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Pääkirjoitus

tarpeell inen saati in tehtyä. I tsel läni ol i vakaa aikomus olla talkoissa mukana,

mutta Paraisi l le asti päästyäni muut ol ivat jo saaneet hommat tehtyä ja

lähteneet koti in. Roolini ol isi ol lut se ”Pidä tota, hae tuo, etsi se” -mies.

Lienen siinä aika hyvä? Timo Vall in kirjoitus kertoo telakoinnista

perusteel l isemmin.

Olin varapuheenjohtaja Kari Leivaaran kanssa 7.1 0.201 9 Suomalaisel la

Klubil la Ruutiukkojen vieraana. Kari ol i mukana ti lkitsemässä tiedoissani

olevia aukkoja (ki itos ja onneksi). Ruutiukot on yksi Tampereen Suomalaisen

Klubin johtokunnan alaisista harrastuskerhoista olematta rekisteröity

yhdistys. Se on Klubin sisäinen senioriyhteisö, joka perustetti in aikanaan

yhdeksi klubi laisten veljespiiriksi. Jäsenet ”eivät enää ole mukana

työelämässä, mutta pysyttelevät vielä muonavahvuudessa”. Ruutiukot onkin

sangen vireä ja akti ivinen porukka, joka kokoontuu maanantaisin Klubil le

lounastamaan ja ruokailua edeltää aina joku esitelmä. Tällä kertaa oli

aiheena vapaaehtoinen pirkanmaalainen meripuolustus ja M/S Pirkanmaa.

Meitä ol i paikal la hätäisesti laskien vajaa kuusikymmentä lounastajaa,

vanhin ol i karvan alle satavuotias. Jälkeenpäin ajattel in, että tuosta

porukasta löytyisi vieläkin meil le akti iveja ja innokkaita eläkeläisiä

talkoohommiin. Olisinpa päässyt kertomaan toiminnastamme samalle

porukalle parikymmentä vuotta aikaisemmin!

ARVOISAT LUKIJAT

Tähän vuoteen mahtuu taas iloa ja surua.

Vuosia ja vuosia uskoll isena ja akti ivisena

hall ituksen jäsenenä ja asiamiehenä

tukisäätiössämme vaikuttanut Timo Riutta

on menehtynyt 71 -vuotiaana. Muistokirjoitus

on toisaalla tiedotteessa.

Telakointi vieti in onnistuneesti läpi ja kaikki



On erittäin antoisaa päästä puhumaan merkityksell isestä harrastuksestaan

täl laisel le kuul i jakunnalle. Mukana oli jopa sotaveteraani. Yhtäkään pulinan

tynkääkään en kuullut sal issa koko esitelmäni aikana. Kysymyksiä esitetti in

esityksen aikana ja sen jälkeen. Kukaan ei räplännyt kännykkäänsä. On se

vaan hienoa, että vanhemmil la herrasmiehil lä on kunnioitus esitelmöitsi jää

kohtaan ja käytöstavat hal lussa.

Käsittel in esityksessäni vapaaehtoista merell istä 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 mahdoll isuus tul la tutustumaan alukseen ja toimintaamme.

Sellainenhan järjestetään, jos kiinnostuneita ri ittää.

Tässä välissä on taas aika lausua suuret ki itokset Merivoimil le. Sanon

tämän ylpeänä ja nöyränä, mutta i lman heidän monimuotoista tukeaan

arvokas vapaaehtoinen meripuolustustyö olisi mahdotonta toteuttaa

nykyisessä laajuudessa. Kiitokset myös monivuotisi l le

yhteistyökumppaneil le, jotka ovat tukeneet tämänkin tiedotteen julkaisua.

Lopuksi tunnustus. En saanut järjestettyä osall istumistamme Tampereen

Hämeenpuiston puistofiestaan elokuussa. Vähäisiä resurssejamme söi

avainhenkilöiden henkilökohtaiset syyt ja telakoinnin vaatima työpanos.

Tul imme siihen tulokseen, että tähän projekti in meidän on saatava joku

yhteistyökumppani. Tarkoituksena olisi herätel lä yhteistyötä paikal l isten

reservijärjestöjen kanssa. MPK:n Hämeen maanpuolustuspiirin pääll ikkö

Matti Eskolan kanssa asiasta on jo käyty keskusteluakin.

Maanpuolustustahto ja yhteistyö, näil lä periaattei l la aaltoja päin!

Hyvää jatkoa kaiki l le luki joi l le!

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 asevelvol l isuutensa laivastossa ja se määritti hänen

harrastuksiaan loppuelämän ajan. Saaristolaivurin tutkinnonkin Timo suoritti

vuonna 1 988 ja l i ittyi 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 si inä sivussa myös avomerilaivurin

tutkinnon. Monien luottamustehtävien ansiosta hänet kutsutti in seuran

kunniajäseneksi vuonna 201 6.

Timo osall istui menestyksell isesti seuran järjestämiin venekilpai luihin ja

veneilyl i i ttojen järjestämiin karttanavigointiki lpai luihin. Hän sijoittui Suomen

mestaruuskilpai lussa 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

Reserviläisurheilul i i ton merimestaruuskilpai luissa kilpai l i jana, ki lpai lujen

johtajana, tuomaristossa, ratamestarina ja kaikissa muissa järjestelyihin

l i i ttyvissä tehtävissä.

M/S Pirkanmaan tukisäätiön asiamiehenä Timo toimi innokkaasti vuosina

2009 – 201 3. Tämän jälkeen hänet kutsutti in säätiön hall itukseen, jossa hän

toimi kuolemaansa saakka. Timosta jäi mieleen, että hän oli aina säätiön

kokouksissa ensimmäisenä paikal la. Minusta se kertoo paljon asenteesta ja

sitoutumisesta. Timo toimi myös M/S Pirkanmaan katsastajana monet

vuodet. Käytännössä Timo oli yhtäjaksoisesti mukana tavalla tai toisel la M/S

Pirkanmaan toiminnassa 2000-luvun alusta lähtien.

Hall ituksen jäsenenä opin tuntemaan Timon hyväntahtoisena ja sopeutu-



vana ihmisenä. Puheenjohtajakaudellani hän suoritti kaikki saamansa

tehtävät. Timon kokemusta, näkemystä ja miel ipiteitä tarvitti in moneen

otteeseen tukisäätiön toiminnassa sekä aluksen ylläpidossa ja

kul jettamisessa.

Timon muistoa kunnioittaen, vel jel l isesti

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 juhl i vi ime vuonna 25-vuotista taivaltaan.

Tänä aikana olemme tehneet paljon asioita oikein, mutta kaikkea

potentiaal ia 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 li ittyvät muutokset astuvat voimaan vuoden 2020 alusta. MPK:n

julkisia hal l intotehtäviä laajennetti in, samalla Puolustusvoimien ti laaman

soti laal l isen koulutuksen järjestämisvastuu siirretti in MPK: lta

Puolustusvoimil le. Lakimuutos vahvistaa paikal l ispuolustuksen asemaa

sekä selkeyttää Puolustusvoimien ja MPK:n välistä työnjakoa.

Soti laal l isia valmiuksia palveleva koulutus jatkuu MPK:n järjestämänä

toimintana. Uudistettu lainsäädäntö tuo tähän koulutukseen paljon uusia

mahdoll isuuksia. Myös osa aiemmin Puolustusvoimien ti laamana

järjestetystä koulutuksesta siirtyy muutosten seurauksena MPK:n

soti laal l isia valmiuksia palvelevaksi koulutukseksi.

Uuden aselain myötä MPK: l le vahvistetaan oikeus järjestää

ampumakoulutusta, joka on tärkeää osaavan reservin takaamiseksi. MPK. l la

on mahdoll ista antaa koulutusta Puolustusvoimien käytössä olevia aseita

vastaavil la aseil la. Valtioneuvoston asetuksella säädetään koulutuksen rajat,

mm. käytettävät asetyypit, kerral la koulutettavien enimmäismäärä ja

pisimmät ampumaetäisyydet. Laissa säädetään yksityiskohtaisesti ni istä

rajoista, joiden puitteissa reserviläiset ja ampumaurheilun harrastajat voivat

perustel luissa yksittäistapauksissa saada myös aseluvan lähtökohtaisesti

sivi i l ikäytössä kiel lettyihin aseisi in.



Vapaaehtoisen maanpuolustuksen asemaa parannetaan myös

kohdentamalla toimintaan lisää resursseja. Aluetoimistojen yhteyteen

palkataan MPK:n valmiuspääll iköitä, joiden tehtävänä on varmistaa

soti laal l isia valmiuksia palvelevan koulutuksen li ittymäpinnat

Puolustusvoimien antamaan soti laal l iseen koulutukseen. Lisäksi he

huolehtivat vapaaehtoisten rekrytoinnista ja tehtäväpolkujen suunnittelusta.

Toinen muutos on maksuttomuuden edistäminen, jol la mahdoll istetaan

kurssi laisen osall istuminen toimintaan ilman merkittävää omaa rahall ista

panostusta. Lisämäärärahoil la kyetään muun muassa pienentämään

SOTVA koulutukseen osall istuvien kurssimaksuja.

Resursseista tärkeimmät ovat kuitenkin edelleen vapaaehtoiset toimijamme.

MPK:n menestyksestä ja loistavista koulutustuloksista on kiittäminen

vapaaehtoisia sitoutuneita kurssinjohtaj ia, kouluttaj ia ja muita toimijoita - he

tuottavat koulutustuloksemme. Lain päivityksen myötä

vapaaehtoiskouluttaj ien tarve ja käyttömahdoll isuudet vähintään säilyvät ja

todennäköisesti laajenevat. Akti ivisia kouluttaj ia tul laan sijoittamaan

paikal l ispatal joonan johtajatehtäviin ja toisaalta paikal l ispatal joonaan

sijoitettuja johtaj ia pyritään rekrytoimaan MPK:n kouluttajapooli in.

Tervetuloa siis kouluttamaan ja kouluttautumaan – MPK:ssa on nyt taustat

turvattu !

Matti Eskola

MPK Häme piiripääl l ikkö



Turvallisesti vesillä naisille 27-29.9.201 9

Turvall isesti vesil lä naisi l le on MPK:n ja Naisten valmiusl i iton yhdessä

järjestämä kurssi, joka on suunnattu pelkästään naisi l le. Kurssin tavoitteena

on kehittää osall istuj ien tietoja ja taitoja turval l iseen li ikkumiseen vesil lä.

Kursseja järjestetään keväällä ja syksyllä ja tämän syksyn harjoituksen nimi

ol i Sirpa-1 9. Kursseja on järjestetty sekä Gyltön l innakesaarel la että Pansion

laivastoasemalla, missä myös tämän syksyinen harjoitus pidetti in.

I tse osall istuin kurssi laisena Turvall isesti vesil lä naisi l le harjoitukseen

Gyltössä keväällä 201 8. Tämä oli ensimmäinen meripuolen kurssi johon

osall istuin ja si itä innostuneena olen käynyt vi imeisen vuoden aikana monet

meripuolen kurssit, suurimman osan niistä M/S Pirkanmaalla. Sirpa-1 9

harjoituksessa olin M/S Pirkanmaalla kansimiehenä.

Perjantai-i l ta alkoi kurssi laisten varustautumisel la ja merenkulun perusteiden

luennolla. Me Pirkanmaalla suunnittel imme lauantain ajoa ja koulutusta

tutustuen toisi imme. Meitähän oli varsin sekalainen seurakunta miehistönä,

ol i Pirkanmaan meripuolustuskil lasta, Saaristomeren merivartioki l lasta,

Helsingin navigaatioseurasta ja ol ipa meitä yksi ki l latonkin (jonka

käännytystyö kiltalaiseksi alkoi väl ittömästi). Ja tietenkin nautimme

mahtavan iltapalan.

Lauantaina pääsimme tositoimiin, kun kurssi laiset astuivat alukseen kello

1 0. Pirkanmaa otti kyyti insä 6 ja Kiltavene Norppa 5 kurssi laista ja

suuntasimme merelle. Reittisuunnitelmana oli kiertää Luonnonmaa ja jos

aikaa jää (ja jäihän sitä) kiertää vielä Vepsän saaren kautta takaisin

Pansioon. Kurssi laiset jakautuivat kahteen ryhmään, joista toinen suuntasi

ohjaamoon ja toinen kannelle. Ohjaamossa kurssi laiset saivat vuorol laan

toimia tutkamittaajana, ruorimiehenä ja ohjai l i jana. Kannella opetelti in

solmuja ja tutkitti in karttaa. Hienosti kurssi laiset ottivat pestinsä ohjaamossa

ja kun kerran kurssi laisia ol i vain 6, ni in kerrankin jokainen sai rauhassa

opetel la.



Lauantai i l tapäiväl lä kurssi laisi l le pidetti in pelastautumisharjoitus sataman

rannassa. Kurssi laiset saivat päällensä pelastautumispuvut ja pääsivät

harjoittelemaan niiden kanssa toimimista vedessä, hyppyä veteen,

kokoontumista ja ryhmäuintia. I l tasel la lähdimme vielä koko kurssin voimin

M/S Pirkanmaalla merelle. Vajaan kahden tunnin lenkin aikana laskeutui

pimeä ja ajaessamme takaisin Pansioon kurssi laiset saivat hienon

kokemuksen pimeänavigoinnista.

Sunnuntaiaamuna kurssilaiset vaihtoivat päittäin alusta ja lauantain ohjelma

toteutetti in kurssin toisen puolen kanssa sil lä l isäyksellä että teimme 2 MOB

(mies yl i laidan) harjoitusta. Kaikki miehet saati in pelastettua.

Kaiken kaikkiaan hieno viikonloppu niin miehistöl lä kuin kurssi laisi l la. No,

eipä paljon muuta voinut odottaakaan, kun kyseessä on M/S Pirkanmaa.

Nähdään kevään kurssi l la!

Mahtavasta viikonlopusta kiittäen,

Kirsi Ahvas



Ylemmässä
kuvassa MOB-
harjoitus. "Kallea"
pelastetaan
venehaalla.

Ukko-Pekan sil lan
al itus on tarkkaa
puuhaa.



M/S Pirkanmaalla
2020 järjestettävät
Meripuolustuspiirin kurssit:

- Aluksen keväthuoltokurssi
- Väyläajoharjoitus
- Pimeäajoharjoitus
- Aluksen syyshuoltokurssi

Katso l isää MPK:n kurssi-
kalenterista keväällä 2020.



Telakointi 201 9

Tänä kesänä oli ohjelmassa M/s Pirkanmaan telakointi . Alus telakoidaan

rungon katsastusta varten viiden vuoden välein. Telakoinnissa huolletti in

aluksen runko ja pohja sekä tehti in runkokatsastus. Telakointi ol i kolmas

aluksen meil lä olon aikana. Sitä ennen huolsimme aluksen rungon heti sen

hankkimisen jälkeen. Edell isen telakoinnin hyvän dokumennoinnin johdosta

nyt ol i hyvin tiedossa, mitä ol i tarve tehdä sekä minkä verran mikin asia vie

aikaa ja materiaaleja.

Työt alkoivat maanantaina 1 0. kesäkuuta aluksen vetämisel lä telakkaan.

Kun alus oli ylhääl lä, mattasimme siniset kyl jet ja leikkasimme vanhat sinkit

irti . Osa sinkeistä suorastaan mureni käsiin. Sinkkien määrä ja si joittelu ol i

onnistunut, koska paikoissa mistä maali irtosi tul i vastaan teräslevy, jonka

pinnalla ol i ohut sähkökemial l isen elektrolyysin aikaansaama sinkkikerros.

Sen jälkeen tul i vuoroon pohjan sekä kylkien peseminen kuumavesipaine-

pesuri l la. Vuokrasimme tehokkaan pesurin konevuokraamosta ja edell isestä

kerrasta poiketen vuokraus kannatti , koska nyt aluksen peseminen kesti

kolmanneksen vähemmän aiempaan verrattuna sekä pesujälki ol i 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

tul i pal jon näkyvää aikaiseksi. Pesemisen jälkeen räl läköimme joitakin

paikkoja sekä kaavimme vielä irtoavia maaleja. Auringon kuivattua rungon

pesun jäl jet, 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 toisel la käsittelyl lä. Pohjamaa-

l ia maalatti in yhteensä viisi kerrosta paikkoihin, jotka pesun jälkeen tul ivat

pal jaal le metal l i l le. Aamupäiväl lä maalatti in siniset kyl jet ja i ltapäiväl lä musta

pohja. Taas paljon näkyvää ja kädenjäl jet hivel ivät itse kunkin miel iä.



Kolmantena päivänä oli suurimmat työt jo tehty, mutta kaikessa pienessä

vain kuluu yl lättävästi aikaa. Näin suunnitelmat lähteä il lasta koti in kariu-

tuivat ja vi imeisen hitsaussauman turasin ki inni varmaan iltayhdeksältä. Nyt

ol i kuitenkin pohjamaalattavat kohdat saaneet ri ittävästi pohjamaalikerrok-

sia, suurin osa maalauksista ol i tehty, sinkit ol i uusittu ja manebarin jääsuoja

ol i rakennettu uudelleen. Neljäntenä päivänä pakkasimme tavarat ja loimme

viime silmäykset alukseen.

Alus odotti torstaista maanantaihin maalien kuivumista. Sunnuntai-i l tana

maalasimme vielä pohjasta kohtia, joissa ei ol lut mustaa antifluidin maalia

estämässä kasvuston kiinnittymistä pohjaan. Tämä oli toinen johtamani

aluksen telakointi ja vi isi vuotta sitten edell isen telakoinnin jälkeen tehdyt

suunnitelmat ol ivat suureksi avuksi telakoinnissa. Samoin nyt on jo

olemassa karkeat suunnitelmat, kuinka ja mitä on tarve tehdä telakoinnissa

2024. Telakointi ol i osa MPK:n Meripuolustuspiirin kurssitarjontaa sekä

Meripuolustussäätiö ol i vahvana tukena materiaal ihankintojen taustal la.

Suuri ki itos kaiki l le telakointi in osall istuneil le.

Timo Vall i



Pohjan kuntoa heti noston jälkeen.



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



Alus valmiina vesil le laskuun.

Kohta vesi kannattelee alusta. Upea uusi maalipinta.



Pekka ja Pekka
haluavat tukea vapaaehtoista ja arvokasta

merellistä maanpuolustustyötä
satavuotiaan Suomen hyväksi.



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



T:mi Jaakko Raanamo

- Merel l isen 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

• Satel i ittivastaanotin: Furuno GP-33

• Tutka: Simrad RA 52

• Suunta-anturi: Nasa Marine

Compass Sensor

• Kaikuluotain : Cl ipper

• 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.




