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Pääkirjoitus

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 meriturval l isuutta ajatel len. Sen

asentaminen ja käyttöönotto ol i tänä toimintavuonna iso ponnistus.

Purjehdustoiminnasta sen verran, että M/S Pirkanmaa-alusta on käytetty

esimerkiksi Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen Meripuolustuspiirin

Saaristomeren harjoituksiin ja kursseihin. Yhteistyö on ollut akti ivista,

eri laisia kursseja ja purjehduksia ol i kaikkiaan yhteensä kymmenen.

Ikuinen haaste on kustannuksien kattaminen. Avustuksia ja tukea on haettu

ja saatukin maanpuolustuksell iseen toimintaan myönteisesti suhtautuvilta

tahoilta. Alkanut kausi näyttää tässä mielessä hieman valoisammalta,

l ieneekö maailmanpoli ittinen epävarmuus lisännyt haluja tukea

toimintaamme.

Olen aina voimakkaasti rohkaissut kaikkia kiinnostuneita ottamaan osaa M/S

Pirkanmaan toimintaan. Osall istuminen miehistön jäsenenä vapaaehtoiseen

maanpuolustustyöhön on monella tavoin palkitseva harrastus. Tähän li ittyen

avaan hieman Jukka Saarisen ajatuksia ja kokemuksia omien sanojensa

mukaan ”puoliaktiivisena kansimiehenä, harrastajana, kokelaana”.

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 si itä minunkin

puolestani kaiki l le talkoolaisi l le – taas

kerran!



Jukka Saarinen on 61 -vuotias kauppatieteiden maisteri ja

sähkövoimatekniikan insinööri ja toimii täl lä hetkel lä projektipääll ikkönä

Nestejacobsil la. Harrastuksiin kuuluu maantiepyöräily, missä kilometrejä

kertyy enemmän kun merell isen harrastuksen parissa: noin 4.000 kilometriä

vuodessa.

Kiinnostusta Jukalla ri ittää Suomen itsenäisyyden ajan historiaan, kylmän

sodan aikaan sekä tiedottamiseen ja propagandaan yleisel lä tasol la. MPK:n

syksyiset kurssit ja Pekka Visuri ovat tul leet tutuiksi. MPK:n sivui lta löytyi

myös kurssi, johon Jukka M/S Pirkanmaalla 2011 osall istui ja si itä harrastus

alkoi. Jukka kuuluu myös Pirkanmaan Meripuolustuskiltaan. Onneksi

ajankäytön suhteen ei ole ol lut 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 osall istumaan

arvokkaaseen, mutta erittäin antoisaan harrastukseemme.

Yhteistyöterveisin

Maanpuolustushengessä

Pekka Aalto

Puheenjohtaja

M/S Pirkanmaan tukisäätiö rs





Viime vuosi ol i meripuolus-

tuspiirin toiminnan kannalta vähin-

tään tyydyttävä. Koulutusvolyymin

osalta ei päästy aivan ennätysvuoden

201 5 lukemiin mutta 3000 osall istujaa

ja melkein 7000 koulutusvuorokautta

ovat hyviä tuloksia, joi l la toiminnan-

johtajan asettamat tavoitteet yl itetti in.

Leimall ista meripuolustuspiiri l le on

edelleen sekä ti latun koulutuksen,

että soti laal l isen koulutuksen MPK:n

keskiarvoa suurempi osuus. Varau-

tumis- ja turval l isuuskoulutuksen

tärkein osa-alue, öl jyntorjuntaoperaa-

tion tukiorganisaation koulutus, kärsi

vapaaehtoisten osall istumista öl jyn-

torjuntaan koskevan uuden toiminta-

tavan käyttöönottoon li ittyvistä

haasteista. VAPEPA:n tul isi ottaa

johtovastuu vapaaehtoisten osall istu-

misen koordinoinnista mutta tältä

osin on vielä huomattavia alueell isia

eroja. Uskon kyllä, että uusi toiminta-

tapa saadaan lähivuosina toimimaan

ja istutettua pelastustoimialan uuteen

organisaatioon.

Myös MPK:n ja MERIPP:n

organisaation muuttui vuoden

vaihteessa. MPK:n osalta tärkeintä

ol i , että koulutus- ja tukiyksiköt pois-

tuivat organisaatiosta. MERIPP:n

osalta muutos tarkoitti käytännössä

sitä, että käsite ”koulutusalue” si irtyi

historiaan ja piiri jakaantuu nykyään

neljään koulutuspaikkaan. Upinnie-

men koulutuspaikkaa johtaa koulutus-

pääll ikkö Sakari Saikku ja se toi-

meenpanee joko MERISK:n tai

RPR:n ti laamaa tai tukemaa koulu-

tusta. Dragsvikin koulutuspaikkaa

johtaa Michael Eklöf ja se toimeen-

panee UUDPR:n ti laamaa tai tuke-

maa koulutusta. Pansion koulutus-

paikka toimeenpanee RLAIV:n

ti laamaa tai tukemaa koulutusta

Saaristomerellä ja Rauman alueella.

Koulutuspaikkaa johtaa koulutus-

pääll ikkö Tapio Hirvonen. Neljäs

koulutuspaikka on nimeltään Pohjan-

lahden koulutuspaikka ja sitä johtaa

koulutuspääll ikkö Ralf Ström.

Ensivaikutelma uudesta

organisaatiosta on myönteinen mutta

aika näyttää miten se palvelee MPK:n

ja MERIPP:n tarpeita jatkossa.

MPK:n merivoimilta vastaan-

ottamat veneet ovat pääosin suunni-

tel lussa käytössä. Poikkeuksia tästä

on kaksi. M/S Mäkiluoto (entinen L-

11 2) odottaa Upinniemessä rungon

korjausta. Rahat on myönnetty ja

Meripuolustuspiirin kuulumisia



teki jätkin 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 toimiti loihin modifiointia

varten. Tarkoitus on muuttaa alus

öl jyntorjuntakäyttöön soveltuvaksi.

MPK: veneiden hall intaan

tarkoitettu koulutusviirikköorgani-

saatio toimii pääosin toivotul la tavalla

vaikka toimintatapojen noudattami-

sessa ja käyttäjäyhteisöjen velvoit-

teiden täyttämisessä vielä onkin

hieman parantamisen varaa. Muiden

kun MPK:n omistamien ja MERIPP:n

kursseil la käytettävien alusten käytön

suunnittelu ja yhteistoimintaan li ittyvä

tiedonkulku vaati i sekin vielä hieno-

säätöä. Nykyisin käytössä olevil le

aluksil le löytyy kyllä jatkossakin

käyttöä, kul lekin oman ”profi i l insa”

mukaisesti .

Ensi vuoden toiminnan

suunnittelu on käynnissä ja meri-

voimien kanssa sovitaan lomien

jälkeen ti lauksista ja tuesta. MERIPP

suuntaa jatkossa koulutuksensa

entistä selkeämmin merivoimien

suorituskykyjä tukevaan toimintaan.

Yksi osoitus tästä on MERIPP:n

kri isiajan organisaation luominen.

Lähivuosien aikana MERIPP luo

organisaation jol la on kyky tukea

merivoimia perustettujen sa-joukko-

jen koulutuksessa. Tämä organisaa-

tion tarjoaa myös mahdoll isuuksia

halukkail le reserviläisi l le jatkaa soti-

laal l isen maanpuolustuksen tehtävis-

sä senkin jälkeen kun sijoitus puolus-

tusvoimien joukoissa on purkaantu-

nut. Myös osaavil le ei-asevelvol l isi l le

on käyttöä tukitehtävissä.

Esitän parhaimmat kiitokseni

M/S Pirkanmaan taustaorganisaa-

tiol le ja miehistöl le hyvästä työstä ja

toivon, että olette jatkossakin mukana

työssämme. Jatkoa ajatel len voisi

tutkia mahdoll isuuksia ti ivistää yhteis-

työtä Turkuun sijoitetun ja Nylands

Brigads Gil let r. f:n hal l innoiman M/S

Gyltön ja toisaalta M/S Pirkanmaan

väli l lä. Ehkäpä voisi suunnitel la

yhteisen rekrytointikampanjan jonka

yksi kohderyhmä voisi ol la Varsinais-

Suomen ja Pirkanmaan alueella

asuvat soti lasveneenkuljettaja-

koulutuksen saaneet henkilöt?

Toivotan M/S Pirkanmaalle ja

sen miehistöl le suotuisia tuul ia ja

vettä kölin al le.

Henrik Nystén

Piiripääl l ikkö



M/S Pirkanmaalla
201 7 järjestettävät
Meripuolustuspiirin kurssit:

- Aluksen keväthuoltokurssi
- Vahtipääll ikkökurssi
- Russarön linnakkeen
kunnostuskurssin 3
merikul jetukset
- Pimeäajoharjoitus
- Aluksen syyshuoltokurssi

Katso l isää MPK:n
kurssikalenterista.



Rangero Oy tuottaa Carryson
vaunut ja sovellukset

www.carryson.fi

www.tcontrol. fi



Kannen alta ja vähän
päältäkin

Suurimmat kunnostusprojektit aluk-

sel le tehdään talvikaudella kun alus

ei ole ajossa. Viime talven suurim-

pana projektina oli uuden tutkan

asentaminen ja ajohytin karttapöydän

uusiminen sekä navigointi laitteistojen

uudelleen järjestely. Saimme merivoi-

milta poistetun Simrad RA 52 meren-

kulkututkan. Vanha tutka oli 80-luvun

alun tutkatekniikkaa ja näin pääsim-

me päivittämään tutkamme 2000-

luvul le. Vanhassa tutkassa suurinta

huolta aiheutti kuvaputkinäytön kor-

keajännitemuuntaja, vanhat käämien

eristeet meriolosuhteissa eivät ole

kovin luotettavat. Vanhassa tutkassa

käyttökytkimet ol ivat myös heikossa

kunnossa, jotain painiketta piti pai-

naa useampaan kertaa että toiminto

tapahtui, tämä hankaloitti toimintaa

varsinkin pimeällä ajettaessa. Uu-

dessa tutkassa sekä etäisyysrengas

että suuntimaviiva toimivat kiertokyt-

kimellä, joka helpottaa tutkal la tehtä-

viä etäisyyksien ja suuntien mittaa-

mista. Vanha tutka toimi yksinomaan

head-up ti lassa, tähän tutkaan saa-

daan mukaan north-up ti la kun tutkal-

le tuodaan suuntatieto.

Lehteä kirjoittaessa tutkan

asennukset ja karttapöytä eivät ole

vielä täydessä käyttökunnossa mutta

hyvälle näyttää jo nyt koeistumisen

perusteel la.

Tutkan lisäksi talvikaudelle

huolletti in aluksen sähköjärjestelmää

sekä uusitti in pakoputkien päät ruos-

tumattomasta teräksestä tehdyil lä

uusil la läpäll isi l lä käyri l lä.

Meripuolustussäätiö tuki

merkittävästi kunnossapitoa ja työt

tehti in MPK:n kurssien yhteydessä.

Muutoin alukselle on tehty

sen normaalit kevätkunnostukseen

li ittyvät toimet. Näin alus on taas

osaltaan valmis kauden 201 7 ajoihin

ja MPK:n kursseil le.

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 l isäksi olemme tehneet uusiksi koko

karttapöydän. Tutka sijoitetti in keskelle aivan ruorimiehen viereen. Näin

näkymä ulos on toisen suuren etuikkunan takana ja tutkamittaaja istuu

lähempänä aluksen keskil injaa. Tutkamittaajan karttatason lisäksi ajohytissä

on myös kaksi muuta karttatasoa. Tutkamittaajan vasemmalle puolel le

mahtuu tarvittaessa yksi henkilö omalle kartal leen joko harjoittelemaan tai

opettamaan sekä ruorimiehen oikealla puolel la on ohjai l i jal le karttapöytä.

Näin brykan miehityksenä voi ol la rinnakkain neljä henkeä. Tämä parantaa

aluksen toimimista koulutusaluksena sekä helpottaa opettamista ja harjoit-

telua.

Kunnostustyö on tehty Meripuolustuspiirin kurssin yhteydessä ja

si ihen on saatu tukea Meripuolustussäätiöltä.



Linnakkeen kunnostus ja merikuljetukset,
Russarö, Hanko, 3. kurssiviikonloppu
29 - 31 .7.201 6

Tällä nimikkeellä Maanpuo-

lustuskoulutusyhdistyksen koulutus-

kalenterissa esiintyneelle kurssi l le

osall istui m/s Pirkanmaan väkeä

elokuussa 201 6. Pirkanmaa (entinen

Hankoniemi si is) suuntasi jäl leen

kerran kotivesil leen. Hangon Järeä

-talkootyöporukka oli Hannu

Kekkosen johdolla nyt kuudetta

kautta Russarön linnakkeen museo-

tykkien kimpussa, ja Pirkanmaa oli

lupautunut hoitamaan kesän 3. ja 4.

kurssivi ikonloppujen merikul jetukset

Hangon Troolisataman ja Russarön

linnakesaaren väli l lä. Väliajan laivan

oli tarkoitus ol la ki innittyneenä

Hangossa Troolisatamassa. Linnak-

keella on kaksi yl i satavuotiasta

234/50 Be -tyyppistä rannikkotykkiä,

joiden hyvinvoinnista viihtyisäl lä

Russarön saarel la Hangon edustal la

ol imme siis menossa huolehtimaan.

Tykkien hankinta ja vaiheet

ovat oma mielenkiintoinen tarinansa.

Russaröstä mainittakoon, että l in-

nakesaari on edelleen puolustus-

voimien käytössä, vaikkei varusmie-

hiä l innakkeella enää olekaan. Saa-

rel le ei si is ole asiaa ilman puolus-

tusvoimien lupaa. Russaröhön järjes-

tetään jonkin verran opastettuja tu-

ristikäyntejä Hangosta käsin; täl lai-

si l le vierai lui l le voivat osall istua vain

Suomen kansalaiset, oletettavasti

si is myös kaksoiskansalaiset.

Mutta si is itse aiheeseen.

Turkuun Pansioon kokoontui Pirkan-

maan miehistö kukin omalta tahol-

taan. Tapio Hil l iaho, Kari ja Pirjo

Näriäinen tul ivat Tampereelta, Jukka

ja Leena Saarinen Nurmijärveltä ja

Kari Tuominen moottoripyöräl lään

Punkalaitumelta. Torstaina 28.7.

normaalin laivan bunkrauksen

jälkeen irrotimme Karin (N.) kipparoi-

mana Pansiosta ja lähdimme

ajamaan itään. Tavoitteenamme oli

yöpyä matkalla Kasnäsissä, ja ol la

seuraavana päivänä hyvissä ajoin

Hangossa odottamassa kyyditettä-

viämme. Sää oli kaikin puolin suo-

siol l inen ja matka joutui suunnitel-

mien mukaan. Kasnäsin satamassa

oli varsin täyttä; oikeastaan ainoa

vapaa paikka oli meidän vakiopaik-

kamme ulommaisen laiturin ulkosi-

vul la, mutta si inäkin ol i varauslappu:

"Tampereen Nuorkauppakamari".

Satamatoimistossa kyllä sitten



Ajohytti miehitettynä matkalla Russaröhön. Vasemmalta: tutkamittaaja,

ruorimies ja ohjai l i ja. Vahtipääll ikkö kuvaa.

selvisi , että varauksen syy oli laiturin

keskivaiheil le jo ki innittynyt kookas

purjevene, ja näin saimme pitää pai-

kan.

Seuraavana päivänä eli

perjantaina matka Hankoon jatkui

leppoisasti , ja ki innityimme Hangon

Troolisatamaan n. klo 1 5 meil le vara-

tul le laituriosuudelle, tai ni inhän me

luul imme. "Port of Hanko" -paketti-

auto nimittäin porhalsi paikal le ennen

kuin ehdimme saada köydet kunnolla

ki inni, ja satamavirkail i ja alkoi tiuk-

kaamaan, mil lä asial la l i ikumme.

Teimme selkoa aikeistamme, ja tuota

pikaa myös selvisi , että samaan

laituri in ol isi kurssivi ikonlopun jälkeen

tulossa ulkovartiolaiva Uisko, eikä

meil le ol isi laiturissa sil loin ti laa. No,

mitäpä siinä, tuumail in - otetaan py-

säköintimurheet aikanaan. Pikkukip-

pojen laiturivaraukset eivät tämmöi-

sissä ti lanteissa paljoa paina. Odotta-

essa selvittel in vielä puhelimitse lai-

turipaikka-asiaa l isää sataman

kanssa, ja yl lättäen satamavirkail i ja

i lmoitti , että jos satama-altaan vanha

mutta hyväkuntoinen puulaituri meil le

kelpaa, ni in si ihen voisi seuraavan

viikon ajaksi ki innittyä.



Olimme olleet Hangossa

ajoissa, mutta ajoissa olivat matkus-

tajammekin. Hangosta tuttu Mika

Nurmi veneineen ilmestyi Pirkan-

maan kylkeen, muonakuljetusauto

Upinniemestä saapui, ja hyvinkin

määräaikaan klo 1 8 mennessä olivat

kurssi laiset koolla ja laivan lastattu.

Siispä suunta etelään kohti Russarö-

tä.

Hangon sataman ja Russa-

rön välinen merimatka kestää puoli-

sen tuntia, ja eipä aikaakaan, kun

kiinnityimme linnakkeen pohjois-

puolel la si jaitsevaan suojaisaan,

mutta ahtaanpuoleiseen satama-

lahteen. I l lan ohjelmassa oli vielä

i ltapala, käskynjako ja työ- ja suoja-

väl ineiden jako seuraavan päivän

töitä varten. Saunakin lämpisi jo

ensimmäisenä kurssi-i l tana. Pirkan-

maan miehistö majoittui omaan

tuttuun laivaan, muut kurssi laiset

l innakkeen kasarmiin.

Lauantaiaamuna muiden

aloittaessa työt lähdimme Tapsan

kanssa jäl leen Hankoon noutamaan

linnakkeelle Huollon suunnittelukurs-

sin väkeä, joka tukeutui vi ikonlopun

ajan meidän kurssimme huoltoon.

Maalausryhmä aloittamassa päivän töitä tykin varaputken kimpussa.



Tällä väl in muut ol ivat

jakautuneet kunnostamaan soti las-

kodin nurkalla si jaitsevaa museotyk-

kien varaputkea sekä tykkien maan-

alaisia osia. Jukka, Tapsa ja minä

skrapasimme ahkeraan ruostetta irti

oikeanpuoleisen tykin uumenissa, ja

sitähän kyllä ri itti . Noin klo 1 6 alkoi

sataa, mikä keskeytti maalauspuuhat

ulkona, mutta työ tykin sisuksissa

saattoi jatkua, vaikka vettä sinnekin

alkoi ryöpytä. Skrapauspuuhat saim-

me kaikkiaan sil le mall i l le, että joku

voi jatkaa maalausta, kun olosuhteet

sen sall ivat. Lauantaina iltapäiväl lä

saareen oli tul lut turistiryhmä

’turistibussi’ m/s Summersean kuljet-

tamana, ja ol imme joutuneet teke-

mään sil le ti laa ja si irtämään Pirkan-

maan hieman ulommalle paikal le sa-

tamassa. Turistien si ivel lä pääsimme

käymään soti laskodissa, joka heitä

varten avatti in. Noin klo 1 8 kävimme

saattelemassa maalausasiantunti jat

Köpin ja Konden Hankoon. Heti Rus-

saröstä irrotettuamme huomasimme,

että Hamina-luokan ohjusvene oli

ol lut odottamassa merellä Russarön

koil l ispuolel la ja rynnisti nyt oitis

Russarön satamaan, kun olimme

sieltä häipyneet. Russarön satama

oli si is täynnä ja me Hangossa. Nyt

me puolestamme jouduimme

odottamaan merellä, kunnes m/s

Summersea poistui ja pääsimme

satamaan vapautuneelle paikal le

ohjusveneen, joka muuten oli nimel-

tään sopivasti Hanko, ohi satamaan.

Russarössä saaren eteläkär-

jessä sijaitsee vuonna 1 863 valmistu-

nut kuuluisa Hangon majakka, josta

Z. Topelius kertoo Maamme-kirjas-

saan vuodelta 1 875 runossa "Hanko-

niemen silmä":

"Ken olet armas tähti, mi kauas

merehen säteitäs yössä myrskyises

sä heität?"

Majakka on Suomen vanhimpia

säilyneitä majakoita. Tätäpä ihmettä

piti vielä lauantai-i l tana päästä katso-

maan, si l lä saaren pohjoispuoliskos-

sa sijaitsevalle kasarmil le ja sata-

maan majakka ei juurikaan näy.

Majakka ja eteläkärjestä avautuvat

maisemat ovat vaikuttava näky. Ma-

jakkareissun jälkeen oli vuorossa

iltapala ja sauna.

Satamanaapurimme Hanko-

ohjus-veneen apukone jauhoi Pirkan-

maan vieressä sähköä koko yön,

joten korvatulpat ol ivat hyvään tar-

peeseen yöllä.

Sunnuntaina aamulla sää oli

tykkien maalauspuuhia ajatel len

aivan l i ian kostea, joten pääasial l inen

aamuohjelmamme oli työvälineiden

kokoaminen varastoon ja



vierai lukäynti naapuri laivaan eli oh-

jusveneeseen. Omaan ikääni ver-

rattuna nuori laivamiehistö esittel i

aluksensa ja vastai l i soti laal l isen jou-

hevaan ja täsmäll iseen tyyl i in kysy-

myksiimme. Laivan kaikkein pyhintä

el i taistelukeskusta ei tämänkaltaisi l le

vierai l le tietenkään näytetty eikä näy-

tetä. Vierai lun päätyttyä ohjusvene

lähti omil le tei l leen.

Puolen päivän tienoil la kurssi

panti in paketti in ja si irryimme yhdellä

kertaa Hangon Troolisatamaan.

Laiva jätetti in sovitul le paikal le puu-

laituri in odottamaan seuraavaa, el i 4.

kurssivi ikonloppua, jonne jokunen

meistä taisi vi ikon perästä tul lakin.

Mainittakoon, että tuona väliaikana

eli maanantaina eli 1 .8. Hangon

Rannikkopatteristo vietti Russarössä

perinnepäiväänsä.

Kari Näriäinen

Tapio ja Jukka skrapaamassa tykkikel larissa. Taustal la näkyy yksi tykin

vanhoista ohjauskeskuksista sekä tykin järeää jalustaa.



Golden Star
- makua elämään -

GS-Yhtymä Oy

Pöytäsarankatu 3

33900 Tampere

www.gs-yhtyma.fi

Forma Cont Oy Ltd

Forma Cont Oy Ltd

Arvelantie 1 2 23200 Vinkkilä

0500 820 667

formacont@kolumbus.fi



Arvoisa maanpuolustustyön ystävä

M/S PIRKANMAAN TUKISÄÄTIÖ r.s:n 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 sekä yhteistyössä Maanpuolustus-

koulutusyhdistyksen MPK:n kanssa.

Säätiö perehdyttää jäsenkuntaansa aluksen kunnostamisen yhteydessä sen

ylläpitohuoltoon, koneistoon ja muuhunkin kalustoon. 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. Lähes kaikki

yl läpitohuoltoon l i ittyvät tehtävät on pystytty hoitamaan talkoovoimin, mutta

varaosat ja laivan varusteet on hankittu avustusten ja rahall isten tukien

avulla.

Toivommekin, että voisitte osall istua tähän arvokkaaseen maanpuolustus-

toimintaan tukemalla säätiön varainhankintaa. Annamme mielel lämme

lisätietoa kaikista säätiön asioista.

Pekka Aalto Kari Leivaara

Puheenjohtaja Taloudenhoitaja

puheenjohtaja@mspirkanmaa.fi taloudenhoitaja@mspirkanmaa.fi

p. 0405007798 p. 0400625400



Toimivaa viemärihuoltoa jo vuodesta 1 986

www.kaivopumppu.fi/

24H Päivystys p. 0400 232 640



Pirkanmaan Meripuolustuskilta ry perustetti in Tampereella Merivoimien vuo-

sipäivän aattona 8.7.201 3. Merel l istä reserviläistoimintaa on Pirkanmaalla

eri organisaatioissa harjoitettu jo 1 960 -luvulta alkaen. Kilta on Sininen

Reservi ry:n jäsen ja kuuluu Maanpuolustuskiltojen l i ittoon.

Käytännössä kilta toimii M/S Pirkanmaa -aluksen toiminnassa mukana ole-

vien henkilöiden yhdyssiteenä ja yhteistyökumppanina muil le sidosryhmil le,

esim. Maanpuolustuskoulutusyhdistykselle (MPK) ja Sinisel le Reservil le.

Toiminta purjehduskauden aikana muodostuu eri laisista MPK-kursseista,

joi l la useimmiten l i ikutaan Saaristomerellä. Gyltön l innakesaari Korppoossa

on näissä harjoituksissa tul lut tutuksi, mutta monessa väli l lä hieman eksoot-

tisessakin paikassa on aluksella vuosien varrel la käyty.

Jos merell inen toiminta kiinnostaa, ni in tervetuloa mukaan iästä, sukupuo-

lesta ja soti lasarvosta ri ippumatta, eikä kil lan nimestä huolimatta asuinpai-

kankaan kanssa niin tarkkaa ole. Helppo tapa tutustua toimintaamme on

tul la mukaan vuosittain toukokuussa Gyltössä järjestettävään yhteisharjoi-

tukseen.

Timo Vall i Kari Näriäinen

Puheenjohtaja Sihteeri

timo.val l i@iki. fi kari.nariainen@gmail .com

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

Pirkanmaan Meripuolustuskilta ry



Elwater Ltd Oy
"Kaikenlaisten vesien puhdistus sähköllä!
+358 505 865 306

T:mi Jaakko Raanamo

- Merel l isen 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

• Satel i ittivastaanotin: 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 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.




