
PÄÄTOIMITTAJA: Inga-Katriina Heinonen
JAKELU: Kiltojen ja kiltapiirien avainhenkilöt, MPKL:n liitto-
hallitus ja liittovaltuusto, kiltalehtien toimitukset ja veljesjärjes-
töjen toiminnanjohtajat
NETISSÄ: Liiton jäsentiedotteet löytyvät osoitteesta
www.mpkl.  => infotkaa tästä kiltajäseniänne 
MUUTTUNUT YHTEYSTIETO: Muistathan ilmoittaa sähkö-
posti- ja avainhenkilömuutokset liiton toimistolle.

Rakennamme perinteille
Elämme tätä päivää
Tähtäämme tulevaisuuteen

MPKL
Vapaaehtoisen maanpuolustuksen
kansalaisjärjestö vuodesta 1963.
Ikään, sukupuoleen ja sotilasarvoon
katsomatta.

Sisältö

1. Kajanderin tervehdys
2. Puheenjohtaja vaihtuu
3. Itsenäisyyspäivän kiltaristit
4. Ilmoittaudu Turpo-seminaariin
5. Toimintalomakkeet 2011
6. Suomen kiltapäivät
7. Kiltojen ampumakilpailu
8. Valtiolliset kunniamerkkiesitykset
9. Sankarihautojen kunniavartio
10. Maanpuolustaja 1/2012

Maanpuolustuskiltojen liitto ry
Döbelninkatu 2, 00260 Helsinki
Heinonen: toimisto@mpkl. , 040 554 8805
Siikander: toiminnanjohtaja@mpkl. , 040 554 
8862

11. Kuvakooste Vaasasta netissä
12. Toimintasuunnitelma 2012
13. Liiton painopistealueet 2012
14. Tiedotteen jakelu laajeni
15. Kiltojen kuulumisia
16. MPK:n hallitus
17. PV:n pute pirisee

Ingan tervehdys, toimintakalenteri ja
liitteet

Faksi 010 423 8389
www.mpkl. 
Maanpuolustukiltojen liitolla on myös pro ili 
Facebookissa => www.facebook.com

Maanpuolustus-
kiltojen liitto ry
Tiedote 12-2011
21.12.2011

Liiton painopistealueet 2012
* Osaava ja maanpuolustustahtoinen
kiltalainen
* Sähköisten palvelujen kehittäminen ja
niiden käytön tehostaminen killoissa
* Talous

Seuraava tiedote ilmestyy viikolla 3



1. ON KIITOKSEN AIKA, KILTALAISET!

Hyvät kiltasisaret, hyvät kiltaveljet.
Puheenjohtajakauteni lähestyy loppuaan ja on aika kiittää.
Olen saanut olla MPKL:n puheenjohtaja 14 vuotta. Se tekee
728 viikkoa. Noista viikoista mieleeni ei tule yhtäkään, jolloin
tehtävä olisi ollut ikävä tai epämiellyttävä.

Olen sitä mieltä, että tämä on perusajatuksemme ansiota. Sen,
että toimimme sukupuoleen, ikään ja sotilasarvoon katsomatta.
Toinen tärkeä motivoija on ollut jäljittelemätön toiminta-
ajatuksemme: rakennamme perinteille, elämme tätä päivää,
tähtäämme tulevaisuuteen.

Kiitän teitä kaikesta ystävällisyydestä, yhteistyöstä ja avun-
annosta puheenjohtajuuteni aikana. Samalla toivotan teille
kaikille sekä läheisillenne rauhallista joulua ja kokonais-
turvallista uutta vuotta 2012.

t. Erkko Kajander

2. MIKKOLA SIIRTYY LIITON OHJAKSIIN

Liiton puheenjohtaja vaihtuu 1.1.2012, kun puheenjohtajana
vuodesta 1998 toiminut teollisuusneuvos Erkko Kajander
luovuttaa tehtävän toimitusjohtaja Pauli Mikkolalle.

Puheenjohtajan vaihtotilaisuus järjestetään sidosryhmille ja
yhteistyökumppaneille Helsingissä ravintola Ostrobotnian
Chydenius-salissa 10. tammikuuta klo 14:00-17:00. Kutsut

tilaisuuteen on lähetetty.

3. ONNEA KILTATOIMINNASSA ANSIOITUNEILLE

Maanpuolustuskiltojen liiton myöntämät kiltaristit itsenäisyyspäivänä 6.12.2011.

Hopeinen kiltaristi
Helminen Tuija, Lahti, Ratsumieskilta
Jaanu Kimmo, Loimaa, Porin Rykmentin - Porin Prikaatin Kilta
Kelo Jorma, Kuopio, Ilmasotakoulun Kilta
Koivisto Jorma, Loimaa, Porin Rykmentin - Porin Prikaatin Kilta
Kurkela Aulis, Marttila, Porin Rykmentin - Porin Prikaatin Kilta
Laakkio Kauko, Muurla, Porin Rykmentin - Porin Prikaatin Kilta
Mustajärvi Petri, Loimaa, Porin Rykmentin - Porin Prikaatin Kilta
Pennanen Kari, Hartola, Sotilasmusiikkikilta
Pilpola Olavi, Halikko, Porin Rykmentin - Porin Prikaatin Kilta
Pitkäkoski Pauli, Sastamala, Tykistöprikaatin Kilta
Solla Seppo, Loimaa, Porin Rykmentin - Porin Prikaatin Kilta
Toivonen Reino, Muurla, Porin Rykmentin - Porin Prikaatin Kilta
Turkki Juha, Valkeala, Karjalan Prikaatin Kilta
Uusitalo Pauno, Marttila, Porin Rykmentin - Porin Prikaatin Kilta
Vähätalo Aimo, Marttila, Porin Rykmentin - Porin Prikaatin Kilta

Pronssinen kiltaristi
Gråsten Marja, Turku, Varsinais-Suomen Kiltasisaret
Heino Mervi, Sastamala, Tykistöprikaatin Kilta
Hilska Matti, Lahti, Ratsumieskilta
Koistinen Jorma, Imatra, Etelä-Karjalan kiltapiiri
Lindgren Mervi, Jyväskylä, Ilmasotakoulun Kilta
Salmi Tarja, Turku, Varsinais-Suomen Kiltasisaret
Vuori Heikki, Lahti, Lahden Seudun Tykistökilta



4. TURPO TARTTUU PUOLUSTUSVOIMAUUDISTUKSEEN

Maanpuolustuskiltojen liiton perinteinen turvallisuuspolitiikan seminaari on Santahaminassa tam-
mikuun viimeisenä lauantaina.

MPKL / 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 puolus-
tusvoimien ja poliittisten päättäjien edustajat. Ohjelma julkaistaan lähempänä ajankohtaa mpkl. -
tapahtumissa.

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!

5. KILTOJEN SIHTEERIT HUOMIO => TOIMINTALOMAKE 2011

Kiltoihin lähetetään joulun jälkeen sähköpostitse toimintalomakkeet vuodelta 2011 täyttö- ja pa-

lautusohjeineen.

6. SUOMEN KILTAPÄIVÄT KESÄKUUSSA 2012

Laita jo kalenteriisi, että Suomen kiltapäivät järjestetään Hämeen Rykmentissä
Lahdessa lauantaina 16.6. Kerromme lisää alkuvuoden tiedotteissa, mpkl. -
tapahtumissa sekä kevään Maanpuolustajassa.

7. MPKL:N AMPUMAKILPAILU KESÄKUUSSA 2012

Perinneaseampumamestaruuskilpailu järjestetään Lahdessa lauantaina 9.6. Kilpailupaikkana on
näillä näkymin Hämeen rykmentin leirialue Hälvälässä. Kerromme lisää ensi vuoden tiedotteissa,

mpkl. -tapahtumissa sekä kevään Maanpuolustajassa. 

8. VALTIOLLISET KUNNIAMERKKIESITYKSET

Muistathan, että valtiollisten kunniamerkkiesitysten määräpäivä lähenee. Esitysten pitää olla
toimistolla viimeistään sunnuntaina 15.1.2012. Muista toimia ajoissa! Esitykset lähetetään sähkö-
postiin toiminnanjohtaja@mpkl. 
Esityslomake löytyy Sebaconin materiaaleista tai saat sen toimistolta. Tiedotteen liitteenä on täy-
tetty mallilomake.



9. MIEHEMME JOULUAATON KUNNIAVARTIOSSA

Arvostava kiitoksemme teille kaikille, jotka olette mukana jouluaaton
kunniavartiossa Hietaniemen sankarihaudoilla MPKL:n vuorolla klo
14:30-15:00. Edustajat ovat Helikopterikillasta, Helsingin Laivastokillasta
(useampi osallistuja), Jääkäritykistön Killasta, Porin Rykmentin - Porin
Prikaatin Killasta, Reserviratsastajista ja Sääkillasta.

10. KEVÄÄN 2012 MAANPUOLUSTAJA

Maanpuolustajaa aletaan työstää heti vuoden vaihduttua. Kiltalainen, ole mukana tekemässä yh-
teistä lehteämme. Ehdota juttuaihetta, esitä toivomuksia, vinkkaa kiinnostavasta haastateltavasta,
tarjoa omaa tekstiäsi. Jos tarjoat omaa aineistoa, muistathan toimia ajoissa. Aineistojen pitää olla
perillä toimituksessa viimeistään 20.2.2012. Tekstit ja kuvat erillisinä kuvatiedostoina lähetetään
sähköpostiin toimisto@mpkl. 

Muista myös:
* toimitus julkaisee tarjottua aineistoa harkintansa ja lehden palstatilan mukaan
* valokuvia ei saa upottaa tekstiin vaan ne toimitetaan mahdollisimman suuriresoluutioisena kuva-
tiedostona (jpg, gif, tif)
* kun kirjoitat, älä käytä runsain mitoin muotoiluja, ne poistetaan joka tapauksessa editointivai-
heessa
* kirjoita rohkeasti, älä murehdi kielioppisääntöjä tai muita muotoseikkoja, tekstejä editoidaan tar-
peen mukaan
* kiltatyötä tekevien omakohtaiset kertomukset tekemästään vapaaehtoisesta maanpuolustus-
työstä kiinnostavat aina, joten ne ovat aina tervetulleita toiminnallisten kuvien kera

11. KUVAKOOSTE MAANPUOLUSTUSJUHLASTA

Jos et ole vielä käynyt katsomassa, niin liiton marraskuisen Vaa-
sa-viikonvaihteen kuvakooste on nähtävissä mpkl. -sivuston 
uutispalstalla päivämäärän 28.11.2011 kohdalla. Samassa uuti-
sessa on linkki myös maanpuolustusjuhlan juhlapuheeseen,

jonka piti valtiosihteeri Marcus Rantala.

12. TOIMINTASUUNNITELMA 2012

Liiton toimintasuunnitelma on luettavissa mpkl. -materiaaleissa tai saat sen toimistolta. 

13. 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 taitoja.
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 pää-
määränä on saada kaikki jäsenyhteisöt käyttämään näitä palveluja ja hyödyntämään niitä toimin-
nassaan. Toimintavuoden aikana lisätään tiedotusta järjestelmien hyödyntämisestä kiltojen toimin-
nassa. Tarvittaessa järjestetään jäsenrekisterin ja nettisivujen käyttökoulutusta.

Talous
Toimintaympäristön muuttuessa liitto kiinnittää erityistä huomiota talouden tasapainottamiseen.



14. TIEDOTTEEN JAKELU LAAJENI

Liiton marraskuisen tiedotteen linkki-info lähetettiin ensimmäisen kerran joukkopostituksena
suoraan jäsenrekisteristämme kaikille kiltalaisille, joilla on järjestelmässä sähköpostiosoite.
Tästä tuli ilahtunutta palautetta, joten jatkamme samaan tapaan. Näin varmistamme, että yhä
useampi kiltalainenkin aktivoituu lukemaan liiton tiedotteita.

Suosittelemme kiltoja panostamaan siihen, että kiltalaisten sähköpostiosoitteet ovat liiton jäsen-
rekisterissä. Jos killalla on oma Sebacon-käyttäjä, hän vie osoitteet järjestelmään. Jos killalla ei
ole Sebacon-käyttäjää, sähköpostiosoitteet voi lähettää toimistolle.
Lähettämämme linkki-infon mukana on aina tietysti myös ohjeistus, miten kiltalainen voi ilmoit-
taa, ettei halua liiton tiedotteen linkki-infoa.

15. 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 ja mukaan mai-
ninta kuvaoikeudesta.

Mittamies- ja Topogra kilta (ent. Mittamies- ja Tiedustelukilta) 
Mittamies- ja Tiedustelukillan uusi nimi on Mittamies- ja Topogra kilta ry. Nimenmuutos rekis-
teröitiin 8.12. Lisätietoja Antero Yläkorvelta => antero.ylakorpi@hel.  tai 0500 415 308. Killan 
kotisivut ovat osoitteessa www.mtkilta. 
Edellisessä tiedotteessa kerroimme, että aiemmin erillisenä kiltana toimineen Topogra killan 
uusi yhdistysnimi on Topogra majan Ystävät ry. Samalla yhdistyksen toiminta-ajatus muuttui. 
Lisätietoja tästä Reijo Rantalalta => reijo@nelikko. 

Turvakurssin kilta
Kilta järjesti tänä vuonna MPK:n kurssina kaksipäiväisen
Turvallisesti ampumaan/ammunnan perusteet -kurssin Hirvi-
haaran ampumaradalla Mäntsälässä. Vastaavan kurssin järjesti
viime vuonna Päijät-Hämeen Maanpuolustuskilta Asikkalassa
Kenraalin Radalla, josta on myös oheinen kuva. Kuvassa kou-
luttaja Juhani Saura ja kurssilainen Päivi Kuparinen. Kuva:
killan arkisto. Toisin kuin usein luullaan, myös killoissa harras-
tetaan monipuolista ja aktiivista ampumatoimintaa.

Pohjanmaan Maanpuolustuskilta - Österbottens Försvarsgille
Killan vuosipäiväjuhlasta on muodostunut yhä enemmän myös alueen maanpuolustusjär-
jesteöjen yleinen tammisunnuntain juhla. Seuraava juhla pidetään Vaasan kaupungintalolla
29.1.2012. Professori Timo Airaksisen juhlapuheen aiheena on isänmaallisuus ja maanpuolus-
tushenki ennen ja nyt, meillä ja muualla. Juhlassa jaetaan myös syksyllä 2011 järjestetyn koulu-
laisten ainekirjoituskilpailun palkinnot ja kuullaan voittanut teksti kirjoittajan esittämänä. Tärkeä
osa julaa on myös Perinnemuurin lippulinna. ”Odotamme maanpuolustusväen aktiivista osallis-
tumista tälläkin kertaa. Puolustusvoimien lähes miljardiluokan säästöt edellyttävät vapaaehtoi-
sen maanpuolustustyön parissa toimivien järjestöjen yhteistyön tiivistymistä ja vahvistumista”,
killan puheenjohtaja Ilkka Virtanen tervehtii. Lisätietoja => itv@uwasa. 

Porin Rykmentin - Porin Prikaatin Kilta
Killan Salon alueosasto järjesti varusmiesinfon
Salossa joulukuun puolivälissä. Tapahtumaan osal-
listui 157 henkilöä. Ohjelmassa oli Porin Prikaatin
ja Tykistöprikaatin esittely varusmieskoulutusjär-
jestelmineen, sosiaalikuraattorin esitys toimialas-
taan, sotilaskoti varuskunnassa, perheen rooli va-
rusmiespalveluksen aikana ja varusmiestoimikun-
nan toimenkuva. Osallistujat antoivat tälläkin kertaa
tyytyväistä palautetta. Lisätietoja Eino Järviseltä
=> eajarvi@dnainternet.net



Rannikkojääkärikilta
Talvisodan muistoja ja adventin lauluja -konsertti keräsi sateisesta säästä huolimatta ison joukon
nauttimaan Matti Orlamon johtaman Kaaderilaulajien, sopraano Sanna Nuutisen ja pianisti Lauri
Honkavirran esityksistä Upinniemen Merikappeliin marraskuun lopulla. Kuva: killan arkisto

Selkämeren Rannikkokilta ja Saaristomeren Merivartioston Kilta
Merelliset killat pistivät hihansa heilumaan ja
varmistivat yhteiset kalaherkuttelujen hetket.
Kiltojen veneryhmän Kuuskajaskarin perinne-
linnakkeella olevan kiltamajan pihalle valmistui
pihakeittiö.
Kuvassa innokkaita talkoolaisia harjakaistunnel-
missa.
Kuva: killan arkisto

Varsinais-Suomen Pioneerikilta
Kilta alkaa myydä pioneeripaitoja. Katso tarkem-
min tiedotteen liitteestä. Lisätietoja Sami Teika-
rilta => sami.teikari@gmail.com

16. MAANPUOLUSTUSKOULUTUSYHDISTYKSEN HALLITUS

MPK on julkisoikeudellinen yhdistys, joka toimii valtakunnallisena vapaaehtoisen maanpuolus-
tuskoulutuksen yhteistyöjärjestönä. Yhdistyksen tarkoituksena on maanpuolustuksen edistämi-
nen koulutuksen, tiedotuksen ja valistuksen keinoin.
Valtioneuvoston yleisistunto määräsi MPK:n hallituksen puheenjohtajan sekä neljä jäsentä. Yh-
distyksen kokous valitsee vuoden loppuun mennessä varapuheenjohtajan ja kolme muuta jäsen-
tä yhdistyksen jäsenjärjestöjen esityksestä. Puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja muut jäsenet
määrätään tai valitaan kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan niin, että sama henkilö voi olla hal-
lituksessa yhtäjaksoisesti enintään kaksi toimikautta. Nyt asetettavan hallituksen toimikausi on
1.1.2012-31.12.2013.
Kokoonpano
Puheenjohtaja, agronomi Juha Korkeaoja
Jäsenet =>
Satu Rajala, Maanpuolustusnaisten Liitto ry:n puheenjohtaja
Hannu Ojala, puolustusministeriön vanhempi osastoesiupseeri
Håkan Mattlin, opetus- ja kulttuuriministeriön ylijohtaja
Janne Koivukoski, sisäasiainministeriön valmiusjohtaja

17. PV:N PUTE PIRISEE

* Sotilaspoliisikoulun tehtävät siirtyvät Utin Jääkärirykmentistä Maasotakouluun. Toiminta alkaa
Maasotakoulussa 1.1.2012 ja samalla Utin Jääkärirykmentissä toimiva Sotilaspoliisikoulu lak-
kautetaan. Sotilaspoliisikoulussa on tällä hetkellä kahdeksan tehtävää, joista seitsemän tehtävää
siirretään Maasotakouluun. Yhtä avointa tehtävää ei siirretä, vaan se lakkautetaan. Maasotakou-
lussa sotilaspoliisikoulutus liitetään osaksi muuta jalkaväen koulutusta ja koulutusryhmiä.



* Porin Prikaatissa koulutettavan kansainvälisen valmiusjoukon valintakokeet uudistuvat. Mu-
kaan tulee uutena osiona evakuointitesti, missä kokelaan tehtävänä on kantaa noin 55 kilosa
painavaa nukkea 150 metrin matka. Huhtikuussa ensimmäistä kertaa uudessa muodossaan jär-
jestettävä koe sisältää osa-alueet, joissa mitataan hakijan fyysisiä ja psyykkisiä ominaisuuksia:
12 minuutin juoksu-, evakuointi- ja lihaskuntotesti, peruskoe 1 ja 2b, haastattelu sekä englannin
kielen koe. Hakijamäärät ovat viime vuosina olleet nousussa. Viime vuonna oli ennätykselliset
610 hakijaa. Näistä koulutukseen valittiin noin 230. Suomen Kansainvälinen Valmiusjoukko on
erikoisjoukko, joka saa jo varusmiespalveluksen aikana kotimaan puolustamiseen vaadittavien
taitojen lisäksi koulutuksen vaativiin kansainvälisiin kriisinhallintatehtäviin. Koulutusta kehitetään
jatkuvasti tuoreimmalla mahdollisella tiedolla vaativista kriisinhallintaoperaatioista. Valmiusjouk-
kokoulutuksen saaneita on palvellut muun muassa Afganistanissa, Tshadissa ja Kosovossa.

* Maavoimat panostaa varusmiesten ongelmien havaitsemiseen ja ennaltaehkäisyyn. Karjalan
Prikaatissa sattui lokakuun 2010 ja lokakuun 2011 välisenä aikana kolme varusmiehen kuole-
mantapausta. Prikaatin komentaja asetti viimeisen tapauksen jälkeen työryhmän, jonka teh-
tävänä oli miettiä, millä toimenpiteillä parhaiten ehkäistään vastaavia tapauksia. Työryhmä on
saanut mietintönsä valmiiksi ja se on luovutettu Maavoimien Esikunnalle. Mietinnössä esitetyistä
toimenpiteistä osa otetaan käyttöön kaikissa maavoimien joukko-osastoissa jo tammikuun 2012
ensimmäisestä saapumiserästä alkaen. Muun muassa teemalla ”Kaveria ei jätetä” palkatulle
henkilöstölle ja varusmiesjohtajille järjestetään koulutusta varusmiesten henkisen pahoinvoinnin
ja mahdollisten ongelmien havaitsemiseksi ja yksilön ohjaamiseksi tarvittavan avun piiriin. Koulu-
tus järjestetään Maasotakoulussa osana palkatun henkilöstön koulutusta yhteistyössä henkisen
tuen ammattilaisten kanssa. Lisäksi varusmiesten peruskoulutuskauteen lisätään kokonaisuudet
mielenterveydestä ja henkisen pahoinvoinnin tunnistamisesta.

RAUHAISAA JOULUN TUNNELMAA KILTAKOTEIHIN

Onko lumeton maa ja valoton taivas
tohtiiko joulun henkäys tullakaan
Voi, se nauraa, tuoko mieltäsi vaivas
ja jatkaa pimeän sylissä taivaltaan

Älä huoli, ystävä, pohjolan lapsi
onhan sulla tuo silmäsi tuikkiva soihtu
Suurten tuntojen tuoja vaik harmaja hapsi
kantaa luokses tuo äänesi helkkyvä sointu

Älä eksy, ihminen, liian kauaksi tiellä
näethän, on vierelläs, joka ilon matkaasi antaa
Avaa syömmesi arkku, se on kaikki siellä
annathan tulla, joka lämmön rintaasi kantaa

Talvireitti jos tänään, orastaa syksyistä jyvää,
ota vastaan se lahja, joka tuo iltaasi valoa hyvää
Väistä polkua pelon, laula riemua elon,
vapauta se voima, joka tuo mieleesi rauhaa syvää

*tinka tuulimo*

toivottavat Inga ja



Määräpäivä = pitää olla perillä liiton toimistolla

Tammikuu 2012
ti 10.1. Puheenjohtajan vaihtotilaisuus Helsingissä
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



TILAA PIONEERIPAITA! 
Kaksipuoleinen painatus valitsemallasi 

selkätekstillä 

Tee tilaus osoitteessa vs.lspioneerikillat.net/ 
Tai 

Lähetä sähköpostia osoitteeseen sami.teikari@gmail.com 
 

Tilaukseen : nimi, toimitusosoite, koko, selkäteksti, kappalemäärä 

Tekstivaihtoehdot: 

mailto:sami.teikari@gmail.com�
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