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1. VIELÄ EHDIT - ILMOITTAUDU MUKAAN RITARIHUONEELLE

Tule kanssamme juhlistamaan lippujuhlapäivää. Ehdit ilmoittautua vielä
ensi viikon puoliväliin asti.
Saavu myös seuraamaan PV:n lippujuhlaparaatia sekä veteraanien
ja maanpuolustusjärjestöjen lippulinnaa. Maanpuolustuskiltojen liiton
sekä kiltojen lippuja on tietysti mukana. Liiton lippua kantaa Veli Hynni-
nen Jääkäritykistön Killasta. Paraatikatselmus ja ohimarssi on Senaa-
tintorilla. Paraatiin osallistuu noin 1.200 miestä ja naista sekä noin 50
ajoneuvoa. Puolustusvoimien ja maanpuolustusjärjestöjen seppeleet
lasketaan Hietaniemen hautausmaalla Sankariristille ja marsalkka
Mannerheimin haudalle aamulla klo 8:00.
Katso tarkempaa infoa tiedotteen liitteestä.

2. LIPPUJUHLAPÄIVÄNÄ KIITETÄÄN

Puolustusvoimain lippujuhlapäivänä 4.6. huomioidaan ansioitunut
maanpuolustustyö. Vapaaehtoisen maanpuolustuksen ansioista kiite-
tään lukuisia MPKL:n kiltalaisia. Myönnetyt kilta-ansiomitalit sekä ho-

peiset ja pronssiset kiltaristit julkistetaan liiton nettisivuilla 4.6.

3. KILTATOIMINTA ON AVOINTA KAIKILLE

Helsingin Sanomat kirjoitti (21.5.) vapaaehtoisesta maanpuolustus-
työstä ja sitä tekevistä järjestöistä. Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen
edellinen puheenjohtaja Harri Kainulainen kertoi pohtineensa ”pitäisikö
olla järjestö, jossa ei katsota sotilasarvoa, aselajia tai sukupuolta.”

Maanpuolustuskiltojen liitto on ollut tällainen järjestö perustamisestaan
lähtien, vuodesta 1963. Kaikille avoimen toimintatavan ominaisuus
kirjattiin tuolloin liiton sääntöihin. Liitto on vapaaehtoisen maanpuolus-
tuksen kansalaisjärjestö, jonka periaatteisiin on sen perustamisesta
lähtien kuulunut, että jäseneksi voivat liittyä sotilasarvoon, sukupuoleen
ja ikään katsomatta kaikki kansalaiset, jotka ovat kiinnostuneita vapaa-
ehtoisesta maanpuolustustyöstä. Maanpuolustuskiltaan voi liittyä niin
tykkimies kuin kenraalikin.

HS:n artikkelissa mainittiin myös Gaia Consultingin tekemän tutki-
mustuloksen perusteella arvio, että maassa on vain 20.000 aktiivista

Toimisto tiedottaa

1.

4.

LIPPUJUHLAPÄIVÄN BUFFET

Etelä-Suomen kiltapiirin ja MPKL:n perinteinen lippujuhlapäivän buffet on
maanantaina 4.6. klo 17:30-20:00 Ritarihuoneella, os. Ritarikatu 1, Hki.

Buffetin hinta 25e sisältää alkudrinkin sekä tarjoilun juomineen.

Kaikki maanpuolustushenkiset ovat tervetulleita.

Sisäänpääsyliput tilataan ennakkoon viimeistään 30.5.
joko sähköpostitse toimisto@mpkl.  tai puhelimitse 
040 554 8805 arkisin klo 9-15.

Tumma puku ja kunniamerkit.

Oheinen teksti on
tarjottu julkaistavaksi
Helsingin Sanomissa
liiton puheenjohtajan
allekirjoittamana.



vapaaehtoisen maanpuolustuksen yhdistysjäsentä, vaikka jäsenmäärä
järjestöissä on yli 100.000. Vanhempi osastoesiupseeri Asko Valta puo-
lustusministeriöstä totesi, että maanpuolustustyötä tehdään suurella
sydämellä ja aatoksella. Tämä pitää täysin paikkansa.

Maanpuolustuskilloissa jokainen jäsen tekee arvokasta työtä. Jokainen
jäsen on liitolle ja sen edustamalle arvomaailmalle yhtä tärkeä. Osa jä-
senistä tekee työtään aktiivisesti kentällä; järjestää, tiedottaa, kouluttaa,
kokoustaa ja koordinoi yhdistyksensä toimintaa. Osa jäsenistä osal-
listuu toimintaan, koulutuksiin, tapahtumiin ja puolustushistoriallisiin
kiltamatkoihin oman mielenkiintonsa ja vapaa-aikansa puitteissa. Osa
jäsenistä osallistuu seuraamalla toimintaa aktiivisesti kotisohvaltaan.
Jokainen heistä edistää ja vaalii omalla panoksellaan, omalla tavallaan
maanpuolustustahtoa ja itsenäisen isänmaamme arvoja ja perinteitä.
Meille jokainen heistä on aktiivinen jäsen.

4. SUOMEN KILTAPÄIVÄT

Suuresti harmitellen joudumme ilmoittamaan, että ensialkuun innolla
odotettu Suomen kiltapäivät -tapahtuma 16.-17.6. koki todella ikävän
mahalaskun. Vähäisen osallistujamäärän vuoksi tapahtuma on peruttu.
Minimiosallistujamäärä oli 40. Ilmoittautuneita tuli vain 19. Peruutukses-
ta on tiedotettu henkilökohtaisesti kaikille ilmoittautuneille.
Lisätietoja => markopatrakka@phnet.  tai 050 557 0761. 

Emme ole kuitenkaan ”hautaamassa” Suomen kiltapäivät -tapahtumaa.
Pohdimme asiaa uudelleen kesälle 2014. Ja ensi kesänähän Suomi
on isännöintivuorossa, kun pohjoismaiset kiltapäivät pidetään Karjalan
prikaatissa Vekaranjärvellä.

5. MPKL:N PERINNEASEKILPAILU

Positiivisena uutisena todettakoon, että 16.6. Hämeen Rykmentissä
Lahdessa pidettävä perinnekiväärin mestaruuskilpailu toteutuu. Kilpai-
lupaikka on rykmentin ampumarata Hälvälässä. Tarkemmat tiedot löy-
tyvät liiton nettisivujen tapahtumista. Lisätietoja voit kysyä myös Marko
Patrakalta, markopatrakka@phnet.  tai 050 557 0761.  

6. LISÄÄ RATSUVÄKEÄ PALASI LIITTOON

Kerroimme maaliskuun tiedotteessa, että Hakkapeliittayhdistys palasi
liiton jäseneksi. Tällä viikolla liiton jäsenyyteen palasi Rakuunakilta,
joka on perustettu 1961 ja rekisteröity 1962. Killassa on yli 500 jäsentä.
Killan kotipaikka on Lappeenranta ja puheenjohtajana toimii Kristian
Värri, wederlax@hotmail.com
Lämpimästi tervetuloa takaisin MPKL:n talliin!

7. KUTSU KILTASISARILLE

MPKL:n kiltasisartoimikunta on saanut kutsun Viroon tutustumaan
Saarenmaan Naiskodukaitsen toimintaan. Ajankohta on pe-su 10.-12.8.
Kutsujataho tarjoaa edestakaisen matkan Tallinnasta Saarenmaalle,
majoituksen ja ruokailut. Muista kustannuksista jokainen vastaa itse.
Mukaan mahtuu 15 kiltasisarta ilmoittautumisjärjestyksessä.

Sitova ilmoittautuminen
* viimeistään 30.6.
* sähköpostiin marjo.tuomaranta@gmail.com

Lähtijöitä informoidaan järjestelyistä heinäkuun aikana. Matkajärjeste-
lyistä vastaa toimikunnan puheenjohtaja Marjo Tuomaranta.



8. MAANPUOLUSTAJAAN KILTOJEN KERTOMAA

Kiltojen jäsenlehti Maanpuolustaja on jaossa syyskuussa Lahden
messukeskuksessa Turvallisuus- ja Puolustusmessuilla. Lehteen ha-
lutaan paljon kiltojen kuvakerrontaa, joten tutkailkaa jo nyt aineistoja
ja ottakaa ahkerasti kuvia killan kesätoiminnasta. Aineistot toimitetaan
viimeistään 10.8. sähköpostiin toimisto@mpkl. , josta voi myös kysyä 
lisätietoja. Tehdään yhdessä näyttävä messujulkaisu.

9. RESUL KILPAILUTTAA KILTALAISIA

Reserviläisurheiluliiton tiedote 2/2012 on lähetetty kiltojen puheenjoh-
tajille ja sihteereille. Lisätietoja tapahtumista => info@resul.  

Helsingin Miinanraivaajakilta
Maaliskuussa kilta kokoontui juhlistamaan
15 vuotista taivaltaan. Huhtikuussa bussillinen
kiltalaisia vieraili Turun Forum Marinumissa.
Viime viikolla oli kiltakesän ensimmäinen ris-
teily sodanaikaisella Kuha-5-miinanraivaajalla.
Kilta vieraili myös Turussa Miinanraivaaja-
killan 20-vuotisjuhlassa, jossa julkistettiin
Johanna Pakolan kirja ”Varusmiehet miina-
sodassa”. Teos kuvaa merimiinojen raivausta
vuosina 1945-1950. Heinäkuussa Helsingin
miinanraivaajat palkitsevat tämän päivän
ansioituneita varusmiehiä Upinniemessä.
Lokakuulle on suunnitteilla vierailu Tallinnan Meremuuseumiin. Toi-
meliaan killan tapahtumista antaa lisätietoja killan puheenjohtaja Erik
Erwes, erwes@erwes.com tai 0400 503 099.
Kuvassa kiltalaisia Bore-laivan edessä Turussa. Kuva: Max Johans-
son.

Pohjanlahden Laivastokilta
Merkkivuottaan viettävä kilta on kiertänyt jo kolme kympin kierrosta.
30-vuotisjuhlaa vietetään Vaasan varuskunta-alueen sotilaskodissa
lauantaina 15.9. klo 13:00. Juhlapuhujaksi on kutsuttu liiton puheen-
johtaja Pauli Mikkola. Juhlaan kutsutaan yhteistyökumppanit ja sidos-
ryhmät Vaasan alueelta sekä paikalliset laivastokillat. ”Alustavan suun-
nitelman mukaan miinalaiva Pohjanmaa sovittaa perinteisen Vaasan
vierailunsa samaan ajankohtaan, jolloin yleisön joukossa nähdään
myös merisotilaita. Toivomme, että suunnitelma onnistuu, sillä Vaasas-
sa ei juurikaan sotilasuniformuja nykyään näe”, killan puheenjohtaja
Teuvo Rodén kertoo. Lisätietoja => teuvo.roden@netikka. 

Suomenlinnan Rannikkotykistökilta
Killan tykkiryhmä ampuu kunnialaukauksia Kuivasaaren järeällä me-
rivoimien vuosipäivänä 9.7. ja killan 50-vuotisjuhlien yhteydessä 1.9.
Kiinnostuneilla on mahdollista tutustua kesällä ko. tykkiin ja muuhun
Kuivasaareen aiempaa laajemmin. Aikataulut sekä lisätietoja =>
www.ihalines.  => Suljettu linnake.

Pirkka-Hämeen Pioneerikilta & Pääkaupunkiseudun Pioneerikilta
Pioneeri- ja suojelujotoksen Parolannummella 28.-29.7. mahtuu vielä.
Ilmoittautua voi ilman joukkuettakin, joten kaikki mukaan kokemaan
panssarin jyrinää Parolannummelle. KH-päivätkin ovat nyt muutenkin
kortilla. Lisätietoja => ari.paukkunen@kolumbus.  tai 040 548 1931. 

Killat kertovat



Autojoukkojen Päijät-Hämeen Kilta
Kilta järjesti alueellaan yhteistoimintaa kutsumalla
muitakin Päijät-Hämeen kiltoja ja maanpuolustusyhdis-
tyksiä retkelleen Utin Jääkärirykmentin toimintanäytös-
päivään, joka pidettiin 11.5. Tuloksena oli täysi bussil-
linen kahdestatoista eri killasta/yhdistyksestä ja muilta-
kin tahoilta. ”Päivä oli mielenkiintoinen, vaikka sade
estikin Hornet-torjuntahävittäjien esittelylennon. Suosit-
telemme toimintanäytöspäivää retkikohteeksi kaikille
ensi vuonna”, killan sihteeri Tarja Kalenius tervehtii.
Näytöspäivän kuvat: Keijo Aho.

Kuriositeettina mainittakoon, että kilta järjesti vuosikokouksensa Suo-
men Moottoripyörämuseossa Niemen satamassa Lahdessa. Kokouk-
seen sisältynyt museokierros, jonka veti Riku Routo, legenda jo eläes-
sään, oli myös elämys kiltalaisille. Museo on herättänyt suurta mielen-
kiintoa kansainvälisestikin. Hyvänä vinkkinä muillekin killoille =>
www.moottoripyoramuseo. 

Kaakkois-Suomen Viestikilta
Mikkelin keskustassa sijaitsevan Päämajan Viestikeskus Lokin vierailijat
ovat jatkuvasti kyselleet lisätietoja laitteista. Kaakkois-Suomen Viestikilta
on nyt vastannut tuohon tarpeeseen. ”Laadimme laitteiden esittelykilvet.
Laitteista tietäviä henkilöitä ei enää juuri ole elossa vaan tiedot on kerät-
ty pääosin Riihimäen Viestimuseon arkistosta sekä netistä laitevalmista-
jien ja museoiden sivuilta. Erityistä selvitystyötä vaativat kantoaaltolait-
teet, joiden avulla voitiin saavuttaa satojen kilometrien yhteysetäisyydet
ympäri valtakuntaa ja rintamalle. Mielenkiintoisia ovat myös salaamislait-
teet sekä erikoiset lennätinlaitteet”, Tapio Teittinen kertoo.
Kuvassa on David Edward Hughesin keksintöjen mukainen
koskettimilla käytettävä Hughes -kaukokirjoitin. Valmistaja
Siemens & Halske, Pietari v 1900.

Vinkkinä vaikkapa kesäturistina liikkuvalle kiltaväelle seurueineen: Pää-
majan Viestikeskus Lokki ja sitä vastapäätä oleva
Päämajamuseo ovat auki vierailijoille 2.5.–31.8. joka päivä
klo 10:00-17:00. Päämajamuseossa on avattu ”Hyvää synty-
mäpäivää, herra marsalkka!” -erityisnäyttely, joka kertoo
videoin, äänittein ja kuvin Marskin 70-vuotispäivistä 4.6.1942.

Tutustu myös killan esitelmiin ja koulutuksiin tietoliikenne-
verkkoasioista, sosiaalisesta mediasta ja tietoturvallisuudes-
ta => www.kaakkois-suomenviestikilta. .



Ratsumieskillat ja Hakkapeliittayhdistys
Ratsuväki retkeili Turun Tuomiokirkkoon
Torsten Stålhandsken hautakappeliin
laskemaan seppeleen ratsuväen kaatunei-
den muistoksi. Syksyllä tulee kuluneeksi
380 vuotta Lützenin taistelusta, joka käytiin
osana kolmikymmenvuotista sotaa. Stål-
handsken oli suomalainen Ruotsin armei-
jassa palvellut ratsuväen kenraali ja hakka-
peliittojen päällikkö. Kuvassa Pekka
Tiilikainen ja Jukka Santavuori ovat laske-
neet seppeleen ratsuväen kiltojen puolesta.
Kuva: Juhani Kuisma

Rukajärven suunnan historiayhdistys
Rukajärvi-seminaari viime lauantaina keräsi
satakunta kuulijaa huolimatta jääkiekon väli-
eräottelusta Suomi-Venäjä. Seminaarissa
selvitettiin tällä kertaa pioneerien toimintaa.
Esitelmää oli pitämässä muun muassa kir-
jailija Antti Tuuri. Tarkempaa tietoa seminaa-
rista saat pyynnöstä toimistolta tai Tenho
Tikkaselta, tenho.tikkanen@gmail.com
Kuvassa seisomassa kolme Rukajärven
suunnan perinnetyön keskeistä henkilöä,
vasemmalla veteraani Pentti Perttuli vierel-
lään kirjailija Antti Tuuri ja oikealla rajakap-
teeni ja sotahistorioitsija Tauno Oksanen.
Kuva: Killan kuva-arkisto

Pohjanmaan Maanpuolustuskilta
Vaasan Sotaveteraanimuseon vuoden 2012
erikoisnäyttelyn teemana ovat Suojeluskunta-
ja Lotta Svärd -järjestöt Vaasan seudulla. Järjestöjä ja niiden toi-
mintaa esitellään niiden perustamisesta aina lakkauttamiseen asti.
Vapaussota ja suojeluskuntien panos sotatoimissa ovat vahvasti
esillä. Näyttelymateriaalina ovat puvut, aseet, liput ja lippupiirrok-
set, järjestömerkit, valokuvat ja julisteet sekä muu kirjallinen doku-
menttiaineisto. Näyttely on avoinna (os. Kirkkopuistikko 22 A)
kesäkaudella ti-pe klo
10-12 ja 13-16 sekä la
klo 11-15.
Näyttelyyn on vapaa
pääsy.

Kuvat: Ilkka Virtanen
* kolmekielinen Vaasan
(Nikolainkaupungin)
katukilpi ja suojeluskun-
tien värväysjuliste lähes
100 vuoden takaa
* pikkulotta ja lottia
puvuissaan, taustalla
Tea Helenelundin veis-
tämän Vaasan Lotta-
patsaan kipsimalli ja
uniikki lottaryijy



* Ensimmäinen Merivoimien tilaamasta kolmesta miinantorjunta-
aluksesta, MHC (Mine Hunter Costal) Katanpää, on luovutettu
Merivoimille. Aluksen vastaanotti Merivoimien komentaja, kontra-
amiraali Veli-Jukka Pennala Intermarinen telakalta La Speziassa
Italiassa ja alus saapuu Suomen kotisatamaansa Turkuun ensi
viikolla. Katanpää-luokka edustaa merivoimille uutta miinantorjun-
takykyä ja ne on hankittu ensisijaisesti kotimaan tehtäviä varten.
Alusten järjestelmiä voidaan hyödyntää myös viranomaisyhteis-
työssä, kuten merenpohjan kartoittamisessa, vedenalaisissa etsin-
tä- ja tunnistustehtävissä sekä vedenalaisten räjähteiden vaaratto-
maksi tekemisessä Yleisölle alusta esitellään ensimmäisen kerran
Merivoimien vuosipäivänä 9. heinäkuuta Helsingissä. Lue alukses-
ta tarkemmin HS/Kotimaa tänään 23.5.

* Ranskan merivoimien alusosasto saapuu laivastovierailulle Hel-
sinkiin 25.-30.5. Alukset ovat avoinna yleisölle tulevana viikonlop-
puna la-su 26.-27.5. klo 12:00-15:00. Vierailua isännöi Suomenlah-
den meripuolustusalueen komentaja, kommodori Markus Aarnio.
Ranskalaisosasto koostuu yhdestä sukellusveneentorjuntakorvetis-
ta ja kahdesta miinantorjunta-aluksesta. Alukset saapuivat Kataja-
nokalle tänään noin klo 9:00.

* Maavoimat hankkii taistelunjohto- ja maalinpaikannusjärjestelmän
(SFO, Short Forward Observation System) israelilaiselta Elbit Sys-
tems Land and C4I Ltd:ltä. Järjestelmällä kehitetään maavoimien
uutta taistelutapaa sekä hankitaan perusteita tulenjohtojärjestel-
män jatkokehittämiselle ja tulenjohtajan maalinpaikannuslaitteiden
jatkohankinnalle. Hankinta parantaa alueiden valvontakykyä, tilan-
nekuvaa sekä maalinpaikannuksen olosuhderiippumattomuutta.

* Maavoimat hankkii Orbiter minilennokkeja israelilaiselta Aero-
nautics Ltd:ltä. Hankinta sisältää myös järjestelmän koulutuksen,
dokumentaation sekä varaosia. Vuonna 2009 käynnistynyt hanke
liittyy jalkaväkimiinojen suorituskyvyn korvaamiseen. Hankinnalla
parannetaan alueiden valvontakykyä ja tilannekuvaa. Millog Oy:lle
luodaan järjestelmän huolto- ja ylläpitokyky.

* Suomalaisten rauhanturvaajien pääjoukko on siirtynyt Libanonin
YK-johtoiseen kriisinhallintaoperaatioon. Suomalaisjoukon tehtävät
ja UNIFIL-operaation luonne ovat muuttuneet vuosien aikana mer-
kittävästi. ”Operaatioon lähdetään nyt kokonaan uudentyyppisellä
kokoonpanolla ja toimintaperiaatteilla”, suomalaisen kriisinhallinta-
joukon komentaja everstiluutnantti Timo Mäki-Rautila sanoo ja pai-
nottaa, että vapaaehtoiselta pohjalta valitut suomalaiset rauhantur-
vaajat ovat saaneet hyvän koulutuksen ja varustuksen. Noin kolme
neljäsosaa suomalaisjoukon vahvuudesta koostuu reserviläisistä.
Suomi on osallistunut UNIFIL-operaatioon kahdesti, vuosina 1982-
2001 ja 2006-2007. Paluu operaatioon lisää Suomen panosta eri-
tyisesti YK-johtoisessa kriisinhallinnassa.

* YK:n UNSMIS -operaatiossa palvelevat 11 suomalaista ovat aloit-
taneet työnsä Syyriassa. Heidän päätehtävänään on valvoa, että
aseellinen väkivalta päättyy. Suomalaiset toimivat kentällä osana
monikansallisia tarkkailijaryhmiä eri puolilla Syyriaa (Damaskos,
Idlib, Hama, Deir Ez Sur, Homs ja Daraa). Puolueettomina ja
aseettomina toimivien tarkkailijoiden työhön kuuluu tiedonkeruu,
partiointi sekä raportointi. He muun muassa tapaavat säännöllisesti
kon iktin molempia osapuolia sekä paikallista siviiliväestöä. 

Pv:n pute pirisee

Liiton nettisivujen uutis-
palstalta päivämäärällä
4.5.2012 löydät linkkejä
PV:n esityksiin puolustus-
voimauudistuksen etenemi-
sestä, muun muassa:

* organisaatiomuutos
* perustelumuistio
* aluevaikutukset
* järjestöjen lausunnot
* kuntakohtaista aineistoa
* maakuntaneuvotteluja
* media-aineistoa

Eversti Timo Rotonen
on nimitetty kenraalin
virkaan 1.7. alkaen.
Rotonen toimii tällä
hetkellä puolustusvoi-
mien logistiikkapääl-
likkönä.



KESÄYÖN MARSSI SANTAHAMINASSA

Viidestoista Kesäyön marssi -tapahtuma vie osallistujat Santahami-
nan sotilasalueelle lauantaina 9.6. Tapahtuma on avoin kaikille Suo-
men kansalaisille. Kesäyön marssi on ainutlaatuinen mahdollisuus
tutustua Santahaminan sotilasalueeseen, sen historiaan sekä kaunii-
seen luontoon. Voit valita eri pituisista matkoista. Osallistujat saavat
kunniakirjan ja mitalin. Osallistumismaksu on 40e, alle 15-vuotiaat
maksutta aikuisen seurassa.
Ilmoittaudu netissä www.kesayonmarssi. 

KAARTIN SOITTOKUNTA KONSERTOI

* Kaartin Soittokunta -festivaali Suomenlinnassa 31.5.-2.6. Neljättä
kertaa järjestettävän festivaalin ohjelmassa on tänä vuonna kirkko-
konsertti, piknik-konsertti, uljasta kuviomarssia, kamarimusiikkia,
Junnu Vainion lauluihin nojaava näytelmällinen Matkarakastaja sekä
festivaalin päättäävä Hulvaton kansanilta. Festivaalilla vierailee
vauhdikasta kuviomarssia esittävä Puolustusvoimien Varusmiessoit-
tokunta kivääritaitoryhmineen. Osaan tapahtumista on vapaa pääsy,
osaan pitää lunastaa liput.
* MILjazz Santahaminassa 14.6 klo 18.00. Kaartin Soittokunnan Big
Bandin solistina on Emma Salokoski. Tapahtumassa esiintyy myös
Savon Sotilassoittokunta sekä Puolustusvoimien Varusmiessoitto-
kunnan Show Band solisteinaan Pete Parkkonen ja Jonna Geagea.
Vapaa pääsy.
Lisätietoja tapahtumista Kaartin Soittokunnan tiedottajalta =>
jermu.koivukoski@mil.  tai 0299 421 807. 

MAANPUOLUSTAJAN LUKUNURKKA

Esko Lammin kirjoittama teos Sururistin kantajat
ilmestyy elokuussa. Kirjassa on noin 200 sivua ja
sen koko on 170 x 240 mm. Teos on nyt tilattavissa
suoraan kustantajalta ennakkoon. Ennakkotilaajan
edut:

* kirja on kovakantinen (kirjakaupoissa myydään pehmeäkantisena)
* kirjan hinta on 24,05 euroa (suositushinta 37 euroa)
* hintaan sisältyvät postituskulut kotimaassa

Ennakkotilauksen minimimäärä on 10 kirjaa. Kirjat
toimitetaan postitse yhteen osoitteeseen laskun
kera.

Ennakkotarjous on voimassa 20.6. asti. Tilaukset
joko sähköpostitse mediapinta@mediapinta.  tai 
puhelimitse (03) 225 9600. Mediapinta postittaa
kirjat elokuun alkupuolella.

Tapahtumia ja tekemistä



Tutkimme Reserviläisliiton tekemää maanpuolustusjärjestöjen tunnet-
tuustutkimusta ja sen tulosten mukaan meillä on rutkasti työsarkaa
oman tunnettuutemme kanssa.

Haastammekin nyt killat tekemään innokasta pr-työtä. Sitä pystyy
tekemään kukin omalla tavallaan, myös ilman sen isompia ponniste-
luja. Ei tarvitse kuin avata suu ja antaa sanojen pulputa. Siinä saavat
suviset purot ja vesiputoukset mielellään jäädä toiseksi.

Kiltatoiminta on harrastus, jolla on vankka paikka syvällä sydänten
sopukoissa. Harrastuksista puhutaan turuilla ja toreilla, illanistujaisis-
sa, kesän grillikekkereillä ja sukujuhlissa. Aivan loistavia tilaisuuksia
avata sanainen arkku omasta harrastuksesta. Kerro, mikä on Maan-
puolustuskiltojen liitto sekä mitä ja miksi tekee kilta, jonka jäsen olet.
Samoin aina, kun kilta osallistuu esimerkiksi tapahtumiin ja koulutuk-
siin, on oiva paikka muistaa mainita mistä killasta olet ja mihin liittoon
kiltasi kuuluu.

Lippujuhlapäivä on yksi erinomainen päivä jakaa tätä tietoutta. Kerro,
miksi lippu liehuu, mitä se sinulle merkitsee ja mitä teet oman isän-
maallisen aatteesi eteen.

Yksi tärkeä tapa levittää tietoa itsestämme on varmistaa, että kaikkien
sähköisiä viestintävälineitä käyttävien kiltalaisten sähköpostiosoite on
liiton jäsenrekisterissä. Killan avainhenkilö => varmista, onko oman
kiltasi osalta näin. Jos ei ole, ota yhteyttä toimistolle, niin mietitään
miten asia hoidetaan kuntoon. Jos on, silloin kiltasi jäsen saa muun
muassa tämän liiton tiedotteen linkin 11-12 kertaa vuodessa sähkö-
postiinsa. Näin tieto meistä ja kiltojen toiminnasta leviää sitäkin kaut-
ta.

Ja muistetaanhan näillä tiedonjaon kekkereillä huolehtia myös
vieraidemme kulinaarisesta viihtyvyydestä, ettei tule tällaista
totuuden torven toitotusta:

3-vuotias Tiia-tyttö oli jo puhelias ja osasi rakentaa hyviä lauseita.
Eräänä päivänä Tiia pääsi mummon mukana kirkkoon ja mummo vei
tytön myös ehtoolliselle. Kun tyttö tuli kotiin, isä kysyi häneltä, kuinka
kirkkoreissu oli onnistunut.
”Ihan tyhmää, aikuiset sai perunalastuja ja kaljaa, mutta lapsia tapu-
tettiin vaan päähän!”

Ilon tunteita lippujuhlapäivään ja herkullisia hyvän mie-
len hetkiä alkavaan kiltakesään!
Minulla se alkoi heti siitä, kun Töölön torille ilmestyivät
vihdoin toissa päivänä marjakauppiaat. Olen jo intona
pupeltanut kirsikoita, vadelmia ja ehdotonta suosikkia-
ni, pensasmustikoita.

Sinisen hymyn sesonki
on saapunut!

t. Inga

Mikä MPKL? Mikä kilta?



Määräpäivä = pitää olla perillä liiton toimistolla

Kesäkuu
ma 4.6. Lippujuhlapäivän buffet Ritarihuoneella
la 16.6. Perinnekiväärin ampumakilpailu Lahdessa

Heinäkuu Liiton toimisto on suljettu

Syyskuu
27.-29.9. Turvallisuus ja Puolustus 2012 -erikoismessut Lahdessa
  www.lahdenmessut. /tupu2012

Marraskuu
la 24.11. Liittovaltuuston syyskokous Joensuussa
su 25.11. MPKL:n valtakunnallinen maanpuolustusjuhla Joensuussa

Liiton painopistealueet 2012
* Osaava ja maanpuolustustahtoinen kiltalainen
* Sähköisten palvelujen kehittäminen ja niiden käytön tehostaminen killoissa
* Talous
Tarkemmat selvitykset saat pyynnöstä toimistolta.

Liiton tuotehinnasto
Kuntomerkki Suurmestari-lk 20,00 € Kuntomerkki Mest-lk 15,00 €
Kuntomerkki 1-lk 15,00 € Kiltaristi hopeinen (KRH) 51,00 €
Kiltaristi pronssinen (KRP) 34,00 € Kilta-ansiomitali (KAM) 68,00 €
MPKL:n standaari 40,00 € Kilta-ansiomitalin pienoismerkki 25,00 € (kuvassa)
MPKL:n silkkisolmio 32,00 € MPKL:n pinssi 3,50 €
Kello liiton tornitunnuksella 50,00 €
Maanpuolustus yhteinen asiamme -mitali puualustalla 80,00 €

Liiton tarjoamat työvälineet hyötykäyttöön
Killan avainhenkilö, muistathan hyödyntää liiton tarjoamat ilmaiset ohjelmistotyövälineet. Ota yhteyttä toimistolle, kun
haluat ottaa käyttöön nettipohjaisen Sebacon-jäsenhallintarekisterin tai aktivoida killan näkyvyyden liiton kotisivujen alla.
Saat toimistolta käyttäjämanuaalin sekä tunnukset.

Motin talon kokoustilat
Maanpuolustusjärjestöjen kokoustilat, joiden sisäänkäynnit ovat osoitteissa Döbelninkatu 2 ja
Töölöntorinkatu 2, varataan aina Maanpuolustusyhtiön numerosta (09) 4056 2010. Tästä numerosta varataan nykyään
myös kuudennen kerroksen kokoustila.

Maanpuolustuskiltojen liitto ry
Toimintakalenteri



Puolustusvoimain lippujuhlapäivän valtakunnalinen paraati Helsingissä 4.6.

Suomen itsenäisyyden 95. juhlavuoden ja suomalaisen sotaväen perustamisen 200. juhlavuoden
Puolustusvoimain valtakunnallinen lippujuhlan päivän paraati järjestetään Helsingissä maanantaina
4.6.2012. Paraatikatselmus ja ohimarssi pidetään Senaatintorilla. Tasavallan Presidentti Sauli Niinistö
suorittaa paraatikatselmuksen ja ottaa vastaan ohimarssin seurassaan puolustusvoimain komentaja
kenraali Ari Puheloinen. Paraatijoukkoja komentaa Etelä-Suomen Sotilasläänin komentaja
prikaatikenraali Pertti Laatikainen. Tasavallan Presidentti pitää paraatipuheen ja kenttäpiispa Hannu
Niskanen pitää kenttähartauden. Paraatiin osallistuu joukkoja kaikista puolustushaaroista koko
valtakunnan alueelta.

Veteraani- ja maanpuolustusjärjestöt asettavat lippulinnansa paraatikatselmukseen ja ohimarssiin.
Paraatiin osallistuu noin 1200 miestä ja naista sekä noin 50 ajoneuvoa.

Veteraanijärjestöjen lippulinna

Veteraanien lippuja kantavat Helsingin aluetoimiston Etelä-Suomen sotilasläänistä valitsemat
reserviläiset. Veteraanijärjestöjen liput on pyydetty toimittamaan Etelä-Suomen Sotilasläänin Esikuntaan
yliluutnantti Ari Saukolle 21.5.2012 mennessä.

Maanpuolustusjärjestöjen lippulinna

Maanpuolustusjärjestöt huolehtivat oman liittonsa ja jäsenyhdistysten lipunkantajien kokoamisesta.

Maanpuolustusjärjestöjen lippulinnan varustuksena on tumma puku, isot kunniamerkit ja mustat
käsineet.

Lippulinnat muodostetaan pääosin valtakunnan tason ja pääkaupunkiseudun lipuista. Järjestöjen
kutsumisesta ja lippulinnaan osallistumisesta vastaa yliluutnantti Ari Saukko.
Veteraanijärjestöjen ja maanpuolustusjärjestöjen ohjeistamisesta lippulinnojen sijaintiin ja toimintaan
paraatissa sekä ohimarssissa vastaa kapt Jari Rikkonen.

Veteraanijärjestöjen lippujen kantajat sekä maanpuolustusjärjestöjen lippulinna (kantajat ja liput)
kokoontuvat Etelä-Suomen Sotilasläänin Esikunnassa (Pohjoiskaari 36) 4.6.2012 klo 08.00
mennessä.
Lippulinnat siirtyvät harjoitteluun Etelä-Suomen Sotilasläänin Esikunnasta Kaisaniemeen klo
09.00 alkaen linja-autolla.

Ohimarssin jälkeen lippulinnat siirtyvät linja-autolla takaisin Etelä-Suomen Sotilasläänin Esikuntaan.
Veteraanijärjestöjen lippujen luovutus järjestöjen edustajille järjestetään 5.6. alkaen (Huom! Tämä
koskee vain veteraanijärjestöjen lippuja).

Maanpuolustuskiltojen liiton jäsenyhdistysten on ilmoitettava lipunkantajansa
toiminnanjohtajalle viimeistään 31.5.


