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Pääkirjoitus

ARVOISAT LUKIJAT
Tähän vuoteen mahtuu taas iloa ja surua.
Vuosia ja vuosia uskollisena ja aktiivisena
hallituksen jäsenenä ja asiamiehenä
tukisäätiössämme vaikuttanut Timo Riutta
on menehtynyt 71 -vuotiaana. Muistokirjoitus
on toisaalla tiedotteessa.

Telakointi vietiin onnistuneesti läpi ja kaikki
tarpeellinen saatiin tehtyä. Itselläni oli vakaa aikomus olla talkoissa mukana,
mutta Paraisille asti päästyäni muut olivat jo saaneet hommat tehtyä ja
lähteneet kotiin. Roolini olisi ollut se ”Pidä tota, hae tuo, etsi se” -mies.
Lienen siinä aika hyvä? Timo Vallin kirjoitus kertoo telakoinnista
perusteellisemmin.
Olin varapuheenjohtaja Kari Leivaaran kanssa 7.1 0.201 9 Suomalaisella
Klubilla Ruutiukkojen vieraana. Kari oli mukana tilkitsemässä tiedoissani
olevia aukkoja (kiitos ja onneksi). Ruutiukot on yksi Tampereen Suomalaisen
Klubin johtokunnan alaisista harrastuskerhoista olematta rekisteröity
yhdistys. Se on Klubin sisäinen senioriyhteisö, joka perustettiin aikanaan
yhdeksi klubilaisten veljespiiriksi. Jäsenet ”eivät enää ole mukana
työelämässä, mutta pysyttelevät vielä muonavahvuudessa”. Ruutiukot onkin
sangen vireä ja aktiivinen porukka, joka kokoontuu maanantaisin Klubille
lounastamaan ja ruokailua edeltää aina joku esitelmä. Tällä kertaa oli
aiheena vapaaehtoinen pirkanmaalainen meripuolustus ja M/S Pirkanmaa.
Meitä oli paikalla hätäisesti laskien vajaa kuusikymmentä lounastajaa,
vanhin oli karvan alle satavuotias. Jälkeenpäin ajattelin, että tuosta
porukasta löytyisi vieläkin meille aktiiveja ja innokkaita eläkeläisiä
talkoohommiin. Olisinpa päässyt kertomaan toiminnastamme samalle
porukalle parikymmentä vuotta aikaisemmin!

On erittäin antoisaa päästä puhumaan merkityksellisestä harrastuksestaan
tällaiselle kuulijakunnalle. Mukana oli jopa sotaveteraani. Yhtäkään pulinan
tynkääkään en kuullut salissa koko esitelmäni aikana. Kysymyksiä esitettiin
esityksen aikana ja sen jälkeen. Kukaan ei räplännyt kännykkäänsä. On se
vaan hienoa, että vanhemmilla herrasmiehillä on kunnioitus esitelmöitsijää
kohtaan ja käytöstavat hallussa.
Käsittelin esityksessäni vapaaehtoista merellistä maanpuolustusta, MPK:ta
ja Sinistä reserviä. Tietysti pääpaino oli M/S Pirkanmaan toiminnassa. Aika
harva näytti tuntevan laivaston tai vapaaehtoisen maanpuolustuksen
toimintaa Turun saaristossa. Puheenjohtaja Jukka Solaa kiinnosti
Ruutiukkojen mahdollisuus tulla tutustumaan alukseen ja toimintaamme.
Sellainenhan järjestetään, jos kiinnostuneita riittää.
Tässä välissä on taas aika lausua suuret kiitokset Merivoimille. Sanon
tämän ylpeänä ja nöyränä, mutta ilman heidän monimuotoista tukeaan
arvokas vapaaehtoinen meripuolustustyö olisi mahdotonta toteuttaa
nykyisessä laajuudessa. Kiitokset myös monivuotisille
yhteistyökumppaneille, jotka ovat tukeneet tämänkin tiedotteen julkaisua.
Lopuksi tunnustus. En saanut järjestettyä osallistumistamme Tampereen
Hämeenpuiston puistofiestaan elokuussa. Vähäisiä resurssejamme söi
avainhenkilöiden henkilökohtaiset syyt ja telakoinnin vaatima työpanos.
Tulimme siihen tulokseen, että tähän projektiin meidän on saatava joku
yhteistyökumppani. Tarkoituksena olisi herätellä yhteistyötä paikallisten
reservijärjestöjen kanssa. MPK:n Hämeen maanpuolustuspiirin päällikkö
Matti Eskolan kanssa asiasta on jo käyty keskusteluakin.
Maanpuolustustahto ja yhteistyö, näillä periaatteilla aaltoja päin!
Hyvää jatkoa kaikille lukijoille!
Pekka Aalto
Puheenjohtaja
M/S Pirkanmaan tukisäätiö rs

Timo Riutta in memoriam
Tämän vuoden 201 9 kesäkuussa saimme suruviestin:
Timo Riutta on poistunut joukostamme.
Timo oli suorittanut asevelvollisuutensa laivastossa ja se määritti hänen
harrastuksiaan loppuelämän ajan. Saaristolaivurin tutkinnonkin Timo suoritti
vuonna 1 988 ja liittyi sen jälkeen Tampereen Navigaatioseuran jäseneksi. Ja
heti perään piti tietysti suorittaa rannikkolaivurin tutkinto. Tämän jälkeen
Timo toimi vuodesta 1 989 lähtien myös kurssien opettajana
Navigaatioseurassa ja hän suoritti siinä sivussa myös avomerilaivurin
tutkinnon. Monien luottamustehtävien ansiosta hänet kutsuttiin seuran
kunniajäseneksi vuonna 201 6.
Timo osallistui menestyksellisesti seuran järjestämiin venekilpailuihin ja
veneilyliittojen järjestämiin karttanavigointikilpailuihin. Hän sijoittui Suomen
mestaruuskilpailussa vuonna 1 995 kolmanneksi ja voitti samana vuonna
Pohjoismaiden mestaruuden. Lisäksi vuonna 2000 hän voitti Suomen
mestaruuden.
Timo oli myös Tampereen Reserviläisten jäsen. Hän oli mukana
Reserviläisurheiluliiton merimestaruuskilpailuissa kilpailijana, kilpailujen
johtajana, tuomaristossa, ratamestarina ja kaikissa muissa järjestelyihin
liittyvissä tehtävissä.
M/S Pirkanmaan tukisäätiön asiamiehenä Timo toimi innokkaasti vuosina
2009 – 201 3. Tämän jälkeen hänet kutsuttiin säätiön hallitukseen, jossa hän
toimi kuolemaansa saakka. Timosta jäi mieleen, että hän oli aina säätiön
kokouksissa ensimmäisenä paikalla. Minusta se kertoo paljon asenteesta ja
sitoutumisesta. Timo toimi myös M/S Pirkanmaan katsastajana monet
vuodet. Käytännössä Timo oli yhtäjaksoisesti mukana tavalla tai toisella M/S
Pirkanmaan toiminnassa 2000-luvun alusta lähtien.
Hallituksen jäsenenä opin tuntemaan Timon hyväntahtoisena ja sopeutu-

vana ihmisenä. Puheenjohtajakaudellani hän suoritti kaikki saamansa
tehtävät. Timon kokemusta, näkemystä ja mielipiteitä tarvittiin moneen
otteeseen tukisäätiön toiminnassa sekä aluksen ylläpidossa ja
kuljettamisessa.
Timon muistoa kunnioittaen, veljellisesti
M/S Pirkanmaan tukisäätiö
Pekka Aalto, puheenjohtaja

Tämäkin laiva nyt, rautaplootua, maalattua, perässä veden alla
pyörii propelli, takana savuttava korsteeni ja sumutorvi,
tämmöinen laiva, lieneekö, häipyy vielä sumuunkin.
Etäällä, väylällä, hiljaa sumutorvi pörrää, etääntyy.
Siellä menee joku toinen yksinäinen laiva sumussa,
eikä sekään näe eteensä, kulkee silti vain.
On yö, ja meri yksin, sumu seurana, ja pimeää ei ole koska pimeää ei
näe; taivaalta kuuluu mustien lokkien ääntely.

Juhani Tikkanen, Runoja merestä

Raikkaita tuulia MPK:n purjeisiin
Maanpuolustuskoulutusyhdistys juhli viime vuonna 25-vuotista taivaltaan.
Tänä aikana olemme tehneet paljon asioita oikein, mutta kaikkea
potentiaalia ei ole vielä käytetty. Vuosi sitten hyväksytty valtioneuvoston
puolustusselonteko antoi selkeän tehtävän kehittää MPK:n antamaa
vapaaehtoista maanpuolustuskoulutusta Puolustusvoimien strategisena
kumppanina.
Eduskunta hyväksyi 7.3.201 9 uuden vapaaehtoisen maanpuolustuslain,
johon liittyvät muutokset astuvat voimaan vuoden 2020 alusta. MPK:n
julkisia hallintotehtäviä laajennettiin, samalla Puolustusvoimien tilaaman
sotilaallisen koulutuksen järjestämisvastuu siirrettiin MPK:lta
Puolustusvoimille. Lakimuutos vahvistaa paikallispuolustuksen asemaa
sekä selkeyttää Puolustusvoimien ja MPK:n välistä työnjakoa.
Sotilaallisia valmiuksia palveleva koulutus jatkuu MPK:n järjestämänä
toimintana. Uudistettu lainsäädäntö tuo tähän koulutukseen paljon uusia
mahdollisuuksia. Myös osa aiemmin Puolustusvoimien tilaamana
järjestetystä koulutuksesta siirtyy muutosten seurauksena MPK:n
sotilaallisia valmiuksia palvelevaksi koulutukseksi.
Uuden aselain myötä MPK:lle vahvistetaan oikeus järjestää
ampumakoulutusta, joka on tärkeää osaavan reservin takaamiseksi. MPK.lla
on mahdollista antaa koulutusta Puolustusvoimien käytössä olevia aseita
vastaavilla aseilla. Valtioneuvoston asetuksella säädetään koulutuksen rajat,
mm. käytettävät asetyypit, kerralla koulutettavien enimmäismäärä ja
pisimmät ampumaetäisyydet. Laissa säädetään yksityiskohtaisesti niistä
rajoista, joiden puitteissa reserviläiset ja ampumaurheilun harrastajat voivat
perustelluissa yksittäistapauksissa saada myös aseluvan lähtökohtaisesti
siviilikäytössä kiellettyihin aseisiin.

Vapaaehtoisen maanpuolustuksen asemaa parannetaan myös
kohdentamalla toimintaan lisää resursseja. Aluetoimistojen yhteyteen
palkataan MPK:n valmiuspäälliköitä, joiden tehtävänä on varmistaa
sotilaallisia valmiuksia palvelevan koulutuksen liittymäpinnat
Puolustusvoimien antamaan sotilaalliseen koulutukseen. Lisäksi he
huolehtivat vapaaehtoisten rekrytoinnista ja tehtäväpolkujen suunnittelusta.
Toinen muutos on maksuttomuuden edistäminen, jolla mahdollistetaan
kurssilaisen osallistuminen toimintaan ilman merkittävää omaa rahallista
panostusta. Lisämäärärahoilla kyetään muun muassa pienentämään
SOTVA koulutukseen osallistuvien kurssimaksuja.
Resursseista tärkeimmät ovat kuitenkin edelleen vapaaehtoiset toimijamme.
MPK:n menestyksestä ja loistavista koulutustuloksista on kiittäminen
vapaaehtoisia sitoutuneita kurssinjohtajia, kouluttajia ja muita toimijoita - he
tuottavat koulutustuloksemme. Lain päivityksen myötä
vapaaehtoiskouluttajien tarve ja käyttömahdollisuudet vähintään säilyvät ja
todennäköisesti laajenevat. Aktiivisia kouluttajia tullaan sijoittamaan
paikallispataljoonan johtajatehtäviin ja toisaalta paikallispataljoonaan
sijoitettuja johtajia pyritään rekrytoimaan MPK:n kouluttajapooliin.
Tervetuloa siis kouluttamaan ja kouluttautumaan – MPK:ssa on nyt taustat
turvattu !
Matti Eskola
MPK Häme piiripäällikkö

Turvallisesti vesillä naisille 27-29.9.201 9
Turvallisesti vesillä naisille on MPK:n ja Naisten valmiusliiton yhdessä
järjestämä kurssi, joka on suunnattu pelkästään naisille. Kurssin tavoitteena
on kehittää osallistujien tietoja ja taitoja turvalliseen liikkumiseen vesillä.
Kursseja järjestetään keväällä ja syksyllä ja tämän syksyn harjoituksen nimi
oli Sirpa-1 9. Kursseja on järjestetty sekä Gyltön linnakesaarella että Pansion
laivastoasemalla, missä myös tämän syksyinen harjoitus pidettiin.
Itse osallistuin kurssilaisena Turvallisesti vesillä naisille harjoitukseen
Gyltössä keväällä 201 8. Tämä oli ensimmäinen meripuolen kurssi johon
osallistuin ja siitä innostuneena olen käynyt viimeisen vuoden aikana monet
meripuolen kurssit, suurimman osan niistä M/S Pirkanmaalla. Sirpa-1 9
harjoituksessa olin M/S Pirkanmaalla kansimiehenä.
Perjantai-ilta alkoi kurssilaisten varustautumisella ja merenkulun perusteiden
luennolla. Me Pirkanmaalla suunnittelimme lauantain ajoa ja koulutusta
tutustuen toisiimme. Meitähän oli varsin sekalainen seurakunta miehistönä,
oli Pirkanmaan meripuolustuskillasta, Saaristomeren merivartiokillasta,
Helsingin navigaatioseurasta ja olipa meitä yksi killatonkin (jonka
käännytystyö kiltalaiseksi alkoi välittömästi). Ja tietenkin nautimme
mahtavan iltapalan.
Lauantaina pääsimme tositoimiin, kun kurssilaiset astuivat alukseen kello
1 0. Pirkanmaa otti kyytiinsä 6 ja Kiltavene Norppa 5 kurssilaista ja
suuntasimme merelle. Reittisuunnitelmana oli kiertää Luonnonmaa ja jos
aikaa jää (ja jäihän sitä) kiertää vielä Vepsän saaren kautta takaisin
Pansioon. Kurssilaiset jakautuivat kahteen ryhmään, joista toinen suuntasi
ohjaamoon ja toinen kannelle. Ohjaamossa kurssilaiset saivat vuorollaan
toimia tutkamittaajana, ruorimiehenä ja ohjailijana. Kannella opeteltiin
solmuja ja tutkittiin karttaa. Hienosti kurssilaiset ottivat pestinsä ohjaamossa
ja kun kerran kurssilaisia oli vain 6, niin kerrankin jokainen sai rauhassa
opetella.

Lauantai iltapäivällä kurssilaisille pidettiin pelastautumisharjoitus sataman
rannassa. Kurssilaiset saivat päällensä pelastautumispuvut ja pääsivät
harjoittelemaan niiden kanssa toimimista vedessä, hyppyä veteen,
kokoontumista ja ryhmäuintia. Iltasella lähdimme vielä koko kurssin voimin
M/S Pirkanmaalla merelle. Vajaan kahden tunnin lenkin aikana laskeutui
pimeä ja ajaessamme takaisin Pansioon kurssilaiset saivat hienon
kokemuksen pimeänavigoinnista.
Sunnuntaiaamuna kurssilaiset vaihtoivat päittäin alusta ja lauantain ohjelma
toteutettiin kurssin toisen puolen kanssa sillä lisäyksellä että teimme 2 MOB
(mies yli laidan) harjoitusta. Kaikki miehet saatiin pelastettua.
Kaiken kaikkiaan hieno viikonloppu niin miehistöllä kuin kurssilaisilla. No,
eipä paljon muuta voinut odottaakaan, kun kyseessä on M/S Pirkanmaa.
Nähdään kevään kurssilla!
Mahtavasta viikonlopusta kiittäen,
Kirsi Ahvas

Ylemmässä
kuvassa MOBharjoitus. "Kallea"
pelastetaan
venehaalla.

Ukko-Pekan sillan
alitus on tarkkaa
puuhaa.

M/S Pirkanmaalla
2020 järjestettävät
Meripuolustuspiirin kurssit:
- Aluksen keväthuoltokurssi
- Väyläajoharjoitus
- Pimeäajoharjoitus
- Aluksen syyshuoltokurssi
Katso lisää MPK:n kurssikalenterista keväällä 2020.

Telakointi 201 9
Tänä kesänä oli ohjelmassa M/s Pirkanmaan telakointi. Alus telakoidaan
rungon katsastusta varten viiden vuoden välein. Telakoinnissa huollettiin
aluksen runko ja pohja sekä tehtiin runkokatsastus. Telakointi oli kolmas
aluksen meillä olon aikana. Sitä ennen huolsimme aluksen rungon heti sen
hankkimisen jälkeen. Edellisen telakoinnin hyvän dokumennoinnin johdosta
nyt oli hyvin tiedossa, mitä oli tarve tehdä sekä minkä verran mikin asia vie
aikaa ja materiaaleja.
Työt alkoivat maanantaina 1 0. kesäkuuta aluksen vetämisellä telakkaan.
Kun alus oli ylhäällä, mattasimme siniset kyljet ja leikkasimme vanhat sinkit
irti. Osa sinkeistä suorastaan mureni käsiin. Sinkkien määrä ja sijoittelu oli
onnistunut, koska paikoissa mistä maali irtosi tuli vastaan teräslevy, jonka
pinnalla oli ohut sähkökemiallisen elektrolyysin aikaansaama sinkkikerros.
Sen jälkeen tuli vuoroon pohjan sekä kylkien peseminen kuumavesipainepesurilla. Vuokrasimme tehokkaan pesurin konevuokraamosta ja edellisestä
kerrasta poiketen vuokraus kannatti, koska nyt aluksen peseminen kesti
kolmanneksen vähemmän aiempaan verrattuna sekä pesujälki oli parempi.
Kuvista näkee pohjan ja maalien kuntoa ennen pesua ja pesun jälkeen.
Tässä vaiheessa oli jo nähtävissä, että mitään yllättävää ei tule vastaan.
Peseminen oli ensimmäisen telakointipäivän näyttävin suorite, koska siinä
tuli paljon näkyvää aikaiseksi. Pesemisen jälkeen rälläköimme joitakin
paikkoja sekä kaavimme vielä irtoavia maaleja. Auringon kuivattua rungon
pesun jäljet, pääsimme maalaamaan ensimmäisen pohjamaalikerroksen
pohjan ja kylkien paikkoihin, mistä vanha maali irtosi. Ensimmäinen päivä oli
tehokas, mikä takasi sen että telakointi pysyi hyvin aikataulussa.
Toinen päivä alkoi pohjamaalattavien kohtien toisella käsittelyllä. Pohjamaalia maalattiin yhteensä viisi kerrosta paikkoihin, jotka pesun jälkeen tulivat
paljaalle metallille. Aamupäivällä maalattiin siniset kyljet ja iltapäivällä musta
pohja. Taas paljon näkyvää ja kädenjäljet hivelivät itse kunkin mieliä.

Kolmantena päivänä oli suurimmat työt jo tehty, mutta kaikessa pienessä
vain kuluu yllättävästi aikaa. Näin suunnitelmat lähteä illasta kotiin kariutuivat ja viimeisen hitsaussauman turasin kiinni varmaan iltayhdeksältä. Nyt
oli kuitenkin pohjamaalattavat kohdat saaneet riittävästi pohjamaalikerroksia, suurin osa maalauksista oli tehty, sinkit oli uusittu ja manebarin jääsuoja
oli rakennettu uudelleen. Neljäntenä päivänä pakkasimme tavarat ja loimme
viime silmäykset alukseen.
Alus odotti torstaista maanantaihin maalien kuivumista. Sunnuntai-iltana
maalasimme vielä pohjasta kohtia, joissa ei ollut mustaa antifluidin maalia
estämässä kasvuston kiinnittymistä pohjaan. Tämä oli toinen johtamani
aluksen telakointi ja viisi vuotta sitten edellisen telakoinnin jälkeen tehdyt
suunnitelmat olivat suureksi avuksi telakoinnissa. Samoin nyt on jo
olemassa karkeat suunnitelmat, kuinka ja mitä on tarve tehdä telakoinnissa
2024. Telakointi oli osa MPK:n Meripuolustuspiirin kurssitarjontaa sekä
Meripuolustussäätiö oli vahvana tukena materiaalihankintojen taustalla.
Suuri kiitos kaikille telakointiin osallistuneille.
Timo Valli

Pohjan kuntoa heti noston jälkeen.

Tässä kuvaparissa näkyy hyvin pohja ennen pesua sekä
pesun jälkeen.
Alemmassa kuvassa pohjan peseminen käynnissä.

Alus valmiina vesille laskuun.

Kohta vesi kannattelee alusta. Upea uusi maalipinta.

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

T:mi Jaakko Raanamo
- Merellisen maanpuolustuksen tukija -

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.

