodaan suuntatieto.
Lehteä kirjoittaessa tutkan
asennukset ja karttapöytä eivät ole

vielä täydessä käyttökunnossa mutta
hyvälle näyttää jo nyt koeistumisen
perusteella.
Tutkan lisäksi talvikaudelle
huollettiin aluksen sähköjärjestelmää
sekä uusittiin pakoputkien päät ruostumattomasta teräksestä tehdyillä
uusilla läpällisillä käyrillä.
Meripuolustussäätiö tuki
merkittävästi kunnossapitoa ja työt
tehtiin MPK:n kurssien yhteydessä.
Muutoin alukselle on tehty
sen normaalit kevätkunnostukseen
liittyvät toimet. Näin alus on taas
osaltaan valmis kauden 201 7 ajoihin
ja MPK:n kursseille.

Timo Valli
Konepäällikkö

Uuden tutkan näyttö ja edessä uusi karttataso
joka on mitoitettu kahdelle karttasarjalle.

Aluksen ajohytti on kokenut talvi- ja kevätkauden aikana suuria
muutoksia. Tutkan uusimisen lisäksi olemme tehneet uusiksi koko
karttapöydän. Tutka sijoitettiin keskelle aivan ruorimiehen viereen. Näin
näkymä ulos on toisen suuren etuikkunan takana ja tutkamittaaja istuu
lähempänä aluksen keskilinjaa. Tutkamittaajan karttatason lisäksi ajohytissä
on myös kaksi muuta karttatasoa. Tutkamittaajan vasemmalle puolelle
mahtuu tarvittaessa yksi henkilö omalle kartalleen joko harjoittelemaan tai
opettamaan sekä ruorimiehen oikealla puolella on ohjailijalle karttapöytä.
Näin brykan miehityksenä voi olla rinnakkain neljä henkeä. Tämä parantaa
aluksen toimimista koulutusaluksena sekä helpottaa opettamista ja harjoittelua.
Kunnostustyö on tehty Meripuolustuspiirin kurssin yhteydessä ja
siihen on saatu tukea Meripuolustussäätiöltä.

Linnakkeen kunnostus ja merikuljetukset,
Russarö, Hanko, 3. kurssiviikonloppu
29 - 31 .7.201 6
Tällä nimikkeellä Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen koulutuskalenterissa esiintyneelle kurssille
osallistui m/s Pirkanmaan väkeä
elokuussa 201 6. Pirkanmaa (entinen
Hankoniemi siis) suuntasi jälleen
kerran kotivesilleen. Hangon Järeä
-talkootyöporukka oli Hannu
Kekkosen johdolla nyt kuudetta
kautta Russarön linnakkeen museotykkien kimpussa, ja Pirkanmaa oli
lupautunut hoitamaan kesän 3. ja 4.
kurssiviikonloppujen merikuljetukset
Hangon Troolisataman ja Russarön
linnakesaaren välillä. Väliajan laivan
oli tarkoitus olla kiinnittyneenä
Hangossa Troolisatamassa. Linnakkeella on kaksi yli satavuotiasta
234/50 Be -tyyppistä rannikkotykkiä,
joiden hyvinvoinnista viihtyisällä
Russarön saarella Hangon edustalla
olimme siis menossa huolehtimaan.
Tykkien hankinta ja vaiheet
ovat oma mielenkiintoinen tarinansa.
Russaröstä mainittakoon, että linnakesaari on edelleen puolustusvoimien käytössä, vaikkei varusmiehiä linnakkeella enää olekaan. Saarelle ei siis ole asiaa ilman puolustusvoimien lupaa. Russaröhön järjes-

tetään jonkin verran opastettuja turistikäyntejä Hangosta käsin; tällaisille vierailuille voivat osallistua vain
Suomen kansalaiset, oletettavasti
siis myös kaksoiskansalaiset.
Mutta siis itse aiheeseen.
Turkuun Pansioon kokoontui Pirkanmaan miehistö kukin omalta taholtaan. Tapio Hilliaho, Kari ja Pirjo
Näriäinen tulivat Tampereelta, Jukka
ja Leena Saarinen Nurmijärveltä ja
Kari Tuominen moottoripyörällään
Punkalaitumelta. Torstaina 28.7.
normaalin laivan bunkrauksen
jälkeen irrotimme Karin (N.) kipparoimana Pansiosta ja lähdimme
ajamaan itään. Tavoitteenamme oli
yöpyä matkalla Kasnäsissä, ja olla
seuraavana päivänä hyvissä ajoin
Hangossa odottamassa kyyditettäviämme. Sää oli kaikin puolin suosiollinen ja matka joutui suunnitelmien mukaan. Kasnäsin satamassa
oli varsin täyttä; oikeastaan ainoa
vapaa paikka oli meidän vakiopaikkamme ulommaisen laiturin ulkosivulla, mutta siinäkin oli varauslappu:
"Tampereen Nuorkauppakamari".
Satamatoimistossa kyllä sitten

selvisi, että varauksen syy oli laiturin
keskivaiheille jo kiinnittynyt kookas
purjevene, ja näin saimme pitää paikan.
Seuraavana päivänä eli
perjantaina matka Hankoon jatkui
leppoisasti, ja kiinnityimme Hangon
Troolisatamaan n. klo 1 5 meille varatulle laituriosuudelle, tai niinhän me
luulimme. "Port of Hanko" -pakettiauto nimittäin porhalsi paikalle ennen
kuin ehdimme saada köydet kunnolla
kiinni, ja satamavirkailija alkoi tiukkaamaan, millä asialla liikumme.
Teimme selkoa aikeistamme, ja tuota

pikaa myös selvisi, että samaan
laituriin olisi kurssiviikonlopun jälkeen
tulossa ulkovartiolaiva Uisko, eikä
meille olisi laiturissa silloin tilaa. No,
mitäpä siinä, tuumailin - otetaan pysäköintimurheet aikanaan. Pikkukippojen laiturivaraukset eivät tämmöisissä tilanteissa paljoa paina. Odottaessa selvittelin vielä puhelimitse laituripaikka-asiaa lisää sataman
kanssa, ja yllättäen satamavirkailija
ilmoitti, että jos satama-altaan vanha
mutta hyväkuntoinen puulaituri meille
kelpaa, niin siihen voisi seuraavan
viikon ajaksi kiinnittyä.

Ajohytti miehitettynä matkalla Russaröhön. Vasemmalta: tutkamittaaja,
ruorimies ja ohjailija. Vahtipäällikkö kuvaa.

Olimme olleet Hangossa
ajoissa, mutta ajoissa olivat matkustajammekin. Hangosta tuttu Mika
Nurmi veneineen ilmestyi Pirkanmaan kylkeen, muonakuljetusauto
Upinniemestä saapui, ja hyvinkin
määräaikaan klo 1 8 mennessä olivat
kurssilaiset koolla ja laivan lastattu.
Siispä suunta etelään kohti Russarötä.
Hangon sataman ja Russarön välinen merimatka kestää puolisen tuntia, ja eipä aikaakaan, kun
kiinnityimme linnakkeen pohjoispuolella sijaitsevaan suojaisaan,

mutta ahtaanpuoleiseen satamalahteen. Illan ohjelmassa oli vielä
iltapala, käskynjako ja työ- ja suojavälineiden jako seuraavan päivän
töitä varten. Saunakin lämpisi jo
ensimmäisenä kurssi-iltana. Pirkanmaan miehistö majoittui omaan
tuttuun laivaan, muut kurssilaiset
linnakkeen kasarmiin.
Lauantaiaamuna muiden
aloittaessa työt lähdimme Tapsan
kanssa jälleen Hankoon noutamaan
linnakkeelle Huollon suunnittelukurssin väkeä, joka tukeutui viikonlopun
ajan meidän kurssimme huoltoon.

Maalausryhmä aloittamassa päivän töitä tykin varaputken kimpussa.

Tällä välin muut olivat
jakautuneet kunnostamaan sotilaskodin nurkalla sijaitsevaa museotykkien varaputkea sekä tykkien maanalaisia osia. Jukka, Tapsa ja minä
skrapasimme ahkeraan ruostetta irti
oikeanpuoleisen tykin uumenissa, ja
sitähän kyllä riitti. Noin klo 1 6 alkoi
sataa, mikä keskeytti maalauspuuhat
ulkona, mutta työ tykin sisuksissa
saattoi jatkua, vaikka vettä sinnekin
alkoi ryöpytä. Skrapauspuuhat saimme kaikkiaan sille mallille, että joku
voi jatkaa maalausta, kun olosuhteet
sen sallivat. Lauantaina iltapäivällä
saareen oli tullut turistiryhmä
’turistibussi’ m/s Summersean kuljettamana, ja olimme joutuneet tekemään sille tilaa ja siirtämään Pirkanmaan hieman ulommalle paikalle satamassa. Turistien siivellä pääsimme
käymään sotilaskodissa, joka heitä
varten avattiin. Noin klo 1 8 kävimme
saattelemassa maalausasiantuntijat
Köpin ja Konden Hankoon. Heti Russaröstä irrotettuamme huomasimme,
että Hamina-luokan ohjusvene oli
ollut odottamassa merellä Russarön
koillispuolella ja rynnisti nyt oitis
Russarön satamaan, kun olimme
sieltä häipyneet. Russarön satama
oli siis täynnä ja me Hangossa. Nyt
me puolestamme jouduimme
odottamaan merellä, kunnes m/s

Summersea poistui ja pääsimme
satamaan vapautuneelle paikalle
ohjusveneen, joka muuten oli nimeltään sopivasti Hanko, ohi satamaan.
Russarössä saaren eteläkärjessä sijaitsee vuonna 1 863 valmistunut kuuluisa Hangon majakka, josta
Z. Topelius kertoo Maamme-kirjassaan vuodelta 1 875 runossa "Hankoniemen silmä":
"Ken olet armas tähti, mi kauas
merehen säteitäs yössä myrskyises
sä heität?"

Majakka on Suomen vanhimpia
säilyneitä majakoita. Tätäpä ihmettä
piti vielä lauantai-iltana päästä katsomaan, sillä saaren pohjoispuoliskossa sijaitsevalle kasarmille ja satamaan majakka ei juurikaan näy.
Majakka ja eteläkärjestä avautuvat
maisemat ovat vaikuttava näky. Majakkareissun jälkeen oli vuorossa
iltapala ja sauna.
Satamanaapurimme Hankoohjus-veneen apukone jauhoi Pirkanmaan vieressä sähköä koko yön,
joten korvatulpat olivat hyvään tarpeeseen yöllä.
Sunnuntaina aamulla sää oli
tykkien maalauspuuhia ajatellen
aivan liian kostea, joten pääasiallinen
aamuohjelmamme oli työvälineiden
kokoaminen varastoon ja

vierailukäynti naapurilaivaan eli ohjusveneeseen. Omaan ikääni verrattuna nuori laivamiehistö esitteli
aluksensa ja vastaili sotilaallisen jouhevaan ja täsmälliseen tyyliin kysymyksiimme. Laivan kaikkein pyhintä
eli taistelukeskusta ei tämänkaltaisille
vieraille tietenkään näytetty eikä näytetä. Vierailun päätyttyä ohjusvene
lähti omille teilleen.
Puolen päivän tienoilla kurssi
pantiin pakettiin ja siirryimme yhdellä
kertaa Hangon Troolisatamaan.

Laiva jätettiin sovitulle paikalle puulaituriin odottamaan seuraavaa, eli 4.
kurssiviikonloppua, jonne jokunen
meistä taisi viikon perästä tullakin.
Mainittakoon, että tuona väliaikana
eli maanantaina eli 1 .8. Hangon
Rannikkopatteristo vietti Russarössä
perinnepäiväänsä.
Kari Näriäinen

Tapio ja Jukka skrapaamassa tykkikellarissa. Taustalla näkyy yksi tykin
vanhoista ohjauskeskuksista sekä tykin järeää jalustaa.

Forma Cont Oy Ltd

Forma Cont Oy Ltd
Arvelantie 1 2 23200 Vinkkilä
0500 820 667
formacont@kolumbus.fi

Golden Star
- makua elämään -

GS-Yhtymä Oy
Pöytäsarankatu 3
33900 Tampere
www.gs-yhtyma.fi

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-, harjoitteluja kilpailutoimintaan ensisijaisesti Pirkanmaan Reserviupseeri- ja
Reserviläispiirin jäsenille sekä yhteistyössä Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen 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 hoitamaan talkoovoimin, mutta
varaosat ja laivan varusteet on hankittu avustusten ja rahallisten tukien
avulla.
Toivommekin, että voisitte osallistua tähän arvokkaaseen maanpuolustustoimintaan tukemalla säätiön varainhankintaa. Annamme mielellämme
lisätietoa kaikista säätiön asioista.
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Puheenjohtaja
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Taloudenhoitaja
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Toimivaa viemärihuoltoa jo vuodesta 1 986
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24H Päivystys p. 0400 232 640

Pirkanmaan Meripuolustuskilta ry

Pirkanmaan Meripuolustuskilta ry perustettiin Tampereella Merivoimien vuosipäivän aattona 8.7.201 3. Merellistä reserviläistoimintaa on Pirkanmaalla
eri organisaatioissa harjoitettu jo 1 960 -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.
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timo.valli@iki.fi
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www.mpkl.fi/jasenyhdistys/pirkanmaan-meripuolustuskilta-ry
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"Kaikenlaisten vesien puhdistus sähköllä!
+358 505 865 306

T:mi Jaakko Raanamo
- Merellisen maanpuolustuksen tukija -

Pekka ja Pekka
haluavat tukea vapaaehtoista ja arvokasta
merellistä maanpuolustustyötä
satavuotiaan Suomen hyväksi.

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: Loisto
• Sateliittivastaanotin: Furuno GP-33
• Tutka: Simrad RA 52
• 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 alalla sekä luoda
otolliset olosuhteet harrastus-, harjoittelu- ja kilpailutoimintaan ensisijaisesti
Pirkanmaan Reserviupseeri- ja Reserviläispiirin jäsenille yhteistyössä
Maanpuolustuskoulutus- yhdistyksen (MPK) 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 Turku.
Toimintansa kustannuksien kattamiseksi Säätiö kerää avustuksia ja tukea
toimintaansa myötämielisesti suhtautuvilta tahoilta.
M/S Pirkanmaan tukisäätiön r.s. kotipaikka on Tampere.

