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1. TERWASOUTU = LIITTOVALTUUSTON KOKOUS JA JÄRJES-
TÖJEN YHTEINEN MAANPUOLUSTUSJUHLA OULUSSA

Maanpuolustuskiltojen liittovaltuuston syyskokous ja liiton perinteinen
valtakunnallinen maanpuolustusjuhla pidetään tänä vuonna yhteisenä
tapahtumaviikonvaihteena Reserviläisliiton, Suomen Reserviupseeri-
liiton, Maanpuolustusnaisten liiton ja Reserviläisurheiluliiton kanssa.
Liitot kokoustavat itsenäisesti, mutta iltaohjelma ja maanpuolustusjuhla
vietetään yhdessä. Tapahtuma on Oulussa pe-su 22.-24.11. Kokousho-
telli 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 ja ilmoittautumisista
mpkl.fi -tapahtumista. 

2. HENKILÖESITYKSIÄ LIITTOHALLITUKSEEN EHTII VIELÄ

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

* Mikkonen Matti, Karjalan Prikaatin Kilta ry (2. varapuheenjohtaja)
* Kesäjärvi Sami, Helsingin Sotilaspoliisikilta ry
* Suonperä Juha, Ilmasotakoulun Kilta ry
* Tuomaranta Marjo, Varsinais-Suomen Kiltasisaret ry

Ehdotuslomakkeita, jonka saat Sebaconista tai toimistolta, voi lähettää
sähköpostiin toiminnanjohtaja@mpkl.fi  torstaihin 31.10. asti. 

3. KILTOJEN SEBAKÄYTTÄJÄ HUOMIO =>
JÄSENREKISTERIT AJAN TASALLE MARRASKUUN AIKANA

Liitto siirtyy uuteen Maanpuolustusrekisteriin ensi vuoden alkupuolel-
la. Tiedot siihen ajetaan nykyisestä Sebacon-rekisteristä. Sebaconin
jäsentietojen pitää olla ajan tasalla marraskuun loppuun mennessä.
Tarkista mm. että jäsenten perustiedot ovat oikein ja että jäsenelle on
valittu oikea jäsenluokka. Jäsenluokka on pakollinen kenttä. Jos killalla
ei ole Seba-käyttäjää, sovi Ingan kanssa miten asia hoidetaan.
Lisätietoja => toimisto@mpkl.fi  tai 040 554 8805.  

HUOM. Lue tiedotteen liitteestä hyödyllinen infopaketti uudesta
Maanpuolustusrekisteristä ja uudesta jäsenmaksukäytännöstä.

Toimisto tiedottaa

1.

4.



4. KILTATIEDOTTAJIEN KOULUTUSPÄIVÄ

Liitto järjestää ensi viikon lauantaina kiltatiedottajien koulutuspäivän,
jonka teemana on sähköinen viestintä. Koulutuspäivä pidetään Hä-
meenlinnassa Sokos Hotel Vaakunan tiloissa. Ilmoittautumisaika on
päättynyt. Kurssille ilmoittautui 12 kiltansa verkkoviestinnästä vastaa-
vaa tai siihen osallistuvaa. Tiedotteen liitteenä on päivän ohjelma.
Kiitos kaikille koulutuspäivään ilmoittautuneille ja tervetuloa päivit-
tämään nettiturvallisuuden ja netiketin osaamista. Kuvissa oikealla
päivän kouluttajat Tiina Willman pääesikunnan henkilöstöosastolta ja
Teuvo Väisänen Tieturista.

Liitto on järjestänyt kiltatiedottajien koulutuspäivän lokakuisena lauan-
taina vuodesta 2008. Tämä on kuudes kerta eli koulutuspäivässä on
opiskeltu kolme kertaa perinteistä printtiviestintää ja lauantain jälkeen
kolme kertaa sähköistä viestintää. Toivotan antoisaa koulutuspäivää.
Nähdään Hämeenlinnassa kauniin Vanajaveden äärellä!

5. KILTARISTIESITYKSET AJOISSA PERILLE

Muistathan toimittaa kiltaristiesitykset ajoissa. Niiden pitää olla sähkö-
postissa toiminnanjohtaja@mpkl.fi  viimeistään tiistaina 15.10. Esityslo-
makkeen saat Sebaconista tai pyynnöstä toimistolta.

6. LIITON PALKITSEMISJÄRJESTELMÄ

Lue ja ota talteen käsikassaraksi tiedotteen liitteenä oleva ohjeistus
liiton palkitsemisjärjestelmästä.

7. HAMINA TATTOO 2014
KUMPPANINA MAANPUOLUSTUSKILTOJEN LIITTO

Liitto on kansainvälisen sotilasmusiikkitapahtuman Hamina Tattoo 2014
yhteistyökumppani. Saamme tapahtumassa ja sen markkinoinnissa
merkittävää näkyvyyttä ja liitto kiltajäsenineen on koko marssishow:n
erikoisvieraana.
Liitto puolestaan kampanjoi näkyvästi tapahtumasta omissa viestintä-
kanavissaan. Hamina Tattoo järjestetään 29.7.-2.8.2014. Katso lisäin-
formaatiota tiedotteen liitteistä.



Varsinais-Suomen Kiltasisaret
Kiltasisaret kertovat, että lauantaina 26.10. pidetään Pansiossa naisille tarkoi-
tettu vedestä pelastautumisen kurssi. Kurssinjohtajana sekä kurssin pursimie-
henä toimivat MPKL:n kiltasisaret. Katso kurssi-info tiedotteen liitteenä.

”Kiltsit” lähettivät myös kuvatervehdyksen elokuussa olleilta viisipäiväisiltä
Turun messuilta. Yhdistyksellä oli oma piste PV:n osastolla. Myös muut paikal-
liset killat olivat hyvin edustettuina messuilla, joilla vieraili yli 30.000 kävijää.
Kuva: Marjo Tuomaranta

Kaakkois-Suomen Viestikilta
Kilta tarjoaa Etelä-Savon alueen maanpuolustusjärjestöjen jäsenille edullisen
tutustumismatkan Hämeenlinnaan avattuun Museo Militariaan (tunnus oikeal-
la) eli uuteen Tykistö-, pioneeri- ja viestimuseoon. Retkelle lähdetään la 19.10.
klo 8:00 Mikkelin satamasta. Paluu on noin klo 18:00. Matkan hinta 30 e/hlö
maksetaan viimeistään 14.10. killan tilille Nordea 109930-61642. Hinta sisäl-
tää bussin, pääsymaksun ja opastuksen. Ilmoittautumiset viimeistään 14.10.
=> Tapio Teittinen, 040 545 7432 tai toimisto@kaakkois-suomenviestikilta.fi 
Lisätietoja museosta löytyy nettiosoitteesta www.museomilitaria.fi 

Porin Prikaatin Kilta
Kilta pitää tiistaina 22.10. klo 17:00 keskustelutilaisuuden Helsingissä Motin
talon auditoriossa, os. Töölöntorinkatu 2 B. Tilaisuudessa kuullaan prikaati-
kenraali Eero Pyötsiän (kuva oikealla: Puolustusvoimat) alustus ”Ajankohtaista
puolustuksesta”. Pääesikunnassa suunnittelupäällikkönä 1.11. aloittava Pyöt-
siä toimi Porin prikaatin komentajana vuosina 2008-2011, jonka jälkeen hän
siirtyi johtamaan puolustusministeriön suunnitteluyksikköä.

Tilaisuus on kaikille avoin. Ennakkoilmoittautumiset viimeistään 17.10. säh-
köpostiin hannu.viitanen@kolumbus.fi  tai markus.kinkku@defmin.fi 
Lisätietoja => Hannu Viitanen, 040 533 8911 tai Timo Honkala, 050 593 3455
tai Markus Kinkku, 040 586 1565.

Kilta lähetti myös lämminhenkisen kuvatervehdyksen virkeästä ikäpresiden-
tistään Väinö Lindenistä. Loimaalainen Väinö täytti 22.9. kunnioitettavat 97
vuotta. Ikä ei Väinöä paina, vaan mies on henkisesti vireä veteraani ja tam-
menlehvämies, joka ehti toimia sotatantereilla komppanian vääpelinäkin. Väi-
nön mottona on, että maanpuolustushenkeä ja asevelvollisuutta on pidettävä
yllä vapaan isänmaan takia. Kuvassa kotona Loimaalla Väinö ja vaimo Anna-
Liisa, jonka kanssa on pidetty yhtä vuodesta 1953.

21. Prikaatin Perinneyhdistys
Ilomantsissa käytiin kesällä 1944 jatkosodan viimeinen suuri taistelu, joka
päättyi Ryhmä Raappanan joukkojen voittoon. Sotatoimiin osallistui myös 21.
Prikaati. Joensuussa järjestetään 16.5.2014 klo 13.00-16.00 sotahistoriallinen
seminaari, joka liittyy perinneyhdistyksen 25-vuotisjuhlavuoteen ja jatkosodan
päättymisen 70-vuotismuistoon. Seminaarin esitelmät tarkastelevat kesän
1944 Ilomantsin taisteluja erityisesti epäsuoran tulen ja ilmavoimien toiminnan
näkökulmista. Esitelmöitsijöiksi ovat lupautuneet eversti Jyri Paulaharju, DI
Carl-Fredrik Geust ja professori Juri Kilin. Itä-Suomen yliopiston tiloissa pidet-
tävä seminaari on kaikille avoin ja maksuton. Yhteystiedot annetaan lähempä-
nä ajankohtaa, mutta jos haluat kysyä lisää => rairiikonen@gmail.com

Tykistöprikaatin Kilta
Länsi- ja Varsinais-Suomen alueella toimiva kilta juhlistaa 50-vuotista taival-
taan lauantaina 26.10. Niinisalon varuskuntakerholla. Päivän ohjelma alkaa klo
11.15 seppeleenlaskulla talvisotaan lähteneiden muistomerkillä, sen jälkeen
klo 12.00 on juhlalounas kerholla (omakustanteisen lounaslipun 25 euroa saa
kerhon aulasta) ja klo 13.30 alkaa päiväjuhla, jossa juhlapuhujana toimii puo-
lustusvaliokunnan puheenjohtaja, kansanedustaja Jussi Niinistö. Kaikki kiltalai-
set ovat lämpimästi tervetulleita päivän tilaisuuksiin.
Kuvassa oikealla Jussi Niinistö MPKL:n Turposeminaarissa 2012 ja alla Tykis-
töprikaatin Killan tunnus.

Killat ja kiltapiirit kertovat



Turvakurssin Kilta
Kilta esitteli vapaaehtoista pelastupalvelutoimintaansa yhdes-
sä SPR:n, Hyvinkään Ladun ja koirakouluttajien kanssa viime
sunnuntaina Hyvinkään maanpuolustuspäivässä. Tämä vuosit-
tainen tapahtuma keräsi paljon väkeä tutustumaan kalusto-
näyttelyyn sekä puolustusvoimien ja pelastusorganisaatioiden
toimintaan. Killan lippu osallistui ohimarssiin Antti Mäen kan-
tamana. Kuvassa oikealla killan puheenjohtaja Outi Siltaniemi
esittelyteltalla Tomi Jeskasen kanssa. Kuva: killan arkisto

Uusiin tehtäviin 1.10.2013 alkaen:
* everstiluutnantit Kari Pietiläinen Kainuun prikaatin esikuntapäälliköksi ja
Sami-Antti Takamaa Etelä-Karjalan aluetoimiston päälliköksi
* majuri Tuukka Elonheimo hävittäjälentolaivue 21:en komentajaksi Satakun-
nan lennostossa

* Keväällä ja kesällä 2013 kotiutuneet varusmiehet antoivat varusmiesten
loppukyselyssä kaikkien aikojen parhaimmat arvosanat puolustusvoimien
antamasta koulutuksesta ja varusmiespalvelusajastaan. Varusmiehet vastaa-
vat loppukyselyyn jokaisen kotiutumisen yhteydessä. Palkattu henkilöstö sai
arvosanaksi 4,1 arvoasteikolla 1-5. Varusmiesten antama palaute puolustus-
voimien koulutuskulttuurista ja koulutuksen laadusta sekä palkatun henkilös-
tön että varusmiesjohtajien toiminnasta on pidemmällä aikavälillä jatkuvasti
parantunut. Armeija-aika koetaan kokonaisuudessaan positiivisena asiana.
Varusmiehistä 85% totesi saaneensa myönteisiä kokemuksia varusmiespal-
veluksesta. Myös maanpuolustustahto on edelleen pysynyt korkealla tasolla:
4,0 arvoasteikolla 1-5.

Palveluksen keskeyttämisten määrä on ollut lievässä laskussa vuodesta
2008 alkaen, jolloin palveluksen keskeyttämiset olivat suurimmillaan 19 %.
Osa suorittaa palveluksensa loppuun myöhemmin. Varusmiespalveluksen
suorittaa 78 % ikäluokan miehistä, tieto perustuu 1982 syntyneen asevel-
vollisten ikäluokan tilastoon. Kesäkuussa saapumiserän 1/12 viimeisten va-
rusmiesten kotiuduttua tilastoitiin koko palvelusaikana 16,7 % poistuma. Nyt
palvelustaan suorittavan 2/13-saapumiserän peruskoulutuskauden aikana
palveluksensa keskeyttäneiden määrä oli 10,9 % eli 1 349 henkilöä. Siviili-
palvelukseen hakijoiden määrä on pienentynyt noin sadalla henkilöllä edelli-
sestä vuodesta.

* Eurooppalainen puolustusyhteistyö syvenee myös journalismin alalla. PV
isännöi eilen päättynyttä kolmipäiväistä Euroopan sotilaslehtien vuosikokous-
ta Helsingissä. Eurooppalaisten sotilaslehtien järjestö (EMPA, European Mi-
litary Press Association) piti ensimmäistä kertaa vuosikokouksensa Suomes-
sa. Suomeen saapui 46 sotilaslehden päätoimittajaa tai toimituspäällikköä 12
eri maasta. Vieraille esiteltiin muun muassa suomalaista asevelvollisuutta ja
puolustusvoimien suorituskykyjä. Asevelvollisuus on herättänyt jo etukäteen
suurta kiinnostusta eri maiden sotilasjulkaisuissa. Kokouksen järjestelyistä
vastasi pääesikunnan viestintäosasto ja Ruotuväki-lehti. Ohjelmaan kuuluu
myös tutustumiset Suomenlahden meripuolustusalueeseen Upinniemessä ja
Merisotakouluun Suomenlinnassa. Varsinainen kokous oli eilen Säätytalolla,
jossa valittiin myös vuoden paras artikkeli ja kuva. Voittajaa ei ole vielä pal-
jastettu.

* Vuoden 2013 tietojärjestelmäalan valmiusharjoituksen T13TO13 teemana
on kyberturvallisuus verkostossa. Harjoitus simuloi valtakunnallisten alan
toimijoiden yhteistyötä kyberuhkan vallitessa. Tavoitteena on kehittää yhteis-
toimintaa ja toimintatapoja. PV johti syyskuun lopussa harjoituksen, johon
osallistui yli sata organisaatiota ja 250 henkilöä. Ministeriöiden ja virastojen
lisäksi mukana oli yrityksiä ja yhteisöjä muun muassa fi nanssialalta, tervey-

Pv:n pute pirisee



denhuollon, tietotekniikan ja -liikenteen sekä logistiikan aloilta. Harjoitusko-
kemukset analysoidaan myöhemmin tänä vuonna.

* Suomi, Ruotsi, Tanska ja Norja aloittavat vkolla 40 Ruotsissa yhteispoh-
joismaisen erikoisjoukkojen lääkintäkoulutuksen. Koulutus kestää 20 viikkoa.
Koulutuksesta käytetään nimeä Nordic Nato Special Operations Combat
Medic (N-NSOCM). Koulutus on pohjoismaisen puolustusyhteistyön (NOR-
DEFCO) alaista toimintaa. Erikoisjoukkojen lääkintäkoulutus on ensimmäi-
nen NORDEFCO:n puitteissa toteutettu koulutusyhteistyö. Tarkoituksena
on tuottaa erikoisjoukkojen operatiivisiin ryhmiin lääkintäaliupseereita, jotka
kykenevät muun muassa Naton määrittelemien suorituskykyvaatimusten
mukaisiin taisteluensiavun hengenpelastaviin toimenpiteisiin. Koulutukseen
on valittu 16 henkilöä osallistuvista maista. Suomella on neljä oppilaspaik-
kaa ja osallistujat palvelevat puolustusvoimien aliupseerien tehtävissä Utin
jääkärirykmentissä ja Suomenlahden meripuolustusalueella.

* Puolustusvoimat järjestää maaliskuussa 2014 Kansainvälisen Sotilasur-
heiluliiton (CISM) 52. sotilaiden hiihdon maailmanmestaruuskilpailut Sodan-
kylässä ja Levillä. Kilpailulajeina ovat Sodankylän Kommattivaarassa hiihto,
ampumahiito, hiihtosuunnistus ja partiohiihto, Levillä suurpujottelu. Kilpailui-
hin odotetaan osallistuvan noin 250 urheilijaa sekä 120 joukkueiden johto-
henkilöä noin 20 eri maasta. Kilpailut järjestää jääkäriprikaati ja maavoimien
esikunta. Kilpailujen suojelijana on tasavallan presidentti Sauli Niinistö.
Sotilaiden hiihdon maailmanmestaruuskilpailut järjestetään Suomessa nyt
viidettä kertaa (aiemmin 1966 Hämeenlinna, 1982 ja 2003 Rovaniemi, 1992
Sodankylä). Ensi vuonna on kulunut 50 vuotta Suomen liittymisestä Kan-
sainväliseen Sotilasurheiluliittoon, jonka kilpailujen kantavana teemana on
Friendship Through Sport - Ystävyyttä urheilun kautta.

* Puolustusvoimien Varusmies-elokuva voitti sotilaselokuvien ensimmäisen
palkinnon Puolan Varsovassa 16.-21.9.2013 järjestetyillä fi lmifestivaaleilla. 
Festivaalin ohjelmisto koostui historia- ja sotilasaiheisista dokumenteista
sekä näytelmäelokuvista. Festivaaleilla kilpailtiin pitkien näytelmäelokuvien,
dokumenttien ja sotilaselokuvien sarjoissa. Varusmies-elokuva palkittiin kul-
taisella sapelilla sotilaselokuvien sarjassa. Hopeisen sapelin sai italialainen
The second Atlantic crossing -elokuva ja pronssisen tsekkiläinen Afganistan,
land of peace and swords -elokuva. Filmifestivaalin järjestivät Puolan kan-
sallinen maanpuolustuskorkeakoulu ja sotatieteellinen seura (Defence Kno-
wledge Society). Järjestelytoimikuntaan kuului puolalaisia kulttuurivaikutta-
jia, taiteilijoita, sotilaita ja muusikoita. Kilpailutuomaristossa oli näyttelijöitä,
toimittajia, dokumentaarikoita ja sotilaita. Festivaaleille osallistui elokuvia ja
elokuvantekijöitä muun muassa Yhdysvalloista, Kanadasta, Saksasta, Tur-
kista, Puolasta, Belgiasta, Serbiasta, Kambodžasta, Italiasta ja Suomesta.
Lue lisää mpkl.fi -uutisista, josta löytyy myös linkki elokuvaan ja fi lmifestivaa-
lien sivuille.

* Puolustusministeri Carl Haglund on tehnyt päätöksen puolustusvoimien
maastouttamismateriaalin hankinnasta. Naamioverkkoja ja niihin liittyviä
maastouttamisjärjestelmiä hankitaan Kuopiossa toimivalta IC2 Feeniks
Oy:ltä ja israelilaiselta Fibrotex Ltd:ltä. Hankinnan arvolisäveroton hinta on
noin seitsemän miljoonaa euroa. Materiaali toimitetaan vuosina 2014-2015.

* Kokonaisturvallisuuden kaikki osa-alueet kattava perusteos Turvallinen
Suomi - Tietoja Suomen kokonaisturvallisuudesta on päivitetty. Julkaisu pal-
velee kattavasti kokonaisturvallisuudesta kiinnostuneita maanpuolustuskurs-
silaisia, opiskelijoita, tutkijoita ja alan harrastajia. Samalla sen on tarkoitus
antaa kansalaisille turvallisuustietoa. Päivitetyissä artikkeleissa käydään nyt
yksityiskohtaisemmin läpi Maanpuolustuskurssien opetuksen aihe-alueita,
ja se laajentaa, taustoittaa ja selvittää Yhteiskunnan turvallisuusstrategiassa
(YTS 2010) esiteltyjä kokonaisturvallisuuden osia. Julkaisu löytyy kokonai-
suudessaan nettiosoitteesta www.pv.fi /kokonaisturvallisuus



HULLU JUTTU: ISÄNMAALLINEN KÄDENVÄÄNTÖ
Kerroimme liiton tiedotteessa 2/2013, että Ylen Hullu Juttu -ohjelman toimit-
taja pyysi Maanpuolustuskiltojen liittoa järjestämään haastateltavan jaksoon,
jossa käsitellään maanpuolustusta. Ohjelman ideahan on vääntää kättä
tietyn teeman kahdesta ääripäästä. Jakso kuvattiin lopputalvesta ja meidän
puoleltamme siinä esiintyy vapaaehtoisen maanpuolustustoiminnan aktiivi-
nen kiltavaikuttaja Antti Rautiainen (kuvassa oikealla) Rannikkojääkärikillas-
ta. Hullu Juttu -ohjelman syyskausi pyörähti käyntiin viime viikon keskiviikko-
na. Siitä esitetään 10 jaksoa ja tämä isänmaallinen jakso esitetään kauden
loppupuolella. Tutkailin ohjelmatietoja ja sen esitys näyttää menevän mar-
raskuun puolella. Jaksojen ensiesitys on TV2:lta keskiviikkoisin klo 19.00.
Ole tarkkana ja muista katsoa.

BIG BAND MEETING JYVÄSKYLÄSSÄ
Sotilasmusiikillinen elämys tarjolla Jyväskyllä. Ilmavoimien Big Band & Jy-
väskylä Big Band konsertoivat kapellimestarinaan hollantilainen Erik van
Lier perjantaina 25.10. klo 19.00 Aalto-salissa, os. Väinönkatu 7, Jyväskylä.
Liput ovelta: 15 / 10 euroa. Katso myös tiedotteen liite.

LOTTA JA LUUTNANTIN SYDÄN
KONSERTTIKIERTUE SEKÄ JULKAISTU MUSIIKKIALBUMI
Kiltalaisille tuttu ”tenoriluutnantti” Raimo Rampe Salo on yksi
kolmesta solistista julkaistulla CD-levyllä Lotta ja luutnantin sydän.
Muut kaksi solistia ovat Tommi Soidinmäki ja Terhi Matikainen.
Levyllä on Suomen sotien aikaista, muistoja herättävää musiikkia
12 kappaleen verran, joista peräti seitsemän on Toivo Kärjen
sävellyksiä. Lotta ja luutnantin sydän -niminen kiertue kiertää
loka-marraskuussa. Mukaan ehtii vielä ainakin Kiuruveden,
Suolahden ja Huittisten konsertteihin.
Tarkemman sähköisen infopaketin saat pyynnöstä toimistolta tai
käy tutustumassa www.magnumlive.fi , josta myös kuva oikealla. 

Huomenna on ilo nähdä kiltojemme tiedottajia Hämeenlinnassa. Odotan
itsekin innolla koulutuspäivän sisältöä. En todellakaan voi elvistellä sillä, että
nettiturvallisuuden ja netissä käyttäytymisen koodit olisivat selvää pläkkiä.
Voivatko ne ylipäätään ollakaan, kun koko ajan ilmaantuu uusia kompas-
tuskiviä tai syvempiäkin kuoppia, joihin saattaa varovaisuudesta huolimatta
humpsahtaa. Uskon, että meillä on kivasti verkkoa virkistävä päivä.

Työstän juuri intopiukeena syksyn Maanpuolustajaa, joka on lukijalla marras-
kuun alkupuolella. Joskus viihtyisä haastattelu- ja kuvaushetki saattaa venyä
monituntiseksi. Niin kävi tälläkin viikolla. Jälkeenpäin tuli kiitos, että ”jaksoin
kuunnella”. Kyllä se kiitos menee ihan toiseen suuntaan, näille hienoille kilta-
lalaisille ja yhteistyökumppaneille, jotka haluavat kertoa itsestään ja ajatuk-
sistaan lehdessämme. Ihmisen tarina. Se on arvokas asia jaettavaksi.

Työn jälkeen huvitellaan. Olen hömpsähtänyt uuteen harrastukseen. Tun-
nustan, se ei ole liikunnallinen vaan paremminkin pyrstön penkkiin tunti-
tolkuiksi tarrauttava. Minusta on saanut muhkean otteen canasta, kivasti
aivonystyröitä kutittava korttipeli. Hyvää huikopalaa ja taustamusiikkia,
mukava ystäväpariskunta ja voilá, pitkän-pitkän peli-illan kattaus on valmis.
Tuiskukoon sade ja syys, me kyllä viihdymme. Toiminnan virikkeitä ja vapaa-

ajan huveja kiltojen syyshetkiin,

t. Inga

Kiltalaisen viihdenurkka

Tiedottajia, tarinoita ja canastaa



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
ma 11.11. Syksyn Maanpuolustaja-lehti lukijalla
pe 22.11. Liittohallituksen kokous Oulussa
la 23.11. Liittovaltuuston syyskokous Oulussa
su 24.11. 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

Kysy liittohallitukselta
Mikä mietityttää? Mikä mättää? Mikä ilahduttaa? Mitä liitolle kuuluu? Askarruttaako kiltatyön tu-
levaisuus? Onko ehdotuksia toiminnan kehittämiseen?
Kysy, ehdota, vinkkaa, kritisoi, kiitä.
Lähetä viestisi sähköpostiin toimisto@mpkl.fi  ja osoita se joko liittohallitukselle yleisesti tai koh-
dista se tietylle liittohallituksen edustajalle. Välitän viestisi eteenpäin ja saat vastauksen sähkö-
postiisi. Julkaisemme toimituksen valinnan mukaan viestejä vastauksineen liiton tulevissa tiedot-
teissa. Viestin lähettäjä jätetään mainitsematta ellei toisin erikseen pyydetä.

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



UUSI JÄSENREKISTERIJÄRJESTELMÄ 10.10.2013
JÄSENMAKSUJEN PERINTÄ

Maanpuolustaja-lehdessä nro 1/2013 kerrottiin alustavasti liiton uudesta jäsenrekisterijärjestelmästä. Samoin liiton
tiedotteessa nro 3/2013. Uusi järjestelmä on liittojen (Maanpuolustuskiltojen liitto, Reserviläisliitto ja
Reserviupseeriliitto) yhteinen. Liitto siirtyy uuteen järjestelmään ja keskitettyyn jäsenmaksujen perintään
liittokokouksen 2013 päätöksen mukaisesti 1.1.2014 alkaen.

Uusi jäsenrekisteri toimii netissä ja sitä voi käyttää millä laitteella tahansa, kunhan nettiyhteys on kunnossa.
Jokainen liitto näkee vain omien jäsentensä tiedot ja jokainen kilta vain omien jäsentensä tiedot.
Periaate on, että henkilön nimi on vain yhden kerran jäsenrekisterissä riippumatta siitä, onko hän jäsen yhdessä vai
useammassa liitossa, yhdistyksessä tai killassa.
Jokaisen henkilöjäsenen kohdalla näkyy kuitenkin se, onko hän jonkun muun liiton tai jonkun muun liiton
jäsenyhdistyksen jäsen. Tämä tieto näkyy järjestelmän pääkäyttäjille ja liittotason käyttäjille ja mahdollisesti myös
yhdistysten pääkäyttäjille (lopullista päätöstä tästä ei ole vielä tehty).

Esimerkki (huom. tämä ei ole aito näkymä jäsenrekisteristä):

(liitot ja yhdistykset välilehti henkilön tiedoissa)

Sukunimi: Siikander Etunimi: Henry
Liitto: Maanpuolustuskiltojen liitto ry
Yhdistys: Helsingin Laivastokilta ry
Muut yhdistykset: Kaartin Jääkärirykmentin Kilta ry

Jäsenyydet muissa järjestöissä: Reserviläisliitto Merireserviläiset ry

Järjestelmän osoitteet päivittyvät kuukausittain rekisteriin Itellan osoitetietojärjestelmästä. Jos jäsen unohtaa tehdä
osoitteenmuutoksen, se päivittyy rekisteriin Itellasta joka tapauksessa. Samalla osoite päivittyy kaikkiin liittoihin ja
yhdistyksiin. Jokainen jäsen voi katsoa rekisteristä omat tietonsa ja päivittää tarvittaessa itse yhteystietonsa ja
sotilasarvonsa. Päivittäminen liittyy vain edellä mainittuihin tietoihin. Muut tiedot voi päivittää vain jäsenrekisterin
pääkäyttäjä tai liitto-/yhdistystason käyttäjä.
Järjestelmän pääkäyttäjänä toimii Maanpuolustusyhtiön Päivi Ruusuvuori apunaan Virpi Kukkonen.

Jäsenrekisterin ominaisuuksia:

- yhteystiedot; rekisteriin voidaan tallentaa myös muita kuin henkilöjäseniä esim. killan
yhteisöjäseniä/yhteistyökumppaneita
- jäsenille tallennetaan jäsenyyksiin liittyviä tietoja
- kaikilla rekisterissä olevilla on joku jäsenluokka, joita on noin 15 erilaista (1-15)
- jäsenten kaikkien lehtitilausten hallinta: lehtitilaukset, lehtien hintatiedot, lehtiosoitteistot painoon
- kurssi- ja tapahtumarekisteri
- tapahtumiin liittyvät tiedot, hintatiedot, ilmoittautumisten hallinta, kursseihin liittyvät tulosteet
- luottamustoimien ja kunnia- ja ansiomerkkien tallennus
- alkamis- ja päättymispäivät, historiatiedot
- jäsen-, lehti- ja tapahtumalaskutus
- maksettujen jäsenmaksujen päivitys automaattisesti jäsenrekisteriin liittojen pankkitileiltä
- viestintä- ja poimintatoiminnot: jäsentiedotteiden lähettäminen e-kirjeenä tai sähköpostilla
- monipuoliset haut rekisterissä olevista kentistä; poimituille voidaan lähettää sähköposteja sekä tulostaa
osoitetarrat ja tallentaa tiedot excel-taulukkona jäsenrekisteristä omalle koneelle
- raportit ja tilastot
- valmiisi määritetyt raporttipohjat, mahdollisuus laatia omia raportteja
- käyttäjien hallinta
- käyttäjäoikeuksien rajaaminen henkilö- ja toimintatasolla
- henkilö voi päivittää omia tietojaan netissä (yhteystiedot, sotilasarvo)
- aktiviteettien käsittely

Liitto ei enää hoida kiltojen jäsenrekistereitä eikä tulostuksia jäsenrekisteristä 1.1.2014 jälkeen.
Vanhan jäsenrekisterin (Sebacon) tiedot ajetaan lopullisesti uuteen järjestelmään tammikuun alussa 2014.



Keskitetty jäsenmaksujen perintä

Keskitetty jäsenmaksujen perintä tarkoittaa sitä, että liitto perii suoraan kaikilta kiltalaisilta jäsenmaksut ja tulouttaa
killan osuudet tietyin väliajoin kiltojen tileille.
Toisin sanoen kiltojen ei enää tarvitse huolehtia jäsenmaksulappujen postituksesta eikä maksujen perimisestä.
Tällainen käytäntö on ollut käytössä veljesjärjestöissämme aina.

Killat eivät enää vuoden 2014 alkaen suorita liitolle jäsenmaksuja niin kuin tähän asti on tehty.

Maksetut jäsenmaksut päivittyvät automaattisesti jäsenrekisteriin, joten killan johto pystyy katsomaan tarvittaessa
vaikka päivittäin jäsenmaksutilanteen. Jäsenmaksut lähtevät jäsenrekisteristä joko siten, että ne kolahtavat jäsenen
postiluukusta kirjepostina tai siten, että ne tulevat jäsenen sähköpostiin mikäli hänen sähköpostiosoitteensa on
rekisterissä.
Jäsenmaksut voidaan tarvittaessa lähettää vaikka suoraan jäsenen pankkiin, jossa ne on helppo maksaa napin
painalluksena (paperiton lasku).

Liitto lähettää kaksi jäsenmaksukarhua. Jos jäsen ei karhulaskuista huolimatta maksa jäsenmaksua kuluvan
vuoden aikana, jäsenen tiedot siirtyvät seuraavan vuoden alussa ns. passiiviseksi eli jäsen ei ole aktiivinen
jäsenrekisterissä eikä myöskään saa liiton tai yhdistyksen lehtiä. Jäsenen tiedot eivät myöskään enää näy
jäsenluettelossa ellei erikseen ota raporttia passiivisista jäsenistä.

Jäsenmaksujen tulouttaminen killoille

Kiltojen osuudet liitolle tulleista jäsenmaksuista on suunniteltu tuloutettavan killoille kolmen kuukauden välein:
1. maaliskuun lopussa 2. kesäkuun lopussa 3. syyskuun lopussa 4. joulukuun lopussa

Ensi vuosi on kuitenkin siirtymäaikaa eli rekisterin sisäänajoa ja virheiden korjaamista, joten yllä olevat aikamäärät
eivät välttämättä ole vielä aivan varmoja vuonna 2014.
Vuoden 2014 ensimmäinen jäsenmaksuajo on ajateltu suoritettavan helmikuun lopussa.

Kiltojen kanssa voidaan sopia, jos erityiset syyt sitä vaativat, myös joku muu jäsenmaksujen lähetysajankohta.

Killan jäsenen jäsenmaksu koostuu näin:

- Liiton osuus 8,00 € (liittomaksu 6,00 € vuonna 2014 liittokokouksen 2013 päätöksen mukaisesti)
(Maanpuolustaja-lehti 2,00 € liittokokouksen 2013 päätöksen mukaisesti)

- killan osuus(XX,00 €)
- mahdolliset muut killan omat veloitukset (XX,00 €)

Jäsenrekisterissä on kohta, johon killan sihteeri tai taloudenhoitaja laittaa vuoden 2014 alussa killan jäsenmaksun
suuruuden (= killan osuus jäsenen jäsenmaksusta).

Toimenpiteet killoissa

Tärkein toimenpide loppuvuoden aikana on, että killat tarkistavat nykyisessä järjestelmässä olevien jäsentietojen
oikeellisuuden ja että kaikkien jäsenten jäsenluokat ovat kunnossa eli kuka on vuosijäsen, kuka yhteisöjäsen, kuka
perhejäsen jne.... On syytä myös informoida jäsenistöä, että toimittavat sähköpostiosoitteensa killalle.
Jäsenmaksulaskun lähettäminen sähköpostilla vähentää kustannuksia huomattavasti.

Killan on toimitettava liittoon sellainen tilinumero, jolle haluaa jäsenmaksuosuudet maksettavan.

Kaikki killat eivät ole jäsenrekisteriään hoitaneet nykyisellä järjestelmällä. Rekisterissä on ollut joidenkin kiltojen
osalta vain nimi ja osoitetiedot Maanpuolustaja-lehteä varten. Näiden kiltojen pitää toimittaa jäsentiedot liiton
toimistoon marraskuun loppuun mennessä excel-taulukkona.
Inga-Katriina Maaniittu, toimisto@mpkl.fi tai 040 554 8808, antaa ohjeita mitä tietoja taulukossa on oltava.

Lopuksi

Uusi järjestelmä on helppokäyttöinen ja sitoo entistä vähemmän kiltojen toimihenkilöitä. Rekisterin pääkäyttäjät
(MPY Oy) vastaavat rekisteristä, neuvovat ongelmatilanteissa ja tarvittaessa hoitavat päivityksiä. Tarvittaessa
rekisterin kaikki jäsentiedot saa (killan käyttäjätunnukset omaava henkilö) omalle koneelleen (= oman killan osalta).
Jäsenrekisterin koekäyttö aloitetaan lähiaikoina ja koekäyttäjinä toimivat Ilmavoimien Kiltaliitto, Suomenlinnan
Rannikkotykistökilta ja Porin Prikaatin Kilta.



Kiltatiedottajien koulutuspäivä
Lauantaina 12.10.2013 klo 9-17

Sokos Hotel Vaakuna, Hämeenlinna
Possentie 7 (rautatieasemalta noin 150m)

9.00 Hotellin aamiainen

9.30 Tervetuloa ja päivän avaus, Jari Jurvanen, MPKL liittohallitus, järjestö-
ja viestintätoimikunnan puheenjohtaja (Pohjois-Karjalan Prikaatin Kilta,
Joensuu)

9.40 Nettityöskentelyn tietoturva, Teuvo Väisänen, web-asiantuntija ja
-valmentaja, Tieturi Oy

12.00 Hotellin lounas

13.30 Kiltatiedottajana verkossa - puurot ja vellit erilleen, Tiina Willman,
verkkotyöskentelykoordinaattori, Puolustusvoimat, pääesikunnan
henkilöstöosasto

15.00 Kahvitauko

15.30 Sulavasti somessa ja muita verkkoviestinnän mahdollisuuksia, Tiina
Willman

16.50 Päätössanat, Jari Jurvanen

17.00 Kiitos osallistumisesta ja hyvää kotimatkaa

Kiltatiedottajien koulutuspäivä järjestetään MPK:n kurssina.

Antoisaa koulutuspäivää!

t. Maanpuolustuskiltojen liitto ry



1. LIITON MITALIT/RISTIT
2. MUUT HUOMIONOSOITUKSET

1. MITALIT (korkeimmasta alkaen):

1. Kilta-ansiomitali
2. Hopeinen kiltaristi
3. Pronssinen kiltaristi

2. MUUT HUOMIONOSOITUKSET

Muut huomionosoitukset alkaen korkeimmasta:

1. Pienoislippu
2. Tahtoa ja Tekoja –mitali puualustalla
3. Pöytästandaari
4. Maanpuolustus-yhteinen asiamme -mitali puualustalla

Pienoislippu
Maanpuolustuskiltojen liiton pienoislipun myöntämisestä voi tehdä esityksen vain liittohallituksen jäsen
tai liiton toiminnanjohtaja. Sen myöntää liittohallitus. Pienoisliput ovat numeroituja ja niiden mukana an-
netaan kunniakirja.

LIITON HUOMIONOSOITUS JÄRJESTELMÄ

19.9.2010 MPKL
HSiikander

Kilta-ansiomitali (asetus kilta-ansiomitalista 6.11.1981/731/81)
Voidaan myöntää:
1)  järjestön jäsenelle, joka vähintään viidentoista vuoden ajan on vastuullisissa tehtävissä tai muulla
merkittävällä tavalla ansiokkaasti työskennellyt 1§:ssä mainittujen tarkoitusperien edistämiseksi;
2)  järjestöön kuulumattomalle Suomen kansalaiselle, joka on ansiokkaasti ja pitkäaikaisesti toiminut
maanpuolustuksen sekä järjestön säännöissä ja periaateohjelmassa ilmaistujen tavoitteiden hyväksi
sekä merkittävällä tavalla tukenut järjestön työtä; sekä
3)  edellä 2 kohdassa mainituin edellytyksin kotimaiselle yhteisölle.

Hopeinen kiltaristi
Voidaan myöntää MPKL:n jäsenkillan jäsenelle, joka on vähintään 10 vuotta ollut killan jäsen ja toiminut
erityisen ansiokkaasti MPKL:n tai sen jäsenkillan hyväksi ja tarkoitusperien edistämiseksi
sekä vapaaehtoista maanpuolustustyötä tekevien yhteistyöjärjestöjen jäsenille ja henkilöille.

Pronssinen kiltaristi
Voidaan myöntää MPKL:n jäsenkillan jäsenelle, joka on vähintään 4 vuotta ollut killan jäsen ja toiminut
ansiokkaasti MPKL:n tai sen jäsenkillan tarkoitusperien edistämiseksi sekä
sekä vapaaehtoista maanpuolustustyötä tekevien yhteistyöjärjestöjen jäsenille ja henkilöille
Liiton mitaleiden myöntäminen ja käyttö:
- Voidaan myöntää korkeampi merkki, vaikka alempaa ei olisi.
- Alempaa merkkiä ei myönnetä, jos on saanut korkeamman. Kilta-ansiomitaleita myönnetään 
kerranvuodessa, kiltaristejä kaksi kertaa vuodessa.
- Saaduista merkeistä käytetään vain korkeinta.
- Kiltaristeille ja kilta-ansiomitalille on myönnetty virkapuvussa kanto-oikeus.



Tahtoa ja Tekoja –mitali puualustalla
Voidaan myöntää liiton jäsenyhdistykselle tai sen paikallisosastolle sekä yksityishenkilölle. Esityksen voi
tehdä liittohallituksen jäsen. Päätöksen myöntämisestä tekee liittohallitus.

Pöytästandaari
Maanpuolustuskiltojen liiton pöytästandaari voidaan myöntää liittohallituksen päätöksellä seuraavasti:

- Henkilölle, joka on huomattavasti tukenut liiton, sen piirin tai jäsenkillan toimintaa tai itse aktiivisesti
osallistunut kiltatyöhön tai killan jäsenelle, joka täyttää tasavuosia (väh. 50).

- Jäsenkilloille tai kiltojen paikallisosastoille huomionosoituksena ansiokkaasta toiminnasta vapaaehtoi-
sen maanpuolustustyön hyväksi tai killan täyttäessä vuosia.

- Onnittelutarkoituksessa liittoon kuulumattomalle yhdistykselle, jonka kanssa harjoitetaan yhteistoimin-
taa.

- Tukitoiminnasta järjestöille tai liikelaitoksille.

- Puolustusvoimille, niiden joukko-osastoille (vast.) sekä muille viranomaisille.

- Ulkomaiselle henkilölle tai maanpuolustusyhteisölle, joka on edistänyt kiltatoimintaa kansainvälisten
suhteiden luomisessa tai ylläpitämisessä.

Esityksen pöytästandaarin myöntämisestä voi tehdä myös liiton kiltapiiri tai kilta. Pöytästandaari on mak-
sullinen ja sen lunastushinnan määrää liittohallitus.

Maanpuolustus-yhteinen asiamme -mitali puualustalla
Myöntämisperusteet ovat samat kuin liiton pöytästandaarissa. Esityksen voi tehdä kiltapiiri tai kilta.
Kiltapiirit voivat käyttää Maanpuolustus-yhteinen asiamme -mitalia puualustalla palkitsemiseen. Esitys on
tehtävä liittohallitukselle ja kiltapiiri maksaa mitalin.



[Kirjoita lainaus tiedostosta tai yhteenveto jostakin kiinnostavasta kohdasta. Voit sijoittaa tekstiruudun 
haluamaasi tiedoston kohtaan. Voit muuttaa erotetun lainauksen tekstiruudun muotoilua Piirtotyökalut-
välilehdessä.] 

 

 

Haminan kaupunki HAMINA TATTOO 

PL 70, 49401 Hamina 

Käyntisoite: Raatihuoneentori 16, 49400 Hamina 

Puh. 040 199 1426 

tattoo@hamina.fi 

www.haminatattoo.fi 

 

 
 

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


[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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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 
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MERIPUOLUSTUSPIIRIN  
VEDESTÄ PELASTAUTUMINEN NAISILLE IIKURSSI 
26.10.2013 PANSIO  
 
 
 
 
 
 

MPK Meripuolustuspiiri järjestää yhteistyössä Naisten Valmiusliitto ry 
Turun ja Porin alueneuvottelukunnan kanssa Vedestä pelastautuminen 
naisille II kurssin.  Ei vaadita aikaisempaa osallistumista peruskurssille. 
Kurssi tarjoaa hyödyllisen tietopaketin vesillä liikkumiseen liittyvistä 
perustaidoista, arjen turvallisuusasioita niin mökkiveneilijälle kuin 
purjehtijalle. Koulutuspaketti sisältää nopean kertauksen ensimmäisen 
kurssiosion asioista mm. hätä-merkeistä, pelastuspuvun käytöstä ja 
hypotermiasta. Tutustumme paukkuliivien käyttöön ja opettelemme 
lisää pelastuspuvun kanssa vedessä toimimista, kuten erilaisia uhrin 
kuljetustekniikoita.  
 
Kurssimaksu on 20 € sisältäen opetuksen, koulutusmateriaalin, 
ruokailut, kahvin sekä kurssin aikaisen vakuutuksen. 
Kokoonnumme Pansion ruokalaan, Riilahdentie 1, 20240 Turku 
lauantaina 26.10.2013 klo. 8.45.   
 
Tarkemman tiedon varusteista saat ilmoittautuneille lähetettävästä 
kurssikirjeestä. Tarkempi aikataulu löytyy MPK :n sivuilta, osoitteesta 
www.mpk.fi  sieltä Meripuolustuspiiri Saaristomeren koulutusalue ja 
kurssi Vedestä pelastautuminen naisille II 2020 13 13593. Samasta 
osoitteesta pääset myös ilmoittautumaan. 
 
Lisätietoja kurssista antaa kurssinjohtaja, Marjo Tuomaranta 
marjo.tuomaranta@gmail.com  
 
Tervetuloa oppimaan uutta tai vahvistamaan jo hankittuja tietoja ja 
taitoja! 

http://www.mpk.fi/
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