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Pääkirjoitus

ARVOISAT LUKIJAT
Lainaan tähän alkuun Matti Kuuselan sanoja
julkaisusta Pirkanmaalaiset meriosastot 40
vuotta (Tampere, kesäkuussa 2002).

”M/S Pirkanmaan omistaa pirkanmaalaisten
reservin meriosastojen pohjalta lähtevä MS
Pirkanmaan tukisäätiö rs ja käyttäjäkuntaan
kuuluvat sekä reservin upseerien että aliupseerien meriosastojen jäsenet. M/S Pirkanmaata käytetään sääntöjen mukaan vapaamuotoiseen navigointiin Saaristomerellä, aluksen ajoharjoitteluun ja Maanpuolustuskoulutus ry:n Meripuolustuspiirin läntisen koulutusalueen ohjauksella tapahtuvaan koulutukseen, joka kartuttaa ketausharjoituspäiviä. Lisäksi tarjoamme tukijaryhmillemme risteilyjä Saaristomerellä.”
Näin siis 1 6 vuotta sitten. Organisaatiot ovat muuttuneet, miehet ovat osin
vaihtuneet ja laivakin on toinen – toki samanniminen. Ja tarkoitus on sama –
vapaaehtoinen merellinen maanpuolustustyö.
Merivoimat 1 00 vuotta ja M/S Pirkanmaa 1 0 vuotta. Samassa paikassa
juhlittiin, Turun Aura-joella heinäkuussa. Tiedä sitten, kummat juhlat olivat
isommat! Minä viihdyin erinomaisen hyvin molemmissa pippaloissa.
Tähän kauteen mahtuu myös elämäämme kuuluvia surullisia tapahtumia.
Uskollinen ja sitoutunut tukijamme kommodori Erkki Mikael Uosukainen
siirtyi 89-vuotiaana viimeiseen iltahuutoon 2.11 .201 7 pitkällisen sairauden
uuvuttamana. Häntä jäi kaipaamaan omaisten ja suvun lisäksi laaja ’sinitakkien’ ystäväpiiri. Tukisäätiö osallistui kommodori Uosukaisen sotilaallisiin
hautajaisiin.
Tässä välissä on aika lausua nöyrät kiitokset Merivoimille. Ilman heidän
monimuotoista tukeaan arvokas vapaaehtoinen meripuolustustyö olisi
mahdotonta toteuttaa nykyisessä laajuudessa. Samoin suuret kiitokset
monivuotisille yhteistyökumppaneille, jotka ovat tukeneet tämänkin
tiedotteen julkaisua.
Olen edellisissä tiedotteissa narissut taloudellisten resurssien olevan suurin

huolenaiheemme. Rahanpuute on ikuisuusongelma, mutta nyt olen
huolissani ihan toisenlaisesta haasteesta. Säätiöltä loppuu tekijät!
Vuosikymmenien ajan samat kaverit ovat kipparoineet, huoltaneet,
organisoineet ja muutenkin hoitaneet kaikki juoksevat asiat. En halua edes
laskea, mikä on näiden veljien keski-ikä tänään. Puhumattakaan siitä,
kuinka monta päivää vapaaehtoistyötä he ovat uhranneet
maanpuolustuksen hyväksi. Itse kuusikymppisenä taidan vetää keski-ikää
selvästi alaspäin ja oma panokseni on ollut hävettävän pieni. Mistä siis
nuorta verta remmiin?
Tampereen Hämeenpuiston Puistofiesta 1 9.8.201 8 herätteli miettimään M/S
Pirkanmaan näkyvyyttä. Kaupungin keskustaa halkova puisto täyttyi taas
harrastuksista, musiikista, toiminnasta ja upeasta tunnelmasta.
Tamperelaiset yhdistykset, seurat, yritykset ja yhteisöt pystyttivät päivän
ajaksi toimipisteen ulkosalle ja kutsuivat kaikki tutustumaan ja kokeilemaan
toimintaansa.
Mukana tapahtumassa olivat myös Maanpuolustusnaiset, MPK, Sotilaskoti,
TamRU, TRES ja Viestikilta. Ensi kerralla siellä on myös M/S Pirkanmaan
tukisäätiö rs! Toivottavasti voimme tehdä yhteistyötä MPK:n kanssa, koska
porukkaa kävi tapahtumassa Aamulehden mukaan noin 25000! Eiköhän
sieltä löydy jokunen vapaaehtoisesta merellisestä maanpuolustuksesta
kiinnostunut manselainenkin! Nääs!
Näillä sanoilla uskoa uhkuen haluan toivottaa lukijoillemme yhteistyön
merkeissä hyvää jatkoa.
Pekka Aalto
Puheenjohtaja
M/S Pirkanmaan tukisäätiö rs

- Hankoniemi 334 - M/S Pirkanmaa Kuvia kymmenen vuoden yhteisistä purjehduksista
M/S Pirkanmaan tukisäätiön ja ex. Hankoniemen 334, nykyisin M/S
Pirkanmaa, yhteinen matka alkoi keväällä vuonna 2007. Vuosien saatossa
alus on M/S Pirkanmaana vieraillut satamakaupungeissa Kotkasta Poriin.
Samoin alus on kiinnittynyt ainakin seuraavilla vielä toiminassa olevilla sekä
osin jo siviileille avatuilla rannikkolinnakkeilla: Kuivasaari, Suomenlinna,
Mäkiluoto, Jussarö, Hästö Busö, Russarö, Örö, Utö, Alskär, Gyltö ja Katanpää, kunnioittaen näin aktiivipalvelusaikojaan rannikkoliikenteessä linnakkeilla.
Mielenkiintoisimpia tapaamisia on ollut kun Ahvenanmaan Jurmossa
laiturille asteli Hankoniemen ex. päällikkö. Samoin monia mielenkiintoisia
muisteluita on voinut kuunnella Russarön linnakkeella Hangon Rannikkopatteriston perinnepäivinä. Russarön linnakkeella olemme käyneet
useamman kerran kuljettamassa vanhojen Bethlehem 234/50 rannikkotykkien kunnostuskurssilaisia linnakkeelle. M/S Pirkanmaa oli Hankoniemi
aikoinaan sijoitettuna Lappohjan ja Hästö Busön väliseen liikenteeseen
Hangon rannikkopatteristossa.
Seuraavissa kuvissa käydään läpi menneitä kymmentä vuotta. Tavoite oli
ottaa mukaan yksi kuva kultakin vuodelta. Aluksen peruskunnostus ja telakoinnit ovat olleet oleellinen osa alusta ja matkaamme. Alun peruskunnostusta esiteltiin tarkemmin tiedotteessa 2009. Tiedote löytyy kotisivuiltamme
kohdasta tiedotus.
Merivoimien vuosipäivät ovat kuuluneet alusta saakka mahdollisuuksien
mukaan ohjelmaamme, kastettiinhan alus vuonna 2008 merivoimien
vuosipäivän aattona Pansiossa. Vuosipäivillä on ollut hienoa olla mukana
esittelemässä vapaaehtoista merellistä reserviläistoimintaa.
Antoisia hetkiä vuosikuvien parissa.
Timo Valli

Tästä se vuonna 2007 alkoi Upinniemen vetotelakalla.
Alus kävi meidän käsissämme heti alussa läpi melkoisen kunnostuksen.
Ensimmäisenä käsittelyyn joutui ulkoinen olemus. Aluksen kyljet ja kansi
hiekkapuhallettiin heti hankinnan jälkeen Upinniemessä. Silloin tehty hyvä
pohjatyö kantaa hedelmää edelleen, nyt pääsemme vähemmällä, suuria
ruostetöitä ei ole alun jälkeen tullut eteen.
Seuraavana keväänä aloitimme sisuksen perusteellisen kunnostamisen.
Skanssin seinät avattiin kylkipeltejä myöden ja eristettiin ja levytettiin uudelleen. Samoin rakensimme penkit, punkat, pentterin ja vessan .
Tekniikan osalta aluksi huolsimme koneet ja kävimme käsiksi aluksen
monipuoliseen sähköjärjestelmään. Sähköjärjestelmä on tietyin osin tehty
uudelleen. Myös koneet ja aluksen hydraulivetoinen propulsio järjestelmä
on osin käyty läpi. Molempien koneiden hydraulikka pumput on huollatettu.
Yhtenä yksityiskohtana aluksen polttoainejärjestelmän vanha suodatin järjestelmä uusittiin ja suodattimien vaihtotyö nopeutui murto-osaan vanhasta.
Aluksen peruskunnostukseen käytettiin vuosina 2007-2009 aikaa noin 3800
talkootyötuntia. Kunnostajia on ollut 1 4 henkeä ja suurimmat henkilökohtaiset työmäärät olivat yli 700 tuntia.

Skanssin sisusta huollettin keväällä 2008 kylkipeltejä myöden.

Uudessa loistossaan oleva alus esiteltiin yleisölle merivoimien
vuosipäivänä 2008 heti kasteen jälkeen.

Telakointia vuonna 2009. Kuvassa potkurin irroitus.

Vuonna 2009 Kotkassa juhlistamassa merivoimien vuosipäivää.

Northern Coasts
-harjoitus 201 0
Porissa, M/S
Pirkanmaa kuljettamassa
"terroristeja", jonka johdosta Saksalainen MK41
Sea King
-helikopteri
käskyttää meitä.
Erillinen juttu harjoituksesta M/S
Pirkanmaan kotisivuilta tiedotus
kohdasta tiedote
2011 .

Northern Coasts -harjoitus on monikansallinen merisotaharjoitus joka on
järjestetty Suomessa kolme kertaa. Olimme mukana maaliosastossa vuonna 201 0 Porissa. Kaikilla kolmella kerralla Suomessa on harjoiteltu kriisinhallintaskenaariota.
Harjoitukseen osallistuu merivoimista sekä laivastoyksiköitä että rannikko
joukkoja kaikista joukkoosastoista. Harjoituksen kansallisena tavoitteena
on harjoittaa merivoimien yksiköitä toimimaan kansainvälisissä merellisissä
kriisinhallintaoperaatioissa sekä harjoitella kansainvälisen avun vastaanot
toa kansallisessa puolustuksessa.

Harjoituksiin Suomessa on osallistunut joukkoja: Belgiasta, Iso-Britaniasta,
Saksasta, Ruotsista, Norjasta, Tanskasta, Virosta, Latviasta, Liettuasta,
Puolasta, Alankomaista, Turkista, Kanadasta, Italiasta ja Yhdysvalloista.

Pärskeitä matkalla Mäkiluotoon vuonna 2011 .

Auringon lasku lähdettäessä Alskäristä vuonna 2011 .

Katajanokalla merivoimien vuosipäivänä 201 2.

Maakuntajoukkojen öljyntorjuntaharjoituksessa maalialuksena vuonna 201 3.

Viisvuotistelakoinnin jälkeen alus huollettuna takaisin mereen.

M/S Pirkanmaa tukeutuneena luonnonsatamaan Meripuolustuspiirin
harjoituksessa vuonna 201 4.

Fagerholman rannikkosääaseman edustalla kohti kotisatamaa.

Peilailua syksyisen aamu-usvan hälvetessä.

Vuonna 201 7 uusimme tutkan ja karttapöydät.

Meripuolustuspiirin harjoituksessa Gyltössä olimme
pelastautumisharjoituksen tukialuksena.

Paraisten valot siintävät edessä syksyllä 201 8.

TOIMINTAKERTOMUS 201 7
1 ) YLEISTÄ TOIMINNASTA
M/S Pirkanmaan Tukisäätiö rs ylläpitää M/S Pirkanmaa -alusta, jota käytetään Pirkanmaan reserviläisten merelliseen koulutukseen yhteistyössä
MPK:n ja Merivoimien kanssa. Tarkoitusta varten säätiö kerää varoja
aluksen ylläpitämiseen.
2) PURJEHDUSTOIMINTA
M/S Pirkanmaa-alusta on käytetty esimerkiksi Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen Meripuolustuspiirin Saaristomeren harjoituksiin ja kursseihin. Yhteistyö on ollut aktiivista, erilaisia kursseja ja purjehduksia oli kymmenkunta.
3) TOIMNTA JATKOSSA
Toimintansa kustannuksien kattamiseksi säätiö kerää avustuksia ja tukea
maanpuolustukselliseen toimintaansa myönteisesti suhtautuvilta tahoilta.
Ilman lukuisia talkootyötunteja aluksen ylläpito ja huolto on kuitenkin taloudellisesti mahdotonta. Varaosat ja laivan varusteet on hankittu rahallisten
tukien avulla. Säätiön ja aluksen toiminta pyritään varmistamaan toimimalla
edelleenkin yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Tärkeimmät yhteistyökumppanit ovat Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen meripuolustuspiiri MPK, Merivoimat ja Pirkanmaan Meripuolustuskilta ry. Killan jäsenet ovat aktiivisesti
mukana M/S Pirkanmaan ylläpidossa ja merellisessä toiminnassa.
4) TUTKIMUS- JA KEHITYSTOIMINTA
Säätiöllä ei ole resursseja suorittaa tutkimus- tai kehitystoimintaa.
5) PALKKIOT
Hallitukselle ei ole maksettu palkkaa tai palkkioita.
6) LÄHIPIIRITOIMINTA
a) Suppealle lähipiirille ei ole annettu avustuksia eikä kokonaan tai osittain
vastikkeettomia taloudellisia etuja. Lähipiirin kanssa ei myöskään ole tehty
taloudellisia toimia.
b) Suppealle lähipiirille ei ole annettu rahalainoja, vastuita eikä
vastuusitoumuksia.
7) ALUS
Tarkemmat tiedot aluksesta löytyvät kotisivuilta: http://www.mspirkanmaa.fi

TOIMINTASUUNNITELMA 201 8
YLEISTÄ
M/S Pirkanmaan Tukisäätiö rs ylläpitää M/S Pirkanmaa -alusta, mitä
käytetään Pirkanmaan reserviläisten merelliseen koulutukseen yhteistyössä
MPK:n ja Merivoimien kanssa. Tarkoitusta varten säätiö kerää varoja
aluksen ylläpitämiseen.
TALOUS
Toimintansa kustannuksien kattamiseksi säätiö kerää avustuksia ja tukea
maanpuolustukselliseen toimintaansa myönteisesti suhtautuvilta tahoilta.
Ilman lukuisia talkootyötunteja aluksen ylläpito ja huolto on kuitenkin
taloudellisesti mahdotonta. Varaosat ja laivan varusteet on hankittu
rahallisten tukien avulla.
SIDOSRYHMÄT
Tärkeimmät yhteistyökumppanit ovat Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen
meripuolustuspiiri MPK, Merivoimat ja Pirkanmaan Meripuolustuskilta ry.
Killan jäsenet ovat aktiivisesti mukana M/S Pirkanmaan ylläpidossa ja
merellisessä toiminnassa.
ALUS
Aluksen huolto- ja kunnostustyötä jatketaan ja aluksen toiminnalle
oleellisten laitteiden uusimista toteutetaan taloudellisen resurssien mukaan.
YHTEENVETO
Aluksen vuosittaiset huolto-, korjaus- ja ylläpitokulut ovat kasvaneet ja
kasvavat edelleen. Merenkulkulaitteisiin ja muihin hankintoihin on myös
tulevina vuosina hankittava varoja, jotta aluksella voidaan turvallisesti
harjoittaa maanpuolustustyöhön tähtäävää toimintaa.
Päätavoite on edelleen löytää rahoitusta säätiön arvokkaalle toiminnalle.
Hallitus keskittyy erityisesti löytämään uusia keinoja varainhankintaan
toiminnan turvaamiseksi.

M/S Pirkanmaalla
201 9 järjestettävät
Meripuolustuspiirin kurssit:
- Aluksen keväthuoltokurssi
- Aluksen telakointikurssi
- Väyläajoharjoitus
- Pimeäajoharjoitus
- Aluksen syyshuoltokurssi
Katso lisää MPK:n kurssikalenterista keväällä 201 9.

Kannen alta ja vähän
päältäkin

Meripuolustussäätiölle pitää tässä
yhteydessä lausua suurimmat
kiitokset siitä taloudellisesta avusta
Tämä juttu on enemmän kannen
jota olemme kunnostuksiin saaneet.
päältä kuin alta. Aluksen kansi on
Uskon, että sen lisäksi, että alus on
maalattu edellisen kerran 2011 ja
hyvin käytettävissä erilaisilla Meriajohytti kastekeväänä 2008. Nyt alus puolustuspiirin kursseilla, myös
sai merivoimien vuosipäivän kunni- aluksen tekniikan kanssa puuhastelu
aksi uuden maalin kanteen ja ajohyt- tuo sitä tieto-taitoa, mikä on myös
tiin. Aluksen huollot alkavat nyt
Meripuolustussäätiön tavoitteena,
pyöriä erillisen huoltosuunnitelman
kun he reservitoimintaa tukevat.
mukaisesti ja hyvistä muistiinpanoista voi suoraan katsoa mitä on seu- Timo Valli
raavaksi edessä. Vuonna 201 9 tulee
eteen aluksen telakointi ja sen suunnittelut ovat pitkällä. Vielä tämän
kuluvan vuoden aikana lähestymme Telakointi 201 9
mahdollista telakkaa ja kysymme
- Sinisten kylkien hiominen ja maatarjousta nostosta. Tuleva telakointi laaminen
on rutiini telakointi enkä odota eteen - Pohjan painepesu
tulevan mitään mullistavaa. Suurin
- Pohjan antifouling maalaus
työ on pohjan peseminen ja antifou- - Pohjan sinkkien uusiminen
ling käsittely sekä kylkien maalaami- - Peräsimen irroittaminen
nen. Samalla uusimme sinkit ja
- Potkurin irroittaminen
huollamme potkuriakselin ja vannas- - Vannasputken öljyn vaihtaminen
putken Manebar-tiivisteen. Tuon
- Manebar-tiivisteen huoltaminen
tiivisteen kanssa oli viime telakoinnin - Manebarin vastinlaipan uusiminen
yhteydessä ongelmia mutta nyt us- Manebarin jääsuojuksen
kon että työ onnistuu edellisen tela- uusiminen
koinnin tuomalla rutiinilla. Nyt voi
- Pohjakaivon huoltaminen
oikeastaan sanoa että alamme käydä
laivaa läpi jo toista kierrosta eli kaikkea on korjattu ja huollettu jo kertaalleen. Työ tekijäänsä opettaa.

Elwater Ltd Oy

"Kaikenlaisten vesien puhdistus sähköllä!
+358 505 865 306

T:mi Jaakko Raanamo
- Merellisen maanpuolustuksen tukija -

Kahdesti Aurajoella - yhteistyötä Sinisen Reservin kanssa
Mikä siis on Sininen Reservi ry?
Se on osa meripuolustuksen tuotantoa, joka lujittaa maanpuolustustahtoa ja
vaalii perinteitä. Toiminnan perusteita ovat yhteistoiminta ja yhteisöllisyys.
Jäsenyhdistykset tarjoavat jatkuvan yhteyden eri joukoille harjoitus- ja
koulutustapahtumien välillä. Sininen Reservi toimii yhdessä Merivoimien,
Merivartiostojen, MPK:n ja taloudellisten tukijoiden kanssa.
Kuten pääkirjoituksessa totesin, vietimme 8. - 9.7.201 8 Merivoimien 1 00vuotispäivän yhteydessä M/S Pirkanmaan 1 0-vuotisjuhlaa Aura-joella.
Tarkemmin sanottuna vietimme toisen M/S Pirkanmaan ensimmäisen
kympin vuosijuhlaa. Merivoimien järjestelyissä näyttelyosastojen ja omien
alusten osalta mukana oli siis Sininen Reservi.
Suora lainaus Rannikon Puolustajasta nro 3/201 8:
Merivoimien kaikki alusluokat ja Sinisen Reservin M/S Pirkanmaa sekä M/S
Gyltö kiinnittyivät näytille. Aluksille pääsi yleisö myös vierailemaan.

Koska kelikin oli upea, uteliaita riitti koko päiväksi. Kiitoksia mielenkiinnosta!
Nuku Rauhassa Turku 201 8 - tapahtuma olikin sitten heti elokuussa 24. 25.8.201 8. Taas etsittiin laituripaikka Aura-joelta. Tapahtuma oli merellinen
kokonaisturvallisuustapahtuma, missä yleisölle avoimessa
ilmaistapahtumassa esiteltiin eri turvallisuusviranomaisten toimintaa.
Tapahtumaan osallistuivat myös eri järjestöt esimerkiksi kalustoesittelyin.
Siksi m/s Pirkanmaa oli tietysti mukana.
Suora lainaus taas Rannikon Puolustajasta nro 3/201 8:
Vapaaehtoisuuteen perustuva työ tarvitsee tukijansa ja lämmin kiitos
säätiöille, joiden tukea ilman moni edellä mainituista asioista olisi jäänyt
tekemättä tai ne eivät ainakaan olisi onnistuneet niin hyvin.

Puheenjohtajana kaappaan osan kiitoksista myös M/S Pirkanmaan
tukisäätiölle ja siinä aktiivisesti toimiville henkilöille!
Pekka Aalto
Puheenjohtaja
M/S Pirkanmaan tukisäätiö rs

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

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.
Timo Valli
Puheenjohtaja
timo.valli@iki.fi

Kari Näriäinen
Sihteeri
kari.nariainen@gmail.com

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

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

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
• Suunta-anturi : Nasa Marine
Compass Sensor
• Kaikuluotain : Clipper

• 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.

