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1. JÄRJESTÖJEN YHTEINEN VIIKONVAIHDE MARRASKUISES-
SA OULUSSA ON NIMELTÄÄN TERWASOUTU

Maanpuolustuskiltojen liittovaltuuston syyskokous ja liiton perinteinen
valtakunnallinen maanpuolustusjuhla pidetään tänä vuonna yhteisenä
tapahtumaviikonvaihteena järjestöjen Reserviläisliitto, Suomen Re-
serviupseeriliitto, Reserviläisurheiluliitto ja Maanpuolustusnaisten liitto
kanssa. Liitot kokoustavat itsenäisesti. Iltaohjelma ja maanpuolustus-
juhla vietetään yhdessä. Tapahtuman paikkakunta on Oulu ja ajankoh-
ta on pe-su 22.-24.11. Kokoushotelli on Radisson Blu Hotel.
Sunnuntaina pidettävä maanpuolustusjuhla on Oulun Rauhanyhdistyk-
sen juhlasalissa.

Lauantain illalliskortit lunastetaan RES:n verkkokaupasta osoitteesta
www.reservilaisliitto. /kauppa/illalliskortti_terwasoutu.20009.shtml

Illalliskortin hinta on 50 euroa. Järjestäjäliittojen jäsenet voivat ostaa
lipun ja maksaa sen nettitilauksen yhteydessä joko pankki- tai luotto-
kortilla. Maksetut illalliskortit voi noutaa kokouspaikalla valtakirjojen
tarkastuspisteestä. Ohjeistamme tästä lähempänä ajankohtaa, kuten
myös ilmoittautumisesta muihin viikonvaihteen tapahtumiin.

Alustavaa aikataulutietoa Oulussa (aikataulut ja tapahtumapaikat vah-
vistetaan vielä lähempänä ajankohtaa):

* pe 22.11. klo 14.00 MPKL:n liittohallituksen kokous
* la 23.11. klo 9.00 MPKL:n kiltojen kaksi lipunnaulausta
* la 23.11. klo 12.00 lounas
* la 23.11. klo 14.00 MPKL:n liittovaltuuston kokous (valtuuston jäsenil-
le toimitetaan normaaliin tapaan kokouspaketti)
* la 23.11. klo 19.00 liittojen yhteinen iltaohjelma
* su 24.11. klo 12.00 maanpuolustusjuhla, Oulun Rauhanyhdistyksen
juhlasali

2. KILTATIEDOTTAJIEN KOULUTUSPÄIVÄ

Liitto on järjestänyt vuodesta 2008 alkaen kiltatiedottajien koulutus-
päivän lokakuisena lauantaina. Päivän teemana on ollut vuorovuosin
perinteinen printtiviestintä ja sähköinen viestintä. Tänä vuonna on säh-
köisen viestinnän vuoro. Päivän aiheita ja järjestelyjä kaavaillaan par-
haillaan. Toivomme verkkoviestinnän parissa toimivien kiltatiedottajien
kertovan toiveita koulutuspäivän aiheiksi. Lähetä ehdotuksesi sähkö-
postiin toimisto@mpkl.  elokuun aikana. 

Toimisto tiedottaa

1.

4.



HUOM. Ensi vuonna käyttöön tulevan uuden jäsenrekisterin koulu-
tuspäivät pidetään vuonna 2014 erikseen, joten se ei kuulu kilta-
tiedottajien koulutuspäivän aihealueisiin.
Laita merkintä kalenteriisi, mutta halutessasi voit myös ilmoittautua
jo nyt koulutuspäivään sähköpostitse toimisto@mpk.  tai soitta-
malla 040 554 8805. Kiltatiedottajien koulutuspäivä pidetään näillä
näkymin Hämeenlinnan hotelli Vaakunassa (aivan vastapäätä
Rautatieasemaa) lauantaina 19.10. klo 9-17. Varmistunut ohjelma
ja kutsuinfo toimitetaan myöhemmin kiltoihin ja liitetään liiton seu-
raavaan tiedotteeseen.
Kuva oikealla on viime vuoden koulutuspäivästä. Etualalla Marju
Teperi (Varsinais-Suomen Kiltasisaret) ja Heikki Marttila (Tutka-
mieskilta) parityön pohdinnassa, taustalla kouluttaja Juha Aaltonen
(TK-Tiedotuskilta).

3. UUSI JÄSENREKISTERI

Liiton uudeksi jäsenrekisteriksi Sebacon-järjestelmän tilalle vaihtuu ensi
vuonna kehittyneempi ja monipuolisempi Kehätieto Oy:n jäsenrekisteri,
jonka nimeksi tulee Maanpuolustusrekisteri. Toimenpiteet siihen siirty-
miseksi etenevät suunnitelmien mukaisesti. Tiedotamme ja ohjeistam-
me kiltoja siinä vaiheessa, kun kiltakäyttäjien pitää siirtyä uuteen järjes-

telmään. Nyt käytetään aivan normaalisti Sebaconia entiseen tapaan.

4. JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ

Järjestöjen yhteistyöprojektin ensimmäinen vaihe eli siirtyminen yhtei-
seen jäsenrekisterijärjestelmään on siis jo hyvässä vauhdissa (muistu-
tuksena, että kukin järjestö näkee tietysti edelleen vain omat jäsentie-
tonsa). Seuraavaksi neuvotellaan mahdollisesta yhteisestä julkaisu- ja
kustannusyhteistyöstä. Tiedotamme aiheesta lisää, kun oleellisia ratkai-
suja on tehty.

5. KILTAHISTORIAA MAANPUOLUSTAJAAN

Syksyn Maanpuolustaja 2/2013 jatkaa liiton 50-juhlavuoden tunnelmis-
sa. Toistankin pyyntöni kiltatoiminnan historiallisista kuvista ja pienistä
(lyhyistä!) tarinoista. Jos haluat avata yhteisen lehtemme sivuilla kilta-
taipaleesi muistelon jostain yksittäisestä tapahtumasta, kokemuksesta,
hauskasta hetkestä, kommelluksesta tms. tai antaa lehden käyttöön
kuvamuiston vuosikymmenten varrelta, ota yhteyttä =>
toimisto@mpkl.  tai 040 554 8805. 
Aineiston pitää olla toimituksen käytössä viimeistään ma 23.9.

Sama määräpäivä 23.9. on myös muilla lehteen tarjottavilla aineistoilla.
Noudata näitä ohjeita:
* kuvat lähetetään aina erillisinä kuvatiedostoina (mieluiten jpg tai tif)
* älä pienennä kuvia vaan lähetä isot originaalit
* älä upota kuvia valmiiksi tekstin sekaan
* lähetä aina mukana tieto kuvaoikeudesta sekä ehdotus kuvatekstiksi
* kuvassa esiintyviltä henkilöiltä (pl. yleisten tilojen ja tapahtumien
kuvat) pitää olla lupa kuvan julkaisuun, joten varmista se ennen kuin
lähetät kuvia
* voit lähettää myös paperikuvia os. Maanpuolustuskiltojen liitto ry,
Maanpuolustaja-lehti, Döbelninkatu 2, 00260 Helsinki (silloinkin mu-
kaan tieto kuvaoikeudesta, kuvateksti ja lisäksi kuvien palautusosoite)
* kun kirjoitat tekstiä, vältä tekstimuotoiluja

Tarjotut jutut editoidaan ja julkaistaan toimituksellisen harkinnan ja pals-
tatilan mukaan.



6. HÄLVÄLÄSSÄ POSAUTELTIIN MYÖS PUOLIAUTO-
MAATILLA

Maanpuolustuskiltojen liiton ampumakilpailu järjestettiin toissa
lauantaina Hälvälän radalla Hollolassa. Lajeina olivat perinne-
kiväärin 300m makuu ja 3-asento sekä aivan uutena lajina
kentän toiveisiin vastaten puoliautomaattikiväärin 150m
3-asento.

Perinnekivääri 300m makuu
Sarja naiset:
1. Vaara Rebecka, 122, Karjalan Prikaatin Kilta (kuvassa vas.)
2. Suninen Taru, 50, Karjalan Prikaatin Kilta (kuvassa oik.)

Sarja h:
1. Kuikka Petrus, 263, Imatran Res (kuvassa alla keskellä)
2. Korhonen Markku, 261, Lauritsalan Res (kuvassa alla vas.)
3. Inkinen Jyrki, 241, Imatran Res (kuvassa alla oik.)

Sarja h50:
1. Santajärvi Heikki, 248, Spol Eskadroona Lahden Kilta
2. Kellokangas Tenho, 224, Helsingin Res
3. Korhonen Tatu, 215, Helsingin Laivastokilta

Sarja h60:
1. Perttilä Matti, 199, Kymenlaakson Rannikon-
puolustajainkilta
2. Ellilä Lauri, 193, Lentosotakoulun Kilta
3. Korte Kari, 173, Turun Seudun Tykistökilta

Perinnekivääri 300m 3-asento
Sarja h:
1. Inkinen Jyrki, 201, Imatran Res
2. Korhonen Markku, 200, Lauritsalan Res
3. Kuikka Petrus, 196, Imatran Res

Sarja h50:
1. Kellokangas Tenho, 189, Helsingin Res
2. Santajärvi Heikki, 187, Spol Eskadroona Lahden Kilta
3. Ruotsalainen Hannu, 133, Laskuvarjojääkärikilta

Sarja h60:
1. Ellilä Lauri, 160, Lentosotakoulun Kilta (kuvassa oikealla vas.)
2. Perttilä Matti, 152, Kymenlaakson Rannikonpuolustajainkilta (ku-
vassa oikealla oik.)

Puoliautomaattikivääri 150m 3-asento
1. Santajärvi Heikki, 211, Spol Eskadroona Lahden Kilta (ampuu

puoliautomaatilla vasemmassa alakuvassa)
2. Perttilä Matti, 190, Kymenlaakson Rannikonpuolustajainkilta
3. Rajala Arttu, 171, Spol Eskadroona Lahden Kilta (ampuu perinne-

kiväärillä kuvassa alaoikealla)



7. PLM:N OHJE VALTIOLLISISTA KUNNIAMERKEISTÄ

Tiedotteen liitteenä on ministeriön ohje valtiollisten kunniamerkkiesitysten
laatimisesta. Pyydämme tutustumaan ohjeeseen huolellisesti. Valtiollisten
kunniamerkkien seuraavan esityskierroksen määräpäivä on tammikuun
2014 puolivälissä. Muistutamme siitä vielä lähempänä ajankohtaa.

8. KYSY LIITTOHALLITUKSELTA

Mikä mietityttää? Mikä mättää? Mikä ilahduttaa? Mitä liitolle kuuluu? Askar-
ruttaako kiltatyön tulevaisuus? Onko ehdotuksia liiton ja/tai kiltojen toimin-
tojen kehittämiseen? Kysy, ehdota, vinkkaa, kritisoi, kiitä. Lähetä viestisi
sähköpostiin toimisto@mpkl.  ja osoita se joko liittohallitukselle yleisesti tai 
kohdista se tietylle liittohallituksen edustajalle. Välitän viestisi eteenpäin ja
saat vastauksen sähköpostiisi. Julkaisemme toimituksen valinnan mukaan
viestejä vastauksineen liiton tulevissa tiedotteissa.Viestin lähettäjä jätetään
mainitsematta ellei toisin erikseen pyydetä. Älä pähkäile itseksesi. Laita liit-
tohallitus avaamaan myssysi mietteet.



9. KOKONAISTURVALLISUUS 2015 TAMPEREELLA

Tapahtumatietona jo näin hyvissä ajoin, että seuraavat maanpuolustus-
messut järjestetään 3.-6.9.2015 Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa.
Aiemmin Turvallisuus ja Puolustus -messuina tunnettu tapahtuma saa nimek-
seen Kokonaisturvallisuus 2015 ja se esittelee kokonaisturvallisuuden eri
osa-alueita kansalaisille, järjestöille, elinkeinoelämälle ja viranomaisille. Tur-
vallisuuskomitea on aloittanut tapahtuman valmistelut ja messutoimikunnan
puheenjohtajaksi komitea kutsui tälläkin kertaa MPKL:n entisen puheenjohta-
jan, teollisuusneuvos Erkko Kajanderin.
Lue lisää osoitteesta www.tampereenmessut. 

Pohjois-Suomen kiltapiiri
Vielä ehdit ilmoittautua elo-syyskuun vaihteessa Oulun Hiuk-
kavaarassa pidettävään Pohjan Partio 2013 -kurssiin. Harjoituk-
sesta on luvassa kaksi korvaavaa kh-päivää. Katso lisätiedot tiedot-
teen liitteestä.

Pohjan Pioneerikilta
Kilta rakensi MPK:n kurssina jo 13. sillan, tällä kertaa Kainuun Rajavartios-
tolle lähellä Vartiuksen raja-asemaa. Silta palvelee rajavartioita partioreitillä.
Puusta rakennettu silta kestää mönkijän ja moottorikelkan yliajon. Rakenta-
massa oli 13 reserviläistä, pääosin Pohjan Pioneerikillasta. Sillan on suunni-
tellut killan jäsen, siltainsinööri Jukka Leskelä Oulusta.

Kuva vasemmalla: Silta avattiin virallisesti nauhan leik-
kaamisella. Etualalla vas. Arto Mononen PohPionP/KaiPr,
Matti Pulkkinen Kainuun Rajavartiosto, Janne Aittamaa Kainuun aluetoimisto
ja sillan suunnittelija Jukka Leskelä.

Kuva oikealla: Sillanrakentajat uuden sillan kannella.

Killat ja kiltapiirit kertovat



Pohjois-Karjalan Prikaatin Kilta
Kilta järjestää yhteistyössä Ilomantsin kunnan ja JR9 Perinneosaston kans-
sa kaikille avoimen maanpuolustusjuhlan Ilomantsissa pe 27.9. klo 12.00.
Juhlapaikkana on Ilomantsin liikuntahalli, os. Pogostantie 13.
Juhlapuhujana on Pohjois-Karjalan prikaatin komentaja eversti Jari Kytölä.
Lisätietoja antaa lomansa jälkeen kolmen viikon kuluttua =>
jari.jurvanen@sok.  tai 050 343 2030

Kilta järjestää perinteisesti myös kesäisen kiltapyö-
räilyn, joka on aiemmin ollut elokuinen perinne pol-
kea vuoden toisen saapumiserän valapaikkakunnal-
le. Marssille kutsutaan mukaan kiltalaisia, varus-
kunnan henkilökuntaa sekä kohdekunnan vaikutta-
jia. Vala ei enää määritä ajankohtaa, mutta pyöräi-
lystä ei luovuta. Tänä kesänä noin 30 reippailijaa
pyöräili reilun 80 kilometrin reitin. ”Aikaisemmin
olemme saaneet varuskunnasta marssin johdon
(prikaatin komentaja), huollon ja varusteet. Nyt jou-
duimme turvautumaan muihin yhteistyökumppanei-
hin, koska prikaatimme lakkauttamisen vuoksi ei ole enää valatapahtumia
eikä taida olla  llareitakaan varastoissa. Ensi vuonna kuitenkin pyöräillään 
jälleen”, kuvaajana polkemisen ohella toiminut Jari Jurvanen tervehtii.

Porin Prikaatin Kilta
Killasta kerrotaan Mouhijärven vanhan kappelin hautausmaalla
sijaitsevan hautakarmiinin seinään kiinnitetystä laatasta, joka
kertoo Porin Rykmentin komentajan Hans Herik von Delwigin ja
viiden lapsiuhrin kohtalosta Selkeen kartanon tulipalossa vuonna
1758. Selkeen kartano oli noin 100 vuotta Porin rykmentin komen-
tajien virkatalo aina Venäjän vallan aikaan vuoteen 1810 saakka.
Kuvassa Mouhijärvi-seuran pj. Raimo Vasama (vas.) ja killan pj.
Timo Mäki paljastamassa laatan. Paikalla oli myös Porin prikaatin
kunniavartio. Kuva: Kari Nummila

Turvakurssin Kilta ja Päijät-Hämeen Maanpuolustuskilta
Kiltojen välisenä yhteistyönä järjestettiin toissa viikonloppuna jo perinteeksi
muodostunut ampumatapahtuma. Killat hoitavat järjestelyt vuorovuosin.
Tänä vuonna kokoonnuttiin Turvakurssin Killan kutsusta Hirvihaaran
ampumaradalla Mäntsälässä. Tapahtuma oli MPK:n kurssi ja kohdennettu
kokeneiden ampujien lisäksi myös aloittaville. Pääkouluttajana toimineen
Esko Sarkasen apuna oli kokoneita ampukouluttajia Järvenpään Reservi-
upseereista. Tapahtuma päättyi perinteisesti pystykorvakiväärin ampu-
kisaan, jossa tällä kertaa ampui parhaiten Pekka Mäkelä Turvakurssin
Killasta, toiseksi tuli Pekka Mielonen ja kolmanneksi Olli Mielonen, mo-
lemmat Päijät-Hämeen Maanpuolustuskillasta. Ensi vuonna tähtäillään
Vesivehmaalla, killoista kerrotaan. Kuvat: Esko Sarkanen



Rukajärven suunnan historiayhdistys
Rukajärvikeskus on avattu Lieksassa entiseen Rajavartiolaitoksen
Lieksan rajakomppanian kasarmiin, kutsumanimeltään Timitran
linnaan, joka on rakennettu 1930-luvulla. Kuvassa kenraaliluutnantti
Ermei Kanninen avajaistilaisuudessa, johon osallistui monien Ruka-
järvi-veteraanien lisäksi noin 150 henkilöä. Kanninen ilmoitti lahjoit-
tavansa kirjastonsa Rukajärvikeskuksen käyttöön. Tervehdyksensä
tilaisuudessa esitti myös Lieksan kaupunginvaltuuston puheenjohta-
ja Ari Marjeta. Käy tutustumassa osoitteessa www.rukajarvikeskus. 

Kilta muistuttaa myös lauantaina 31.8. klo 12.00 Iisalmen kulttuuri-
keskuksessa pidettävästä seminaarista ”Erämaatykistö Rukajärvel-
lä”. Seminaarin yhteydessä voi tutustua valokuvanäyttelyyn ”Erkki
Matilainen 100 vuotta”. Seminaarin ohjelmassa on muun muassa
sotahistorioitsija Tauno Oksasen luento erämaatykistöstä ja kirjailija
Aarno Kellbergin esitelmä Erkki Matilaisesta.
Lisätietoja => tenho.tikkanen@gmail.com tai 040 540 8045

Uusiin tehtäviin menossa ja uusissa tehtävissä jo aloittaneita:
* Puolustusvoimain komentajan uudeksi adjutantiksi majuri Teemu Nurmela;
nykyinen adjutantti, everstiluutnantti Jyri Raitasalo siirtyy strategian pääopet-
tajaksi Maanpuolustuskorkeakoulun strategian laitokselle
* everstit: Markku Myllykangas valmiuspäälliköksi pääesikuntaan, Kim
Mattsson apulaisosastopäälliköksi pääesikunnan suunnitteluosastoon, Heik-
ki Välivehmas valtakunnallisten maanpuolustuskurssien johtajaksi, Petri
Mattila komentajaksi Utin jääkärirykmenttiin, Asko Muhonen maavoimien
suunnittelupäälliköksi,
* everstiluutnantit: Pertti Kuokkanen pääesikunnan kanslian päälliköksi, Tee-
mu Ruuskanen räjähdekeskuksen johtajaksi, Eero Svanberg urheilukoulun
johtajaksi Hämeen rykmenttiin, Kai Kaltiainen on kriisinhallintakeskuksen
päälliköksi Porin prikaatiin, Mikko Kauppala Satakunnan lennoston esikun-
tapäälliköksi, Jarmo Keskinen Hämeen panssaripataljoonan komentajaksi
panssariprikaatiin, Tero Ylitalo Rovaniemen ilmatorjuntapatteriston komen-
tajaksi Lapin ilmatorjuntarykmenttiin, Petteri Kurkinen Satakunnan jääkäri-
pataljoonan komentajaksi Porin prikaatissa, Aki Heikkinen hävittäjälaivue
11 komentajaksi Lapin lennostoon, Pasi Saarikoski tiedustelupatteriston
komentajaksi tykistöprikaatiin, Mika Tauru Karjalan tykistörykmentin komen-
tajaksi Karjalan prikaatiin
* komentajat: Juha Torkkeli Vaasan rannikkojääkäripataljoonan komentajaksi
Uudenmaan prikaatiin ja Mika Dahlbo Porkkalan rannikkopataljoonan ko-
mentajaksi Suomenlahden meripuolustusalueelle

* Puolustusvoimauudistukseen sisältyvistä organisaatiomuutoksista on tehty
päätökset heinäkuussa. PV:n tutkimuslaitos perustetaan 1.1.2014. Siihen
organisoidaan nykyiset tutkimus- ja kehittämistoimintaa tekevät yksiköt. Toi-
minta jatkuu pääosin nykyisillä paikkakunnilla Ylöjärvellä, Riihimäellä ja Tuu-
sulassa. PV:n logistiikkalaitos perustetaan 1.1.2015. Siihen kootaan yhteen
Maavoimien materiaalilaitoksen, Merivoimien materiaalilaitoksen, Ilmavoi-
mien materiaalilaitoksen ja Sotilaslääketieteen keskuksen toiminnot.
Puolustusvoimain komentaja päätti seuraavien maavoimien joukko-osasto-
jen kokoonpanon vuodesta 2015 lukien: Jääkäriprikaati, Kaartin jääkäriryk-
mentti, Kainuun prikaati, Maasotakoulu, Porin prikaati ja Panssariprikaati.
PV:n aluetoimistot ovat 1.1.2015 alkaen Helsingissä, Joensuussa, Jyväsky-
lässä, Kouvolassa, Kuopiossa, Lahdessa, Mikkelissä, Oulussa, Rovaniemel-
lä, Tampereella, Turussa ja Vaasassa. Meripuolustusalueiden laivastojoukot
keskitetään 1.1.2015 perustettavaan Rannikkolaivastoon Turkuun (Pansio)

Pv:n pute pirisee



ja rannikkojoukot 1.1.2015 perustettavaan Rannikkoprikaatiin Kirkkonum-
melle (Upinniemi).

* Suomalainen kriisinhallintajoukko jatkaa Afganistanin turvallisuusviran-
omaisten tukemista nykymuotoisen ISAF-operaation eli vuoden 2014 lop-
puun asti. Jatkosta päätetään erikseen. Vielä vuonna 2013 suomalaisessa
kriisinhallintajoukossa aloittaa uutena osana Mazar-e-Shari in perustettava 
Afganistanin turvallisuuspoliisin Balkhin maakunnallisen valmiusyksikön
kouluttamiseen ja neuvonantoon keskittyvä neuvonantajaryhmä. Sen so-
tilaat rekrytoidaan etupäässä Utin jääkärirykmentistä. Aiemmin Wardakin
maakunnassa toimineen erikoispoliisin kouluttajaryhmän jälkeen perustettu
osasto siirtyy nyt lähemmäs muita suomalaisjoukkoja, mikä helpottaa mm.
toiminnan logistisia järjestelyjä.

* Asevelvollisuuslain mukaiset kutsunnat alkoivat viime torstaina ja jatkuvat
15.12. asti. Maavoimien 19 aluetoimiston toimistokohtaiset kutsuntakuulu-
tukset ovat nähtävissä puolustusvoimien verkkosivuilla osoitteessa
www.puolustusvoimat. . Erillisiä kutsuntatilaisuuksia on 533 yhteensä 264 
eri paikkakunnalla.

MILLJAZZ-KIERTUE
Suositut piknik-konsertit ovat kiertäneet maata kesällä. MILjazz-kiertui alkoi
7.6. Lahdessa ja se päättyy 25.8. Raaseporissa. Tämän vuoden solisteja
ovat Jukka Perko, Esko Heikkinen, Johanna Försti, Nina Mya, Rigmor Gus-
tafsson, Mikael Saari, Mikael Konttinen, Laura Voutilainen ja Sami Pitkämö.
Lisätietoja osoitteesta www.miljazz. 
Näihin ehdit vielä mukaan:
Pe 23.8. Kouvola, Rykmentinpuisto, Kasarminmäki, klo 18.00
La 24.8. Turku, Forum Marinum, klo 18.00
Su 25.8. Raasepori, Uudenmaan Prikaati, Dragsvik, klo 14.00.

SAKSALAISVÄRIÄ VARTIOPARAATISSA
Helsingin kesän viimeinen vartioparaati saa lisää näyttävyyttä saksalaisesta
sotilassoittokunnasta, kun Marinemusikkorps Nordsee esiintyy Kaartin soit-
tokunnan kanssa. Saksan merivoimien soittokunta Wilhelmshavenista vierai-
lee Suomessa 19.-25.8. Viisikymmenjäseninen soittokunta soittaa viihdemu-
siikkia komentaja Lutz Bammlerin johdolla Senaatintorilla 23.8. klo 12 alka-
en. Musiikkiesitys kestää 15 minuuttia. Sitten soittokunnat ja vartio-osasto
ryhmittyvät paraatijärjestykseen ja marssivat Päävartioon vahdinvaihtoon eli
”Suureen vaihtoon”. Paraatiosaston kulkua johtavat ratsain Helsingin poliisi-
laitoksen ratsupoliisit sekä Helsingin varuskunnan komendantti majuri Marko
Maaluoto. Lopuksi Marinemusikkorps Nordsee esittää viihteellistä musiikkia
MIL-Espa -ilmaiskonsertissa Espan lavalla klo 14.

...lomapurjeilta surffailemaan kiltatoiminnan aalloilla.
Niin se suvilötköilyn aika taas johonkin katosi, mut-
ta kun siihen kuului kotomaassa jänkhän hillamät-
täitä, savolaista perinnemaisemaa ja kantahämä-
läisiä järviseutuja sekä maailmalla hitunen hulvaton-
ta extremeä, niin arkeen palaaminen suttaantui
naama suunnilleen purjeen mukaisessa virneessä.
Muistokivelle pysähdyin Savukoskella. Se on pysty-
tetty 3.9.1941 partisaanien uhreiksi joutuneille.
Kivessä lukee myös viisaus jälkipolville: ”Älä kysy
mitä maaltasi saat. Kysy sitä, mitä voit sille antaa”.

t. Inga

Kiltalaisen viihdenurkka

Olen laskeutunut...



Määräpäivä = pitää olla perillä liiton toimistolla

Lokakuu 2013
ti 15.10. Kiltaristiesitysten määräpäivä (myönnetään 6.12.)
ke 16.10. Liittohallituksen kokous Helsingissä
la 19.10. Kiltatiedottajien koulutuspäivä

Marraskuu 2013
pe 22.11. Liittohallituksen kokous Oulussa
la 22.11. Liittovaltuuston syyskokous Oulussa
su 23.11. RES, RUL, MNL ja MPKL yhteinen maanpuolustusjuhla Oulussa

Joulukuu 2013
pe 13.12. Liittohallituksen kokous Helsingissä

Tammikuu 2014
ke 15.1. Valtiollisten kunniamerkkiesitysten määräpäivä

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

Liiton painopistealueet 2013
* Liiton tunnettuuden lisääminen
* Liittojen yhteistyö (RES, RUL, MPKL)
* Kiltatyötä 50 vuotta
* Pohjoismainen yhteistyö
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 €

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
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Puolustusrnlnlsterto pyytaa kunniamerkkiehdotusten tekljolta ottamaan huomioon puo
lustusmlnlsterton ohjeen (1349/10.05.01/2008, FI.PLM.2011-3221, 1.8.2011) Ritari
kuntien kunniamerkkiehdotusten laatiminen ja kaslttelv ja muistuttaa seuraavista koh
dista:

Kunniamerkkiehdotuslomakkeen kaikki kohdat on taytettq,va tar~asti ja ehdo
tukset on perusteltava. Anottaessa henkllolle seura~,x;~p\ff{~~~~(~pa~gainon pe
rusteluissa tulee ella henkllon uusissa ansioissa j8,,~padyg, ..rperkfnl\jal,~?~H:;');~\'i"!
Lomakkeen kohdat: henkllotunnus ja eh~8tlJS'irrfe.~~i,~,ta'6nmyos taYtelt~¥~.'isa"::.>
moin lomakkeen kohdissa (sivu 2) ar\lQqirrie\:;'?Rtil~sarvo ja suomalaiset"~an'n\~,:, '-\1.\,;;;;,;,;'(
merkit on mainittava myontamis~tka;";'" 'i" <,,:
Puutteellisesti taytettya ha~~!J1dgta el- ., . Kunniamerkkiehdotuslomake on tu
lostettava kaksipuolisgs,ti}f\;U> ",r""
Kunniamerkkiehqg,tuk'sen tt~iJ6lq~ on rnvos llitettava ehdotu~~r;en yhteystiedot
(nimi, osolte ..ja';!ptJhelin .,"'""',. 'ff'

Viite: Kirje 1349/10.05.01/2008, FI.PLM.2011-3221, 1.8.2011
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Fax
(09) 16088244
Internal, +3589 160 88244

Fax
s-postl, internet
e-post, internet
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puolustusministerio@defmin,fi
www.defmin.fi
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Telefon
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(09) 16001
Internal, +3589 16001

Kayntiosoite
Besoksadress
Office
EtelainenMakasiinikatu 8 A
00130 Helsinki
Finland

Postiosoite
Postadress
PostalAddress
Puolustusrninisterlo
PL 31
FI-00131 Helsinki
Finland
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KANSLIAP.A.ALLIKKO

Tasavallan Presidentti, Suomen Valkoisen Ruusun ja Suomen Leijonan ritarikuntien
Suurmestari, on 12.5.2005 ritarikuntien hallituksen esltyksesta paattanyt, etta puolus
tusmlnlsterlon hallinnonalan kunniamerkit myonnetaan paaseantoisesti 4.6. Puolustus
mtnlsterlolle on rnyonnetty kiintiot (ritarimerkit 30 kpl, ansioristit2b kpl, mitalit 35 kpl),
joita se ei saa ylittaa.

Taman paatoksen nojalla puolustusmlnlsteric eslttaa ri~arikuntien hallituksellejarjesto
jen kunniamerkkiehdotuksia kerran vucdessa p~asa'~ntoisesti 4.6. jakoa varten. Taha,l1
jakoon tarkoitetut ehdotukset ont9imitett~.\Ii:lpuolustusministerioon 1.3. rnennessa. u
saksl kiinnitetaan buorniotaslihen, ett# aiaJ~rjestbjen ehdotukset tulee toimittaa minis
teriolle keskitetysti keskusjafjestojen ka'utta niiden lausunnolla varustettuna. Puolus
tusministerio pyytaa jarjestojarajOittamaan esitystensa maaran k~'rkeintaan 12 esitys
tal jarjesto johtu'en ITlInisterion kiintioista seka laittamaan kunniamerkki~hdotuksensa
puoltojarjestykseen. ~l.J,nniamerkkiehdotuslomakkeen kaikki kohd~t9f1,~aytet~a"a
tarkasti ja eh,d()ti.i~set on perusteltava, Anottaessa h~nkilblle'seura~,,,aa' rnerk:kia "
paapalnon perUsteiuissa tulee olla henkllon ,uJ.lsissa"arisic,issa josaadyn)(1er~in,-ji3lkeen.
Lomakkeen kohdat: henkilotunnus ja ehdptusm~rkistaon rIlY9s t$y,~~tJ~Y~';Sa'moin 10-
makkeen k09~issa (sivu 2) arvonimet, sotilasar~o jc:l suom~I'C3is~t,:@hl1i~l1J~rkiton mai
nittava rpY9nt~misaika. Puutteellisesti tayt'ettya 'hakemusta i~i'k~'Si,~#lf~':'~0nniamerk
kiehdotuslgrneke on tulostettava kakslpuollsestl, Kunniamerkkiehd6tlJ~,r~ntekijOiden on
rnyos Ilitettaya';ehdotukseen yhteystiedot (rilrril, osoiteja PLihelinnui1;i_e~~(»).'

Suome~ valH8fsen Ruusun ja Suomen LeijQnan'ritar,ikun~ien $udrn\~~~~~.i~'15.3.2005
hyvaksyrnall'opjeen mukaan kunniamerkki~~ity~sia t4IiSi,~~h9,~Xi,~,~n~yqQiJ,'eeri kun- "
niamerK~iluoKi'~~a mahdollisimman tasapuojlsesti l<ullJnja,nkin,?~:kLJpyolenja eri ammat-
tiryhmien an§19ituneista ehdokkaista. ,," "",

Vapaaehtb,iseb)$,a,anpuol ustustvcn sektQFin monin~is,uyden seka 'pJol,ustu§mi nlsterlon
esitysten kiinti.Q.i.gentakia puOlustLJSrnini~tertbpn~~I~~ygal1ytiehp?J~K~.~lltekomenette
Iya siten, etta kVriniamerkkiehdotuksen t~kijana voi paasaantoisesti oIlClya,inyaltakun-
nallinen jarjesto. -, ' , , . . , ,,',

Kumotaan: Kirje 1349/10.05.01/2008, FLPLM.2008-636 - 29.7.2008
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POHJANPARTIO 2013 
31.8.-1.9.2013 
OULU, HIUKKAVAARA 
 
 
 

  

Maanpuolustuskoulutusyhdistys (MPK)  Y-tunnus 2175871-8   
Pohjois-Pohjanmaan koulutus- ja tukiyksikkö, PL 119, Hiukanreitti 225, 90101 Oulu  
pohjois-pohjanmaa@mpk.fi  www.mpk.fi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reserviläinen!  
 
Osallistu Pohjanpartio- harjoitukseen Hiukkavaarassa 31.8. klo 08.00 – 1.9. klo 16.00.  
Pohjanpartioon voivat osallistua kaikki reserviläiset puolustus- tai koulutushaarasta  
riippumatta.  
Kouluttajina yhdeksällä (9) rastilla toimivat osaavat kiltalaiset, reservinupseerit ja – ali- 
seerit. Koulutuksessa keskitytään korkeatasoiseen käytännön opetukseen, ei pitkiin siir- 
tymisiin. Harjoituksessa ammutaan mm. reserviläiskiväärillä ja sotilaspistoolilla.  
 
Reserviläisille jaetaan säänmukainen päällys- ja suojavarustus. Osallistujat muonitetaan  

  taistelumuonalla sekä majoitetaan teltoissa, joihin on varattu jokaiselle makuupussi ja    
  kenttäpatja. Kurssille otetaan noin 100 reserviläistä sekä noin 30 kouluttajaa. 
 
  Ilmoittaudu 23.8.2013 mennessä ensisijaisesti MPK:n tiedonhallintajärjestelmän kautta,        
  www.mpk.fi / koulutuskalenteri / koulutuspiireittäin / Pohjois-Pohjanmaa / Pohjanpartio   
  Tiedustelut Seppo Suhonen 040 552 4678  
 
  Voit ilmoittautua yksin tai muodostaa oman partion (jokainen ilmoittautuu kuitenkin  
  henkilökohtaisesti järjestelmään). Partiot muodostetaan ja täydennetään harjoituksen  
  alussa.  
 

 

Tule mukaan! Harjoituksesta saat kaksi korvaavaa kh- päivää. Kurssilta 
peritään ruokailukustannuksista 40 €/reserviläinen.     
 
   Pohjanpartion johto ja kouluttajat 

http://www.mpk.fi/
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