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1. LIITON TOIMISTO

Liiton toimiston henkilöstön määrä on yksi (1) ajalla 1.1. - 30.4. Toimistossa asioin a varten pyydän sopimaan asiasta
etukäteen puhelimitse p. 040 554 8862/toiminnanjohtaja.
Yhteydenotot lii oon hoidetaan tammi-huh kuun aikana sähköpos lla: toiminnanjohtaja@mpkl.fi tai puhelimitse 040
554 8862/toiminnanjohtaja tai 040 554 8805/toiminnanjohtaja.

Toimisto on sulje una 12. helmikuuta (keskiviikko) - 19. helmikuuta (keskiviikko) talvilo-
man takia!

2. APURAHAT KILTOJEN TOIMINTAAN

Vuoden 2014 apuraha-anomusten on oltava liiton toimistossa 28.2. Anomuslomakkeen saa tarvi aessa toiminnanjoh-
tajalta sähköpos tse  (toiminnanjohtaja@mpkl.fi)
Apurahoja on tänä vuonna jaossa 11.000 euroa. Osa myönne ävistä apurahoista tulee Maanpuolustuskiltojen sää öl-
tä. Muistutan, e ä apurahoja myönnetään toiminnallisiin kohteisiin, ei toimistotarvikkeiden ostoon tms.

Tänä vuonna apurahan saaneiden kiltojen on tehtävä selvitys apurahan käytöstä 15.12. mennessä!  Asia ilmenee myös
anomuslomakkeessa. Viime vuonna myönne yjen apurahojen käytöstä puu uu vielä muutama selvitys.
Pyydän kiltojen puheenjohtajia tarkistamaan onko selvitys tehty. Uu a apurahaa ei voida myöntää, jos edellisen käy-
töstä ei ole anne u selvitystä.

Myöhässä tulleita apuraha-anomuksia ei käsitellä.

3. KILTA-ANSIOMITALI- JA KILTARISTIEHDOTUKSET

Puolustusministeri myöntää kilta-ansiomitalit 4.6. Ehdotusten on oltava toiminnanjohtajalla 28.2. Ehdotus tehdään lo-
makkeelle, jonka saa tarvi aessa sähköpos lla toiminnanjohtaja@mpkl.fi tai 040 554 8862.  Kiltaansiomitaliehdotuk-
set lähetetään sähköises  toiminnanjohtajalle määräpäivään mennessä. Myöhässä tulleita ehdotuksia ei käsitellä.

Kiltaris t myönnetään 4.6. Ehdotusten on oltava toiminnanjohtajalla  15.4.

4. LIITTOVALTUUSTON KEVÄTKOKOUS

Lii ovaltuuston kevätkokous pidetään Lahdessa lauantaina 15.3. Päijät-Hämeen kiltapiirin toimiessa vastuullisena jär-
jestäjänä. Lii ovaltuuston jäsenet saavat erillisen kutsun kokoukseen. Kokouksen asialistalla ovat kevätkokouksen
sääntömääräiset asiat. Kokous on yksipäiväinen. Lii o tarjoaa lounaan.

5. LIITTOKOKOUS 2014

Lii okokous on liiton ylin pää ävä elin. Lii okokous on Tampereella myöhemmin ilmoite avassa paikassa. Jokainen
jäsenkilta on oikeute u lähe ämään kokoukseen yhden edustajan, jonka äänimäärä on 1 ääni alkaavaa 300 jäsentä
koh . Kokousedustajaksi voi valtuu aa myös jonkun toisen killan edustajan valtakirjalla.



6. VUODEN KILTALAINEN

Lii okokouksessa huh kuussa palkitaan perinteises  ansiokas, monipuolinen kiltatyö. Muistathan, e ä kilta voi eh-
do aa alueensa kiltapiirille vuoden kiltalaista. Kiltapiiri kokoaa ehdotukset ja tekee niistä yhden ehdotuksen liitolle.
Ehdotus tehdään lomakkeelle, jonka saa toiminnanjohtajalta. Kiltapiiri toimi aa esityksensä toimistolle viimeistään
perjantaina 15.3.

7. UUSI JÄSENREKISTERI

Uuden jäsenrekisterin käy öönotossa on ilmennyt  liitoista riippuma omia ongelmia. Rekisterin luva in olevan kilto-
jen käytössä helmikuun alussa, mu a viimeinen eto kertoo, e ä se tapahtuu  helmikuun ensimmäisen viikon lopus-
sa. Ilmoitan kiltojen toimihenkilöille sähköpos tse he , kun rekisteri on käy ökunnossa.

Liiton toimistoon ei kannata lähe ää mitään jäsenrekisteriä koskevia muutoksia yms., koska jäsenrekisteri on ulkois-
te u Maanpuolustusyh ö MPY Oy:lle. Kaikki jäsenrekisteriä koskevat kyselyt, osoi eenmuutokset, leh laukset yms.
on lähete ävä osoi eeseen jasenasiat@maanpuolustusrekisteri.fi tai puhelimitse Päivi Ruusuvuori (09) 4056 2010.
Päivi Ruusuvuori on jäsenrekisterin pääkäy äjä, joka mm. jakaa käy äjätunnuksia.

8. KEVÄÄN MAANPUOLUSTAJA-LEHTI

Kevään Maanpuolustaja-leh  ilmestyy kesäkuun alussa. Leh  ei ole normaali leh  vaan liiton 50-vuo sjuhlanumero,
joka kertoo kiltatoiminnasta 50:n vuoden ajalta paino uen vuosiin 1994-2013. Lehdessä ei julkaista kiltojen lähe ä-
miä ju uja. Juhlajulkaisun päätoimi aja on Suomen So las -lehden päätoimi aja Jaakko Puuperä.

Henry Siikander
Toiminnanjohtaja

toiminnanjohtaja@mpkl.fi
P. 040 554 8862 tai 040 554 8805



● Puheloinen: Suomen ja Ruotsin puolustusyhteistyöllä voidaan saavu aa konkree sia tuloksia

Puolustusvoimain komentaja, kenraali Ari Puheloinen koros  pohjoismaisen yhteistyön merkitystä 208. valtakunnalli-
sen maanpuolustuskurssin avajaispuheessaan. Yhteistyön tuloksena voidaan toimia yhdessä paremmin ja taloudelli-
semmin.

- Suomen ja Ruotsin puolustusyhteistyön tärkein lähtökohta on löytää yhteiset tarve- ja intressialueet. Voidaan saada
kustannussäästöjä, mu a niitä ei pidä odo aa kaikista projekteista. On myös mahdollista löytää tukea ja täydennystä
kummankin maan puolustusvoimien suorituskyvyille. Yhteistyö vaa i aikaa, kärsivällisyy ä ja valmiu a edetä pienin
askelin.

Puolustusvoimauudistus etenee suunnitellus . Oma henkilöstö ansaitsee kiitoksen rakantavasta suhtautumisesta
isoon muutokseen. Tulevaisuuden turvaamiseksi toimitaan kahdella alueella, jotka ovat iviis  toisiinsa yhteydessä.
Nämä ovat toimintojen uudistaminen ja kokoonpanon supistaminen. Periaa eena on uusi organisaa o, uudet toimin-
nan järjestelyt.

Reservin keskeinen merkitys so laallisessa puolustuksessa säilyy tulevaisuudessakin. Puolustusvoimauudistuksen eräs
tulos on, e ä kertausharjoituksissa koulute avien reserviläisten vuotuinen määrä palautetaan ensi vuonna asiaankuu-
luvalle tasolle.

Puolustusvoimain komentajan puhe kokonaisuudessaan puolustusvoimien verkkosivuilla wwww.puolustusvoimat.fi

● Puolustusvoimain komentaja on määrännyt upseereita uusiin tehtäviin 1. helmikuuta 2014 lukien

Evers  Mikko Heiskanen siirtyy Puolustusvoimien johtamisjärjestelmäkeskuksen johtajaksi.

Evers  Heiskanen on lokakuusta 2010 palvellut apulaisosastopäällikkönä Pääesikunnan johtamisjärjestelmäosastolla.
Aikaisemmin hän on palvellut muun muassa osastopäällikkönä Puolustusvoimien johtamisjärjestelmäkeskuksen kehi-
tysosastolla. Hän suori  yleisesikuntaupseerin tutkinnon vuonna 1995 ja hänet ylenne in evers ksi vuonna 2010.

Tasavallan presiden  on nimi änyt kommodori Rami Peltosen puolustusministerin so lasneuvonantajaksi kolmen
vuoden määräajaksi. Hän palvelee tällä hetkellä osastoesiupseerina Pääesikunnan suunni eluosastolla. Aikaisemmin
hän on palvellut muun muassa sektorijohtajana Pääesikunnan opera ivisella osastolla sekä 7. Ohjuslaivueen komenta-
jana Suomenlahden meripuolustusalueella. Hän suori  yleisesikuntaupseerin tutkinnon vuonna 1999 ja hänet ylen-
ne in kommodoriksi vuonna 2011.

Lisäksi puolustusvoimain komentaja on määrännyt seuraavat upseerit uusiin tehtäviin:

Evers luutnan  Ari Laaksonen on määrä y Panssarikoulun johtajaksi Panssariprikaa in. Hän palvelee tällä hetkellä
osastoesiupseerina Pääesikunnan suunni eluosastolla.

Evers luutnan  Vesa Vainio on määrä y Kymen jääkäripataljoonan komentajaksi Karjalan prikaa in. Hän palvelee
tällä hetkellä sektorijohtajana opera ivisella osastolla Maavoimien esikunnassa.

Evers luutnan  Jari Sormunen on määrä y Etelä-Suomen huoltorykmen n esikuntapäälliköksi. Aikaisemmin hän on
palvellut muun muassa Maanpuolustuskorkeakoulun tak ikan laitoksella.

Puolustusvoimissa tapahtuu



● Puolustusvoimat neuvoo asevelvollisia nyt myös Facebookissa

Puolustusvoimat on avannut tänään 15.1.2014 Facebookiin asevelvollisille ja naisten vapaaehtoisesta asepalvelukses-
ta kiinnostuneille uuden neuvontapalvelun. Puolustusvoimien aluetoimistot neuvovat ja ohjaavat asevelvollisia Face-
bookissa heitä askarru avissa asevelvollisuuden hoitamiseen lii yvissä kysymyksissä.
Aluetoimistojen neuvontapalvelu toimii Facebookissa nimellä ”Puolustusvoimien aluetoimisto” osoi eessa face-
book.com/aluetoimisto.

Puolustusvoimien tavoi eena on olla mukana niissä sosiaalisen median palveluissa, joissa asevelvolliset ovat suurin
joukoin läsnä. Neuvontapalvelulla halutaan madaltaa kynnystä kysyä asevelvollisuuteen lii yvistä asioista.
Neuvonnan pääkohderyhminä ovat tulevat ja palveluksessa olevat varusmiehet, vapaaehtoisesta asepalveluksesta
kiinnostuneet naiset sekä reserviläiset.

Palvelussa aluetoimistot vastaavat kutsuntoihin, varusmiespalvelukseen ja kertausharjoituksiin lii yviin kysymyksiin
yleisellä tasolla. Henkilökohtaiset asevelvollisuusasiat hoidetaan edelleen asioimalla oman alueen aluetoimistoissa
paikan päällä, puhelimitse tai sähköpos tse. Facebookin palvelussa asevelvollinen ohjataan tarvi aessa asioimaan
oman aluetoimistonsa kanssa. Facebookin neuvonnalla Puolustusvoimat täydentää yhteydenpitomahdollisuuksia ase-
velvollisten ja aluetoimistojen välillä.
Aluetoimisto palvelee Facebookissa jokainen arkipäivä kello 8-15.

Puolustusvoimien aluetoimistot Facebookissa
Facebook.com/aluetoimisto
Puolustusvoimat Facebookissa
Facebook.com/puolustus

Puolustusvoimien aluetoimistot hoitavat asevelvollisuusasioita

Aluetoimistot vastaavat alueensa kutsuntojen järjestämisestä ja määräämisestä varusmiespalvelukseen, naisten va-
paaehtoiseen asepalvelukseen sekä kertausharjoituksiin. Aluetoimistot vastaavat myös vapaaehtoisiin harjoituksiin
kutsumisesta, reservin ylennysvalmisteluista sekä reservin henkilösijoituksista ja varauksista.
Puolustusvoimien 19 aluetoimistoa kuuluvat maavoimien organisaa oon.
Puolustusvoimat.fi/aluetoimistot

● So lassoi okunnat uudistuivat

Suomessa toimii kuusi so lassoi okuntaa. Puolustusvoimauudistuksen myötä seitsemän so lassoi okuntaa lakkau-
te in vuoden 2013 lopussa. Kokoonpanot ovat nyt merki äväs  suurempia ja monipuolisempia kuin ennen. So las-
musiikkialalla palvelee yhteensä 186 musiikin amma laista.

Ilmavoimien soi okunta, Jyväskylä
Soi okunnassa on 21 soi ajaa sekä päällikkö Tomi Väisänen. Soi okunta on erikoistunut jazz-musiikkiin ja se toimii
pääasiassa Big Band -kokoonpanossa. Soi okunnan keskeisimpiä vuosi aisia esiintymisiä ovat korkeatasoiset Aalto-
sarjan jazz-konser t sekä kesäinen MILjazz-kiertue.

Puolustusvoimissa tapahtuu



Kaar n soi okunta, Helsinki
Finlandia-talossa toimivan soi okunnan kokoonpano kasvoi 44 soi ajaan. Lisäksi soi okunnassa palvelee päällikkö
Jyrki Koskinen, kapellimestari, intenden  ja nuo stonhoitaja. Kaar n soi okunta on peruste u 1819 ja on Suomen
vanhin yhtäjaksoises  toiminut amma orkesteri. Se esiintyy val ollisissa edustus laisuuksissa kuten val ovierailuilla
ja Tasavallan presiden n itsenäisyyspäivän vastaanotolla.
Soi okunnan vuosi aiseen ohjelmaan kuuluvat Töölö-sarjan uuden musiikin kirkkokonser t, viihdekonser t sekä Hel-
singin Musiikkitalossa järjeste ävä so lasmusiikin perinnepäivän konser .

Laivaston soi okunta, Turku
Soi okunnassa on 32 soi ajaa, päällikkö Timo Ko lainen ja kapellimestari. Klassisen musiikin konser eja kuullaan Si-
gyn-salissa ja Varsinais-Suomen kirkoissa ja konser saleissa ympäri vuoden. Lisäksi soi okunnan maineikkaaseen pe-
rinteeseen kuuluu vuosi ainen joulurauhan julistus.

Lapin so lassoi okunta, Rovaniemi
Soi okunnassa on 30 soi ajaa, päällikkö Juha Tiensuu ja kapellimestari. Soi okunta on tunne u läheisistä yhteyksis-
tään niin lappalaiseen kansanmusiikkiin kuin länsimaiseen konser musiikkiinkin. Se esiintyy pääasiassa Lapissa, Kai-
nuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla.

Rakuunasoi okunta, Lappeenranta
Soi okunnassa on 32 soi ajaa, päällikkö Riku Huhtasalo ja kapellimestari. Rakuunasoi okunta ylläpitää ratsuväen pe-
rinteitä ja ilahdu aa muun muassa laadukkailla viihdemusiikkikonserteillaan.

Puolustusvoimien varusmiessoi okunta, Lah
Päällikkönä toimii Jarkko Aaltonen. Varusmiessoi okuntaan astuu palvelukseen yksi saapumiserä vuodessa ja esiinty-
miskausi ajoi uu maalis-syyskuulle. MILjazz-kiertueen, kirkkokonser en ja viihdekonser en lisäksi Varusmiessoi o-
kunta esiintyy vuosi ain ulkomaisella Ta oo-fes vaaleilla. Viime vuosina matkat ovat suuntautuneet alan ykköstapah-
tumiin, kuten Moskovaan ja Sveitsin Baseliin. Vuodesta 2015 alkaen Varusmiessoi okunta toimii Panssariprikaa ssa
Ha ulassa.

MILjazz -kiertue, Var oparaa t ja kuviomarssiesiintymiset
Suurelle yleisölle tutuksi tulleet tapahtumat säilyvät. MILjazz -konser  saapuu kesällä 2014 yhdelletoista paikkakun-
nalle ja var oparaa t soivat Helsingin keskustassa kesäperjantaisin.

Kaar n soi okunta vierailee toukokuussa Oslossa Norwegian Military Ta oossa ja Puolustusvoimien varusmiessoi o-
kunta heinäkuussa Avenches Ta oossa Sveitsissä. Kaikki suomalaiset so lassoi okunnat esiintyvät elokuussa Hamina
Ta oossa.

Puolustusministeriö pää  maavoimien ilmatorjuntaohjusjärjestelmän hankinnasta
Puolustusministeri Carl Haglund on tehnyt 29.1.2014 päätöksen eri äin lyhyen kantaman ilmatorjuntaohjusjärjestel-
män (EKITO) hankinnasta maavoimille. Hankintasopimus tehdään Yhdysvaltain hallituksen kanssa ja ilmatorjuntaoh-
jusjärjestelmän toimi aa yhdysvaltalainen Raytheon Company.
Lue lisää: h p://www.defmin.fi/?9_m=5752&s=8&l=fi

Puolustusvoimissa tapahtuu



Määräpäivä = pitää olla perillä liiton toimistolla

Tammikuu 2014
ke 15.1. Val ollisten kunniamerkkiesitysten määräpäivä

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

Apuraha-anomusten määräpäivä

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 toiminnanjohtaja@mpkl.fi  ja osoita se joko lii ohallitukselle yleises  tai kohdista se etylle lii ohalli-
tuksen edustajalle. Välitän vies si eteenpäin ja saat vastauksen sähköpos isi. Julkaisemme valinnan mukaan viestejä vastauksi-
neen 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


