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1. JUHA SUONPERÄ UUTENA LIITTOHALLITUKSEEN

Maanpuolustuskiltojen liittovaltuston syyskokous pidettiin viime lau-
antaina Vaasassa. Läsnä oli 19 liittovaltuuston edustajaa. Kokouk-
sessa käsiteltiin ja hyväksyttiin liiton toimintasuunnitelma 2012
sekä tulo- ja menoarvio vuodelle 2012.

Kokouksessa valittiin liittohallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle.
Erovuorossa olivat Heikki Jouppila, Marko Patrakka, Marjo Tuoma-
ranta ja Matti Mikkonen. Liittovaltuusto hyväksyi vaalivaliokunnan
esityksen ja näin ollen erovuoroisten tilalle valittiin:

* Matti Mikkonen, 66, Valkeala, Karjalan Prikaatin Kilta ry
* Marko Patrakka, 41, Lahti, Spol-Eskadroona Lahden Kilta ry
* Juha Suonperä, 53, Tikkakoski, Ilmavoimien Kiltaliitto ry
* Marjo Tuomaranta, 52, Turku, Varsinais-Suomen Kiltasisaret ry

Liittohallituksen uusi kokoonpano astuu voimaan 1.1.2012. Liittohallituksen jäsenet esitellään
mpkl. -sivustolla. Suonperä kuvassa yllä, kuva: Jukka Nykänen.

2. STRATEGIASUUNNITELMA 2012-2014

Liittovaltuuston kokouksen jälkeen pidettiin seminaariosuus, jossa käsiteltiin liiton strategia-
suunnitelma 2012-2014, swot-nelikenttäanalyysi sekä syksyn aikana tehty kiltapiirikierros ”Road
Show”.

3. MAANPUOLUSTUSMITALIT NUMEROITUNA MIEKKOJEN KERA

Maanpuolustusjuhlassa luovutettiin kolme maanpuolustusmitalia numeroituna miekkojen kera.

* merivartiokapteeniluutnantti Martti Juvonen Vaasasta (Pohjanlahden Laivastokilta ry)
* yliluutnantti Teuvo Rodén Vaasasta (Pohjanlahden Laivastokilta ry) ja
* luutnantti Henry Siikander Helsingistä (Helsingin Laivastokilta ry)

Maanpuolustusmitali on perustettu 1989 muistoksi maanpuolustuksellisiin tehtäviin osallistumi-
sesta vuoden 1945 jälkeen. Maanpuolustusmitalitoimikunta myöntää maanpuolustusmitalin nu-
meroituna miekkojen kera maanpuolustustyön hyväksi suoritetusta erityisen ansiokkaasta työstä.

Kuvassa vasemmalta Juvonen, Rodén ja Siikander. Kiitospuheen piti Teuvo Rodén. Onnittelem-
me lämpimästi!

4. ISÄNMAALLISIA ELÄMYKSIÄ VAASAN KAUPUNGINTALOLLA

Maanpuolustuskiltojen liiton perinteinen kaikille avoin maanpuolustusjuhla oli sunnuntaina 27.11.
Vaasan kaupungintalolla. Juhlapuheen piti valtiosihteeri Marcus Rantala. Juhlapuhe on luettavis-
sa kokonaisuudessaan tiedotteen liitteenä.



Tervehdyksiä esittivät Vaasan kaupunginvaltuuston puheenjohtaja, kaupunkineuvos Håkan Nord-
man, komentaja Jukka Ranta puolustusvoimista sekä sotaveteraani, kamarineuvos Veikko Kur-
kiala, joka on aivan syystä suosittu puhuja varusmiestenkin tilaisuuksissa.
Juhlassa esiintyivät muun muassa Pohjanmaan Sotilassoittokunta kapellimestarina yliluutnantti
Sami Salmivuori, Kuula-opiston muusikot solistinaan Emma Backman sekä Runonkulkijat.

Lämpimät kiitoksemme upeista järjestelyistä ja onnistuneesta juhlasta Vaasan kiltapiirille, erityi-
sesti Mårten Holmbergille ja Timo Koukulle. Maanpuolustusjuhla huomioitiin näyttävästi myös
alueen lehdissä, muun muassa Ilkassa ja Pohjalaisessa. Artikkelin voit pyytää toimistolta. Alla
kuvatunnelmia juhlasta. Ensi viikolla mpkl. -uutispalstalle liitetään laajempi kuvakooste. 
Ensi vuonna maanpuolustusjuhlan tunnelmissa kokoonnutaan Joensuuhun.

Marcus Rantala

Pohjanmaan Sotilassoit-
tokunta

Emma Backman

Kuula-opiston muusikot Veikko Kurkiala

Jukka Ranta



5. ITSENÄISYYSPÄIVÄN KILTARISTIT

MPKL:n liittohallituksen myöntämät hopeiset ja pronssiset kiltaristit julkaistaan
mpkl. -uutispalstalla itsenäisyyspäivänä 6.12. 

6. ANNA PUOLI TUNTIA SANKAREILLEMME

Liitolla on perinteiseen tapaan jouluaattona kunniavartiovuoro Hietaniemen san-
karihaudoilla. Vuoromme on klo 14:30-15:00. Jos haluat ilmoittautua tähän arvok-
kaaseen tehtävään, ilmoittaudu viimeistään maanantaina 12.12. sähköpostiin toi-
misto@mpkl.  tai puhelimitse 040 554 8805. 
Kunniavartioon mahtuu max. 12 henkilöä, mieluiten parillinen määrä ja asuna on
yhtenäinen tumma siviiliasu. Lähetämme tarkemman ohjeistuksen ilmoittautuneille.

7. TURPO TARTTUU PUOLUSTUSVOIMAUUDISTUKSEEN

Maanpuolustuskiltojen liiton perinteinen turvallisuuspolitiikan seminaari järjestetään tammikuun
viimeisenä lauantaina.

MPKL:n Turposeminaari 2012
Puolustusvoimauudistus
* Santahamina, Maanpuolustuskorkeakoulun luokkarakennuksen auditorio
* lauantai 28.1.2012
* klo 09:00 - 16:30

HUOM. Santahamina on sotilasaluetta, joten voimassa oleva passi tai muu virallinen henkilöto-
distus pitää olla mukana. Osallistumismaksu on 20 euroa ja se maksetaan MPKL:n lähettämällä
pankkisiirrolla, ei paikan päällä. Osallistumismaksu sisältää kahvitarjoilut, seminaarin ja lounaan.
Päivän ohjelma julkaistaan joulukuun lopulla mpkl. -tapahtumissa. Luennoimassa ovat puolustus-
voimien ja poliittisten päättäjien edustajat.

Ilmoittautuminen
MPKL:n Turposeminaariin voivat ilmoittautua liiton kiltojen jäsenet ja Maanpuolustuskoulutusyh-
distyksen jäsenjärjestöjen jäsenet. Ilmoittautua pitää viimeistään torstaina 19.1.2012. Mainitse
kaikista osallistujista:
* nimi
* osoite
* hetu kokonaisuudessaan, mikäli osallistumisesta haluaa korvaavan kh-merkinnän (MPK)
* sähköpostiosoite
* puhelinnumero
* osallistujan edustama kilta tai yhdistys, jossa aktiivinen jäsenyys (= jäsenmaksu maksettu)
* maininta mahdollisesta erityisruokavaliosta
* laskun maksaja ja täydellinen laskutusosoite, jos eri kuin osallistuja

Seminaariin ilmoittaudutaan sähköpostitse tai puhelimitse => toimisto@mpkl.  tai 040 554 8805 
(arkisin klo 8-16). Tervetuloa mukaan!

8. SUOMEN KILTAPÄIVÄT KESÄKUUSSA 2012

Laita jo kalenteriisi, että Suomen kiltapäivät järjestetään Hämeen Rykmentissä Lahdessa lauan-
taina 16.6. Kerromme lisää tulevissa tiedotteissa.

9. JÄSENREKISTERIN EXTRANET

Porin Rykmentin - Porin Prikaatin Kilta on alkanut tutustua liiton tarjoaman jäsenrekisterin Ex-
tranet-käyttömahdollisuuksiin. Toivomme käyttäjäkokemuksia muiltakin killoilta. Jos käytätte Se-
baconin Extranet-ominaisuutta tai pohditte sen käyttöön ottamista, laittakaa viestiä sähköpostiin
porprkilta@dnainternet.net tai soittakaa Eino Järviselle, 050 379 3870.



10. TOIMINTASUUNNITELMA 2012

Liiton toimintasuunnitelma on luettavissa mpkl. -materiaaleissa tai voit pyytää sen toimistolta. 

11. PAINOPISTEALUEET 2012

Liiton toiminnan painopistealueet vuonna 2012 ovat osaava ja maanpuolustustahtoinen kiltalai-
nen, sähköisten palvelujen kehittäminen ja niiden käytön tehostaminen killoissa sekä talous.

Osaava ja maanpuolustustahtoinen kiltalainen
Liiton tavoitteena on kiltalaisten maanpuolustustietojen ja -taitojen lisääminen. Tämä saavute-
taan parhaiten saamalla mahdollisimman moni kiltalainen osallistumaan vapaaehtoiseen maan-
puolustuskoulutukseen. Maanpuolustuskoulutuksella lisätään kiltojen jäsenten toimintavalmiutta
kriisiajan tehtäviin sekä ylläpidetään ja kehitetään reserviin kuuluvien kiltalaisten tietoja ja taito-
ja.
Vapaaehtoinen maanpuolustuskoulutus kasvattaa kiltalaisten maanpuolustustahtoa, edistää
maanpuolustusharrastusta sekä lisää maanpuolustustietoutta.

Sähköisten palvelujen kehittäminen ja niiden käytön tehostaminen killoissa
Liitto tarjoaa jäsenkilloille sähköisiä palveluja (jäsenrekisteri toimintoineen, nettisivut). Liiton
päämääränä on saada kaikki jäsenyhteisöt käyttämään näitä palveluja ja hyödyntämään niitä
toiminnassaan. Toimintavuoden aikana lisätään tiedotusta järjestelmien hyödyntämisestä kilto-
jen toiminnassa. Tarvittaessa järjestetään jäsenrekisterin ja nettisivujen käyttökoulutusta.

Talous
Toimintaympäristön muuttuessa liitto kiinnittää erityistä huomiota talouden tasapainottamiseen.

12. MUISTINVIRKISTYS UUDESTA TILINUMEROKÄYTÄNNÖSTÄ

Toimistolle tulee edelleen tilinumeroita vanhassa muodossa. Tilinumerot pitää merkitä kansain-
välisessä SEPA-alueen IBAN-muodossa, esimerkkinä FI07 5780 1020 0216 41.

13. KILTOJEN KUULUMISIA - HYÖDYNNÄ, OSALLISTU, POIMI VINKKI

Liiton tiedotteessa julkaistaan kiltojen ja kiltapiirien kuulumisia, tapahtumia, työprojekteja, ret-
kiä ym. toimintaa, josta myös muut killat voivat poimia ideoita tai joihin myös muiden kiltojen
jäsenet voivat osallistua. Katso tiedotteen ensimmäiseltä sivulta, millä viikolla seuraava tiedote
ilmestyy ja tarjoa ajoissa uutisesi sähköpostiin toimisto@mpkl. . Kuvat erikseen kera kuvaoike-
uden.

Etelä-Suomen kiltapiiri
Kiltapiiri järjestää perinteisen Hamina Tattoo -retken loppukesästä 2012. Kiinnostuneet voivat
varata paikan jo nyt alustavasti sähköpostitse => sami.kesajarvi@helsinginsotilaspoliisikilta. 

Topogra kilta muutti nimensä
Topogra killan uusi yhdistysnimi on Topogra majan Ystävät ry. Nimi on rekisteröity 23.11.2011, 
rek nro 150.253. Lisätietoja voit kysyä Reijo Rantalalta => reijo@nelikko. 

Lentotekniikan Kilta
Kotkassa järjestetään helmikuussa Gloster Gauntlet -kurssi, josta saa opetuksen ilma-aluksen
teoriaan sekä kurssi-diplomin. Kurssin hinta on 70 euroa ja mukaan mahtuu 25 osallistujaa.
Opettajina toimivat insevl. evp. Jyrki Laukkanen ja mek. Ari Arho. Kaikki kiinnostuneet ovat ter-
vetulleita.
* lauantai 25.2.2012
* klo 10:00 - 17:00
* Merikeskus Vellamo, Kotka
* Ilmoittautumiset ja lisätiedot Pertti Virtaselta => petevirtanen@hotmail.com tai 0400 916 781

Killasta kerrotaan myös, että keväällä voi käydä katsomassa, kun konetta huolletaan ja käyte-
tään. Kyseessä on maailman ainoa ko. kone ja se on palkittu aikoinaan Phoenix-palkinnolla eli
se oli maailman parhaiten entisöity kone. Toukokuussa Kymin kentällä järjestetään myös Gaut-
letin lentotoiminta-osuus, josta ilmoitetaan erikseen.



Turvakurssin kilta
Pelastuspalvelun peruskurssi pidetään sunnuntaina 11.12. Järvenpäässä Rintamaveteraanien
majalla, os. Tuulimyllyntie 4. Kouluttajana on Antti Salonen, joka on tehnyt pitkän ja mittavan
uran Vapepan johto- ja koulutustehtävissä Uudellamaalla. Kurssilla on aiheina muun muassa pe-
lastuspalvelu Suomessa eri osa-alueineen ja vapaaehtoisen pelastuspalvelun historiaa. Kurssilla
on vielä tilaa. Kurssin hinta 10 euroa peritään paikan päällä. Aterioista peritään lisäksi viisi euroa
paikan päällä.
Ilmoittautua voit Kirsi Pitkäselle => kirsi.pitkanen@vr.  tai 040 8431573. Lisätietoja ja tarkempi 
ohjelmainfo Outi Siltaniemeltä => outi.siltaniemi@kolumbus.  tai 050 5658 303.  

Pohjanmaan Maanpuolustuskilta
Vaasan Sotaveteraanimuseo, os. Kirkkopuistikko 22 A, on
auki talvikaudella su klo 14-16, myös tulevana itsenäisyys-
päivänä. Museon kunniamerkkinäyttely on esillä olleessa
laajuudessaan purettu. Museon omat kunniamerkkikokoel-
mat on järjestetty uudelleen omaksi osastokseen ja samalla
museon koko perusnäyttely on osittain uudistettu.

Kuvassa osa museon esineistöön kuuluvasta Mannerheim-
ristin ritari, eversti Alpo Marttisen korsukalustosta, jonka
Marttisen johtaman JR 61:n miehet hänelle rintamalla
tekivät. Kuva: Ilkka Virtanen

Porin Rykmentin - Porin Prikaatin Kilta
Porilaiset saivat  lmiaarteita, kun everstiluutantti Erkki Sotaraudan (1907 - 1992) pojat Pertti ja 
Mauri lahjoittivat äskettäin killalle ja sitä kautta edelleen Huovinrinteellä sijaitsevaan Porilaismu-
seoon isänsä 23 kaita lmiä, jotka on nyt siirretty dvd-levyille. Filmiä kertyi yli neljä tuntia. Kyse on 
kertakaikkiaan hienosta perinnetyöstä, jossa on taltioitu paljon killan mennyttä toimintaa vuosi-
kymmenien takaa. Lisätietoa Kari Nummilalta => kari.nummila@gmail.com

Kuvassa veljekset Pertti ja Mauri Sotarauta tutus-
tumassa Porilaismuseossa Turun kasarmin pie-
noismalliin. Porin Prikaati siirtyi lopullisesti Turusta
Säkylään 1967. Veljesten arvion mukaan pienois-
malli kertoo erinomaisesti kasarmialueen historiasta.
Heidän arvionsa taustana on, että perhe asui aika-
naa kasarmialueella.

Helsingin Laivastokilta
Huhtikuussa 2012 KL Matti Kurjen (Ex HMS Porlock Bay) tulosta Suomeen on kulunut 50 vuot-
ta. Kilta on sopinut SlMepan komentajan, kommodori Markus Aarnion kanssa, että kiltojen Matti
Kurki -veteraanit daameineen ovat tervetulleita Upinniemeen tiistaina 24.4.2012. tutustumaan
varuskuntaan ja nykypäivän koulutukseen. Kerholla on suunnitelmissa järjestää illallinen. Lisätie-
toja =>
* Ilkka J Ignatius, ijignati@luukku.com tai 040 505 0685
* Hannu Kajanne, hannu.kajanne@luukku.com tai 040 533 5141
* Pertti Suominen, p.p.suominen@kolumbus.  tai 0400 795 914

14. KILTALAISET MUKAAN ALKUVUODEN KISOIHIN

Kiltalaiset, tutustukaa tiedotteen liitteenä oleviin Reserviläisurheiluliiton liikunnallisiin kilpailuta-
pahtumiin. Kerätkää joukkue kasaan ja lähtekää mukaan. Lisää infoa myös nettisivulta
www.resul. . Pidetään kunnostamme ja jaksamisestamme huolta. Yhdessä se on hauskempaa. 

15. ITSENÄISYYDEN JUHLAA: TAMPERE JA HELSINKI 6.12.2012



Itsenäisyyspäivän valtakunnallinen paraati
Tänä vuonna paraatikatselmus pidetään Tampereen keskustorilla kello 12:00 ja ohimarssi Hä-
meenkadulla kello 13:00. Paraatijoukkoja komentaa Länsi-Suomen Sotilasläänin komentaja,
kenraalimajuri Juhani Kääriäinen. Puolustusvoimat järjestää paraatin yhteydessä Frenckellin
edustalla kalustoesittelyn, joka on avoinna yleisölle kello 10-14. Paikalla on myös sotilaskotiauto.
Tarkempia tietoja mpkl. -uutispalstalla päivämäärällä 27.11. Kuva yllä: www.puolustusvoimat. 

Itsenäisyyspäivän kansalaisjuhla
Pitopaikkana on Helsingin yliopiston juhlasalissa, os. Fabianinkatu 33, klo 13.30. Yhtenä järjes-

täjänä toimii Etelä-Suomen kiltapiiri ry. Katso tarkempi info tiedotteen liitteestä.

16. RAMBE TYÖSTÄÄ LOTTADOKUMENTTIA

Kiltalaisille tuttu toiminnan mies, tuottaja, kuvaaja, muusikko Raimo ”Rambe” Salo, kertoo tä-
mänhetkisenä projektinaan olevan lotista kertova Viimeinen testamentti -dokumenttielokuva,
jossa on mukana myös Syvärannan lottamuseo. Salo kiertää haastattelemassa jatko- ja talvi-
sodassa palvelleita lottia ja dokumentin on määrä valmistua lokakuussa 2012. Kerromme lisää
kevään Maanpuolustajassa. Sitä ennen voit tiedustella enemmän mieheltä itseltään =>
rampe.salo@mbnet.  tai 040 761 6853. Ylin kuva on kauhavalaisen Kaarina Orrenmaan kuva 
ensimmäisestä autokanttiinista, kaksi muuta haastateltujen lottien sota-ajan albumeista.



17. SUOMALAINEN SOTA - KESKUSTELUA KRIITTISISTÄ VAIHEISTA

Atena Kustannus Oy järjestää 25-vuotisjuhlavuotensa kunniaksi Helsingissä keskiviikkona 7.12.
yleisökeskustelutilaisuuden Suomen kohtalonhetkistä talvi- ja jatkosodassa. Tilaisuus on maksu-
ton ja kaikille avoin. Katso tarkempi info tiedotteen liitteestä.

18. KAARTIN SOITTOKUNNAN JOULUKONSERTTI

Kaartin Soittokunnan Joulukonsertin solistina on Jaakko Ryhänen.
* torstai 15.12.
* Johanneksen kirkko, Helsinki klo 19.00
* Johtaa musiikkimajuri Raine Ampuja ja musiikkikapteeni Ville Paakkunainen
* liput 15 ja 10 € Lippupisteestä
* lisätietoja tiedottaja Jermu Koivukoskelta => jermu.koivukoski@mil.  tai 029 942 1807

19. TALVISOTAOOPPERA: YRJÖ JYLHÄN VAIHEITA TAIPALEENJOEN TAISTELUISSA

Taipaleenjoki, suuren suosion saavuttanut talvisotaooppera, palaa Kyrönjoen rantaan toistaiseksi
viimeisen kerran ensi vuoden kesäkuussa. Lähde mukaan kokemaan elämyksellinen ooppera- ja
konserttipäivä. Ota talteen tiedotteen liitteenä oleva esite.

20. PV:N PUTE PIRISEE

* Tasavallan presidentti on tänään 2.12. määrännyt kenraalimajuri Markku Nikkilän sotilasedus-
tajan tehtäviin EU:ssa ja Natossa ja kenraalimajuri Pertti Salmisen Länsi-Suomen Sotilasläänin
komentajaksi 1.3.2012 alkaen.

* Venäjä teki viime viikolla Suomeen Wienin asiakirjan 1999 mukaisen luottamusta ja turvallisuut-
ta lisäävän arviointikäynnin Satakunnan Lennostoon. Kolmihenkistä arviointiryhmää johti eversti
Aleksei Morozov. Isäntänä toimi Satanan Lennoston esikuntapäällikkö, everstiluutnantti Kari Parti-
nen. ETYJ-valtiot tekevät vuosittain yli 70 arviointikäyntiä. Suomeen näistä kohdistuu kaksi.

* Yliluutnantti Lassi Ikäheimo on valittu vuoden sotilasmuusikoksi. Vuonna 1964 syntynyt Ikä-
heimo toimii Kaartin Soittokunnan apulaiskapellimestarina ja trumpetin soittajana. Hän perusti
90-luvun alussa Kaartin Seitsikon, joka on menestynyt niin kotimaassa kuin ulkomaillakin aina
Keski-Eurooppaa ja Japania myöten. Saavutuksista kertovat myös kokoonpanon useat äänitteet
ja projektit, joista mainittakoon tänä vuonna mediaa laajasti kiinnostanut konserttisarja Rauhan-
ajan marssit.

* Helsingin kahdet kasvot -näyttelyssä Sanomatalossa pääsee tutkailemaan Pääesikunnan vies-
tintäosaston taistelukamerakuvaajien luomia kuvamanipulaatioita, jotka on muodostettu yhdistä-
mällä sodan ajan pommituskuvia ja samoilta paikoilta kuvattuja nykypäivän kuvia. Tuloksena on
illuusio, joka tuo sodan tuhon nykypäivän Helsinkiin. Ilmainen näyttely on esillä Sanomatalon Käy-
tävägalleriassa, os. Elielinaukio 1, 30.11. - 11.12. ja Narinkkatorin Laiturissa, os. Narinkka 2,
10.1. - 4.2.2012.

21. TUNNELMAHETKIEN AJANVIETETTÄ

Talvisodan katsaukset DVD
Aiemmin julkaistujen ja kiitettyjen ”Jatkosodan katsausten” rinnalle on nyt valmistunut kokoelma
”Talvisodan katsaukset”. Uutiskatsaukset nähdään nyt DVD:llä ensimmäistä kertaa sodan 1939-
1940 aikaisten valkokangasesitysten jälkeen. Filmeihin sisältyy yli 5,5 tuntia kansakunnan kohta-
lon koskettavaa historiaa.
2 kpl DVD-levyjä, kieli suomi, tekstitys ruotsi
Hinta 34,50 + postituskulut 5,50
Tilaukset Portaali-lehdestä
* sähköpostitse tilaukset@portaalilehti. 
* puhelimitse 010 422 6590
* faksilla (03) 437 8591
Mainitse tilauksessasi tilaajan nimi, toimitusosoite ja laskutusosoite, jos se on eri
kuin toimitusosoite sekä tilaajan puhelinnumero.



Otavan kirjatarjoukset
* Värikkäät kenraalit - Sankaritekoja ja skandaaleja
Gustav Hägglund, Pasi Jaakkonen ja Matti Simula
~ 300 sivua, mv-valokuvia
Tilauksiin lisätään lähetyskulut 5,00e tilausmäärästä riippumatta.
Tarjous on voimassa marraskuun loppuun.

* Sata sotakohtaloa
John Lagerbohm
~ 210 sivua, 235x225mm, mv-kuvitus
Otavan myymälä- ja nettihinta 41,20e => kiltatarjous nyt 30,00e

* Viimeinen aamu - Neuvostopartisaanien vaietut jäljet
Veikko Erkkilä
~ 300 sivua, 145x215mm, mv-kuvaliitteitä
Otavan myymälä- ja nettihinta 31,20e => kiltatarjous nyt 25,00e

Tilauksiin lisätään lähetyskulut viisi tai kuusi euroa tilausmäärästä riippumatta.
Tarjous on voimassa 24.12. asti.
Tilaukset suoraan Otavasta => Ritva Kytöhonka, 0400 848 242, ritva.kytohonka@otava. 

SUN RANNOILLAS, KIRKKAHAN VEEN...

...puhtoista antias, tuoksuas tuomen. Sun käsivarsillas, turvaisan reen, sylissäs tulevaisuuteni
huomen. Sun helmoissas, rikasta kieltäs laulain, ympärilles käteni liitän. Sun rinnallas, vapauden
riemusta naurain, sua uhrista vuokseni kiitän. (tinka tuulimo)

Lämpimien tunnelmien tuokioita itsenäisyyspäivään,

t. Inga



Määräpäivä = pitää olla perillä liiton toimistolla

Joulukuu 2011
pe 16.12. Liittohallituksen kokous Döbelninkadulla
su 27.11. Maanpuolustusjuhla Vaasassa

Tammikuu 2012
su 15.1. Valtiollisten kunniamerkkiehdotusten määräpäivä
pe 27.1. Liittohallituksen järjestäytymiskokous
la 28.1. Turvallisuuspolitiikan seminaari Santahaminassa

Maaliskuu
la 17.3. Liittovaltuuston kevätkokous Helsingissä
la 31.3. Kilta-ansiomitaliehdotusten määräpäivä

Huhtikuu
la 14.4. Liittokokous Hämeenlinnassa
su 15.4. Kiltaristiehdotusten määräpäivä (myönnetään 4.6.)

Kesäkuu
ma 4.6. Lippujuhlapäivän buffet Ritarihuoneella
la 9.6. MPKL:n perinneaseampumamestaruuskilpailu Lahdessa
la 16.6. MPKL:n Suomen kiltapäivät Lahdessa

Syyskuu
27.-29.9. Turvallisuus ja Puolustus 2012 -erikoismessut Lahdessa

Marraskuu
la 24.11. Liittovaltuuston syyskokous Joensuussa
su 25.11. MPKL:n valtakunnallinen maanpuolustusjuhla Joensuussa

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 €

Liiton tarjoamat työvälineet hyötykäyttöön!
Killan avainhenkilö, muistathan hyödyntää liiton tarjoamat ilmaiset ohjelmistotyövälineet. Ota yhteyttä toimistolle, kun
haluat ottaa käyttöön nettipohjaisen Sebacon-jäsenhallintarekisterin tai aktivoida killan näkyvyyden liiton kotisivujen alla.
Saat toimistolta käyttäjämanuaalin sekä tunnukset.

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



RESUL:n talvijotos Niinisalossa 11.-12.02.2012

Reserviläisurheiluliiton valtakunnallinen talvijotos Börbeli - jotos järjestetään 11.-12.2.2012
Tykistöprikaatissa, osoite Varuskunnantie, Niinisalo.

Vastuullisena järjestäjänä on Ylöjärven Reservinaliupseerit ry ja jotoksen suojelijana toimii Prikaatikenraali
Olli Heiskanen.

Rastitehtävät ovat sotilaallisia ja tehtävät on suunniteltu 4-hengen partioille, mutta myös 3-5 hengen
partiot hyväksytään. Partiot kuljettavat mukanaan jotoksen aikana tarvitsemansa muonan ja varusteet.
Partio- ja henkilökohtaiset pakolliset varusteet käsketään erikseen 2 viikkoa ennen jotosta lähetettävällä
ennakko-ohjeella.

Aikataulu

Jotos alkaa lauantaina 11.2 klo 9.00 ja päättyy sunnuntaina 12.2 noin klo 12.00.
Osallistujilla on mahdollisuus saapua jotoskeskukseen jo edellisenä iltana, jossa heille tarjotaan
kasarmimajoitus. Partioilla on mahdollisuus esittää oma lähtöaikatoivomus.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen pitää suorittaa 27.1.2012 mennessä osoitteeseen talvijotos@gmail.com.
Ilmoittautumisen yhteydessä on mainittava partion nimi ja kotipaikka, jäsenten nimet ja sotilasarvot sekä
partionjohtajan yhteystiedot (puhelinnumero ja sähköpostiosoite).

Jotos järjestetään MPK:n Satakunnan piirin kurssina, jonka vuoksi jokainen osallistuja käy itse
ilmoittautumassa MPK:n nettisivujen kautta kyseiselle kurssille(kurssi nro 16071212050).

Osallistujilla on mahdollisuus saada lainaksi SA-hiihtovälineet (sukset, siteet, sauvat, huopakumisaappaat,
huopavuoret) kilpailun ajaksi. Varaus tehdään partioittain osoitteeseen: talvijotos@gmail.com. Muista
ilmoittaa myös saappaiden koko.

Osallistumismaksu

Osallistumismaksu on 150 euroa/partio ja se suoritetaan ilmoittautumisen yhteydessä (27.01. mennessä)
Ylöjärven Reservinaliupseerit ry:n tilille: FI42 4500 0010 0350 50
Maksun yhteydessä on mainittava partion nimi. Maksuun sisältyy maaliintulon jälkeinen peseytymis -
mahdollisuus sekä ruokailu.

Vakuutukset

Osallistujat eivät ole vakuutettuja järjestäjän toimesta. Osallistujilla on oltava ampumaturvan kattava
vakuutus, mikäli hän ampuu jotoksella. Lisäksi suosittelemme kattavaa vapaa-ajan vakuutusta.

Tiedustelut:

Mahdollisiin tiedusteluihin vastaa jotoksen johtaja Petri Borg 040 545 5785 tai talvijotos@gmail.com

Lisätietoja ja kirjautumisohjeet MPK:n sivuille osoitteesta

www.reservilaisliitto.fi/liitto/piiirit_ja_yhdistykset/sivustot/ylojarven_reservinaliupseerit

Jotoksen teknisenä asiantuntijana toimii Juhani Ahola puh:040 720 1650 tai e-mail: aholajuh@gmail.com

TERVETULOA JOTOSTELEMAAN TYKISTÖPRIKAATIIN NIINISALOON!



RESUL:N AMPUMAHIIHTOMESTARUUSKILPAILUT
SUONENJOELLA 17.-19.02.2012

Suonenjoen Reserviupseerikerho, Suonenjoen Reserviläiset ja Iisveden Kiri
järjestävät RESUL:n ampumahiihtomestaruuskilpailut Suonenjoella.

Kilpailukeskus ja -maasto

Kilpailukeskus sijaitsee Suonenjoen Onkilammella osoitteessa Ampumaradantie 149. Helpotetut
hiihtoladut kilpailukeskuksen maastossa. Opastus kilpailupaikalle Jyväskylä-Kuopio –tieltä (VT9).

Kilpailujen ohjelma

Perjantai 17.2.
14:00-18:00 Kilpailutoimisto auki
14:00-17:00 Harjoittelumahdollisuus

Lauantai 18.2.
9:00 Kilpailutoimisto avataan
10.00-11:00 Aseiden kohdistus
11:30 Kilpailujen avaus
12.00 Henkilökohtainen kilpailu
15.30 Palkintojen jako

Sunnuntai 19.2.
9:00 Kilpailutoimisto avataan
10:00-10:45 Aseiden kohdistus
11:00 Viestikilpailun lähtö
13:30 Palkintojen jako
14:00 Kilpailujen päättäminen

Säännöt
Kilpailussa noudatetaan voimassa olevia Suomen Ampumahiihtoliiton ja RESUL:n sääntöjä.

Henkilökohtainen kilpailu:
- D 5 km, H 12,5 km, H35 10 km, H40-50 7,5 km, H55-75 5 km
- Kaikissa sarjoissa on neljä (4) ammuntaa (m, m, p ja p). Ohilaukaus aiheuttaa 150 m:n

sakkokierroksen.

Parisprintti (viesti):
- D, H, H80, H100 ja H120. Sarjoissa H80, H100 ja H120 kumpikin kilpailija vähintään 35

vuotta. Hiihtomatka 2x3 km.
- Hiihdetään 2-henkisin joukkuein (1m, 2m, 1p ja 2p). Sakkokierroksen pituus on 100 m.

Kiertämätön sakko aiheuttaa 2 min lisäajan.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautumisesta tulee ilmetä kilpailijan sotilasarvo, etu- ja sukunimi, kilpailulaji, kilpailusarja
sekä piiri. Ilmoittautuminen tapahtuu piireittäin ja sarjoittain pe 3.2.2012 mennessä sähköpostilla
osoitteeseen juhani.sato@gmail.com tai kirjepostilla Suonenjoen Reserviläiset ry, Juhani Sato,
Pihlajakatu 5 B 9, 77600 Suonenjoki.



Osallistumismaksu

Osallistumismaksu on 25€/henkilö ja 30€/joukkue, maksetaan pe 3.2.2012 mennessä Nordea
Pankin tilille (saaja Suonenjoen Reserviupseerikerho ry) IBAN FI19 2087 1800 0028 42. Maksun
tilisiirtokuitti postitettava ilmoittautumisen yhteydessä.
Jälki-ilmoittautuminen 3.2. jälkeen on 45€ henkilökohtaisessa kilpailussa. Jälki-ilmoittautumiset
maksetaan käteisellä kilpailupaikalla.

Vakuutukset

Kilpailijalla on oltava ampumaturvan kattava vakuutus, joka tarkistetaan ennen kilpailun alkua.
Tämän lisäksi suosittelemme kattavaa vapaa-ajanvakuutusta.

Tekninen asiantuntija

Kilpailun teknisenä asiantuntijana toimii Heino Malinen, Kuikan Kisailijat ry

Huolto

Suksien voitelumahdollisuus on kilpailukeskuksessa sekä mahdollisuuksien mukaan
majoittumispaikassa. Kilpailupaikalla on WC:t. Kilpailupaikalla on mahdollisuus edulliseen
ruokailuun.

Majoitus

Kilpailija ottaa itse yhteyttä majoittajaan.

Vanhamäen Hyvinvointikeskus, Vanhamäentie 122, Suonenjoki, puh. 050 463 2115.
Kotisivu: www.vanhamaki.fi

Tiedustelut (mieluimmin sähköpostilla)

Kilpailun sihteeri Juhani Sato, sähköposti juhani.sato@gmail.com, puh. 040 041 8524
Kilpailutoimikunnan johtaja Jouko Järvi, sähköposti jokkej_@hotmail.com, puh. 050 350 8916

Tervetuloa kilpailemaan Suonenjoelle !

Suonenjoen Reserviupseerikerho ry
Suonenjoen Reserviläiset ry
Iisveden Kiri ry



RESUL:n ILMA-ASEMESTARUUSKILPAILUT ROVANIEMELLÄ
10. – 11.03.2012

Paikka Rovaniemen sisäampumarata, Vaihdekatu 2, Rovaniemi

Kilpailusäännöt
Kilpailussa noudatetaan SAL:n sääntöjä ja RESUL:n yleis- sekä ilma-
asesääntöjä.

Vakuutukset
Kilpailijalla on oltava ampumaturvan kattava vakuutus, vakuutus
tarkastetaan ennen kilpailua (SAL:n kilpailulisenssi tai RES:n
ampumaturvavakuutus)

Sarjat H, H50, H60, H70, D ja D50, H16, H18, H20, D16, D18, D20.
Joukkuekilpailussa sarjat H/D ja H50/D50. Piirin joukkueen
muodostavat neljä (4) ennen kilpailua nimettyä ampujaa, joista
kolmen (3) parhaan kilpailijan neljänkymmenen (40) ensimmäisen
kilpalaukauksen tulos lasketaan joukkuetulokseen.

Ohjelma Lauantai 10.03. ilmapistooli
Sunnuntai 11.03. ilmakivääri
(Aikataulu tarkentuu sen jälkeen, kun ilmoittautuneiden määrä on tiedossa)

Ilmoittautumiset
Kirjalliset ilmoittautumiset piireittäin oltava perillä viimeistään
10.02.2012 mennessä.

Ilmoittautuminen on tehtävä ilmoittamalla pyydetyt tiedot sähköpostitse
osoitteeseen hannuolavi.kantola@gmail.com

Ilmoittautumisessa on mainittava piiri, laji, sotilasarvo, nimi ja sarja.

Joukkueen jäsenet on nimettävä kilpailutoimistoon ennen kuin piirin
ensimmäinen kilpailija on aloittanut kyseisessä lajissa suorituksensa.

Osallistumismaksut
Osallistumismaksu on 25€/suoritus/ampuja ja se on maksettava piireittäin
17.02.2012 mennessä Rovaniemen Reserviläiset ry:n tilille

IBAN: FI15 8000 1901 1156 19

Jälki-ilmoittautuminen
Vain henkilökohtaiseen kilpailuun, jos erissä on tilaa.
Jälki-ilmoittautumismaksu on 30€/laji ja se maksetaan kilpailupaikalla.



Eräluettelot
Luettavissa www.reservilaisliitto.fi/liitto/piirit 24.02.2012 alkaen
Eräluettelot lähetetään ilmoittajalle myös sähköpostitse.

Majoitukset
Jokainen hoitaa majoituksensa itse.

Tiedustelut
Hannu Kantola puh. 040 039 1473
Markku Mettänen puh. 040 777 7226

TERVETULOA ROVANIEMELLE!

Rovaniemen reserviläiset ry



RESUL:n PISTOOLIAMPUMAHIIHTO- JA VIESTIMESTARUUS-
KILPAILUT SODANKYLÄSSÄ 24.03.2012

Kilpailupaikka
Sodankylä, Kommatin hiihtokeskus, Kommatintie 32 A-B, 99600 Sodankylä

Ajo-ohje Sodankylän keskustasta
1. VT 5 0,6 km
2. tie 967 Tanhuaan 4,6 km

Säännöt
Kilpailuissa noudatetaan RESUL:n voimassa olevia sääntöjä.

Sarjat
H, H35, H40, H45, H50, H55, H60, H65, H70 sekä D ja D50
Sarjoja lisätään tarpeen mukaan 5 v välein.

Henkilökohtainen kilpailu
Sarjoissa H, H35, H40, H45 ja H50 hiihtomatka n. 9 km, sarjoissa H55, H60,
H65, H70, H75, H80 sekä D ja D50 hiihtomatka n. 7,5 km.

Hiihtotyyli
Hiihtotyyli on vapaa

Ammunta
Ampuma-aseena on .22 cal pistooli tai revolveri, jonka liipaisimen on
kestettävä viritettynä 1000g:n paino. Ammunta suoritetaan 20 m:n matkalta
ampumahiihdon pystytauluihin. Ase kuljetetaan hiihdon aikana mukana
kotelossa tai muussa vastaavassa suojuksessa. Ammunnan saa suorittaa
kahdella kädellä ja niskahihnan käyttö on sallittu.

Parisprintti
Pistooliampumahiihtoviesti, aseena .22 cal pistooli tai revolveri, viestikilpailun
säännöt (RESUL), 20 m:n matkalla ampumahiihdon pystytauluihin.

Kilpailun kulku
Aloittaja hiihtää n. 1 km, ampuu aseellaan 5 ls ja kiertää mahdolliset sakot
(100 m)
Vaihdon jälkeen pari kiertää saman matkan ja ampuu saman ammunnan
Vaihdon jälkeen aloittaja kiertää n. 1 km, ampuu 5 ls ja kiertää mahdolliset
sakot (100 m)
Vaihdon jälkeen pari kiertää saman matkan ja ampuu saman ammunnan
Vaihdon jälkeen aloittaja hiihtää n. 1 km lenkin ja
Vaihdon jälkeen pari hiihtää n. 1 km lenkin ja tulee maaliin.



Sarjat
Yleinen: H/D.
Ikäsarjat: ikä vähintään 35 v, joukkueen ikä syntymävuosien perusteella
yhteenlaskettuna, H80, H100 ja H120. Joukkueessa voi olla myös oikean
ikäinen D.

Ohjelma
Lauantai 24.3. Klo 10.00-11.00 Aseiden kohdistus ja asetarkastus

11.30-11.45 Kilpailun avaus
12.00 Ensimmäinen lähtö

Klo 14.30 Parisprintin lähtö
17.00 Palkintojen jako

Vakuutukset
Kilpailijoilla on oltava ampumaturvan kattava vakuutus, joka tarkastetaan
ennen kilpailun alkua.

Ilmoittautuminen
Sähköpostilla piireittäin jari.vaarala@luukku.com tai postitse Jari Vaarala,
Pietarinkankaantie 8, 99600 Sodankylä 29.2.2012 mennessä.
Ilmoittautumisessa tulee olla nimi, sotilasarvo, sarja ja piiri.

Osallistumismaksu
25 €/kilpailija, viesti 30 €/joukkue, maksetaan ilmoittautumispäivään
29.2.2012 mennessä Sodankylän Reserviläiset ry:n tilille
FI42 5641 2550 0351 09 viitetekstillä Pistooliampumahiihto 2012.
Jälki-ilmoittautumisia ei hyväksytä.

Lisätietoja
Kilpailun johtaja Jari Vaarala 040 728 7557, jari.vaarala@luukku.com
Kilpailun varajohtaja Esa Riipi
Tekninen asiantuntija Pasi Ruokanen 0400 488 827,
pasi.ruokanen@luukku.com
Tiedottaja Jari Vaarala, jari.vaarala@luukku.com

Huolto
Kilpailupaikalla on kanttiini, josta saa ostaa ruokaa, kahvia, makkaraa ja
virvokkeita. Pukeutuminen, sauna ja suihkut ovat Kommattivaaran
kilpailupaikalla 200 metrin etäisyydellä.

Majoitustiedustelut
Hotelli Sodankylä, Unarintie 15, 99600 Sodankylä, 016 617 121
Hotelli Karhu, Lapintie 7, 99600 Sodankylä, 020 162 0610

TERVETULOA!

Sodankylän Reserviläiset ry



RESUL:N TALVIKILPAILU SODANKYLÄSSÄ 25.03.2012

Säännöt
Kilpailussa noudatetaan RESUL:n talvikilpailujen sääntöjä. Ampumamatka on
25 m ja ammunnassa saa käyttää vain .22 cal pistoolia tai revolveria,
liipaisuvastus 1000 g. Hiihtotyyli perinteinen. Hiihtomatkat sääntöjen mukaiset
(H ja H 40 sarjoissa 10 - 12 km ja muissa sarjoissa 6 – 8 km.)

Sarjat H, H40, H50, H60, H70, H75, H80 ja H85 sekä D ja D50.

Piirien välisen joukkuetuloksen muodostaa H–sarjassa H ja H40 sarjojen neljän
parhaan yhteistulos ja H50–sarjassa H50, H60, H70, H75, H80 ja H85 sarjojen
neljän parhaan yhteistulos.

Ilmoittautuminen
Sähköpostilla piireittäin jari.vaarala@luukku.com tai postitse Jari Vaarala,
Pietarinkankaantie 8, 99600 Sodankylä 29.2.2012 mennessä.
Ilmoittautumisessa tulee olla nimi, sotilasarvo, sarja ja piiri.

Maksut
Osallistumismaksu 25 euroa / kilpailija on maksettava ilmoittautumispäivään
29.2.2012 mennessä Sodankylän Reserviläiset ry:n tilille FI42 5641 2550
0351 09 viitetekstillä Talvikilpailut 2012.

Jälki-ilmoittautumisia ei hyväksytä.

Aikataulu
9.00 Kilpailutoimisto avataan kilpailupaikalla
9.15-10.15 Aseiden kohdistus ja asetarkastus
10.30 Kilpailun avaus ja kilpailuselostus
11.00 Ensimmäinen kilpailija lähtee
14.30 Palkintojen jako Kommattivaarassa

Reittiohje Sodankylän keskustasta
1. VT 5 0,6 km
2. tie 967 Tanhuaan 4,6 km

Kilpailupaikan osoite
Kommatintie 32 A-B, 99600 Sodankylä

Kartat Värillinen peruskartta (1:20 000)

Taulut Kilpailussa käytetään kenttäampumataulua m 68.

Vakuutukset
Kilpailijoilla on oltava ampumaturvan kattava vakuutus, joka
tarkastetaan ennen kilpailun alkua.



Lisätietoja
Kilpailun johtaja Jari Vaarala 040 728 7557, jari.vaarala@luukku.com
Kilpailun varajohtaja Esa Riipi
Tekninen asiantuntija Pasi Ruokanen 0400 488 827,
pasi.ruokanen@luukku.com
Tiedottaja Jari Vaarala, jari.vaarala@luukku.com

Huolto
Kilpailupaikalla on kanttiini, josta saa ostaa ruokaa, kahvia, makkaraa ja
virvokkeita. Pukeutuminen, sauna ja suihkut ovat Kommattivaaran
kilpailupaikalla 200 metrin etäisyydellä.

Majoitustiedustelut
Hotelli Sodankylä, Unarintie 15, 99600 Sodankylä, 016 617 121
Hotelli Karhu, Lapintie 7, 99600 Sodankylä, 020 162 0610

TERVETULOA!
Sodankylän Reserviläiset ry







Suomalainen sota
Keskustelua talvi- ja jatkosodan kriittisistä vaiheista

Atena järjestää 25 vuotensa kunniaksi
avoimen yleisötilaisuuden ke 7.12. klo 18.00
SFV-salissa (Uudenmaankatu 17 D, 5. krs). 
Vapaa pääsy. Tervetuloa!

Mikko Porvali
Tietokirjailija, Tieto-

Finlandia -ehdokas 2011

Tiedustelu ja tiedon-
hankinta sodanjohdon 
tukena jatkosodassa

Paavo Rantanen
Ministeri, 

tietokirjailija

Vaikea tie rauhaan - 
vuoden 1944

kohtalonhetket

Antero Holmila
Historiantutkija, 

tietokirjailija

Talvisota muiden silmin - 
Miten muu maailma näki 

Suomen kamppailun
Neuvostoliittoa vastaan?

Keskustelua juontaa toimittaja
Kalle Haatanen

www.atena.fi
Lisätietoja: puh. 010 4214 202

Millaista oli sodanaikainen tiedustelutoiminta,
miten selviydyttiin vuoden 1944 vaikeissa käänteissä

ja miten Talvisota nähtiin ulkomailla?



Tervetuloa kokemaan elämyksellinen ooppera- ja konserttipäivä
Ilmajoen Musiikkijuhlille!

Taipaleenjoki – Suuren suosion saavuttanut talvisotaooppera

Kesäkuussa 2010 Ilmajoen Musiikkijuhlilla sai kantaesityksensä uusi suomalainen ooppera Taipaleenjoki.
Suuren suosion saavuttanut ooppera palaa Kyrönjoen rantaan toistaiseksi viimeisen kerran ensi kesäkuussa.

Taipaleenjoki on koskettava tarina kahden runoilijan ja komppanianpäällikön, Yrjö Jylhän ja venäläisen
Jevgenij Dolmatovskin vaiheista ja tuntemuksista talvisodan temmellyksessä Taipaleenjoen taisteluissa.
Taipaleenjoki piti, eikä vihollinen tullut joen yli. Oopperassa kuvataan myös Yrjö Jylhän ja vaimonsa Kirstin
kipeää suhdetta.

Taipaleenjoen sävellys Ilkka Kuusisto, libretto Panu Rajala, ohjaus Tuomas Parkkinen. Rooleissa
nähdään muun muassa Juha Kotilainen, Jyrki Anttila ja Mari Palo.

Oopperan tapahtumia vieraat saavat seurata Kyrönjoen vehreällä rannalla katetusta, nousevasta
katsomosta, jossa niin ooppera kuin konsertitkin pääsevät oikeuksiinsa pohjalaisen luonnon ympäröiminä.

Tarjoamme Reserviläisjärjestöille ja heidän puolisoilleen suunnatun
musiikkipaketin lauantaille 9.6 2012 seuraavasti:

I
Tilaisuus aloitetaan lauantaina 9.6. klo 14 Taipaleenjoki-oopperalla.
Kello 17.00 keittoruokailu ylä-asteen Katariina ruokalassa musiikkiannin kera.
Ilta jatkuu klo 20 ooppera-areenalla Finnhits – tunnelmissa Esa Niemisen - orkesterin sekä Markku Aron,
Lea Lavenin, Pepe Wilbergin ja Taiskan tahdittamana.
Koko paketin hinta 84 €/ hlö
Ennakko-ostajan hinta 29.2. mennessä lunastettaessa on 79 €/ hlö.

II Oopperalippu ja ruokailu 59 €/ hlö ( 54 € ennakko-ostajan hinta)

III Oopperalippu 48 € /hlö ( 43 € ennakko-ostajan hinta)

Päivän aikana on mahdollisuus tutustua juhla-alueen museoihin. Aallon patteriston perinnetalo,
Ilmajoen Museo,Kirkkomuseo ja Yli-Lauroselan talomuseo sijaitsevat juhla-alueella.

Toivomme tällaisen ohjelman kiinnostavan teitä esimerkiksi yhdistyksenne
kesäretkipäiväksi. Ryhmän (väh. 30 henkilöä) kokoajalle lisäetuna 2 vapaalippua.

Yhteydenotot:

Tapio Pihlaja ”Tästä esityksestä kukaan ei lähde liikuttumatta” Rondo Juhani Koivisto

Ilmajoen Musiikkijuhlat
040-8206363 ”Kyrönjoen ainutlaatuisissa maisemissa Ilmajoella tehdään vaikuttavinta ja

koskettavinta kansanoopperaa miesmuistiin” Aamulehti Harri Hautala


