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Pääkirjoitus

ARVOISAT LUKIJAT

Viime vuonna kirjoitin, että vuoteen mahtuu
taas iloa ja surua. Nyt on pakko todeta, että
ilonaiheet ovat kyllä vähissä ja korona
aiheuttaa harmeja vielä pitkän aikaa. No
tietysti löytyy jotain positiivistakin sentään –
alus on pärjännyt olosuhteisiin nähden hyvin
yksin Pansiossa murjottaessaan!
Vapaaehtoinen pirkanmaalainen meripuolustustoiminta on jäänyt täysin
palavereiden ja etäpalavereiden varaan. Tartuntariskien vuoksi kaikki
kulkuluvat Pansioon pantiin hyllylle, mikä oli täysin ymmärrettävä ja
hyväksyttävä ratkaisu.
Kesän myötä huoli aluksen kunnosta kasvoi, varsinkin kun merivesiputkien
huolto oli jäänyt kesken. Sinänsä suoranaista uppoamisvaaraa ei tietenkään
ollut, mutta moni asia vaati tarkistamista ja tilanteen arviointia.
”Suurimman tartuntariskin Puolustusvoimissa aiheuttaa kontaktit
Puolustusvoimien ulkopuolelle ja tartunnat varusmiesten välillä ovat olleet
harvinaisia. Puolustusvoimat on muokannut kansallista ja kansainvälistä
harjoitustoimintaa vastaamaan koronaviruksen aiheuttamaan haasteeseen.
Puolustusvoimat on peruuttanut osallistumisen useisiin kansainvälisiin
harjoituksiin ja kansallisten harjoitusten toteutustavassa käytetään aina
tapauskohtaista harkintaa.” M/S Pirkanmaan osalta tämä tarkoitti koko

vuoden MPK:n kurssien peruuntumista ja aluksen jäämistä satamaan
ainakin täksi vuodeksi.

Syksyn tullen saimme sitten rantavahdilta illalla 1 0.9. viestin, että laivan
toinen peräköysi oli katkennut. Vahti oli omatoimisesti lisännyt kelalta
kiinnitysköyttä. Suuret kiitokset!

Tapaus herätti syysmyrskyjen myötä hallituksen miettimään aluksen
tarkistamista ja kunnossapitotarpeen selvittämistä. Saatuani käsityksen
oleellisimmista ennen talvea aluksella tarkastettavista ja huollettavista
asioista, otin yhteyttä Rannikkolaivaston komentaja Jukka Anteroiseen.
Pääsimme nopeasti yksimielisyyteen siitä, mikä on aluksen kunnossapidon
kannalta tärkeää ja millä ehdoilla pääsemme alukselle riskeeraamatta
henkilökuntaa ja varusmiehiä. Suuret kiitokset!
Konepäällikkö Timo Valli kertoo enemmän näistä toimenpiteistä toisaalla
tässä tiedotteessa. Hänen johdollaan kolmen henkilön huoltoryhmä sai luvat
käydä aluksella kahtena lauantaina.
M/S Pirkanmaan kaikki sidosryhmät ovat sitoutuneet COVID-viruksen
torjuntaan ja kaikki vapaaehtoistoiminnallemme aiheutuneet häiriöt on vain
hyväksyttävä. Puolustusvoimat tiedottaa, että terveys on tällä hetkellä
keskeisin toimintaa ohjaava tekijä. Tästä pidetään kiinni.
Olo on silti monestakin syystä vähintäänkin turhautunut. Yrittäjänä olen
kuitenkin opetellut olemaan murehtimatta liikaa asioita, mihin en voi itse
vaikuttaa. Presidentti Niinistön sanoin: ”Kyllä minä uskon, että me
selviämme. Mutta vaurioita tulee. Toisaalta tulee varmasti myös sellaisia
kokemuksia, jotka lähentävät meitä toisiimme.”

Toivottavasti kevään tullen pääsemme taas haistelemaan merta ja pärskeitä,
sitä malttamattomana odottelemme!
Hyvää jatkoa kaikille lukijoille!
Marraskuussa 2020
Pekka Aalto
Puheenjohtaja
040 500 7798

MPK:n tervehdys Pirkanmaan tukisäätiön vuosijulkaisuun
Lakiin vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta tehtiin merkittäviä muutoksia,
jotka astuivat voimaan 1 .1 .2020. Kuluvan vuoden piti näin ollen olla uuden
lain ensimmäinen soveltamisvuosi. Tunnetuista syistä tälle vuodelle
laadittuja suunnitelmia ei kuitenkaan ollut mahdollista noudattaa. MPK:n
lähiopetus oli kokonaan estynyt 1 2.3-1 .6.2020 ja monenlaisia paikallisia
rajoituksia on jouduttu noudattamaan myös sen jälkeen.
On tässä uudessa tilanteessa ollut hyviäkin puolia. Verkko-opetusta on
kehitetty ja vapaaehtoisten aikaa on jäänyt uusien koulutusohjelmien
laatimiseen. Ajatus on, että MPK:n SOTVA-koulutus tästä lähtien pääosin
perustuu MPK:n koulutusohjelmiin. Tavoite on, että tämän myötä
koulutuksen laatu paranee ja koulutus yhtenäistyy eri puolilla maata.
Yhteensä näitä SOTVA-koulutusohjelmia on kymmeniä, meripuolustuspiirissäkin kymmenkunta. Samalla tarkoitus on ryhtyä, nykyistä selvästi
laajemmassa mittakaavassa, käyttämään verkko-opetusta ja PVMOODLE:a.
Ensi vuoden suunnitelmat ovat jo hyvin pitkällä ja aikaisempaan verrattuna
ainakin kaksi asiaa nousee esille.
MPK:n kiväärihankinnan myötä ammuntojen määrää on tarkoitus lisätä.
SOTVA-ammunnat toteutetaan valtioneuvoston asetukseen sisältyvän
ampumaohjelmiston mukaan ja yhdistyslain mukainen (VARTU) ampumatoiminta perustuu lajiliittojen sääntöihin. MPK:n toimijoita koulutetaan
johtamaan molempia ammuntatyyppejä (ja lisäksi pv:n perusammuntoja).
Tarkoitus on myös tarjota reserviläisille parempia mahdollisuuksia testauttaa
ja kehittää omaa toimintakykyä.
Meripuolustuspiirin merenkulkutoiminnassa tarkastellaan omien veneiden
asemaa kriittisesti suhteessa tuotettuihin koulutusvuorokausiin. Yksi uusi
vene, Pia Elisabeth (ent. U-601 ), on liittynyt koulutusveneviirikköön.
Toivotan Pirkanmaan väelle ja muillekin lukijoille hyvää vuotta 2021 .
Toivotaan, että ensi vuosi voidaan toteuttaa suunnitelmien mukaan.
Meripuolustuspiirin piiripäällikkö Henrik Nysten

M/S Pirkanmaalle suunnitellut
Meripuolustuspiirin kurssit 2021 :
- Aluksen keväthuoltokurssi
- Aluksen vahtipäällikkökurssi
- Kevään yhteisharjoitus, Pansio
- Merivoimien vuosipäivä
- Russarön merikuljetukset
- Väyläajoharjoitus
- Syksyn yhteisharjoitus, Pansio
- Pimeäajoharjoitus
- Aluksen syyshuoltokurssi
Katso tarkennukset MPK:n kurssikalenterista keväällä 2021 .

Pekka
haluaa tukea vapaaehtoista ja arvokasta
merellistä maanpuolustustyötä
satakolmevuotiaan Suomen hyväksi.
T:mi Jaakko Raanamo
- Merellisen
maanpuolustuksen tukija -

Kannen alta ja päältä

Korona on sotkenut koko yhteiskunnan ja kai oikeastaan koko
maailmankin. Vuoden ensimäinen vierailu aluksella onnistui vasta lokakuun
viimeisenä lauantaina, johtuen merivoimien kiristyneistä määräyksistä.
Keväällä ja kesällä MPK oli myös keskeyttänyt toiminnan kuten muutkin
yhteiskunnan tahot. Näistä syistä johtuen alus on seisonut turvallisesti ja
tiukasti kotilaiturissaan.
Jotain viestiä kesän mittaan on toki kuulunut ja luottamus aluksen kuntoon
on kestänyt hyvänä. Ainoa vahinko, jos sitä vahingoksi voi sanoa, oli kun
kesän aikana toinen peräköysistä oli hankautunut laiturin reunaa vasten
poikki. Meillä on jo vuosia ollut tapana syksyisin laittaa sekä perään että
keulaan tuplaköydet joista toinen on löysemmällä kuin toinen siitä syystä
että vain toinen köysi on suuremmassa rasituksessa ja näin toinen köysi on
pienemmällä rasituksella ja valmiina toisen pettäessä ottamaan
kuormituksen vastaan. Nyt näimme homman toimivan myös käytännössä.
Ensimmäinen odotuksen paikka oli, kuinka kannen maalaus on kestänyt
sään rasituksen ja onko maali päästänyt ruosteen lävitseen. Kaikki oli
kuitenkin paremmin kuin odotin ja oikeastaan vain etukannella oli pari
kohtaa joista ruoste oli päässyt läpi. Tiedotteessa on kaksi kuvaa aluksesta
ulkoa päin joista näkee hyvin yleisilmeen.
Seuraavaksi menin kannen alle haistelemaan onko ilmassa mitään outoa
tuoksua, ei ollut, sisäilma oli kuivaa ja raikasta. Akustot ovat olleet oma
arvoitus. Kesällä on kerran vaihdettu ylläpitolatausta akustosta toiseen
mutta akusto on kuitenkin ollut pitkään käyttämättä. Kulutusakkujen jännite
ei ollut laskenut liian alas joten uskon niiden olevan käyttökunnossa.
Käynnistysakut ovat kysymysmerkki. Emme päässeet kokeilemaan
koneiden käynnistämistä joten varsinainen testaaminen jää marraskuun
loppuun. Brygalla testasimme merenkulkulaitteet. Kaikki lähtivät hyvin
toimaan liki vuoden seisomisen jälkeen. Näin voi todeta aluksen olevan
hyvin merikelpoisessa kunnossa. Samoin webasto kännistyi ja käytimme
sitä koko päivän. Seuraavaksi on vuorossa merivesiputkiston uusiminen ja
marraskuun lopussa pääsemme asentamaan uusia putkia.
Timo Valli

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 Pansiossa järjestettävään yhteisharjoitukseen.
Timo Valli
Puheenjohtaja
timo.valli@iki.fi

Kari Näriäinen
Sihteeri
kari.nariainen@gmail.com

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

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.

