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1. LIITTOVALTUUSTON KOKOUKSEN PÄÄTÖKSIÄ

Lii ovaltuuston syyskokous pide in Oulussa. Lii ovaltuusto hyväksyi talousarvion ja toimintasuunnitelman vuodelle 2014.
Lii ovaltuusto valitsi lii ohallituksen jäsenet erovuoroisten lalle
toimikaudeksi 2014-2015. Valituksi tulivat seuraavat:

Kesäjärvi Sami (Helsingin So laspoliisikilta, Kaar n Kilta)
Lakela Tapio (Karjalan Prikaa n Kilta)
Tuomaranta Marjo (Varsinais-Suomen Kiltasisaret)
Yrjölä Pekka (Ilmavoimien Kiltalii o/Ilmavoimien Vies kilta)

Kokouksen yhteydessä pide in seminaariosuus, jonka olivat valmis-
telleet lii ohallituksen jäsenet Marko Patrakka ja Sami Kesäjärvi.
Esitys käsi eli seuraavia asioita:
- Kiltojen synty: miksi lii o tarvitsee uusia kiltoja.
- Kiltojen jäsenvirta: uusia jäseniä, eroavia jäseniä.
- Mo voiva lanne: miksi kilta perustetaan.
- Mo voivasta lanteesta killaksi: yhteisö => yhdistys => kilta => lii-
ton jäsenyhdistys.
- Mo voivan lanteen tunnistaminen: puskaradio, kyselijät, interne-

n keskustelupalstat, edossa olevat lakkaute avat tai syntyvät or-
ganisaa ot tai muut toiminnat.
- Mitä tulisi tarjota uusille jäsenyhdistyksille: työkalupakki uusille killoille (Kiltakansion päivi äminen), alueen ja suunnitellun toi-
minnan tunteva(t) kummi(t) tärkeässä roolissa, yhteyshenkilöitä joko alueellises  tai toiminnallises  läheisistä killoista, tarve a
”Kiltakartalle.”

2. JÄRJESTÖJEN YHTEINEN VIIKONLOPPU VIETETTIIN OULUSSA

Järjestöjen yhteinen viikonloppu ”Terwasoutu” viete in Oulussa
22.-24.11. torstaista sunnuntaihin. Viikonloppu aloite in perjan-
taina lii ojen hallitusten kokouksilla. Illalla oli Oulun kaupungin
vastaano o. Lauantaina jatke in lii o- ja lii ovaltuustojen koko-
uksilla. Lauantain pää  yhteinen iltajuhla, johon osallistui n. 400
henkilöä.
Sunnuntai aloite in jumalanpalveluksella Oulun tuomiokirkossa.
Jumalanpalveluksen jälkeen järjestöjen ja paikallisten yhdistysten
muodostama lippulinna marssi kirkosta hotellille rumpuryhmän
säestyksellä. Viikonlopun pää  sunnuntai-iltapäivällä pide y yhtei-
nen maanpuolustusjuhla, jonka juhlapuhujana oli puolustusminis-
teri Carl Haglund. Juhlassa jae in Sotavahinkosää ön tunnustus-
palkintojen 2013 kunniakirjat sekä Maanpuolustusmitalit miekko-
jen kera.

Lii ovaltuusto kuuntelemassa Sami Kesäjärven esitystä Ou-
lussa. Kuva: Seppo Suhonen

Maanpuolustusjärjestöjen lippulinna lähdössä marssimaan
tuomiokirkolta hotellille. Kuva: Seppo Suhonen

Maanpuolustusjärjestöjen hallitusten johtoa Oulun kaupun-
gin vastaanotolla. Kuva: Seppo Suhonen



3. POHJOIS-SUOMEN KILTAPIIRIN JA POHJOIS-POHJANMAAN MAAKUNTAJOUKKOJEN KILLAN LIPUT
NAULATTIIN JA SIUNATTIIN

Lii ojen yhteisen viikonlopun aikana pide in Pohjois-Suomen kiltapiirin
ja Pohjois-Pohjanmaan Maakuntajoukkojen Killan lippujen naulaus- ja
siunaus laisuus Pohjois-Suomen so lasläänin esikunnan loissa. Tilaisuu-
teen osallistui myös liiton lii ohallitus.
Molempia lippuja olivat naulaamassa liiton puheenjohtaja ja toiminnan-
johtaja.

4. TURVALLISUUSPOLITIIKAN SEMINAARI TURPO-2014

MPKL:n perinteisen turvallisuuspoli ikan TURPO-2014 aiheena ovat:
”Pohjoismainen yhteistyö - kansainvälinen yhteistyö” sekä ”Vapaaehtoinen maanpuolustuskoulutus tulevaisuudessa - sijoite u ja
sijoi amaton reservi.”

Ohjelma:
Klo 09.00 - 09.50 Tervetulokahvitus
Klo 09.50 - 10.00 Seminaarin avaus
Klo 10.00 - 10.45 Pohjoismainen puolustusyhteistyö (puolustusministeri tai hänen edustajansa)
Klo 10.45 - 11.30 Kansainvälinen puolustusyhteistyö (puolustusasiainneuvos Helena Partanen)

Klo 11.30 - 13.00  Lounas
Klo 13.00 - 13.30 Vapaaehtoinen maanpuolustuksen tulevaisuus (puolustusministeriön näkemys, lippueamiraali Timo Jun la)
Klo 13.30 - 14.00 Sijoite u ja sijoi amaton reservi 2015 jälkeen (puolustusvoimien näkemys, koulutuspäällikkö evers  Hannu Hyp-
pönen)

Tauko 10 min.
Klo 14.00 - 14.30 Vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen rooli tulevaisuudessa (Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen toimin-
nanjohtaja Pekka Tuunanen)
Klo 14.30 - 15.00 Reserviläisen näkemys vapaaehtoisen maanpuolustuksen tulevaisuudesta (An  Rau ainen, Rannikkojääkärikil-
ta)
Klo 15.00-15.40 Paneelikeskustelu (iltapäivän luennoitsijat)
Noin klo 15.40 Seminaarin päätössanat

Turvallisuuspoli ikan seminaari on Santahaminassa lauantaina 1.2.2014 Maanpuolustuskorkeakoulun luokkarakennuksen audito-

Puheenjohtaja Pauli Mikkola on lyönyt naulat molem-
piin lippuihin. Kuva: Seppo Suhonen

Liput siunasi tuomiorovas  Ma  Pikkarainen. Pohjois-
Pohjanmaan Maakuntajoukkojen Killan lippua kantoi
killan puheenjohtaja Esko Silvola ja pohjois-Suomen kil-
tapiirin lippua piirin puheenjohtaja Seppo Suhonen.



riossa ohjelma mukaises .

HUOM. Santahamina on so lasalue a, joten voimassa oleva passi tai muu virallinen henkilötodistus pitää olla mukana. Por sta ei
pääse sisälle ellei nimi ole osallistujalue elossa! Osallistumismaksu on 20 euroa ja se maksetaan Maanpuolustuskiltojen liiton lä-
he ämällä pankkisiirrolla (ei paikan päällä eikä käteisellä toimistolle). Osallistumismaksu sisältää kahvitarjoilut, seminaarin ja
lounaan.

Ilmoi autuminen viimeistään keskiviikko 22.1.2014
(ylläoleva päivämäärä on ehdoton takaraja)

MPKL:n turposeminaariin voivat ilmoi autua liiton kiltojen jäsenet ja Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen jäsenjärjestöjen jäsenet.
Mainitse kaikista osallistujista seuraavat edot:

● nimi
● osoite
● henkilötunnus kokonaisuudessaan, mikäli osallistumisesta haluaa korvaavan kh-merkinnän (MPK)
● sähköpos osoite
● puhelinnumero
● osallistujan edustama kilta tai yhdistys, jossa ak ivinen jäsenyys (= jäsenmaksu makse u)
● maininta mahdollisesta erityisruokavaliosta
● laskun maksaja ja täydellinen laskutusosoite, jos eri kuin osallistuja

Seminaariin ilmoi audutaan sähköpos tse tai puhelimitse => toimisto@mpkl.fi  tai 040 554 8805 (arkisin klo 9-15).

5. KILTALAISILLE MAANPUOLUSTUSMITALEJA, KILTARISTEJÄ JA VALTIOLLISIA KUNNIAMERKKEJÄ

26.10. K (Tykistöprikaa n Killan 50-vuo sjuhlat)

Hopeinen kiltaris :  Pajunoja Anssi, Kuusinen Taisto, Heino Rauno
Pronssinen kiltaris : Riu a Salme, Kuusinen Kirs , Rantala Tuomas, Niemi Sirkka

24.11. M

Erityisope aja Jari Maljanen n:o 486
1. varapuheenjohtaja Marko Patrakka n:o 487
Puheenjohtaja Juhani Peltoluoma n:o 488

6.12. K

Hopeinen kiltaris :

Hy nen Seppo Karjalan Poikien Kilta
Hyy äinen Jouni Karjalan Prikaa n Kilta
Laari Pasi Karjalan Prikaa n Kilta
Leivo Mauri Karjalan Prikaa n Kilta
Lindroos Eero Karjalan Prikaa n Kilta
Pekonen Leo Karjalan Prikaa n Kilta
Äärynen Pekka Karjalan Prikaa n Kilta
Nyberg Simo Kymen Jääkäripataljoonan Kilta
Snygg Pen Kymen Jääkäripataljoonan Kilta
Heino Per Kymen Jääkäripataljoonan Kilta
Pajari Merja Kymen Jääkäripataljoonan Kilta

Ilmoi autumisia vastaanotetaan pe 3.1.2014 alkaen!



Uusikangas Harri Kymen Jääkäripataljoonan Kilta
Aho-Man la Esko Mi amies- ja Topografikilta
Tarkkonen Markku Riihimäen seudun Tykistökilta
Vatsia Ilkka Riihimäen seudun Tykistökilta
Wahlqvist Esko Saaristomeren Merivar oston Kilta
Porkka Hannes Suomenlahden Merivar okilta
Tenhovuori Jorma Suomenlahden Merivar okilta

Pronssinen kiltaris :

Vian e Timo Karjalan Prikaa n Kilta
Happonen Olavi Kuopion Asevarikon Kilta
Huikko Raimo Kuopion Asevarikon Kilta
Huopainen Osmo Kuopion Asevarikon Kilta
Huopainen Pen Kuopion Asevarikon Kilta
Härkönen Eeva Kuopion Asevarikon Kilta
Juvenius Teuvo Kuopion Asevarikon Kilta
Kärsämä Jorma Kuopion Asevarikon Kilta
Kon ainen Kari Mi amies- ja Topografikilta
Roden Kaarina Pohjanlahden Laivastokilta
Ruohola Esa Porin Prikaa n Kilta
Tii nen Esa Riihimäen seudun Tykistökilta
Aarnio Sari Saaristomeren Merivar oston Kilta
Heinä Marita Saaristomeren Merivar oston Kilta
Saarenpää Jouni Saaristomeren Merivar oston Kilta
Savolainen Juha-Pekka Saaristomeren Merivar oston Kilta
Kuosmanen Jarmo So laspoliisieskadroona Lahden Kilta
Saha Miika So laspoliisieskadroona Lahden Kilta

6.12. V

3. luokan Vapaudenris
Lahtela Heikki Juhani, evers luutnan , Siilinjärvi (Ilmavoimien Kiltalii o)
Mikkonen Ma  Mikael, evers luutnan , Kouvola (Karjalan Prikaa n Kilta)

4. luokan Vapaudenris
Mikkonen Paavo Juhani, lehtori, Kouvola (Karjalan Prikaa n Kilta)

● Heikki Lahtela on en nen lii ohallituksen jäsen (1999-2005) ja ak ivinen toimija Ilmavoimien Kiltaliitossa.
● Ma  Mikkonen on lii ohallituksen 2. varapuheenjohtaja ja tehnyt pitkän uran hallituksessa (1999-2013). Kiltaveli Mikkonen jää
pois lii ohallituksesta vuoden vaihteessa.
● Paavo Mikkonen on liiton lii ovaltuuston jäsen. Hän on ak ivises  toiminut oman kiltansa lisäksi lukuisissa maanpuolustuksen
perinneyhdistyksissä.

V

Rintamaveteraaniliiton Kunniaris  on myönne y yliluutnan  evp, kiltaveli Raimo ”Rampe” Salolle Kyyjärveltä.
Kunniaris t myöntää puolustusministeri ja niiden jako laisuus oli 26.11.2013 Helsingissä Katajanokan kasinolla.
Raimo Salo on erityisen ansioitunut vapaaehtoisen veteraanityön parissa. Lukuisat esiintymiset ja levytykset sodanaikaisen iskel-
mämusiikin tulkkina, ovat saaneet erityisen huomion ja kiitoksen veteraanien sekä nuoremmen sukupolven keskuudessa.

"Rampe" Salo on kerännyt ja dokumentoinut suuren määrän viime so en aikaista historia etoa. Suuren veteraanijoukon haas-
ta elut ja niiden tal oinnit antavat erinomaista perinne etoa myös tuleville sukupolville. Salon dokumen filmit puolustusvoimi-
en, mu a erityises  ilmavoimien sodanaikaisesta lentokalustosta ovat mielenkiintoista katseltavaa.
Viimeisin niistä on Marskin hovikone - Hanssin Jukan tarina. Erityistä kiitosta on saanut "Viimeinen testamen " dokumen eloku-



va Suomen lo sta. ”Tenoriluutnan ” Raimo Salo on ko maan lisäksi esiiintynyt myös Amerikan mantereella. Kiinnostus Suomea
ja kiitollisuus veteraaneja kohtaan elää amerikansuomalaisissa vahvana.
Rampe Salo juonsi liiton 50-vuo sjuhlat Helsingin yliopsiton juhlasalissa viime keväänä.

Maanpuolustuskiltojen liitto onnittelee lämpimästi palkittuja!

6. KILTAPIIRITUET

Liiton vuosi aiset kiltapiirituet maksetaan joulukuun lopussa rekisteröityjen kiltapiirien leille. Perustuki on 170 euroa. Sen lisäksi
maksetaan jokaisesta piirin alueella toimivasta liiton jäsenyhdistyksestä tai jonkun jäsenyhdistyksen paikallisosastosta á 17 euroa.

Kiltapiirin alueella toimivien kiltojen  ja paikalliskiltojen/-osastojen määrä perustuu niiden ko paikkakun in.

7. APURAHAT TOIMINTAAN 2014

Vuoden 2014 apuraha-anomusten on oltava liiton toimistossa 28.2.2014 mennessä. Anomuslomakkeen saa liiton toimistosta säh-
köpos tse joko toimisto@mpkl.fi tai toiminnanjohtaja@mpkl.fi

Apurahoja on ensi vuonna jaossa yhteensä 11.000 euroa! Osa myönne ävistä apurahoista tulee Maanpuolustuskiltojen sää öltä.
Muistutan, e ä apurahoja myönnetään toiminnallisiin kohteisiin, ei toimistotarvikkeiden ostoon tms.

Tänä vuonna apurahan saaneiden kiltojen oli tehtävä selvitys apurahan käytöstä 15.12. mennessä!  Asia ilmenee myös anomuslo-
makkeessa.
”Myönnetyn avustuksen käytöstä on tehtävä selvitys erillisellä lomakkeella toimintavuoden joulukuun 15. päivään mennessä .”
Tähän mennessä on tullut vain yksi selvitys ja joulukuun 15. oli viisi päivää si en. Mikäli selvitystä ei palauteta, saa aa apurahatoi-
mikunta arvioida killan anomuksia jatkossa hiukan tarkemmin.

Seuraavat kiltapiirit ja killat ovat saaneet v. 2013 apurahan toimintaansa:
Karjalan Prikaa n Kilta
Keski-Suomen Kiltapiiri
Kymen Jääkäripataljoonan Kilta
Osasto Lauri Törni Perinnekilta
Pioneeriaselajin Lii o
Pohjan Pioneerikilta
Rannikkojääkärikilta ry
Reserviratsastajat
Saaristomeren Merivar oston Kilta
Satakunnan Kiltapiiri
So lasmusiikkikilta
So laspoliisi Eskadroona Lahden Kilta
Vaasan Kiltapiiri
Vaasan So laspoliisikilta
Österbo ens försvarsgille-Pohjanmaan maanpuolustuskilta

8. TÄRKEÄÄ ASIAA UUDESTA JÄSENREKISTERISTÄ

Maanpuolustajalehdessä nro 1/2013 kerro in alustavas  liiton uudesta jäsenrekisterijärjestelmästä. Samoin liiton edo eissa
nro 3/2013 sekä nro 9/2013. Uusi järjestelmä on lii ojen (Maanpuolustuskiltojen lii o, Reserviläislii o ja Suomen Reserviupseeri-
lii o) yhteinen. Lii o siirtyy uuteen järjestelmään ja keskite yyn jäsenmaksujen perintään lii okokouksen 2013 päätöksen mukai-
ses  1.1.2014 lukien.
Uusi jäsenrekisterissä toimii interne ssä ja sitä voi käy ää millä lai eella tahansa kunhan ne yhteys on kunnossa.



Jokainen lii o näkee vain omien jäsentensä edot ja jokainen kilta vain omien jäsentensä edot.
Periaate on, e ä henkilön nimi on vain yhden kerran jäsenrekisterissä oli hän si en useamman liiton, yhdistyksen tai killan jäsen.
Jokaisen henkilöjäsenen kohdalla näkyy kuitenkin se, onko hän jonkun muun liiton tai jonkun muun liiton jäsenyhdistyksen jäsen.
Tämä eto näkyy järjestelmän pääkäy äjille ja lii otason käy äjille ja mahdollises  myös yhdistysten pääkäy äjille (lopullista
päätöstä ei tästä ole vielä tehty).

Esimerkki (tämä ei ole aito näkymä jäsenrekisteristä):

Sukunimi:   Siikander Etunimi:  Henry
Lii o:  Maanpuolustuskiltojen lii o ry
Yhdistys:  Helsingin Laivastokilta ry
Muut yhdistykset:  Kaar n Jääkärirykmen n Kilta ry

Jäsenyydet muissa järjestöissä: Reserviläislii o Merireserviläiset ry

Järjestelmän osoi eet päivi yvät kuukausi ain rekisteriin Itellan osoite etojärjestelmästä. Jos jäsen unohtaa tehdä osoi een-
muutoksen, niin se päivi yy sinne Itellasta joka tapauksessa. Samalla osoite päivi yy kaikkiin lii oihin ja yhdistyksiin. Jokainen jä-
sen voi katsoa rekisteristä omat etonsa ja päivi ää tarvi aessa itse yhteys etonsa ja so lasarvonsa. Päivi äminen koskee vain
edellä maini uja etoja. Muut edot voi päivi ää vain jäsenrekisterin pääkäy äjä tai lii o- tai yhdistystason käy äjä.
Järjestelmän pääkäy äjänä toimii Maanpuolustusyh ön MPY Oy:n Päivi Ruusuvuori p. (09) 4056 2010 apunaan Virpi Kukkonen.
Jäsenrekisterin sähköpos osite on: jasen@maanpuolustusrekisteri.fi

Lii o ei enää hoida kiltojen jäsenrekistereitä eikä tulostuksia jäsenrekisteristä 1.1.2014 jälkeen!

K

Keskite y jäsenmaksujen perintä tarkoi aa sitä, e ä lii o perii suoraan kaikilta kiltalaisilta jäsenmaksut ja tulou aa killan osuudet
etyin väliajoin kiltojen leille.

Toisin sanoen kiltojen ei enää tarvitse huoleh a jäsenmaksulappujen pos tuksesta eikä maksujen perimisestä. Tällainen käytäntö
on ollut käytössä veljesjärjestöissämme aina.

Killat eivät enää ensi vuoden alusta lukien suorita liitolle jäsenmaksuja niin kuin tähän as  on tehty! Lii o palau aa killoille niiden
osuuden jmaksetusta jäsenmaksusta.

Maksetut jäsenmaksut päivi yvät automaa ses  jäsenrekisteriin, joten killan johto pystyy katsomaan tarvi aessa vaikka päi-
vi äin jäsenmaksumaksu lanteen. Jäsenmaksut lähtevät jäsenrekisteristä joko siten, e ä ne kolahtavat jäsenen pos luukusta kir-
jepos na tai si en niin, e ä ne tulevat jäsenten sähköpos in mikäli sellainen jäsenellä on. Ensimmäisenä jäsenmaksut lähetetään
jäsenten sähköpos osi eisiin. Mikäli osoite ei toimi, sähköpos  palautuu pääkäy äjälle ja se lähetetään sen jälkeen kirjepos na.
Tässä vaiheessa ei vielä ole käytössä eLaskua (= jäsenmaksu menee suoraan pankkiin, jossa sen voi maksaa).

Lii o lähe ää kaksi jäsenmaksukarhua. Jos jäsen ei karhulaskuista huolima a maksa jäsenmaksua kuluvan vuoden aikana, niin jä-
senen edot siirtyvät seuravan vuoden alussa ns. passiiviseksi eli jäsen ei ole ak ivinen jäsenrekisterissä eikä myöskään saa liiton
tai yhdistyksen leh ä. Jäsenen edot eivät myöskään enää näy jäsenlue elossa ellei erikseen ota rapor a passiivisista jäsenistä.

Vuoden 2014 ensimmäinen jäsenmaksuajo on ajateltu suorite avan helmikuun lopussa. Kiltojen kanssa voidaan sopia, jos erityi-
set syyt sitä vaa vat, myös joku muu jäsenmaksujen lähetysajankohta.

Killan jäsenen jäsenmaksu koostuu seuraavista osioista:

- Liiton osuus 8,00 € ---------- (lii omaksu 6,00 € v. 2014 lii okokouksen 2013 päätös)
---------- (Maanpuolustaja-leh   2,00 € lii okokouksen 2013 päätös)

- killan osuus (XX,00 €) ---------- (kilta voi käydä merkitsemässä itse jäsenrekisteriin killan osuuden)
- muut killan veloitukset (XX,00 €)

LASKU YHTEENSÄ: XX,XX euroa



Jäsenmaksulaskussa on lasku ajana Maanpuolustuskiltojen lii o ry. Siinä näkyy myös jäsenen jäsennumero ja kilta, johon jäsen
kuuluu. Tämän edo een lii eenä on malli jäsenmaksulaskusta!

T

1. Killan on toimite ava lii oon sellainen linumero (IBAN-muodossa), jolle haluaa jäsenmaksuosuudet makse avan.

2. Killan on ilmoite ava liiton toimistoon toiminnanjohtaja@mpkl.fi killan jäsenmaksun suuruus. Ilmoituksesta on selvi ävä sisäl-
tääkö killan jäsenmaksu liiton jäsenmaksun vai ei!

3. Killan on ilmoite ava jäsenrekisterin pääkäy äjälle (kts. edellinen sivu) henkilöt kenelle haluaa käy äjätunnuksen jäsenrekiste-
riin (esim puheenjohtaja, sihteeri, taloudenhoitaja, jäsensihteeri). Käy äjätunnuksia ei kannata hankkia liian monelle henkilölle.
Käy äjätunnukset pyydetään jäsenrekisterin pääkäy äjältä, joka pystyy luomaan ne.

J

Kiltojen osuudet liitolle tulleista jäsenmaksuista on suunniteltu tuloute avan 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 väl ä-
mä ä ole vielä aivan varmoja v. 2014.

Arvoisat kiltojen toimihenkilöt, hyvät kiltalaiset

Jälleen yksi vuosi vapaaehtoista maanpuolustustyötä on päättymässä. Vuosi on ollut liitossa kiirei-
nen. Vietimme liiton 50-vuotisjuhlia ja järjestimme 34. Pohjoismaiset Kiltapäivät Vekaranjärvellä.
Moni jäsenkiltammekin on juhlinut tasavuosikymmeniä. Onnea vielä kerran kaikille. Nyt on kuiten-
kin tullut aika rauhoittua, unohtaa työasiat hetkeksi ja valmistautua viettämään yhteistä aikaa
perheen ja läheisten kanssa. Joulu on todella lähellä.

Liiton toimiston puolesta esitän lämpimät kiitokset kuluneesta vuodesta ja hyvästä yhteistyöstä
kaikille liiton luottamushenkilöille ja kiltapiirien sekä kiltojen toimihenkilöille. Kiitos.

Toivotan kaikille kiltalaisille hyvää joulua ja menestystä tulevalle vuodelle 2014.

Henry Siikander
toiminnanjohtaja



● Merivoimien tutkimuslaitos lakkautetaan
Merivoimien Tutkimuslaitos lakkautetaan 31.12.2013. Pääosa laitoksen nykytehtävistä ja henkilöstöstä siirretään
Merisotakouluun Suomenlinnaan, jonne perustetaan Tutkimuskeskus 1.1.2014. Keskuksen toiminta paino uu vedenalaisen so-
dankäynnin ja alussuunni elun tutkimukseen. Tutkimuskeskuksen toimi lat ovat pääkaupunkiseudulla ja Turussa.
Osa Merivoimien tutkimuslaitoksen tehtävistä siirretään hoide avaksi Puolustusvoimien tutkimuslaitokseen Ylöjärvelle.
Puolustusvoimien tutkimustoiminnan keski ämisellä saadaan aikaan koko puolustusvoimia palvelevaa synergiaa ja samalla sääs-
töjä. Puolustusvoimien tutkimuslaitos tarjoaa esimerkiksi hyvän ympäristön kaikkia puolustushaaroja koskevaan sotapeli - ja ana-
lyysitoimintaan. Puolustushaarat toimivat jatkossa näiden laajojen tai erityisosaamista vaa vien tutkimustöiden laajana. Maa-,
meri- ja ilmavoimin jää edelleen kutakin puolustushaaraa koskeva tak ikan, toimintaympäristön sekä tekniikan tutkimustoiminta.

● Puolustusvoimat hankkii rake nhei najoneuvoja Tanskasta
Suomi hankkii käyte yjä rake nhei najoneuvoja Tanskasta. Puolustusvoimat allekirjoi  sopimuksen 10. joulukuuta 2013 ja sen
kokonaisarvo on noin 4,8 miljoonaa euroa.
Rake nhei najoneuvot tulevat maavoimien käy öön ja niitä tullaan käy ämään ajoharjoi elulai eina. Kauppaan lii yy myös
erikseen käyte äviä varusmiesten ja henkilökunnan koulutuksessa tarvi avia ampumatarvikkeita.
Pohjoismaisen yhteistyön piiriin kuuluva kauppa on kustannustehokas tapa hankkia puolustusmateriaalia ja edullinen kaupan mo-
lemmille osapuolille.

● Puolustusvoimat vastasi lausvaltuuksien väärinkäy ösyytöksiin
Pääesikunnan päällikkö, vara-amiraali Juha Rannikko kiis  puolustusvoimien rikkoneen lakia yli äessään lausvaltuuksiaan Val -
ontalouden tarkastusviraston (VTV) väi ämällä 19,1 miljoonalla eurolla. Ylitys oli Rannikon mukaan sekä eduskunnan e ä val o-
varainministeriön hyväksymä.
– Kyse on siitä, e ä puolustusvoimien taloushallinnon edonkeruussa ja rekisteröinnissä on  puu eita, jotka myönnämme.
Puolustusministeriön hallintopolii sen osaston päällikkö, ylijohtaja Teemu Pen lä jatkoi samoilla linjoilla.
– Olemme Pääesikunnan kanssa samaa mieltä siitä, e ä kirjanpidosta löytyy kehi ämisen varaa. Johtopäätökset vedetään si en,
kun parhaillaan käynnissä olevat selvitykset ovat valmiit.
Valtuuslauseke, josta VTV rapor ssaan huomau , on sekä val ovarainministeriön e ä eduskunnan hyväksymä, ja se on ollut käy-
tössä vuodesta 2007 läh en. Nyt oli ensimmäinen kerta, kun asiasta huomaute in puolustusvoimille.
– VTV ei myöskään hyväksynyt käytäntöä siitä, e ä monivuo sten hankkeiden maksuaikaa pidennetään. Tämä käytäntö on kum-
minkin ollut hyväksy y jo vuosien ajan, eikä se mielestämme loukkaa eduskunnan budje valtaa, Rannikko totesi.

Rannikko muistu  myös, e ä puolustusvoimissa suhtaudutaan erityisellä huolella ja tarkkuudella verovarojen käy öön. Hallin-
nonalan sisällä toteutetaan vuosi ain omia tarkastuksia, ja VTV tekee puolustusvoimista joka vuosi lintarkastuskertomuksen. Li-
säksi tarkastusvirasto toteu aa tuloksellisuus- ja laillisuustarkastuksia.
Julkisuudessa esitetyt matkustusmenojen ja edustusmenojen kasvu puolustusvoimissa seli yy Rannikon mukaan sillä, e ä matka-
lippujen hinnat ja alkoholivero ovat nousseet viime vuoden alussa. Lisäkustannukset ovat tulleet myös parhaillaan käynnissä ole-
van puolustusvoimauudistuksen myötä, jolloin muun muassa siirtyvä henkilöstö on tutustunut uusiin palveluspaikkakun insa ja -
paikkoihinsa.
– Näkemyksemme mukaan organisaa omme on toiminut oikein sen saamien valtuuksien mukaan ja käy änyt kohtuullisuu a ja
harkintaa menoissaan, Rannikko sanoi.

● Kotkan rannikkopataljoonan lippu luovute in Sotamuseolle
Keskeinen symboli Itäisen Suomenlahden rannikonpuolustajien kunniakkaasta historiasta siirtyi osaksi Sotamuseon kokoelmia
maanantaina 9.12. Helsingissä, kun pataljoonan viimeinen komentaja Juha-Antero Puistola luovu  joukkonsa lipun museon johta-
jalle. - 55 vuoden ajan kokoonnuimme keltaisen kotkan siipien suojassa tuhansien asevelvollisten vannoessa ylpeinä so lasvalansa
lippumme edessä, komentaja Puistola paino  lipun merkitystä joukolle ja sen yhteishengelle.

Komentaja Puistola pyysi museonjohtaja Harri Huuskoa pitämään lipusta hyvää huolta. Museonjohtaja Huusko puolestaan totesi
lipun jatkavan tehtäväänsä kertoen nykyisille ja tuleville sukupolville edustamansa joukon asemasta ja merkityksestä maanpuolus-
tukselle.

Puolustusvoimissa tapahtuu



● Pasien päivitys jatkaa toimintaikää 2030-luvulle as
Puolustusministeri pää  XA-180-miehistönkuljetusvaunujen eli Pasien päivityksestä torstaina 5. joulukuuta. Elinkaa-
rijaksopäivitys tuo suomalaiselle Patria Land Service Oy:lle ensi vaiheessa noin 16 miljoonan euron sopimuksen 70 miehistönkulje-
tusvaunusta vuosille 2014–2017.
Ensimmäisessä vaiheessa työllisyysvaikutus on noin 70 työvuo a. Sopimukseen sisältyy myös lisähankintavaraus vuosille 2017–
2021, jolloin on tarkoituksena päivi ää 210 vaunua. Toisen vaiheen työllisyysvaikutus on yli 200 henkilötyövuo a. Sen toteutumi-
sesta päätetään myöhemmin.
Puolustusministeriön materiaaliyksikön johtaja Arto Koski pitää hankintaa kokonaisuudessaan toteutuessa merki ävänä.
– Nykyoloissa kun materiaalihankintoihin kohdenne avat rahat ovat ukilla, tämä on aika merki ävän kokoinen hankinta.
Kosken mukaan päivitys jatkaa Pasien toimintaikää 2030-luvulle as . Päivitys tuo Paseihin muun muassa liikenneturvallisemmat is-
tuimet, uusitun sähköjärjestelmän ja uuden ulkopinnoi een. Tarkistukseen ja tarvi aessa vaihtoon joutavat myös ajoneuvon
krii set osat, kuten moo ori, voimansiirto ja akselit.

● Varusmiesten junamatkat helpommiksi
Puolustusvoimien ja VR:n välillä 3. joulukuuta  allekirjoite u sopimus varmis  sen, e ei varusmiehille jae avia tarkistuslipukkeita,
junali eroita, kirjoiteta enää 1. tammikuuta 2014 läh en. Varusmiesten junalippuna toimii tulevaisuudessa varusmieskor in kiin-
nite ävä viivakoodi sekä lomapuku.
− Uusi toimintamalli on huoma avas  junali eroiden kirjoi amista helpompi, kun byrokra aa on vähemmän, puolustusvoimien
henkilöstöpäällikkö, kenraalimajuri Sakari Honkamaa toteaa.
Honkamaan mukaan paperitöiden väheneminen etää jopa 10 henkilötyövuoden säästämistä puolustusvoimille. Näin perusyksi-
köiden vääpelit voivat keski yä paremmin varusmiesten koulutukseen.

Sopimus on eri äin suotuisa myös varusmiehille.
− Lomavarustus päällä varusmiehet voivat matkustaa varusmieskor llaan junalla milloin vaan mihin vain. Se on täysin salli ua ja
suositeltavaakin, VR:n matkustajaliikenteen divisioonajohtaja An  Tiitola sanoo.
Kaar njääkäri Pavel Tcherenkov käy ää junaa lomamatkoihinsa Helsingistä Lappeenrantaan. Hänen mielestään uusi malli hel-
po aa matkustamista, sillä lomapuku ja varusmieskor  ovat aina mukana.
− Tulen varmas  käy ämään mahdollisuu a hyväkseni myös vapaa-ajalla, jos täytyy tehdä pidempi matka, maaliskuussa Santaha-
minasta ko utuva Tcherenkov poh i.
Toistaiseksi voimassa olevassa mallissa varusmiesten yksiköistään saamat junali erat kirjoitetaan lähinnä omalle tai lähisukulais-
ten ko paikkakunnalle.
− Kun nuoret miehet antavat puolesta vuodesta vuoteen elämästään meille, pitää heidän sosiaalisista etuuksista pitää huolta ja
parantaa niitä, Honkamaa toteaa.

● Reserviläisillä mahdollisuus vaiku aa sodan ajan tehtäväänsä
Etelä-Suomen so laslääni tee ää alueensa reserviläisille suunnatun pilo kyselyn. Sen tarkoituksena on selvi ää reserviläisten ak-

ivisuu a, halukkuu a ja osaamista asevelvollisuusasioissa. Kyselyn tuloksia hyödynnetään poikkeusolojen suunni elussa. Reser-
viläisen kiinnostuksen perusteella hänen sodan ajan sijoitustaan voidaan muu aa.
Reserviläinen voi halutessaan vastata tähän vapaaehtoiseen kyselyyn, jolloin hänellä on mahdollisuus osoi aa kiinnostuksensa eri-
laisiin poikkeusolojen tehtäviin. Reserviläisillä on kyselyn yhteydessä myös mahdollisuus ilmoi aa halukkuutensa Maanpuolustus-
koulutusyhdistyksen ja reserviläisjärjestöjen toimintaan sekä muiden viranomaisten poikkeusolojen toimintoihin.
– Reserviläinen voi hakea lomakkeella maakuntakomppaniaan sekä osoi aa kiinnostustaan vaikkapa esikunta-, perustamiskeskus-
, koulutus- tai huoltotehtäviin. Pyritään siihen, e ä reserviläinen pystyy tuomaan paremmin esille siviilissä hankkimaa osaamis-
taan, Etelä-Suomen so lasläänin esikunnan tekninen asianhoitaja, kapteeni Jarmo Puistovirta kertoo.
Kyselyssä on kaksi osiota: tausta edot ja halukkuuden ilmoitusosio. Kyselyyn vastaaminen ei päätä lopullises  reserviläisen sodan
ajan tehtävää, mu a se mahdollistaa rekrytoinnin eri yhteistoimintatahoihin.

– Kyselyä tullaan kehi ämään ak ivises  sitä toteu aessa. Pilotoinnin jälkeen kysely tullaan analysoimaan ja raportoimaan, jonka
jälkeen kyetään pää ämään mahdollisesta jatkosta. Tavoi eena on laajentaa kysely valtakunnalliseksi.

Kyselyyn tulee vastata 30. huh kuuta 2014 mennessä pos tse tai lähe ämällä täyte y ja allekirjoite u lomake skanna una säh-
köpos n lii eenä.

Puolustusvoimissa tapahtuu



● Puolustusvoimat kokeili kasvisruoka-ateriaa – biojäteas at täy yivät
Norjan puolustusvoimat edo  viime viikolla, e ä norjalaisso laille tullaan vastaisuudessa tarjoamaan kerran vii-
kossa vain kasvisruokaa. Myös Suomen puolustusvoimat on kokeillut vastaavaa järjestelyä – joskin huonolla menestyksellä.
Puolustusvoimien ruokahuollon palvelupäällikkö Arja Leh mäen mukaan kasvisruoka-ateriaa kokeil in Suomen varuskunnissa ne-
lisen vuo a si en, ennen ruokapalveluiden yksityistämistä.
– Varusmiehille kasvisruoka ei maistunut. Saimme siitä suorastaan tyrmäävää palaute a.
Myös kokeilun yhteydessä täy yneet biojäteas at puhuivat puolestaan.
– Ruokajä een määrä oli valtaisa. Kyseessä ei siis ollut mikään ekoteko, Leh mäki huokaisee.
Ajatus kasvisruokapäivästä kuopa in pian kokeilun alkamisen jälkeen toimima omana. Puolustusvoimat kuitenkin tarjoaa edel-
leen kaikille kasvisruokavaliota nouda aville mahdollisuuden kasvisruokaan.

● Tornileijona täy ää 50 vuo a
Heraldikko Gustav von Numersin suunni elema puolustusvoimien tunnuskuvana toimivan tornileijonan käy öönotosta on kulu-
nut tänä vuonna 50 vuo a.
Val on muilla laitoksilla, kuten rauta ehallituksella ja tullihallituksella oli ennen puolustusvoimia omat yleistunnuksensa. Pää-
esikunnan esityksestä vuonna 1962 peruste u työryhmä pää  yhteisen tunnuskuvan tarpeesta puolustusvoimille. Tornileijona
ote in käy öön seuraavana vuonna.
Vaakunaleijona edustaa puolustusvoimien val ollista asemaa. Tunnuskuvan leijona poikkeaa hieman muotoilultaan Suomen vaa-
kunan leijonasta, mu a tornileijonan värit, punainen, keltainen ja valkoinen ovat samat kuin Suomen vaakunassa.
Maanpuolustuskorkeakoulun heraldiikan suunni elija Liisa Kon aisen mukaan heraldiikassa leijona kuvaa valtaa, herruu a ja voi-
maa.
-− Tornilla von Numers on halunnut kuvata vankkaa ja pysyvää puolustusta, Kon ainen analysoi.
Leijonan katseen suunta on myös heraldises  tärkeä.
− Heraldisessa tunnuksessa vasemmalle suuntautuva katse kertoo suunnasta eteenpäin. Mikäli leijona katsoisi oikealle, heraldi-
ses  se tarkoi aisi perääntyvää, taakseen katsovaa leijonaa, Kon ainen kertoo.
Kon aisen mukaan eri maiden armeijoilla on hyvin erilaisia käytäntöjä tunnusten suhteen. Yleensä puolustushaaroilla on omat
tunnuksensa, ja armeijalla oma lippunsa. Varsinaista yleistunnusta ei väl ämä ä aina ole.
Tornileijona sopii Kon aisen mielestä käy ötarkoitukseensa hyvin.
− Tunnus on suomalaista heraldiikkaa parhaimmillaan. Graafikkona ja muotoilijana pidän yksinkertaisesta ja selkeästä linjasta, jol-
loin myös visuaalisuus toimii parhaiten. Leijonan muotoilu on taidokas ja selkeä verra una muihin käy ämiimme leijonamalleihin.

● Joulu tuo tunnelmaa varuskun in
Alkanut joulunaika on saapunut katukuvaan ja koteihin ympäri Suomen. Joulu näkyy myös varuskunnissa kau a maan, kun esi-
merkiksi kauneimmat joululaulut, joulukoristeet ja -hartaudet ovat läsnä varusmiesten arkisessa palveluksessa.
Joulu on jokavuo nen juhla-aika myös varuskunnissa. Erilaisia ak vitee eja niin varusmiehille kuin henkilökunnallekin on luvassa
koko joulukuun ajan. Myös varuskunnissa joulu huipentuu aaton pyhien juhlallisuuksiin, joista kasarmeilla joulunsa vie ävät va-
rusmiehet pääsevät nau maan.
Kainuun prikaa n edo aja Satu Hujanen kertoo, e ä joulun alla so laskodissa järjestetään varusmiehille mahdollisuus laulaa
kauneimpia joululauluja. Prikaa n ken ärovas Penna Parviaisen mukaan joulu ei pelkästään kuulu, vaan myös näkyy.
Yksiköihin ilmestyy kyn eliköitä ja varusmiestoimikunnan loissa tunnelmaa tuo myös koristeellinen joulukuusi. Maastossa järjes-
tetään adven jumalanpalveluksia ja ken ähartauksissa jouluteema on läsnä.

Rauhoi umisen aikaa
Karjalan prikaa n ken ärovas Kari Heikkisen mukaan joulun kiinni oleville varusmiehille jaetaan so lasko yhdistyksen lahjoi a-
mat joulupussit, jotka sisältävät muun muassa suklaata, pipareita ja glögiä. Heikkinen kertoo, e ä aiemmin varuskunnassa on ollut
tapana järjestää myös joulusauna, mu a tämänvuo sen laajan peruskorjauksen vuoksi aaton saunahetki ei ole mahdollinen.
Osalla paikkakunnista varusmiehet käyvät syty ämässä kyn lät sankarihaudoille. Jouluaa ona hartauksien lisäksi valtaosassa va-
ruskunnista järjestetään varusmiehille myös mahdollisuus joulukirkkoon. Joulun pyhien aikana kiire ja aherrus varuskunnissa tau-
koavat hetkeksi.
– Varuskunta näy äytyy joulun aikana leppoisana, Hujanen ivistää.

Puolustusvoimissa tapahtuu



Määräpäivä = pitää olla perillä liiton toimistolla

Joulukuu 2013
pe 13.12. Lii ohallituksen kokous Helsingissä

Tammikuu 2014
ke 15.1. Val ollisten kunniamerkkiesitysten määräpäivä

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

Maaliskuu
la 15.3. Lii ovaltuuston kokous Lahdessa

Huhtikuu 2014
la 26.4. Lii okokous Tampereella
su 15.4. Kiltaris ehdotusten määräpäivä (myönnetään 4.6.)

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

Kysy liittohallitukselta

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

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

Liiton myyntiartikkelit

www.mpkl.fi

Käy tutustumassa ja hanki itsellesi tai lahjaksi!

Maanpuolustuskiltojen liiton toimintakalenteri
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JaPi-Matkat Oy
Kaivokatu 10
49400 Hamina
Puh/Fax 05-3559365
myynti@japi-matkat.fi
www.japi-matkat.fi

16.12.2013

Hei!

Lähestymme teitä ensi vuoden matkasuunnitelmien merkeissä. 
Kiinnostaisiko mielenkiintoinen sotahistoria, upeat luostarit vai kenties 
ikimuistoinen kaupunkiloma? Oman ryhmän kanssa matkustaminen 
vahvistaa ryhmähenkeä ja antaa mukavia muistoja.

Me järjestämme valmiita pakettimatkoja ohessa olevan esitteen 
mukaisesti sekä räätälöimme matkoja kiinnostuksenne ja tarpeidenne 
mukaan. Olemme erikoistuneet 20 vuotta Venäjän matkoihin ja meidän 
asiantuntemuksemme johdosta matkustat kanssamme turvallisesti.

Katso lisää: www.japi-matkat.fi

Yli 30 hengen ryhmän kerääjälle matka on ilmainen

Matkaterveisin, 

Jarmo Ahonen, Suvi Ahonen ja Elina Raaska

mailto:myynti@japi-matkat.fi


Aunus-Maaselkä, 16.-20.7.14
Oppaana eversti evp Pekka Ripatti

30.6.1941 Marskin käsky Karjalan armeijalle: ”Aikomukseni on lyödä ja erottaa Laatokan luoteis – ja koillispuolelle oleva 
vihollinen ja kehittää hyökkäystä Laatokan koillispuolitse Aunus-Lotinapelto suuntaan” . Tämä käsky johti joukot Syvärille ja 
Stalinin kanavalle vuoden 1941 loppuun mennessä.

Talvisodan kannas ja Taipaleenjoki, 02.-04.05.14
Oppaana everstiluutnantti evp Esa Urhovaara

Taipaleenjoen suunnan komppaniapäällikkö Yrjö Jylhä kirjoitti runossaan Talvisodan aattopäivänä: ”Täällä taisteltu on puolesta maamme, 
Täällä me taistella saamme”. Talvisodan ankarissa taisteluissa Taipaleenjoen linjat taipuivat, mutta eivät taittuneet.

Uhtua-Kiestinki-Rukajärvi, 02.-06.07.14
Oppaana valtiotieteiden tohtori, sotahistorian professori Martti Turtola

Näe ja koe Vienan Karjalan jylhät maastot ja siellä käydyt Munakukkulan, Makkaran, Sohjanan kosken sekä Kiestingin taistelut. Rukajärvi
palauttaa mieleen kenraali Raappanan ja hänen urhoolliset sekä taitavat erämaasoturit. 

Karjalan Kannas, 27.-29.06.14
Oppaana everstiluutnantti evp Esa Urhovaara

Kesällä 1944 Kuuterselän, Äyräpää-Vuosalmen, Tali-IHantalan ja Viipurin lahden taisteluissa luotiin perusta torjuntavoitolle ja maamme 
itsenäisyyden säilyttämiselle.

Tuntemattoman sotilaan jalanjäljillä JR8, 21.-24.08.14
Oppaana eversti evp Pekka Ripatti

”Viimeinen tervehdys sinul paloaukijo, vanha lähtee laulaen. Ei onnea meil ole suurempaa kuin suojata synnyinmaata....” 
Tuntemattoman rykmentin sotatie Äänislinnaan ja Syvärille oli alkanut.

Viron sotahistoria Narva-Tartto, 16.-18.05.14 ja 29.-31.08.14
Oppaana valtiotieteiden tohtori, sotahistorian professori Martti Turtola
Ensimmäistä kertaa JaPi-matkoilla mahdollisuus tutustua Viron sotahistoriaan. Tutustumme tärkeimpiin kohteisiin Viron sotahistoriassa,
mm. Sinimäen suurtaistelun kenttä ja kukkulat, Äksin sotamuseo jne.

JaPi-Matkat Oy



Reserviläisten SM-Pilkki lauantaina 5.4.2014 Ukkohallassa

Hyrynsalmen reserviläiset järjestävät reserviläisten SM-pilkkikilpailut Ukkohallan Syväjärvellä.

Kilpailukeskus on Ukkohallan matkailukeskuksessa: osoite on Ukkohallantie 22 89400 Hyrynsalmi.

Opastus VT 5:ltä etelästä ja pohjoisesta tuleville. Oulun suunnasta tuleville opastus MT 891:ltä.

Kilpailuaika: klo 10-14 (siirtymät 15 min + 30 min)

Sarjat:

Henkilökohtainen: Naiset, Naiset 55, Miehet, Miehet 55 ja Miehet 65

Joukkueet: Naiset , Miehet ja joukkueessa kolme kilpailijaa, jotka on nimettävä
etukäteen (Huom! Joukkueen muodostavat yhdistykset).

Mikäli halukkuutta on, niin sunnuntaina 6.4. on mahdollisuus ns. sprinttipilkkiin.

Ilmoittautumiset: Terho Pellille sähköpostilla: terho.pelli@viesti.net

kirjallisena osoite: Koskitie 4 as 2 89400 Hyrynsalmi 30.3. mennessä

Osallistumismaksu: Henkilökohtainen kilpailu 15€ ,joka sisältää
kalavedenomistajanlupamaksun, saunamaailman ja palkinnot.

Joukkuekilpailu 30€/joukkue

Osallistumismaksu on maksettava viimeistään 30.3.2014 Hyrynsalmen Reserviläiset ry:n tilille

FI83 1226 3006 1009 45   Viesti Respilkki 2014 ja kuitti mukaan kilpailupaikalle.

Syväjärvessä on ahventa, haukea ja särkeä sekä istutettua kirjolohta.

Ukkohallan matkailukeskuksessa on samana päivänä Hallan Akan-hiihtotapahtuma ja rinteet ja
muut aktiviteetit ovat käytössä.

Kilpailuun liittyvät tiedustelut kilpailunjohtaja Terho Pelli 040 5269872

Tervetuloa keväiseen Kainuuseen

Hyrynsalmen reserviläisjärjestöt
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PUOLUSTUSPOLIITTINEN JULKILAUSUMA 

Yleinen asevelvollisuus ja puolustusjärjestelmä 
 
Suomen puolustuksen tulee pohjautua pitkäjänteiseen sekä uskottavaan turvallisuus- ja 
puolustuspolitiikkaan, jonka tehtävänä on maamme itsenäisyyden, alueellisen koskemat-
tomuuden ja yhteiskuntamme yleisen toimivuuden ylläpitäminen sekä suomalaisten turval-
lisuuden ja hyvinvoinnin turvaaminen. Toimivan turvallisuus- ja puolustuspolitiikan perus-
asioista tulee vallita mahdollisimman pitkälle menevä, kansallinen yksimielisyys. Myös 
puolustusvoimien toiminnan tulee nauttia laajasti suomalaisten luottamusta. 
 
Puolustusvoimien tehtävänä on itsenäisesti ja uskottavasti puolustaa koko Suomen aluet-
ta. Tämän edellytyksenä ovat riittävän suuret, hyvin varustetut ja koulutetut sodan ajan 
joukot sekä suomalaisten korkea maanpuolustustahto. Näitä perustekijöitä on ylläpidettävä 
myös jatkossa. 
 
Riittävän suuret sodan ajan joukot kyetään muodostamaan vain yleisen asevelvollisuuden 
ja suuren reservin avulla. Muunlaiset puolustusratkaisut edellyttävät joko puolustusbudjetin 
moninkertaistamista tai merkittäviä muutoksia puolustusvoimien tehtäviin. Siirtyminen va-
paaehtoiseen asepalvelukseen tai ammattiarmeijaan edellyttäisi käytännössä luopumista 
itsenäisestä puolustuksesta. 
 
Yleisellä asevelvollisuudella on myös laajempi yhteiskunnallinen vaikutus. Se tuo puolus-
tusvoimien käyttöön yhteiskunnan parasta osaamista, sitouttaa suomalaiset laajasti maan-
puolustukseen ja edistää kansalaisten yhdenvertaisuutta sekä osaamista. Pitkälti yleisen 
asevelvollisuuden vuoksi maanpuolustus on Suomessa edelleen koko kansan asia. 
 
Yleisen asevelvollisuuden toimivuuteen tulee jatkossa kiinnittää enemmän huomiota mm. 
varusmiesten ja -naisten asemaa parantamalla. Lisäksi varusmiesaikana saadun koulu-
tuksen hyväksi luettavuutta oppilaitoksissa on edistettävä. Palveluksesta kokonaan va-
pautettujen määrää tulee pyrkiä vähentämään. Samalla siviilipalvelusta tulee kehittää niin, 
että myös se palvelee puolustus- ja turvallisuuspolitiikkamme tavoitteita. Naisten mahdolli-
suuksia ja halua suorittaa vapaaehtoinen asepalvelus tulee edistää eri tavoin.  
 
Yleisen asevelvollisuuden toimivuus vaatii reservin koulutuksen ja tehtävien kehittämistä. 
Sodan ajan joukkojen pienentyessä koulutettujen ja kokeneiden, hyvän siviiliosaamisen 
omaavien reserviläisten sekä ei-asevelvollisten naisten osaamista on hyödynnettävä 
enemmän eri turvallisuusviranomaisten ja kuntien poikkeusolojen tehtävissä. 
 
Puolustusvoimien ja vapaaehtoisen maanpuolustuksen resurssit 
 
Maamme itsenäisyys ja alueellinen koskemattomuus on viime kädessä puolustusvoimien 
ja sen sodan ajan joukkojen varassa. Päätöksentekijöiden tehtävänä on varmistaa puolus-
tusvoimille riittävät resurssit. Nämä on mitoitettava asetettujen tehtävien pohjalta niin, että 
niillä kyetään ylläpitämään itsenäistä ja uskottavaa sekä koko valtakunnan alueen kattavaa 
puolustuskykyä.  
 
Puolustusvoimille asetetut tehtävät edellyttävät vuosittaisten puolustusmäärärahojen korot-
tamista jo lähivuosina. Tästä on tehtävä päätös mahdollisimman nopeasti. Puolustusvoi-
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mien ehdottomasti tarvitsema puolustusmäärärahojen taso on esitetty mm. tänä vuonna 
hyväksytyssä turvallisuus- ja puolustusselonteossa.  
 
Puolustusvoimien kehittämisen on oltava riittävän pitkäjänteistä. Tämän johdosta myös 
sen rahoitus on jatkossa sovittava sitovasti ja riittävän pitkällä aikavälillä. Mahdollisissa 
ongelmatilanteissa rahoitus on ensisijaisesti suunnattava kotimaan puolustukseen liittyviin 
järjestelyihin. 
 
Puolustusvoimien sodan ajan joukoista yli 95 prosenttia koostuu reserviläisistä. Puolustus-
järjestelmämme toimivuus ja uskottavuus edellyttää riittävän laajan sekä säännöllisen ker-
tausharjoituskoulutuksen järjestämistä siten, että jokainen SA-sijoituksen omaava reservi-
läinen kutsutaan kertaamaan vähintään viiden vuoden välein.  
 
Puolustusvoimauudistus ja reservin toiminta 
 
Sodan ajan joukkoihin kuuluvien reserviläisten sotilaallisten taitojen ylläpitäminen edellyt-
tää kertausharjoituksen ohella laajaa, omaehtoista toimintaa ja kouluttautumista. Erityisen 
tärkeää omaehtoinen toiminta on reserviläisten kenttäkelpoisuuden ja ampumataitojen yl-
läpitämisessä.  
 
Reserviläiset voivat ylläpitää tarvittavia taitoja ja kenttäkelpoisuutta osallistumalla reservi-
läis- ja muiden maanpuolustusjärjestöjen sekä Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) 
toimintaan. Puolustusvoimien tilaaman ja muun sijoitetulle reserville suunnatun koulutuk-
sen lisäksi MPK:lla on tärkeä rooli myös sijoittamattoman reservin koulutuksessa sekä 
yleisessä varautumis- ja turvallisuuskoulutuksessa, jolla kehitetään yhteiskuntamme kykyä 
selviytyä erilaisissa häiriö- ja poikkeusolosuhteissa.  
 
Aktiivinen vapaaehtoinen maanpuolustustyö sekä omaehtoinen kouluttautuminen tulee 
ottaa huomioon sijoitettaessa reserviläisiä sodan ajan tehtäviin.  
 
Omaehtoisen toiminnan ja koulutuksen merkitys kasvaa lähivuosina mm. puolustusvoima-
uudistuksen vuoksi. Tämä on huomioitava reserviläis- ja maanpuolustusjärjestöjen sekä 
Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen toimintaedellytyksistä päätettäessä. Riittävän rahoi-
tuksen lisäksi omaehtoisen toiminnan ja koulutuksen järjestäminen edellyttää kattavaa va-
ruskuntaverkostoa sekä riittävää määrää ampumaratoja ja harjoitusalueita. Jokaisessa 
maakunnassa tulee olla vapaaehtoisen maanpuolustuksen tarvitsemat harjoitusalueet ja 
ampumaradat.  
 
Tarvittava tuki reserviläistoiminnalle ja -koulutukselle on turvattava myös niillä alueilla, joi-
den lähituntumassa ei jatkossa ole varuskuntaa. Puolustusvoimien ja sen erilaisten toimi-
pisteiden toimintaa on kehitettävä niin, että vapaaehtoistoiminnassa tarvittavat palvelut ja 
kalusto on pääsääntöisestä saatavissa lähimmästä toimipisteestä.  
 
***
 



Nordbull Oy, Sortteeritie 5, FIN-91100 II, FINLAND, Y-tunnus 2226824-3, Alv. rek.

Puh. +358 (0)400 2831 30, web: www.nordbull.com email: firstname.surname@nordbull.com

RESUL:n AMPUMAHIIHDON JA AMPUMAHIIHTOVIESTIN MESTARUUSKILPAILUT
OULUSSA 22.03.2014, SANKIVAARAN AMPUMAHIINTOSDATIONILLA.

Pohjois-Pohjanmaan Res.piirit yhdessä OHS:n ampumahiihtojaoston kanssa järjestävät
kilpailut Sankivaaran ampumahiihtosdationilla 22.03.2014 klo 11,00 alkaen.
Kilpailujen johtaja: Timo Ronkainen
Kilpailujen TA:         Pekka Kotikumpu OHS
KILPAILUAIKATAULU
klo 08.30- kilpailukanslia avautuu

10.00-10.45    kohdistusammunnat
09.50                kilpailujen avajaiset

klo 11.00               ensimmäinen lähtö, henkilökohtainen kilpailu
SARJAT ja MATKAT:
D/D50    5KM,  H/H35 10KM, H40-H50  8KM, H55-H80  5KM
Osanottomaksut: 30,00€/kilpailija
PARISPRINTIVIESTI:
VIESTI ALKAA HENKILÖKOHTAISEN KILPAILUN PÄÄTYTTYÄ N. 1.5h KULUTTUA.
KAIKISSA SARJOISSA JA OSUUKSILLA HIIHTOMATKA 1+1+1km.
SARJAT: D/H, H80, H100, H120,  H80-H120 sarjoissa kilpailijoiden yhteisikä tulee
ylittää ikärajan. Kilpailijoiden tulee olla yli 35v.
Osanottomaksu: 35,00/joukkue
ILMOITTAUTUMISET JA OSANOTTOMAKSUT:
Ilmoittautumiset piireittäin: Kilpailijan nimi, sarja, sotilasarvo, piiri.
Osoitteeseen: te.ronkainen@gmail.com perj 07.03-14 klo 16.00 mennessä.
Osanottomaksut samanaikaisesti tilille: Pohjois-Pohjanmaan Res.piiri

FI09 363630-10156545
Jälki-ilmoittautumiset: Torstaihin 20.03-14 klo 16 asti, jolloin maksut ovat:
henkilökohtainen kilpailu:45,00€, viesti 50,00€. (Kuitti maksusta tulee esittää
kilpailupaikalla.) Jälki-ilmoittautumismaksut samalle tilille.
Vakuutukset: Jokaisella kilpailijalla tulee olla sääntöjen mukainen ampujan vakuutus.
Vakuutuksen voimassa olo tarkistetaan ennen kilpailua.
Kilpailussa noudatetaan RESUL:n kilpailusääntöjä. Lisäksi soveltuvin osin ampumahiihtoliiton
sääntöjä.
Ajo-ohje: VT 20:ltä > maantietä 8300 n. 10km,  missä opastus kilpailukeskukseen.
Mikonmäentietä, ajomatka n.2km.
Kilpailukeskuksessa puffetti, myytävänä virvokkeita, kahvia, makkaraa. (käteismaksu)
Majoitukset: Oulun hotelleista:
Tiedustelut: Timo Ronkainen puh +358 400 495267, e-mail: te.ronkainen@gmail.com

TERVETULOA OULUUN KEVÄT HANGILLE.

POHJOIS-POHJANMAAN RESERVIUPSEERIPIIRI, RESERVILÄISPIIRI
OULUN HIIHTOSEURA



KILPAILUKUTSU
RESUL:n  AMPUMASUUNNISTUSKILPAILU

26.4.2014 MATINSUON A-RATA JA LÄHIMAASTO, SASTAMALA

Aika ja paikka: Lauantai 26. huhtikuuta 2014 Sastamala,
Matinsuon ampumarata-alue ja lähimaasto, kilpailukeskuksen
osoite on Tuomenojantie, 38250 SASTAMALA, Roismala.

Kilpailun kulku: Kilpailussa noudatetaan Reserviläisurheiluliiton
ampumasuunnistusmestaruuskilpailujen sääntöjä
sekä kilpailun järjestäjän antamia ohjeita.

Säännöt löytyvät osoitteesta www.resul.fi
Etusivu Säännöt Maastokilpailu Ampumasuunnistus

Ampumasuunnistus: Kilpailu järjestetään yhtäjaksoisena ampumasuunnistuskilpailuna.
Ammunnassa käytettään pahvisia ampumahiihtotauluja.
Kohdistusammunta on klo 10.00-11.30 ja kilpailu alkaa klo 12.00.
Samalla käydään avoin ampumasuunnistuskilpailu RESUL:n
jäsenjärjestöihin kuulumattomille.

Sarjat: H/D 16-20, H/D, H35-H75, D50,
sarjoja lisätään tarpeen mukaan 5 vuoden välein.

Ilmoittautumiset: Ilmoittautumiset piireittäin 4.4.2014 mennessä
ensisijaisesti sähköpostilla jaakko.lampimaki@gmail.com
Kirjeitse tapahtuvat ilmoittautumiset on postitettava osoitteeseen:
Jaakko Lampimäki, Puistokatu 23 B1, 38200 SASTAMALA.

Ilmoittautumisen yhteydessä on mainittava kilpailijan sotilasarvo,
nimi, sarja, piiri, emit-kortin numero tai varaus järjestäjän
lainakortista (palvelun hinta 5 €) sekä mahdollinen ilmoitus,
jos kilpailija käyttää yhteistä asetta toisen kilpailijan kanssa.
Lisäksi yhteyshenkilön puhelinnumero ja sähköpostiosoite.

Maksut: Osallistumismaksu on 30 € / kilpailija.
Se on maksettava ilmoittautumispäivään 4.4.2014 mennessä
Sastamalan Reserviupseerit ry:n tilille, FI31 2085 2100 0167 40.
Jälki-ilmoittautumismaksu on 40 € .

Vakuutukset: Kilpailijoilla on oltava ampumatoiminnan kattava vakuutusturva,
joka tarkistetaan ennen kilpailun alkua.

Opastus: Opastus kilpailupäivänä klo 8.30 alkaen RESUL-tunnuksin
valtatieltä nro 12 Tampere-Turku Sastamalan liittymästä ja
Punkalaitumen tieltä nro 252 Sammaljoen tielle nro 2521.



Tekninen asiantuntija: Tekninen asiantuntija ammunnassa on Mika Salovaara,
puh. 040 514 6913, ja suunnistuksen tekninen asiantuntija
on Taisto Haapamäki, puh. 050 505 5140.

Huolto: Kilpailukeskuksessa on kanttiini, josta saa kahvia, teetä,
virvokkeita, makeisia, makkaraa, sämpylöitä ja pikkupurtavaa.
Ei suihkua, ei saunaa, juokseva vesi ja WC-tilat on.

Tiedustelut: Kilpailun johtaja Jaakko Lampimäki,
puh. 050 5589 865, s-posti: jaakko.lampimaki@gmail.com
tai kilpailun varajohtaja, ratamestari Tauno K. Mäkelä
puh. 040 7450556, s-posti: tauno.k.makela@kopteri.net

Tiedotus: Kilpailuohjeet ja lähtöluettelo toimitetaan ilmoitetuille
yhteyshenkilöille viimeistään 14.4.2014 mennessä.
Tieto saatetaan myös Pirkanmaan reservipiirien nettisivuille
www.pirkanviesti.fi

Tervetuloa kilpailemaan Sastamalaan!

Pirkanmaan reservipiirit
Sastamalan Reserviupseerit

Vammalan ja Äetsän Reserviläiset
Suunta-Sepot

Vammalan Seudun Ampujat
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