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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 Rauhanyhdis-
tyksen juhlasalissa. Lauantain illalliskortit (50 euroa/kpl) lunastetaan
RES:n verkkokaupasta osoitteesta www.reservilaisliitto.fi /kauppa
Katso lisätietoa viikonlopun ohjelmasta mpkl.fi -tapahtumista. 

2. HENKILÖESITYKSIÄ LIITTOHALLITUKSEEN

Liittovaltuuston kokouksessa Oulussa 23.11. valitaan liittohallituksen
erovuoroisten jäsenten tilalle uudet jäsenet.

Erovuorossa ovat:
* Mikkonen Matti, Karjalan Prikaatin Kilta ry (toiminut 2. varapuheen-
johtajana)
* Kesäjärvi Sami, Helsingin Sotilaspoliisikilta ry
* Suonperä Juha, Ilmasotakoulun Kilta ry
* Tuomaranta Marjo, Varsinais-Suomen Kiltasisaret ry

Pyydämme tekemään ehdotukset liittohallituksen jäsenistä 31.10. men-
nessä. Ehdotuslomake täytetään sähköisesti ja lähetetään sähköpos-
tiin toiminnanjohtaja@mpkl.fi 
Esityslomakkeen saat Sebacon-jäsenrekisteristä tai pyynnöstä toimis-
tolta.

3. KILTOJEN SEBAKÄYTTÄJÄ HUOMIO => JÄSENREKISTERIT
AJAN TASALLE MARRASKUUN LOPPUUN MENNESSÄ

Liiton uusi, kehittyneempi ja monipuolisempi Kehätieto Oy:n jäsenre-
kisteri, jonka nimeksi tulee Maanpuolustusrekisteri, otetaan käyttöön
ensi vuoden alkupuolella. Tiedot siihen ajetaan nykyisestä Sebacon-
rekisteristä. Sebaconin jäsentiedot pitää laittaa ajan tasalle marraskuun
loppuun mennessä. Tarkista mm. että jäsenten perustiedot ovat oikein
ja että jäsenelle on valittu oikea jäsenluokka.

Lisätietoja Ingalta => toimisto@mpkl.fi  tai 040 554 8805.  

Toimisto tiedottaa

1.

4.



4. KILTATIEDOTTAJIEN KOULUTUSPÄIVÄ

Liitto järjestää lokakuussa kiltatiedottajien koulutuspäivän, jonka teema-
na on sähköinen viestintä. Jos hoidat verkossa kiltasi viestintää, ilmoit-
taudu mukaan.

Kiltatiedottajien koulutuspäivä 2013
* lauantaina 12.10. klo 9-17
* Sokos Hotel Vaakuna, Hämeenlinna, Possentie 7 (rautatieasemaa
vastapäätä noin 150 metriä)
* ilmoittautumiset sähköpostiin toimisto@mpkl.fi  tai 040 554 8805
* ilmoittautumisaikaa on torstaihin 3.10. asti

Koulutuspäivän ohjelmaa työstetään parhaillaan, mutta tämän hetken
tilanne päivän sisällöksi on:
* verkkotyöskentelyn tekninen turvallisuus (virustorjunta, palomuuri,
roskapostien ja mainosten suodatus, yksityisyysasetukset jne.)
* verkkoviestinnän pelisäännöt => miten verkossa viestitään ja käyttäy-
dytään killan ja liiton edustajana (sähköpostissa, netin keskustelufooru-
meissa, sosiaalisessa mediassa, killan nettisivuilla jne.)
* miten verkkoa kannattaa ja voi hyödyntää tehokkaasti killan viestin-
nässä

HUOM. Ensi vuonna käyttöön tulevan uuden jäsenrekisterin koulu-
tuspäivät pidetään vuonna 2014 erikseen. Siksi jäsenrekisteri ei ole
tällä kertaa mukana kiltatiedottajien koulutuspäivän aiheissa.

5. YLIPÄÄLLIKÖLLE KILTA-ANSIOMITALI

Maanpuolustuskiltojen liitto luovutti kilta-ansiomitalin tasavallan pre-
sidentti Sauli Niinistölle elokuussa Mäntyniemessä. Mitalin luovutti
liiton puheenjohtaja Pauli Mikkola. Presidentti Niinistö kävi liittomme
edustajien kanssa lämminhenkistä keskustelua vapaaehtoisesta maan-
puolustuksesta. Presidentti osoitti olevansa hyvin perillä liiton ja sen
jäsenkiltojen tekemästä työstä ja lausui tapaamisessa arvostuksensa
tälle tärkeälle toiminnalle.

Kuvassa oikealla presidentti Sauli Niinistö kädessään juuri saamansa
MPKL:n kilta-ansiomitali ja kunniakirja.
Alavasemmalla Pauli Mikkola kättelee ja alaoikealla liittohallituksemme
1. varapuheenjohtaja Marko Patrakka, 2. varapuheenjohtaja Matti Mik-
konen ja toiminnanjohtaja Henry Siikander.
Kuvat: Tasavallan presidentin kanslia



6. KILTAHISTORIAA MAANPUOLUSTAJAAN

Syksyn Maanpuolustaja 2/2013 on työn alla. Liitto täytti tänä vuonna 50 vuot-
ta. Lehteen voi toimittaa vuosikymmenten varrelta aineistoa eli kuvan/kuvia ja
lyhyen tarinan

* kiltatoiminnan tapahtumasta, henkilöistä jne.
* kiltalaisen muistosta, joka liittyy kiltaan tai liittoon (yksittäinen tapahtuma,
unohtumaton henkilö, kokemus, hauska hetki, kommellus tms.)

Jos haluat jakaa muistosi, ota yhteyttä => toimisto@mpkl.fi  tai 040 554 8805. 
Aineiston pitää olla toimituksen käytössä viimeistään ma 23.9.
Sama määräpäivä 23.9. on muillekin lehteen tarjottaville aineistoille. Tässä
ohjeet, kun toimitat aineistoa:

* 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, Maanpuo-
lustaja-lehti, Döbelninkatu 2, 00260 Helsinki (silloinkin mukaan tieto kuvaoi-
keudesta, kuvateksti ja lisäksi kuvien palautusosoite)
* kun kirjoitat tekstiä, vältä tekstimuotoiluja

Tarjotut jutut editoidaan ja julkaistaan toimituksellisen harkinnan ja palstatilan
mukaan.

7. KILTARISTIESITYSTEN MÄÄRÄPÄIVÄ LÄHENEE

Muistathan toimittaa kiltaristiesitykset ajoissa. Niiden pitää olla sähköpostissa
toiminnanjohtaja@mpkl.fi  viimeistään tiistaina 15.10. Esityslomakkeen saat 
Sebaconista tai pyynnöstä toimistolta.

8. HAMINA TATTOO 2014: KUMPPANINA MPKL
TEEMANA ITÄMERI - HIENO MENNEISYYS, PAREMPI
TULEVAISUUS

Hamina Tattoo on pyytänyt Maanpuolustuskiltojen liittoa yhteistyö-
kumppanikseen kansainväliseen sotilasmusiikkitapahtumaan Hamina
Tattoo 2014. MPKL saa merkittävää näkyvyyttä tapahtumassa sekä sen
mainonnassa ja on koko marssishow:n erikoisvieraana kiltajäsenineen.
Liitto puolestaan kampanjoi näkyvästi tapahtumasta omissa viestintä-
kanavissaan. Hamina Tattoo järjestetään 29.7.-2.8.2014.
Vuosi menee sutjakkaan, joten laita jo nyt merkintä ensi vuoden kalenteriisi.
Katso lisäinformaatiota muun muassa kiltahintaan hankittavista lipuista, jotka
tilataan suoraan järjestäjältä.

9. KYSY LIITTOHALLITUKSELTA

Mikä mietityttää? Mikä mättää? Mikä ilahduttaa? Mitä liitolle kuuluu? Askarrut-
taako kiltatyön tulevaisuus? Onko ehdotuksia toiminnan kehittämiseen?

Kysy, ehdota, vinkkaa, kritisoi, kiitä.

Lähetä viestisi sähköpostiin toimisto@mpkl.fi  ja osoita se joko liittohallituksel-
le yleisesti tai kohdista se tietylle liittohallituksen edustajalle. Välitän viestisi
eteenpäin ja saat vastauksen sähköpostiisi. Julkaisemme toimituksen valin-
nan mukaan viestejä vastauksineen liiton tulevissa tiedotteissa.Viestin lähettä-
jä jätetään mainitsematta ellei toisin erikseen pyydetä.



10. LIITTO JA SEN LUOTSI OVAT SAMAN IKÄISIÄ

Liiton puheenjohtaja Pauli Mikkola täytti 3.9. komeita kymmeniä. Puolen vuosisadan kannuksia laukkasi juhlis-
tamaan hieno joukko vieraita Katajanokan Kasinolle. Kuva: Julius Konttinen
Liiton ja kiltojen puolesta =>

SYDÄMELLISESTI
ONNEA,
PAULI
50-v



Lentovarikon Kilta
Lentovarikon Kilta osallistui kesällä Junkers Ju 88 A-4 JK-274
muistomerkin juhlalliseen paljastustilaisuuteen Latvian Saul-
krastiissa. Mukana oli 20 aktiivista kiltalaista. Siirtolennolla ollut
kone sai vian eikä pakkolasku yhdellä moottorilla onnistunut.
Onnettomuudessa menehtyi ohjaaja Urho Jääskeläisen lisäksi
koneessa olleet tähystäjä, KK-ampuja/sähköttäjä ja matkustaja.
Kuva seppelöidystä muistomerkistä: Jorma Hautala

Turun Rannikkotykistökilta
Kilta vinkkaa mielenkiintoisesta kiltaretkiaiheesta. Joillakin paikka-
kunnilla järjestetään opastettuja hautausmaakierroksia sotilaiden
haudoille. Esimerkiksi Turussa on mahdollisuus osallistua tällaiseen
kierrokseen, joka kestää kolmisen tuntia ja jonka aikana käydään läpi
30 sotilaan henkilöhistoriaa.
Lisätietoja => Mikael Kaskelo, kaskelo01@gmail.com tai 040 522 2840.

Lahden Seudun Tykistökilta
Kilta suosittelee elämykselliseksi retkikohteeksi kauniissa hämäläisissä
maalaismaisemissa sijaitsevia Marskin majaa Lopella Puneliajärven rannalla
sekä Lopen vanhaa kirkkoa. Marskin majalla pääsee tutustumaan marsalkan
metsästysmajaan ja alueella olevaan tukikohtaan, joka on rakennettu sodis-
samme käytettyjen tukikohtien mallin mukaisesti. Vuosina 1665-1666 raken-
nettu Lopen vanha kirkko eli Santa Pirjon kirkko on yksi Suomen vanhimmis-
ta puukirkoista, jonka erityispiirre on, että siinä ei ole sähköä eikä lämmitystä
eikä kirkon tilaisuuksissa saa käyttää minkäänlaisia mekaanisia soittimia.
Kilta teki keväällä 33 osallistujan hienon retken näihin kohteisiin. Lisätietoja
=> aimo.koskentola@phnet.fi 

Ratsumieskilta
Keski-Suomen Eskadroona ilmoittelee ennakkotietona, että suunnitelmissa
on syyskauden ratsastuskurssi. Sen ajankohta varmistuu myöhemmin.
Lisätietoja => iivonen.hannu@gmail.com tai 040 741 9566.

Varsinais-Suomen Pioneerikilta
Kilta muistuttelee taas myyntiartikkelistaan pioneeripaidasta. Katso tiedot-
teen liite.

Vaasan kiltapiiri
Kiltapiirin yhteistyökumppani Historiallisyhdistys Stella Polaris, järjestää
Kaskisissa pe-la 20.-21.9. seminaarin, josta saat tarkempaa tietoa kiltapiirin
puheenjohtajalta => per-elof.bostrom@krs.fi  tai 040 708 8030.

* Ilmavoimien Arctic Challenge -harjoitus kokoaa kymmeniä sotilaskoneita
Pohjolan taivaalle 11.-27.9. Harjoituksen lentotoiminta on osa Suomen, Ruot-
sin ja Norjan ilmavoimien rajat ylittävää Cross Border -toimintaa. Tavoitteena
on vahvistaa pohjoismaista puolustusyhteistyötä (NORDEFCO) ja kehittää
kansainvälistä yhteistoimintakykyä. Harjoitukseen osallistuu myös Britannian
ja Yhdysvaltojen lentokalustoa. Suomi osallistuu noin kymmenellä F/A-18
Hornet -monitoimihävittäjällä. Kaikkiaan harjoituksessa on mukana noin 80
lentokonetta.

* Eilen 11.9. järjestettiin vuotuinen Nuoret, arvot ja maanpuolustus -hankkeen
seminaari Maanpuolustuskorkeakoulussa Santahaminassa. Seminaarin
teemana oli ”Äärikäyttäytyminen – miten kohdataan, miten johdetaan?”. Se-

Killat ja kiltapiirit kertovat

Pv:n pute pirisee



minaarissa käytiin vuoropuheluja äärikäyttäytymistilanteista ja johtamisesta
sekä tarkasteltiin kriisin kohtaamista ja sietoa muun muassa Hyvinkään ja
Kauhajoen ampumatapausten sekä kansainvälisen kriisinhallinnan koke-
musten pohjalta.

* Merivoimat on parhaillaan mukana Northern Coasts 2013 -harjoitukses-
sa Ruotsissa ja eteläisellä Itämerellä. Suomesta harjoitukseen osallistuvat
miinalaiva Uusimaa, ohjusvene Hanko sekä harjoituksen johtoportaassa
suomalaisia esikuntaupseereita. Harjoitus on Naton rauhankumppanuuden
hengessä toteutettava Saksan isännöimä merisotaharjoitus, jonka järjes-
tämisestä vastaa tänä vuonna Ruotsi. Harjoitukseen osallistuu 32 alusta ja
noin 3.000 merisotilasta 14 eri valtiosta. Alusten lisäksi harjoituksessa on
mukana lentotoimintaa, erikoisjoukkoja ja sukellusveneitä.

HUUTOLAISPOJAN JA ”ENSIMMÄISEN JÄÄKÄRIN”
ELÄMÄKERRAT
Jarkko Kempiltä on ilmestynyt teos Albert Puroma, huutolaispojasta
kenraaliksi ja Pentti Airiolta teos Walter Horn, ensimmäinen jääkäri ja
kylmän sodan Pohjola-aktivisti.
Puroma-teoksessa on 248 sivua ja sen suositushinta on 39 euroa.
Horn-teoksessa on 264 sivua ja sen suositushinta on 36 euroa.
Molemmat kirjat ovat kovakantisia. Niitä voi tiedustella suoraan kustantajalta
=> juha.janhonen@docendo.fi  tai 040 843 0139. 

JÄÄKÄRIEN PERINTÖ
Lokakuussa ilmestyy teos ”Jääkärien perintö”, joka on kunnianosoitus niille
rohkeille nuorukaisille, jotka lähtivät henkensä kaupalla Saksaan sotaoppiin.
Jääkäriliikkeen 100-vuotisjuhlan kunniaksi julkaistaan ainutlaatuinen juhlate-
os numeroituna ja rajattuna 1914 kappaleen painoksena. Juhlavan teoksen
hinta on 280 euroa, jonka voi maksaa erissä. Hinta sisältää kaikki toimitus-
kulut. Teoksen mukana tulee syksyn uutuuskirja Kotirintaman kasvot.
Jääkärien perinnön kirjoittajia ovat muun muassa Gustav Hägglund, Oiva
Turpeinen ja Jussi Jalonen. Kirjan koko on 25x30cm, siinä on 604 sivua, yli
500 nelivärikuvaa, nahkaselkä pintein, kultafoliointi ja kohopainatus. Nume-
roitujen kirjojen nro 1 luovutetaan ylipäällikölle, presidentti Sauli Niinistölle.
Lisätietoja ja tilaukset suoraan kustantajalta (Amanita) => Kari Kinnunen,
kari.kirja@hotmail.com tai 045 112 3500.

Alkusyksy on ollut lempeä. Se on tyytynyt tois-
taiseksi vain vähän kurkkimaan. Tänä aamuna
oli kyllä niin sankka sumuseinämä koko ajo-
matkan, että kaasujalka keveni melkoisesti.
Ainakin meillä päin hirvet ja peurat ovat nyt
ahkerasti liikekannalla.
Aurinkoisten kasteaamujen happihyppelyt ovat
nyt silkkaa seittien taidetta. Oikeassa auringon-
valon kulmassa näkee miten tienoot ovat tul-
villaan näitä hämisten s-marketteja. Sieniretkiltä
palaavat ovat siis tieten tai tietämättään päästä
varpaisiin seititettyjä :) Satoisia sienivasuja
kiltojen metsäkeikoille,

t. Inga

Kiltalaisen lukunurkka

Sumua, seittejä ja sieniretkiä



Määräpäivä = pitää olla perillä liiton toimistolla

Lokakuu 2013
ti 15.10. Kiltaristiesitysten määräpäivä (myönnetään 6.12.)
ke 16.10. Liittohallituksen kokous Helsingissä
la 12.10. Kiltatiedottajien koulutuspäivä (huom. muuttunut ajankohta)

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.)

Syyskuu 2015
to-su 3.-6.9. Maanpuolustusmessut, Messu- ja Urheilukeskus, Tampere

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



[Kirjoita lainaus tiedostosta tai yhteenveto jostakin kiinnostavasta kohdasta. Voit sijoittaa tekstiruudun 
haluamaasi tiedoston kohtaan. Voit muuttaa erotetun lainauksen tekstiruudun muotoilua Piirtotyökalut-
välilehdessä.] 
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Tervehdys Ympyräkaupunki Haminasta! 
   
  Kansainvälinen Hamina Tattoo Festivaali järjestetään jälleen 29.7.-2.8.2014. 

  
Aloitamme maanantaina 16.09.2013 lipunmyynnin ryhmille Tattoon marssishow-
näytöksiin. Hintamme ryhmällenne on: 
 
  38€/lippu 31.12.2013 saakka  
  + Lippupalvelun laskutuslisä 10 €/varaus, min 10 hlöä/ryhmä 
 

  jonka jälkeen lipun hinta on 
43€/lippu 31.3.2014 saakka ja 45€/lippu 1.4.2014 alkaen, 50 €/lippu portilta 
 
Ryhmävarauksia voitte tehdä Hamina Tattoon toimistoon 
syys-marraskuun aikana ma-pe klo 9-11 ja 12-14 välisinä aikoina 

 
    puh. 040 199 1426 

  sähköposti tattoo@hamina.fi 
 
Toimistostamme ennalta varatut liput tulee vahvistaa viimeistään 12.12.2013. 
Laskun eräpäivä on 31.12.2013. 
 
Varauksia vastaanottavat projektiassistentti Salla Forsell ja hallinnon sihteeri Tuula Malo. 
 
Lipunmyyntimme siirtyy joulukuun alusta kokonaan Lippupalvelulle, jolloin liput tulevat 
yleiseen myyntiin Lippupalvelun jakeluverkoston kautta. Siirrämme tuolloin kaikki 
ryhmävaraukset Lippupalveluun. Mahdolliset varaustanne koskevat muutokset voitte ko. 
ajankohdan jälkeen ilmoittaa suoraan Lippupalveluun puh. 0600 10 800. 
 
Liitämme oheen Hamina Tattoon alustavan ohjelman, katsomokartan sekä tietoa 
ravintola- ja kahvilapalveluista Tattoo-viikolla. Marssishow´n väliaikatarjoiluista 
tiedotamme myöhemmin. 
 
Toivotamme Teidät lämpimästi tervetulleeksi Hurmaavaan Haminaan 
nauttimaan Tattoon kansainvälisestä tunnelmasta! 
 

   HAMINA TATTOON TOIMISTO 
 

  
 
 28.8.2013 

  

mailto:tattoo@hamina.fi
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Hamina Tattoo Festivaalin 2014 alustava viikko-ohjelma 
 
Tiistai 29.7. 
 
11:00 Puistokonsertti, Kesäpuisto 

 vapaa pääsy 
19:00 Avajaiskonsertti, Hamina Bastioni 
 
Keskiviikko 30.7. 
 
11:00 Puistokonsertti, Kesäpuisto 

 vapaa pääsy 
 
Torstai 31.7. 
 
11:00 Puistokonsertti, Kesäpuisto 

 vapaa pääsy 
14:00 Tattoo-paraati, Raatihuoneentori 

 Kaikki Tattoo-soittokunnat 

 vapaa pääsy 
 
Perjantai 1.8. 
 
11:00 Puistokonsertti, Kesäpuisto 

 vapaa pääsy 
14:00 Marssishow, Hamina Bastioni 

 Kaikki Tattoo-soittokunnat 
20:00 Marssishow, Hamina Bastioni 

 Kaikki Tattoo-soittokunnat 
 
Lauantai 2.8. 
 
11:00 Puistokonsertti 

 vapaa pääsy 
14:00 Marssishow, Hamina Bastioni 

 Kaikki Tattoo-soittokunnat 
21:00 Marssishow, Hamina Bastioni 

 Kaikki Tattoo-soittokunnat 
 
Tapahtuman ohjelma täydentyy myöhemmin. Muutokset mahdollisia. 

  
 28.8.2013 

  

mailto:tattoo@hamina.fi


TILAA PIONEERIPAITA! 
Kaksipuoleinen painatus valitsemallasi 

selkätekstillä 

Tee tilaus osoitteessa vs.lspioneerikillat.net 

Tekstivaihtoehdot: 


