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1. LIITTOVALTUUSTON KOKOUS JA JÄRJESTÖJEN YHTEINEN MAAN-
PUOLUSTUSJUHLA OULUSSA

Maanpuolustuskiltojen lii ovaltuuston syyskokous ja liiton perinteinen valtakun-
nallinen maanpuolustusjuhla pidetään tänä vuonna yhteisenä tapahtumaviikon-
vaihteena Reserviläisliiton, Suomen Reserviupseeriliiton, Maanpuolustusnaisten
liiton ja Reserviläisurheiluliiton kanssa. Liitot kokoustavat itsenäises , mu a ilta-
ohjelma ja maanpuolustusjuhla vietetään yhdessä. Tapahtuma on Oulussa pe-su
22.-24.11. Kokoushotelli on Radisson Blu Hotel. Sunnuntaina pide ävä maanpuo-
lustusjuhla on Oulun Rauhanyhdistyksen juhlasalissa. Lauantain illalliskor t (50 eu-
roa/kpl) lunastetaan RES:n verkkokaupasta osoi eesta www.reservilaislii o.fi

Lii ohallituksen kokous on perjantaina klo 17 hotelli Radisson Blu’n Ranta-kabine ssa ja
lii ovaltuuston kokous lauantaina klo 14 Toivo-kabine ssa.

2. JOULUAATON KUNNIAVARTIO HIETANIEMESSÄ
Liitolla on perinteiseen tapaan jouluaa ona kunniavar ovuoro

Hietaniemen sankarihaudoilla. Vuoromme on klo 14:30-15:00.
Jos haluat osallistua tähän arvokkaaseen tehtävään, ilmoi audu
viimeistään maanantaina 10.12. => toimisto@mpkl
tai 040 554 8805.

Kunniavar oon mahtuu max. 12 henkilöä ja parillinen määrä.
Lähetämme tarkemman ohjeistuksen kunniavar oon osallistu-
ville. HUOM. Liiton var ovuorossa asuna on yhtenäinen tumma siviiliasu.

3. TURVALLISUUSPOLITIIKAN SEMINAARI TURPO-2014
MPKL:n perinteisen turvallisuuspolii sen seminaarin aiheet ovat pohjoismainen puo-

lustusyhteistyö, kansainvälinen yhteistyö ja vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen
rooli tulevaisuudessa <—> sijoi amaton reservi. Seminaariohjelmaa työstetään parhail-
laan. Julkistamme ilmoi autumisohjeet liiton seuraavassa edo eessa. Älä siis il-
moi audu vielä. Laita jo kalenteriisi Turpo-2014 -merkintä
lauantaille 1.2.2014.

Seminaariin voivat osallistua Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) jäsenjärjestöjen
jäsenet. Seminaari maksaa osallistujille 20 euroa. Pitopaikka on tu uun tapaan Santaha-
mina, Maanpuolustuskorkeakoulun luokkarakennuksen auditorio.

4. UUSI KILTA LIITON JÄSENEKSI
M/S Pirkanmaa aluksen ympärille peruste u perinnekilta Pirkanmaan Meripuolustuskil-

ta hyväksy in liiton jäseneksi. Killan ko paikka on Tampere.  Puheenjohtaja on Timo
Valli p. 040 833 7213 ja sihteeri Kari Näriäinen p. 050 411 0011.

5. TUE SOTIEMME VETERAANEJA NÄKYVÄSTI
Marraskuun alkaessa päivä pimenee en sestään ja nyt onkin viimeistään hyvä aika

lai aa heijas n heilumaan. Veteraaniheijas nta kantamalla turvaat oman matkasi ja sa-
malla tuet yli 90 vuoden keski-iän saavu aneita veteraaneja. Heijas mia myydään verk-
kokaupassa veteraanit.fi ja R-Kioskeilla.

Vain joka toinen suomalainen muistaa käy ää heijas nta. Muistatko sinä?



6. KILLOILLE ERIKOISHINTAISET LIPUT HAMINA TATTOOSEEN 2014
Kansainvälinen Hamina Ta oo Fes vaali järjestetään jälleen 29.7.-2.8.2014.  Lipunmyyn  aloite in ryhmille maanantaina
16.09.2013.

Hinnat kiltojen ryhmille ovat:
- 38€/lippu 31.12.2013 saakka
+ Lippupalvelun laskutuslisä 10 €/varaus, min 10 hlöä/ryhmä

1.1.2014 alkaen lipun hinta on:
- 43€/lippu 31.3.2014 saakka ja 45€/lippu 1.4.2014 alkaen, 50 €/lippu por lta

Ryhmävarauksia voi e tehdä Hamina Ta oon toimistoon syys-marraskuun aikana ma-pe klo 9-11 ja 12-14 välisinä aikoina puh.
040 199 1426 sähköpos  ta oo@hamina.fi

Ta oo-toimistosta ennalta varatut liput on vahviste ava viimeistään 12.12.2013.
Laskun eräpäivä on 31.12.2013.

Varauksia vastaano avat projek assisten  Salla Forsell ja hallinnon sihteeri Tuula Malo.

Lipunmyyn  siirtyy joulukuun alusta kokonaan Lippupalvelulle, jolloin liput tulevat yleiseen myyn in Lippupalvelun jakeluverkos-
ton kau a. Siirrämme tuolloin kaikki ryhmävaraukset Lippupalveluun. Mahdolliset varaustanne koskevat muutokset voi e ko.
ajankohdan jälkeen ilmoi aa suoraan Lippupalveluun puh. 0600 10 800.

7. KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA UUDESTA JÄSENREKISTERIJÄRJESTELMÄSTÄ
Jäsen edo eesta lueskelin selvitystä rekisteristä ja muutamia asioita tuli he  mieleen.

K: Jäsenmaksut on suunniteltu laskute avan ensimmäisen kerran helmikuun lopussa. Meilläkin vuosikokous on toukokuussa.
Näin ollen emme voi lai aa vuoden alussa jäsenmaksun suuruu a vuodelle 2014 (kiltamme osuus) järjestelmään kun sitä ei vielä
ole pääte y. Näin ollen meidän osalta ja varmaan monen muunkin killan osalta em. laskutusajankohta ei voi toteutua.
V: Näin se on. meidän täytyy sopia kiltakohtaises  jäsenmaksulaskutus ensimmäisen vuoden (2014) osalta.

K: Todetaan myös, e ä jäsenmaksut lähetetään sähköpos in mikäli sellainen on rekisterissä. Meillä osoi eita on melkoises ,
mu a tutkimusten mukaan niistä on virheellisiä n. 20 %. Jos lasku lähetetään sähköpos lla, herjaako järjestelmä e ei vies ä ole
voitu toimi aa perille. Tällöinhän sähköpos osoite on poiste ava rekisteristä.
V: Kyllä herjaa. Näin paljastuvat väärät osoi eet ja pääkäy äjä poistaa sähköpos osoi een rekisteristä ja lähe ää jäsenmaksulas-
kun pos tse.

K: Ohjeista ei käynyt ilmi, maksaako pos maksut MPKL vai kilta. Jos se tulee killan piikkiin niinkuin aiemminkin, kilta voinee
pää ää missä muodossa laskutus hoidetaan vai voiko? Hieman arvelu aa miten jäsenistö suhtautuu sähköpos laskutukseen täs-
sä kohderyhmässä vaikka nykypäivänä sellaiseen kovas  ollaankin menossa.
V: MPKL maksaa pos maksun ja myös karhulaskujen pos maksun. Kaiken muun mahdollisen jäsenkirje yms. sellaisen pos tuksen
maksaa kilta.

K:.  Onko jäsenmaksujen tulou aminen neljässä osassa lyöty täysin lukkoon? Esim. kiltamme jäsenistö hoitaa jäsenmaksun ensim-
mäisen laskun perusteella noin 70 %:ses . Kun jäsenmaksu päätetään toukokuussa, laskutus pitää tehdä väli ömäs , jo a eräpäi-
vä olisi kesäkuussa ja saisimme rahamme vielä kesäkuun lopussa. Muussa tapauksessa seuraava maksu olisi vasta syyskuun lopus-
sa. Jos näin kävisi, n. 9500 euroa olisi MPKL:n "käytössä" kolme kuukau a eikä meidän.
V: Paras tapa on sopia asia kiltakohtaises  niiden kiltojen osalta, joilla jäsenmaksu määritetään vasta myöhemmin keväällä. Eikö-
hän asia järjestetä teidän killan osalta parhaalla mahdollisella tavalla. Aika suurella osalla killoista jäsenmaksun suuruus seuraaval-
le vuodelle määrätään killan syyskokouksessa.

K: Aiemmin on keskusteltu edo amisen osalta myös mahdollisuudesta käy ää teks viestejä. Silmiini ei osunut, e ä sellaista
voitaisiin tehdä. Miten on?
V: Asia selvinnee seuraavissa työryhmäpalavereissa.



HELIKOPTERIKILTA SAI OMAN LIPUN
Helikopterikilta sai 26.10.2013 oman lippunsa.  Lippu luovute in juhlalli-

sen naulaus- ja vihkimis laisuuden pää eeksi Helikopterikillalle.

Lipun lahjoi aja, tekniikan tohtori Eino Rantala koros  lipun
merkitystä kiltalaisille ”Lippu on killan tunnus. Se on symboli,
joka yhdistää samaan kiltaan kuuluvia henkilöitä. Helikopteri-
killan lipulla on vankka ja varma yhdistävä merkitys kiltalaisil-
lemme - niin so lashenkilöstölle kuin siviilissä helikopterien
kanssa toimiville henkilöille.  Se on yhdistävä tekijä. Lippu yh-
distää, lippu kokoaa.   Helikopterikillan lipussa tunnuksena on
sudenkorento.  Sen toisessa kädessä oleva miekka symbolisoi
taistelijoiden osuu a ja toisessa kädessä oleva pelastusrengas ilmentää
helikoptereiden käy öä pelastustarkoituksiin.  Se on ylpeyden aihe.  Li-
pun alla voidaan toteu aa Helikopterikillan perustarkoitusta: maanpuo-
lustushengen ja helikopteriperinteiden vaalimista sekä helikopteritehtä-
vissä palvelleiden ja alasta kiinnostuneiden yhdyssiteenä toimimista.”
Lipun naulaajina oli arvovaltainen joukko killan sidosryhmän edustajia ja
lipun tunnuksen suunni elija, lahjoi aja sekä hallituksen jäseniä.  En-
simmäisenä naulaajana toimi Seppo Koskelainen, joka 1.6.1962 lensi en-
simmäisen helikopterin ,HR-2, U in yhdessä  Simo Wirkkulan kanssa.
Seppo Koskelainen on myöskin suunnitellut sudenkorentotunnuksen ,
joka  esiintyy Helikopterikillan lipussa.  Seitsemäntenä vuorossa oli Maa-
puolustuskiltojen lii o ry:n 2. varapuheenjohtaja Ma  Mikkonen.

TYKISTÖPRIKAATIN KILTA JUHLI NIINISALOSSA
Sadekaan ei haitannut juhlamieltä, kun Tykistöprikaa n Kilta ry vie  50 -

vuo sjuhlapäiväänsä 26. lokakuuta ko varuskunnassaan Tykistöprikaa ssa.  Perinteises-
 kiltajuhla alkoi seppeleenlasku laisuudella Talvisotaan lähdön muistomerkillä.

Varuskuntakerhon loihin saapui lähes 150 henkeä joukossaan Tykistöprikaa n Killan jä-
senkiltojen edustajia, puolustusvoimien henkilöstöä ja killan ystäviä. Juhlapuhujaksi oli
saatu kansanedustaja, Puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Jussi Niinistö, jonka maan-
puolustushenkeä koho ava puhe nosta  tunnelmaa en sestään. Killan historiikkiosuu-
den hoi  viihdy ävään tapaansa toimi aja Kalevi Virtanen. Lisäksi juhlaan toivat ter-
vehdyksensä niin Tykistöprikaa , Porin prikaa , Tykkimiehet ry kuin myös kiltojen ka o-
järjestö Maanpuolustuskiltojen Lii o ry. Ilman mieskuorolaulua ei kunnon juhlaa saada
aikaan ja to ahan toki paikalle saapuivat Ikaalisten Mieslaulajat johtajansa Marja Nur-
misen kera. Juhlan juonsi leppoisaan tapaan Kankaanpään Seudun Tykistökillan puheen-
johtaja Hannu Ve enranta. Juhlassa saa in myös nau a vuoden lopulla pitkän taipa-
leensa pää ävän Satakunnan So lassoi okunnan musiikista. Ja myös huomioimisia ja-
e in ak ivisille toimijoille. - Sirkka Ojala

KILTAPIIRIT JA KILLAT KERTOVAT

Lipun lahjoi aja tekn. tri. Eino Rantala

Juhlapuheen pi  puolustusvaliokunnan åuheen-
johtaja, kansanedustaja Jussi Niinistö.

Killan nykyinen puheenjohtaja (oik.) Kalervo (Kalle)
Salonen Mittamies- ja Topografikillasta luovutti syys-
kokouksen jälkeen killan vetovastuun Turun Seudun
Tykistökillalle ja sen puheenjohtaja Orvo Haavistolle
vuosiksi 2014 - 2015. Samalla Killan varapuheenjoh-
tajuus siirtyi Rauman Seudun Tykistökillalle ja sen
puheenjohtaja Heikki M. Nurmelle.

Ennen kiltajuhlaa laskettiin seppele Talviso-
taan lähdön muistomerkille. Seppelettä las-
kemassa olivat Tykistöprikaatin komentaja
eversti Pertti Lahtinen, Killan puheenjohtaja
Kalervo Salonen ja varapuheenjohtaja Orvo
Haavisto.

Lipun naulaajina olivat arvovaltainen joukko killan
sidosryhmän edustajia ja lipun tunnuksen suun-



RESERVIRATSASTAJAT VAALIVAT PERINTEITÄ
Reserviratsastajat ak ivinen ydinjoukko kokoontui 2-3.11 Pyhäinpäivän kunniaksi syk-

syisen, perinteisen hevostelupäivän merkeissä mu a tällä kertaa ei ollutkaan ohjelmassa
mitään ko rintaman hevostöitä, aiempien vuosien tapaan, vaan kiltaveljet val-
mis vat perinteiset hevosvetoiset työkärryt puheenjohtaja Kuisman johdolla
hänen laa miensa tarkkojen piirustusten mukaan. Tämä on yksi suomalaiseen
hevosmiestaitoon ja perinteeseen lii yvä osa-alue, joka on hyvä siirtää myös
tuleville sukupolville.

Lauantai-aamuna alkoivat ahkerat kiltalaiset tutkia epämääräisen näköistä
lautakasaa, joka oli auton peräkärryn päällä. Tuumasta toimeen. Hetken ku-
lu ua oli jo kärryn runkopuut saha uina. Tässä projek ssa yhdiste in sopi-
vas  hieman vanhaa ja uu a, kärryn akseli oli nimi äin alkuperäinen 1950-
luvun hevoskärryn akseli, jossa oli Nokian kumitehtaan valmistamat ”Paavo” -
hevoskärryn renkaat. Päivä kului ra oisas , kun ahkeroi in ja muistel in mu-
kavia asioita aina 1950-luvulta 2010-luvulle saakka. Koin suurena rikkautena
sen e ä sain runsaan katsauksen maamme historiaa niin ”Stadista”, Kylmä-
koskelta kuin Sallastakin. Päivä pää yi hämärän tuloon ja oli aika siirtyä kahvi-
pöytään luomaan strategiat iltaa ja seuraavaa päivää varten. Illalla oli vuorossa mur-
heentorjuntailtamat, joissa saimme nau a Talon emännän Tainan kauniista laulusta ja
kuulimme duon Kuisma&Leh nen tulkintoja tutuista sota-ajan lauluista.

Sunnuntaina saimme kärryt viimeistä hienosäätöä vaille valmiiksi ja joukkojen ko u a-
misvaihe alkoi. Osallistujat totesivat lähes yhteen ääneen e ä  ”tätähän myö tehhään
tostekkii ja houkutellaan muitakii mukkaan”.  Reserviratsastajat on kaikkien aselajien
ratsastus ja hevosharrastajia kokoava perinnekilta ja se ylläpitää puolustusvoimien rat-
sastus ja kuormastoperinne ä.  Lopuksi siteeraan Tuntema oman so laan luutnan
Vilho Koskelaa sanoin: ”Asialliset hommat suoritetaan, muuten ollaan kuin Ellun kanat”.
Aika velikul a ... - Mika Leh nen

PIRKANMAAN MERIPUOLUSTUSKILTA PERUSTETTIIN
Merivoimien vuosipäivän aa ona 8.7.2013 peruste in Tampereella Pirkanmaan Meri-

puolustuskilta RY -niminen yhdistys. Ajatus killan perustamisesta on ollut esillä jo alku-
vuodesta 2013. Tarkoituksena killan perustamisella on luoda Pirkanmaa-
koulutusaluksen toiminnassa mukana oleville henkilöille oma yhteisö, jonka kanssa si-
dosryhmät - esim. Maanpuolustuskoulutusyhdistys - voivat virallises  toimia.
Pirkanmaan Meripuolustuskillan säännöt hyväksy in Paten  ja rekisterihallituksessa
27.9.2013. Kilta hyväksy in 16.10.2013 Maanpuolustuskiltojen lii o ry:n jäseneksi. Kil-
lan jäsenmäärä on tällä hetkellä yksitoista henkeä.

ETELÄ-SUOMEN KILTAPIIRI TEKEE RETKEN HAMINA TATTOOSEEN
2014

Kiltapiiri järjestää perinteisen Hamina Ta oo  festvaaliretken  so lasmusiikin lähteille
lauantaina, elokuun 2 päivänä 2014. Ra oisan bussimatkan lomassa lounas-
tamme menomatkalla mielly ävässä kesäisessä ympäristössä, nau mme Ha-
minan valleilla toinen toistaan upeammista marssimusiikkiesityksistä ja pa-
laamme illansuussa takaisin Helsinkiin. Kaikesta tästä pääset nau maan suo-
ri amalla retken omakustannusosuuden 40 euroa/henkilö  Etelä-Suomen Kil-
tapiiri ry:n pankki lille FI22 1378 3500 0679 68 marraskuun 20. päivään men-
nessä. Kiltapiiri saa marraskuun loppuun mennessä latuista lipuista erikois-
alennuksen. Merkitse Tiedonantoja-ken ään osallistujan nimi/nimet sekä Ha-
mina Ta oo. Bussi täy yy ilmoi autumisjärjestyksessä, joten varmista mu-
kaanpääsy toimimalla ripeäs !
Lisä etoja ja ilmoi autumisen varmistus: mo.v.var ainen@luukku.com tai
puh. 050 545 5927. Näiden ilmoi autumisten perusteella lähetämme osallis-
tujille matkan tarkemman ohjelman ja aikataulun.

Reserviratsastajien valmistamat hevosvetoi-
set työkärryt. - Kuva: Mika Lehtinen

M/S Pirkanmaa



POHJOIS-SUOMEN KILTAPIIRI KUTSUUS SYYSKOKOUKSEEN
Arvoisa Pohjois-Suomen kiltapiirin jäsenkillan edustaja. Pohjois-Suomen Kiltapiiri ry:n syyskokous

pidetään torstaina 21.11.2013 klo 18.00 alkaen Reserviläisjärjestöjen toimisto loissa, osoi eessa:
Aleksanterinkatu 13 A 12, 90100 Oulu  (4. kerros, ovisummeri alhaalla, puhelin Seppo Suhonen:
040 552 4678). Hallituksen kokous on klo 17.00 ennen syyskokousta samassa paikassa.
Syyskokouksen asioina ovat normaalit syyskokousasiat. Hallitus odo aa kiltojen esityksiä kiltapii-
rin hallitukseen erovuoroisten lalle tai uudelleen valitsemiseksi.

Syyskokouksessa meillä on vieraana MPKL ry:n lii ohallituksen puheenjohtaja Pauli Mikkola. Hän
kertoo MPKL:n kuulumiset kokousväelle ja kuuntelee kiltaväen toiveita liitolle. Toivotaan runsasta
osano oa ja ak ivista keskustelua. Huomioi myös Pohjois-Suomen Kiltapiiri ry:n lipunnaulaus -
laisuus lauantaina 23.11.2013 klo 09.00.

POHJOIS-KARJALAN PRIKAATIN KILLAN SYYSKOKOUS 25.11.
Pohjois-Karjalan Prikaa n Killan syyskokous ON 25.11.2013, Itä-Suomen Aluehallintovi-

raston auditoriossa, Torikatu 36 Joensuu.

Ohjelma:
16.30 Kahvi.
17.00 Aluehallintoviraston tervehdys, pelastusylitarkastaja Kullervo Lehikoinen.
17.15 Esitelmä laisuus, aiheena uusi taistelutapa ja varusmiespalvelus Kainuun Prikaa-

ssa evers luutnan  Kari Pie läinen Kainuun Prikaa .
18.30 Pohjois-Karjalan Prikaa n Kilta Ry:n syyskokous.

Tervetuloa!

PIRKANMAAN VIESTIKILTA KOKOUSTI TAMPEREELLA
Pirkanmaan Vies killan syyskokous pide in Museokeskus Vapriikin loissa sunnuntai-

na 3.11.2013 Tampellan alueella Tampereella. Kokouksen yhteydessä PVK:n jäsen Jussi
Harola esi eli ennakolta marraskuun aikana julkaistavaa teostaan Yhteys! edonanto- ja
vies välineitä Suomen Puolusvoimissa. Kustantaja on Koala-Kustannus.
Samalla tutuistuimme Kiinan ensimmäisen keisarin Qin Shi Huangdin yli 2000 vuo a
vanhaan Terrako a-armeijaa koskevaan näy elyyn, joka on auki vielä tämän kuun.

OSASTO LAURI TÖRNIN PARTIO TESTASI SOTILASTAITONSA
Osasto Lauri Törni Perinnekillan nelihenkinen par o osallistui valtakunnalliseen syysjo-

tokseen Vantaalla. Kyseessä oli kahden vuorokauden mi ainen so lastaitokilpailu, jossa
oli kaksi sarjaa: Törni, joka oli kilpasarja ja Suomen So las, joka oli yleinen sarja. Kilpailu
aloite in muodostamalla joukko ken äolosuhteissa. Kun par o oli sonnustautunut käs-
kyn mukaiseen varustukseen, se ilmoi autui lähtöpaikalla.

Yösuunnistuksesa mita in marssikuntoa, suunnistustaitoa ja varustuksen maastokel-
poisuu a. Toisena päivänä oli tekninen vaihe, joka sisälsi erilaisia tehtävärasteja.

Teknisen vaiheen pääty yä par onjohtaja sai käskyn tak sta vaihe a varten. Se alkoi
Törni-sarjalla aamuyöllä ja Suomen So las -sarjalla aamulla. Törni-sarjan vahvuudesta
yksi joutui jäämään tästä vaiheesta pois, joten se suorite in vajaalla miehistöllä.

Os. Lauri Törni Perinnekillan puolesta puheenjohtaja Pauliina Laramee luovu  voi a-
jajoukkueille Lauri Törni kuvateoksen sekä paidat. Kiitämme kaikkia joukkueita ja järjes-
täjiä hienosta kilpailusta. Teks  ja kuva: Hannu Hyvämäki

Pirkanmaan Vies killan jäsen Jussi Harola esi elemässä kirjaansa Yhteys!
Tiedonanto- ja vies välineitä Suomen puolustusvoimissa.
Kuva: Veikko Kuumola

Os. Lauri Törni Perinnekilta valtakunnallisessa
syysjotoksessa Vantaalla. Kuva: Hannu Hyvämäki



● Varusmiesten arkeen virkistystä salibandysta
Puolustusvoimat ja Suomen Salibandylii o solmivat yhteistyösopimuksen kahdeksi vuodeksi. Sopimuksen päätavoi-

te on kannustaa nuoria liikkumaan. Salibandy on jo varusmiesten suosiossa, sopimus tuo myös lajin ohjaamisen op-
pia liikunnan amma laisille puolustusvoimissa. Varuskunnalliset salibandytapahtumat monipuolistavat sekä virkistävät palvelus-
ajan arkea, mikä tukee palveluksen mielekkyy ä. Varuskuntakiertueella varusmies voi kehi ää pelitaitojaan sekä saada salibandyn
täh pelaajilta tekniikkaneuvoja.
- Yhteistyön päämäärä on kannustaa nuoria liikkumaan sekä lisäämään liikunta-ak ivisuu aan myös ennen palvelukseen astumis-
ta, puolustusvoimien henkilöstöpäällikkö kenraalimajuri Sakari Honkamaa kuvaa tavoi eita.  Salibandy on yksi suositummista lii-
kuntamuodoista nuorten ja varusmiesten keskuudessa. Laji tarjoaa vaihtelua varusmiesten liikuntaan.

Salibandysopimukseen kuuluu koulu ajille ja varusmiesjohtajille anne ava koulutus. Pistemestari-pelin koulutus sekä koulu aji-
en valmennus kasva avat salibandyn lajiosaamista puolustusvoimissa.

Puolustusvoimien liikuntaohjelmassa salibandy on suosikkilaji. Sitä pelaavat varusmiehet ja henkilöstö kaikissa joukko-osastoissa.
Puolustusvoimissa on laadukkaat salibandyn harrastamisen olosuhteet, sillä lähes jokaisessa varusmieskoulutusta antavassa jouk-
ko-osastossa on hyvät liikuntahallit. Suomen Salibandylii o on luonteva yhteistyökumppani. Sopimus Suomen Salibandyliiton
kanssa vahvistaa puolustusvoimien kuvaa liikuntamyönteisenä työantajana. Puolustusvoimat tulee näkymään myös salibandyn
naisten MM2015 ja Salibandyliigan tukijana.

● Evers  Feldt Tykistöprikaa n komentajaksi
Puolustusvoimain komentaja on määrännyt evers  Mikael Feld n Tykistöprikaa n komentajaksi ja evers  Per  Lah sen tykistön

tarkastajaksi 1.11.2013 lukien. Evers  Feldt, joka tällä hetkellä on Porin prikaa n esikuntapäällikkö, siirtyy marraskuun alusta Ty-
kistöprikaa n komentajaksi ja Tykistöprikaa n nykyinen komentaja, evers  Lah nen tykistöntarkastajaksi suunni eluosastolle
Maavoimien esikuntaan. Uudeksi esikuntapäälliköksi Porin prikaa in on määrä y evers luutnan  Janne Jaakkola. Hän on tällä
hetkellä erikoisoperaa o-osaston komentaja U n jääkärirykmen ssä.
Lisäksi puolustusvoimain komentaja on määrännyt seuraavia upseereita uusiin tehtäviin:
- Evers luutnan  Jukka Kentala on määrä y Pioneerirykmen n komentajaksi 20.11.2013. Hän on tällä hetkellä osastoesiupseeri
suunni eluosastolla Maavoimien esikunnassa.
- Evers luutnan  Aki Ho  on määrä y Salpausselän ilmatorjuntapa eriston komentajaksi Karjalan prikaa in 1.11.2013 lukien.
Hän on tällä hetkellä pääope aja Maanpuolustuskorkeakoulun sotatekniikan laitoksella.
- Evers luutnan  Juha Pekka Mäkelä on määrä y Tammisaaren rannikkopataljoonan komentajaksi Uudenmaan prikaa in
1.11.2013 lukien. Hän on tällä hetkellä tutkijaupseeri Maanpuolustuskorkeakoulun strategian laitoksella.

● Merivoimien komentaja vaihtui
Merivoimien komentaja kontra-amiraali Veli-Jukka Pennala luovu  merivoimien komentajan tehtävät
seuraajalleen, kontra-amiraali Kari Takaselle lokakuun lopuussa Merivoimien esikunnassa.
Merivoimien komentaja, kontra-amiraali Takanen on aikaisemmin toiminut puolustusvoimien
suunni elupäällikkönä. Aiemmin hän on työskennellyt muun muassa puolustusvoimien
valmiuspäällikkönä ja Saaristomeren meripuolustusalueen komentajana.

● Maavoimien NH90-päivystyshelikopteri au oi kadonneen etsinnässä
Maavoimien päivystysvalmiudessa ollut NH90-kuljetushelikopteri suori  onnistunees
Keski-Suomen poliisin virka-aputehtävän kadonneen henkilön etsimiseksi Päijänteen alueelta
30. lokakuuta 2013. Etsi ävä henkilö oli lähtenyt veneilemään Päijänteelle istai-iltana 29.10. ja oli ol-
lut kateissa yön yli. Päivystyshelikopteri löysi etsi ävän henkilön hyvässä kunnossa veneestänsä. Vene oli juu unut kivikkoon ran-
nan läheisyyteen. Puolustusvoimien toisena päätehtävänä on tukea muita viranomaisia. Puolustusvoimat antaa vuosi ain yli 500
kertaa virka-apua muille viranomaisille. Puolustusvoimilla on merki ävä määrä eto-taitoa, erikoiskoulute ua henkilöstöä ja eri-
koisvarustusta, joilla voidaan tukea muuta yhteiskuntaa.

● Puolustusvoimien vaatetushuoltoa kehitetään
Puolustusministeri Carl Haglund on 7.11.2013 pää änyt, e ä puolustusvoimien vaatetushuolto toteutetaan 1.1.2015 alkaen puo-
lustusvoimien omana toimintana Puolustusvoimien vaatetuskorjaamon toimesta. Vaihtoehtona oli toteu aa vaatetushuolto valta-
kunnallisen tai alueellisen kumppanuuden kau a. Lue lisää: h p://www.defmin.fi/?9_m=5651&s=8&l=fi

Pv:n pute pirisee

Kontra-amiraali Kari Takanen
Kuva: Puolustusvoimat



CHEVALIERKAARTI-KIRJA TARJOAA AIEMMIN JULKAISEMATONTA MATERIAALIA MANNERHEIMIN AJAN
PIETARISTA

Vera von Fersenin ja Georges Bibikoffin kirjoi ama Chevalierkaar – Mannerheimin rykmen  ker-
too ainutlaatuisin kuvin ja tekstein keisarillisen Venäjän elii joukosta, sen kaikkein arvostetuim-
masta ratsuväkirykmen stä, jonka palvelukseen G. Mannerheim astui 23-vuo aana vuonna 1891.
Kirja kertoo chevalierkaar laisten uskollisesta palveluksesta sodan ja vallankumouksen rauha o-
mina aikoina sekä Mannerheimin myöhemmistä yhteyksistä emigraa ossa asuviin rykmen tove-
reihinsa. Teos kuvaa eläväs  Venäjän hovin loistoa ja keisariperhe ä upseereiden silmin.
Rykmen n vaiheista on säilynyt kaar n omassa arkistossa auten sta, ennen julkaisematonta
muistelma- ja valokuvamateriaalia upseerien itsensä kertomana. Kirjantekijät saivat käy öönsä
"Chevalierkaar n perheen" kokoamat muistelmat sekä kuva-albumit, joista kirjaan poimi in sato-
ja ennen julkaisema omia kuvia 1870-luvulta alkaen. Kuvitusta täydenne in lisäksi valokuvilla
Eremitaasin ja Mannerheim-museon kokoelmista.

Kuva: Hänen Majestee nsa eskadroonassa palveleva korne  Mannerheim keskellä hovipalvelusunivormussa, hänen va-
semmalla puolellaan eskadroonan vah mestari ja oikealla puolellaan aliupseeri. Harmaan man elin vieressä istuu ratsu-
palvelija. Valokuva, jonka pohjalta tämä värite y versio
on tehty 1896, on ote u 1892. (Kuvalähde: Chevalierkaar n perhe)

Kirjoi ajien esi ely: Vera von Fersen Historioitsija, FM. Mannerheim-museon intenden  1998–2012. Kirjoi anut Mannerheim-
sää ön historian, Suomen Marsalkka Mannerheimin perinnesää ön historiikin sekä useita ar kkeleita Suomen marsalkasta.
Georges Bibikoff Chevalierkaar n upseerin poika, diplomi-insinööri. Työskennellyt Etelä-Amerikassa, Afrikassa ja Ranskassa. Kir-
joi anut 1992 Ranskassa julkaistun kirjan Chevalierkaar n historia (ranskaksi ja venäjäksi). Kaksi Biblikoffin suvun edustajaa palveli
kaar ssa jo sen perustamisen 1724 aikaan ja Georges Bibikoffin isä rykmen n viimeisiin vaiheisiin 1917 as .

Vera von Fersen & Georgers Bibikoff
CHEVALIERKAARTI
Mannerheimin rykmen
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 2013
Sido u, kuvitus, 396 sivua, ovh 35 € | ISBN 978-952-222-438-5
Lisä edot: edo aja Min u Nikkilä, SKS, min u.nikkila@finlit.fi, p. 040 736 1313

NAISTEN SOTA-AJAN HISTORIAA KIRJOITTAMASSA - VAIETTU TARINA
"Olen 94-vuo as, enkä tunne voimieni rii ävän kirjoi amaan omaa kirjaa. Mu a jos olisi joku ihminen, se olisi sentään hyvä, e ä

voisin tuoda totuu a monelle väärinkäsitetylle asialle." Lundilaisen etokirjailijan Johanna Parikka Altensted n kynnysmatolle
marraskuussa 2012 tupsahtaneen kirjeen oli kirjoi anut Mannerheimin edustelupäällikön Aladar Paasosen puoliso Flora Bartha
Paasonen. Tästä kirjeestä sai alkunsa ainutlaatuinen kirjaprojek , joka julkaistaa nyt nimellä Flora Bartha Paasonen - Vaie u tarina.

Philadelphiassa asuva Flora Paasonen kertoi kirjeessään haluavansa korjata miehestään esite yjä virheellisiä etoja. Parikka Al-
tenstedt läh  saman en tapaamaan Paasosta. Kirjaprojek n aikana kirjailija on käynyt kaksi kertaa Philadelphiassa sekä tavannut
Floran ty ären Tuulikki Paasosen ja muita sukulaisia.

Kielitaitoinen ja hyvin koulute u unkaritar Flora Paasonen piileskeli ja piilo eli perhe ään sotavuosina sekä kylmän sodan alussa
eri puolilla Eurooppaa muun muassa Ruotsissa, missä häntä au oi Stella Polaris -operaa osta tutun Ro nerosin kartanon omista-
japerhe. Kuusi maata ja ainakin 33 osoite a myöhemmin Paasoset muu vat Yhdysvaltoihin, missä Aladar siirtyi CIA:n palveluk-
seen. Flora Paasonen puolestaan hankki 50-vuo aana Washingtonin yliopistosta audiologian maisterin paperit, joilla hän sai työtä
ja omat tulot. Niillä rahoilla hän si en os  talon McCloskey-kadulta Flourtownista. Aladár vie  siellä viimeiset vuotensa ennen
kuolemaansa 1974.
Kielitaitoinen ja hyvin koulute u unkaritar Flora Paasonen piileskeli ja piilo eli perhe ään sotavuosina sekä kylmän sodan alussa

eri puolilla Eurooppaa muun muassa Ruotsissa, missä häntä au oi Stella Polaris -operaa osta tutun Ro nerosin kartanon omista-
japerhe. Kuusi maata ja ainakin 33 osoite a myöhemmin Paasoset muu vat Yhdysvaltoihin, missä Aladar siirtyi CIA:n palveluk-
seen. Flora Paasonen puolestaan hankki 50-vuo aana Washingtonin yliopistosta audiologian maisterin paperit, joilla hän sai työtä
ja omat tulot. Niillä rahoilla hän si en os  talon McCloskey-kadulta Flourtownista. Aladár vie  siellä viimeiset vuotensa ennen
kuolemaansa 1974. Kirjan perus edot: Flora Bartha Paasonen - Vaie u tarina, Johanna Parikka Altenstedt, ISBN 978-952-291-010-
3, 266 sivua, sido u, sh. 32 euroa.
Lisä etoja www.docendo.fi tai Johanna Parikka Altenstedt jpa@altenstedt.se, puhelin +460 8661 812.

Kiltalaisen kirjapalsta



Määräpäivä = pitää olla perillä liiton toimistolla

Marraskuu 2013
pe 22.11. Lii ohallituksen kokous Oulussa
la 23.11. Lii ovaltuuston syyskokous Oulussa
su 24.11. RES, RUL, MNL ja MPKL yhteinen maanpuolustusjuhla Oulussa

Joulukuu 2013
pe 13.12. Lii ohallituksen kokous Helsingissä

Tammikuu 2014
ke 15.1. Val ollisten kunniamerkkiesitysten määräpäivä

Helmikuu 2014
pe 28.2. Kilta-ansiomitaliesitysten määräpäivä (myönnetään 4.6.)

Maaliskuu
päivä ilm. myöh. Lii ovaltuuston kokous Lahdessa

Huhtikuu 2014
päivä ilm. myöh. Lii okokous Hämeenlinnassa
su 15.4. Kiltaris ehdotusten määräpäivä (myönnetään 4.6.)

Syyskuu 2015
to-su 3.-6.9. Turvallisuus ja Puolustus 2015 -messut, Messu- ja Urheilukeskus, Tampere

Kysy liittohallitukselta

Mikä mie ty ää? Mikä mä ää? Mikä ilahdu aa? Mitä liitolle kuuluu? Askarru aako kiltatyön tulevaisuus?
Onko ehdotuksia toiminnan kehi ämiseen? Kysy, ehdota, vinkkaa, kri soi, kiitä.

Lähetä vies si sähköpos in toimisto@mpkl.fi  ja osoita se joko lii ohallitukselle yleises  tai kohdista se etylle lii ohallituksen
edustajalle. Välitän vies si eteenpäin ja saat vastauksen sähköpos isi. Julkaisemme toimituksen valinnan mukaan viestejä vastauk-
sineen liiton tulevissa edo eissa. Vies n lähe äjä jätetään mainitsema a ellei toisin erikseen pyydetä.

Liiton myyntiartikkelit

www.mpkl.fi

Maanpuolustuskiltojen liiton toimintakalenteri


