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1. TURPO 2012 AKTIVOI VILKKAASEEN KESKUSTELUN

Maanpuolustuskiltojen liiton perinteinen turvallisuuspolitiikan seminaari
Santahaminassa ja sen tunteita nostattava aihe käynnissä olevasta
puolustusvoimauudistuksesta aktivoi maanpuolustushenkisen yleisön
kysymysten ja mielipiteiden tulvaan.

Puolustusvoimien operaatiopäällikkö, kenraaliluutnantti Mika Peltonen
totesi: ”Mediaa ja kansaa tietysti kiinnostavat suuresti varuskuntien
lakkautukset, mutta täytyy muistaa, että emme puhu pelkästään lak-
kautuksista. Muutoksiin sisältyy myös liitoksia ja yhdistämisiä”. Hän
mainitsi myös, että kustannustehokkain tapa näyttää olevan sodanajan
reservin pienentäminen 250.000:een. Peltonen viittasi myös maan-
puolustustahtoon. ”Maanpuolustustahto on kansallisaarre. Haluamme
ylläpitää sitä uskottavalla varusmieskoulutuksella. Satsaamme uudis-
tuksessakin kouluttajien määrän nostamiseen kentällä.”

Hallituspuolueiden edustaja, kansanedustaja Ilkka Kanerva (kok) esitti
pettymyksensä kansainvälisen kriisinhallintatyön saamaan kritiikkiin ja
puolsi esimerkiksi Afganistanin operaatiota kriisivalmiuden taitojen kar-
tuttajana. Hän totesi myös, että varuskuntien määrä tai sijainti ei mää-
rittele puolustuskykyämme. ”Merkittävämpää on joukkojemme koulutus
ja motivaatio ja sen myötä maanpuolustustaito”.

Opposition edustaja, kansanedustaja ja
puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Jussi
Niinistö (ps) sanoi, että sodanajan reservin
vähentäminen 250.000:een ei enää riitä
uskottavan puolustuksen ylläpitämiseen.
”Kaluston ja reservin supistamisella ja va-
ruskuntaverkon karsimisella nakerretaan
pohjaa toimivalta, yleiseltä asevelvollisuu-
delta sekä syödään pohjaa maanpuolus-
tustahdolta”. Niinistö totesi myös, että riit-
tävät kertausharjoitukset ovat paljon tehok-
kaampi tapa ylläpitää maamme puolustus
kykyä kuin kriisinhallintatehtävät.

Toimisto tiedottaa

1.

4.



Puolustusministeriön erityisasiantuntija Sanna Laaksonen kertoi soti-
laallisten suorituskykyjen yhteiskäytöstä ja jakamisesta kansainvälises-
sä yhteistyössä (ns. sharing and pooling).

Turvallisuus- ja puolustusasiain komitean (TPAK) pääsihteeri, eversti
Aapo Cederberg valotti puolustusvoimauudistuksen vaikutusta koko-
naisturvallisuuteen ja yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaami-
seen.

Vakuutusneuvos Harri Kainulainen käsitteli puolustusvoimauudistuksen
vaikutuksia järjestöille ja vapaaehtoiselle maanpuolustustyölle.

Tarkempi uutisteksti seminaarista on luettavissa mpkl. -uutispalstalla. 
Seminaarireferaatti julkaistaan MPKL:n Maanpuolustaja-lehdessä, joka
on lukijoilla viikolla 15.

Ja mitä sitten tapahtui?
Keskiviikkona 8.2. hallitus julkisti yhdessä Puolustusvoimien ja PLM:n
kanssa puolustusvoimauudistuksen sisällön, joka oli karvasta kalkkia
maanpuolustukselle. Kooste sisällöstä sekä linkki Puolustusvoimain
komentajan esityskalvoihin puolustusvoimauudistuksen ratkaisumallista
löytyvät mpkl. -uutispalstalta. 

Maanpuolustusjärjestöt RUL, RES ja MPKL laativat samana päivänä
yhteisen julkilausuman otsikolla ”Reservin koulutus on turvattava puo-
lustusvoimauudistuksessa”. Myös se on luettavissa mpkl. -uutispalstal-
la.

2. SYNERGIAA HALLINTO- JA TIEDOTUSPALVELUIHIN

RUL:n, RES:n ja MPKL:n puheenjohtajat pohtivat kokouksessaan 2.2.
organisaatioidensa tiiviimpää yhteistyötä. He sopivat järjestöjen julkai-
sutoimintaan, hallinto- ja tukipalvelujen nykytilaan sekä niiden mah-
dollisiin uudelleenjärjestelyihin liittyvän selvitystyön käynnistämisestä.
Selvitystyö keskittyy Reserviläinen-lehteen, Maanpuolustusyhtiö MPY
Oy:hyn, MPKL:n omistamaan Kustannus Oy Suomen Mieheen ja sen
julkaisuihin sekä järjestöjen hallinnollisiin palveluihin (jäsenrekisteri
ja taloushallinto). Tarkoituksena on selvittää voidaanko resursseja ja
toimintoja järjestää uudellen siten, että saadaan lisäarvoa ja kustannus-
hyötyä. Samoin selvitetään malli, jolla tämä kannattaa toteuttaa.
Selvitystä varten on perustettu työryhmä, jossa on jokaisesta järjestös-
tä yksi luottamusmies sekä toiminnanjohtaja. Ryhmän puheenjohtajana
toimii RUL:n 2. varapuheenjohtaja Aaro Mäkelä. MPKL:n osalta työ-
ryhmään osallistuu työvaliokunnan edustajana Arno Hakkarainen sekä
liiton toiminnanjohtaja Henry Siikander.

”Tässä projektissa on monta ulottuvuutta. Osa liittyy omaan toimin-
taamme ja osa yhteistyöhön muiden järjestöjen kanssa”, toteaa
MPKL:n puheenjohtaja Pauli Mikkola, jonka aloitteesta aihetta käsittele-
vä puheenjohtajatapaaminen järjestettiin.

3. LIITTOHALLITUS

MPKL:n liittohallitus valitsi kokouksessaan 27.1. liittohallituksen 2. vara-
puheenjohtajaksi Matti Mikkosen.
Kokouksessa valittiin myös liittohallituksen jäsenten kummikiltapiirit
sekä toimikunnat. Ks. tiedotteen seuraavat kohdat.
Liittohallitus kokoontuu seuraavan kerran Döbelninkadulla maanantai-
na 27.2. Kokouksessa käsitellään liiton toimintakertomus ja tilinpäätös
vuodelle 2011.



4. LIITTOHALLITUKSEN KUMMIKILTAPIIRIT

Etelä-Hämeen kiltapiiri: Marko Patrakka
Etelä-Karjalan kiltapiiri: Matti Mikkonen
Etelä-Suomen kiltapiiri: Arno Hakkarainen
Keski-Suomen kiltapiiri: Juha Suonperä
Kymenlaakson kiltapiiri: Matti Mikkonen
Pirkanmaan kiltapiiri: Juha Suonperä
Pohjois-Suomen kiltapiiri: Seppo Suhonen
Päijät-Hämeen kiltapiiri: Marko Patrakka
Satakunnan kiltapiiri: Marjo Tuomaranta
Vaasan kiltapiiri: Per-Elof Boström
Varsinais-Suomen kiltapiiri: Marjo Tuomaranta
Killat, jotka toimivat oto-kiltapiirinä, ei henkilöjäseniä:
Karjalan Poikien Kilta ry (Joensuu): Matti Mikkonen
Seinäjoen Sotilaspiirin Kilta: Per-Elof Boström

5. LIITTOHALLITUKSEN TOIMIKUNNAT

Työvaliokunta: Pauli Mikkola (puh.joht.), Matti Mikkonen, Marko Pat-
rakka, Arno Hakkarainen, liittohalli-tuksen 1. varapuheenjohtaja, joka
valitaan liittokokouksessa, toiminnanjohtaja

Apurahatoimikunta: Seppo Suhonen (puh.joht.), Heimo Yrjönsalo,
Marjo Tuomaranta, toiminnanjohtaja

Palkitsemistoimikunta: Matti Mikkonen (puh.joht.), Pauli Mikkola,
Arno Hakkarainen, toiminnanjohtaja

Lippujuhlapäivän buffettoimikunta: Arno Hakkarainen (puh.joht.),
Lars Eklund (E-S kiltapiiri), toiminnanjohtaja

Koulutustoimikunta: Seppo Suhonen (puh.joht.), Marko Patrakka
(ammunta), Matti Mikkonen, Heimo Yrjönsalo, Juha Suonperä, Marjo
Tuomaranta, toiminnanjohtaja

Järjestö- ja viestintätoimikunta: Per-Elof Boström (puh.joht.), Arno
Hakkarainen, Juha Suonperä, Heimo Yrjönsalo, Seppo Suhonen, jär-
jestösihteeri, toiminnanjohtaja (HUOM. kaudelle 2011-2012 valittu eril-
linen viestintätoimikunta jatkaa toimintaansa vuoden 2012 loppuun)

Messutoimikunta TuPu 2012: Marko Patrakka (puh.joht.), Arno Hak-
karainen, toiminnanjohtaja

Suomen Kiltapäivät 2012 -toimikunta: Marko Patrakka (puh.joht.),
Arno Hakkarainen, toiminnanjohtaja

Liiton 50-vuotisjuhlatoimikunta 2013: Pauli Mikkola (puh.joht.), Arno
Hakkarainen, Marko Patrakka, Marjo Tuomaranta, toiminnanjohtaja

XXXIV Pohjoismaisten Kiltapäivien 2013 toimikunta: Pauli Mikkola
(puh.joht.), Per-Elof Boström, Matti Mikkonen, Erkko Kajander (asian-
tuntijajäsen), toiminnanjohtaja

6. LIITTOVALTUUSTO KOKOUSTAA MAALISKUUSSA

Liittovaltuuston kevätkokous on tuttuun tapaan Helsingissä. Ajankohta
on lauantai 17.3. Liittovaltuuston jäsenille toimitetaan lähempänä ajan-
kohtaa kutsu ja kokousmateriaali.



7. LIITTOKOKOUS PIDETÄÄN HÄMEENLINNASSA

Liittokokous on lauantaina 14.4. Tykistömuseossa Hä-
meenlinnassa. Kokouksessa liitolle valitaan 1. varapu-
heenjohtaja kaudelle 2013-2014, päätetään jäsenmaksun
suuruus vuodelle 2013, hyväksytään tilinpäätös 2011 ja
valitaan liittovaltuuston jäsenet erovuoroisten tilalle. Kokouskutsu lähete-
tään rekisteröityneiden kiltapiirien ja kiltojen puheenjohtajille kaksi viikkoa
ennen kokousta. Liittokokouksessa palkitaan myös ansiokkaan kiltatyön
toimijat. Kuva yllä: Sirkka Ojala

8. EHDOTA VUODEN KILTALAISTA

Liittokokouksessa palkitaan vuoden lehtityö, vuoden nettisivut,
vuoden kiltalainen ja vuoden kilta. Muistathan, että kilta voi
ehdottaa alueensa kiltapiirille vuoden kiltalaista. Kiltapiiri kokoaa
ehdotukset ja tekee niistä yhden ehdotuksen liitolle. Kiltapiiri
toimittaa esityksensä toimistolle viimeistään perjantaina 16.3.
eli kiltojen pitää toimia hyvissä ajoin ennen sitä. Esityslomake
on jäsenrekisterissä tai saat sen toimistolta.

9. SUOMEN KILTAPÄIVÄT KESÄKUUSSA 2012

Suomen kiltapäivät järjestetään Hämeen Rykmentissä Lahdessa lauantai-
na 16.6. Katso alustava informaatio sekä ilmoittautumisohjeet tiedotteen
liitteestä.
Aiemmin ilmoitettu perinneasekiväärillä ampumisen mestaruuskilpailu siir-
retään pidettäväksi kiltapäivien yhteydessä. Näin ollen ampumakilpailun
ilmoitettu ajankohta 9.6. peruuntuu.

10. KILTA SAA PROVIKAN MAINOSMYYNNISTÄ

Muistathan, että jos kiltasi myy liiton Maanpuolustaja-lehteen ilmoituksen,
killalle maksetaan 10 euron myyntipalkkio. Katso lehden mediakortti tiedot-
teen liitteenä.

11. AMPUKORTTIKOULUTTAJAKSI

Liitto järjestää ampukorttikouluttajan koulutustilaisuuksia. Liittohallituksem-
me jäsen Marko Patrakka tulee itse kouluttamaan killan/kiltapiirin paikka-
kunnalle. Halukkaat ottakaa häneen yhteyttä => markopatrakka@phnet.  

tai 050 557 0761.

12. TOIMINTALOMAKKEITA NIETOSTEN ALLA?

Toimintalomakkeita puuttuu vielä. Nyt lumikolat käteen ja täytetyt lomak-
keet pikaisesti toimistolle. Määräpäivä oli jo 15.2. Kunniamerkkien, liiton
huomionosoitusten ja apurahojen saamisen edellytyksenä on, että kilta on

palauttanut toimintalomakkeen 2011.

13. SEBACON-JÄSENREKISTERIN KÄYTTÄJÄT

Kiltojen rekisterikäyttäjille on lähetetty tällä viikolla tiedote
iPost-kirjeen hinnoittelusta, käyttäjäsalasanojen vaihdoksesta
sekä käyttäjätunnusten hallinnoinnista. Jos olet käyttäjä, etkä
ole saanut kyseistä tiedotetta, ole yhteydessä toimistoon.



14. APURAHA-ANOMUSTEN MÄÄRÄPÄIVÄ ON 30.3.

Tieto apuraha-anomuksista on lähetetty kiltojen puheenjohtajille ja sih-
teereille. Tässä vielä muistinvirkistys. Anomusten pitää olla toimistolla
viimeistään perjantaina 30.3. Koulutukseen ja toimintaan anottaville
apurahoille on molemmille oma lomakkeensa, jotka saat jäsenrekiste-
ristä tai toimistolta. Lomakkeet palautetaan sähköpostiin toiminnanjoh-
taja@mpkl. 
Samasta osoitteesta voit kysyä myös lisätietoja.

15. KILTA-ANSIOMITALIEN ESITYKSET

Muistathan, että esitysten pitää olla toimistolla viimeistään lauantaina
31.3. Esityslomake on jäsenrekisterissä tai saat sen toimistolta. Täytet-
ty lomake palautetaan sähköpostiin toiminnanjohtaja@mpkl.  
Samasta osoitteesta voit kysyä myös lisätietoa huomionosoitusten esit-
tämisestä.

16. KILTOJEN KOMEITA KYMPPEJÄ

Moni kilta on jo liputtanut tai liputtaa tänä vuonna täysien kymppien
paalulla. Maanpuolustuskiltojen liitto onnittelee lämpimästi! Onnea
myös vitosvuosien killoille!

60 vuotta: Kaartin Kilta
50 vuotta: Kainuun Prikaatin Kilta, Pohjan Prikaatin Kilta, Ratsu

mieskilta, Suomenlinnan Rannikkotykistökilta, Kymen
laakson Rannikonpuolustajainkilta

40 vuotta: Tutkamieskilta
30 vuotta: PST-Panssarintorjuntakilta
20 vuotta: Miinanraivaajakilta, Päijät-Hämeen maanpuolustuskilta,

Turvakurssin Kilta
10 vuotta: Koeampumakilta

Varsinais-Suomen kiltapiiri
Muistathan Kenraalintie-marssitapahtuman lauantaina 21.4. Turussa,
Kakskerran saarella. Marssin suojelija on kreivitär Karin-Birgitte Ehrn-
rooth ja lähtölaukaustulikomennon antajaksi on tarkoitus saada valta-
kunnan korkean tason edustaja.
Lisätietoja => Mikael Kaskelo, kaskelo01@gmail.com tai 040 522 2840.

Pirkanmaan Viestikilta
Muistinvirkistys edellisestä tiedotteesta => Kilta on alkanut suunnitel-
la maanantaina 4.6. yhdessä Lylyn viestivarikon radiokerhon kanssa
(OI3V) kanssa pidettävää Perinneradiotapahtumaa. Tapahtumasta
kiinnostuneet, sähkötystaitoiset tai muuten viestinnästä ja sotahistorias-
ta kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä => veikko.kuumola@kolumbus. 

Varsinais-Suomen Pioneerikilta
Kilta myy pioneeripaitoja. Katso tarkemmin tiedotteen liitteestä. Lisätie-
toja => sami.teikari@gmail.com

Etelä-Suomen kiltapiiri
Edellisessä tiedotteessa kerroimme kiltapiirin perinteisestä Tattoo-mat-
kasta lauantaina 4.8. Lähtö Helsingistä klo 9:00, paluu samana päivänä
noin klo 20:30. Kiltapiirin jäsenkiltojen kiltalaiset voivat ilmoittautua =>
sami.kesajarvi@gmail.com tai 050 604 81.

Killat kertovat



Karjalan Poikien Kilta
XL-Jotoksen juhlavuonna kilta järjestää kiltamatkan Viroon to-su
17.- 20.5. Tukikohtana on Tallinnan Viru-hotelli. Matkan tarkoituk-
sena on tutustua Viron sotahistoriaan ja puolustusvoimiin sekä
tavata JR 200 veteraaneja, Suomi-poikia. Matkan tarkka ohjelma
löytyy killan kotisivuilta www.kpkry. . Paikkoja on jäljellä rajoitetusti. 
Kaikkien kiltojen jäsenet ovat tervetulleita.
Tiedustelut => seppo.hyttinen3@luukku.com tai 050 362 6780.

21. Prikaatin Perinneyhdistys
Muistutamme myös sotahistoriallisesta seminaarista ”Operaatioi-
den johtaminen Ilomantsissa talvi- ja jatkosodassa”, joka järjeste-
tään perjantaina 1.6. Ilomantsin kunnantalolla. Tarkempi ohjelma
löytyy netistä www.mpkl.  => 21.Prikaatin Perinneyhdistys ry => 
Tapahtumat. Seminaariin on vapaa pääsy.
Lisätietoja ohjelmasta => pasi.tuunainen@uef.  ja käytännön jär-
jestelyistä => viljo.vestman@gmail.com tai 050 321 2234.
Ilmoittautumiset 10.5. mennessä => otso.nygren@oyk.  tai 050 
368 8963.

Pirkka-Hämeen Pioneerikilta ja Pirkanmaan kiltapiiri
Pioneeri- ja Suojelujotoksen 28.-29.7. valmistelut etenevät ja parti-
oilta odotellaan ilmoittautumisia. Tarkemman infon löydät edellisen
tiedotteen liitteestä www.mpkl.  => Liiton jäsentiedotteet. 
Lisätietoja => ari.paukkunen@kolumbus.  tai 040 548 1931.

Satakunnan kiltapiiri
* Kevätkokous pidetään 22.03. Rengasliike Euromasterin tiloissa
osoitteessa Paanakedonkatu 12, Pori. Hallitus kokoontuu klo 17:30
ja varsinainen kevätkokous alkaa klo 18:00.
* Kiltapiiri järjestää yhdessä Länsi-Suomen diakonialaitoksen so-
tainvalidien sairaskoti ja kuntoutuskeskuksen kanssa Veteraanipäi-
vän kahvitilaisuuden 27.04. klo 12:30 osoitteessa Metsämiehenka-
tu 2, Pori. Juhlapuhujana on Tykistöprikaa-
tin komentaja evl. Pertti Lahtinen.
Tumma puku ja ansiomerkit.
Lisätiedot =>
ilkka.stromberg@dnainternet.net

Pohjois-Suomen kiltapiiri
Perinteinen Sujakka sivakoidaan jälleen.
Katso tarkempi info ja ilmoittautumisohjeet
tiedotteen liitteenä.

Rannikkojääkärikilta
Kilta pitää huolta nuoremmista ja vanhem-
mista. Yläkuvassa Rannikkojääkärikillan ja
MPKL:n ex-puheenjohtaja Erkko Kajander
ja Teikarin Taistelijoiden vt.
puheenjohtaja Ahti Matikainen
ovat juhlimassa Teikarin Taistelija
Sakari Koskentalon
90-vuotismerkkipäivää 26.1.

Alakuvassa killan puheenjohtaja
Antti Rautiainen jakaa huomion-
osoituksia UUDPR:n komentaja,
komdri Juha Vauhkosen kanssa
6.1. kotiutuneille rannikkojääkä-
reille.

Kuvat: Antti Rautiainen.



* Länsi-Suomen Sotilasläänin komentaja vaihtuu 29.2. Sotilasläänin
nykyinen komentaja kenraalimajuri Juhani Kääriäinen siirtyy reser-
viin ja komentajan tehtävät ottaa vastaan 1.3. kenraalimajuri Pertti
Salminen (kuvassa oikealla), joka siirtyy tehtävään EU:n ja NATOn
sotilasedustajan tehtävästä. Kuva: www.puolustusvoimat. 

* Puolustusvoimain komentaja on määrännyt upseereita uusiin tehtä-
viin 1.3. alkaen. Eversti Heikki Välivehmas siirtyy Utin jääkärirykmen-
tin komentajaksi ja eversti Petri Tolla Ilmasotakoulun johtajaksi, ko-
mentaja Patrik Lillqvist 6. Ohjuslaivueen komentajaksi Saaristome-
ren meripuolustusalueelle, everstiluutnantti Ensio Palosaari Pohjois-
Savon aluetoimiston päälliköksi ja everstiluutnantti Jyrki Kaisanlahti
Kainuun jääkäripataljoonan komentajaksi Kainuun prikaatiin.

* Rauma-luokan ohjusveneet Rauma, Raahe, Porvoo ja Naantali
läpikäyvät parhaillaan suurta, reilun 70 miljoonan euron peruskor-
jausta. Koko peruskorjaushanke valmistuu vuoden 2013 loppuun
mennessä. Sen jälkeen alustyyppi vastaa luokassaan Euroopan
moderneinta aluskalustoa ja lisää sen elinikää 2020-luvulle. Samalla
päivitetään alustekniikka ja taistelujärjestelmä vastaamaan nykyisiä
suorituskykyvaatimuksia. Laivatekninen peruskorjaus tehdään koti-
maisin voimin Teijon telakalla ja alusten kotisatamassa Pansiossa.
Taistelunjohtojärjestelmä tulee Ruotsista ja syvyytettävä kaikumit-
tainjärjestelmä Norjasta. Kuva: www.puolustusvoimat. 

* PV tiedotti toissapäivänä, että useilla paikkakunnilla Afganistanissa
syttyneet väkivaltaiset mielenosoitukset eivät ole kohdistuneet suo-
malaisiin ja ruotsalaisiin rauhanturvaajiin. Suurin osa ruotsalais-suo-
malaisesta osastosta on sijoitettu Camp Northern Lights -tukikohtaan
Mazar-e Shari n kaupunkiin. Mazar-e Shari ssa ei ole esiintynyt 
mielenosoituksia. Väkivaltaisuuksia ei ole raportoitu niissä neljässä
maakunnassa Pohjois-Afganistanissa, joissa ruotsalais-suomalainen
osasto toimii. Väkivaltaiset mielenosoitukset syttyivät Afganistanissa
sen jälkeen, kun kävi ilmi, että ISAF-joukot olivat hävittäneet ko-
raaneja polttamalla Kabulin pohjoispuolella sijaitsevassa tukikohdas-
sa. Useita mielenosoittajia on kuollut ja loukkaantunut yhteenotoissa
Afganistanin turvallisuusjoukkojen kanssa.

* PV järjestää elokuussa Kansainvälisen Sotilasurheiluliiton (CISM)
59. sotilas-5-ottelun maailmanmestaruuskilpailut. Kilpailut järjes-
tetään Suomessa ensimmäistä kertaa, ja niiden suojelijana toimii
puolustusministeri Stefan Wallin. Kilpailujen keskus on Hämeen
Rykmentti Lahden Hennalassa, missä kilpaillaan 5-ottelun lajeista
esterata, käsikranaatinheitto ja maastojuoksu. Kivääriammunta on
Hälvälän ampumaradan 300 metrin kivääriradalla ja esteuinti Lahden
Urheilukeskuksen maauimalassa. Lisäksi kilpaillaan esterataviestis-
sä. Kilpailuihin odotetaan osallistuvan noin 200 urheilijaa sekä 150
joukkueiden johtohenkilöä 30 - 35 eri maasta. Järjestämisvastuu on
Hämeen Rykmentillä yhdessä Maavoimien esikunnan kanssa.

* Pääesikunnan henkilöstöosasto on julkistanut vuoden parhaat so-
tilasurheilijat. Vuoden sotilasurheilijaksi 2011 valittiin keihäänheittäjä
kersantti Ari Mannio Hämeen Rykmentistä. Korpraali Mikko Koivu
palkittiin parhaana varusmiesurheilijana 2011. Vuoden 2011 sotilas-
valmentaja on menestyksekäs pistoolivalmentaja, yliluutnantti Marko
Leppä Hämeen Rykmentistä. PV:n liikunnan ja sotilasurheilun kilpi
annettiin jääkiekkoilija, korpraali Mikael Granlundille. Hän toimii kut-
suntaikäiselle nuorille suunnatun sosiaalisen median liikuntapalvelun
”MarsMars. ” valmentajana sekä esikuvana. Kainuun Prikaati valittiin 
Vuoden liikuntavaikuttajaksi.

Pv:n pute pirisee



SOTAHISTORIAN MATKA HEINÄKUUSSA

Matkatoimisto Matka Majuri Kouvolasta tiedottaa, että se järjestää
maanpuolustushenkisille sotahistorian matkan pe-su 6.-8.7.

Kymenlaaksolaisrykmentit talvi- ja jatkosodassa Kar-
jalan kannaksella. Oppaina Kalevi Sirén ja Pertti Pa-
loranta. Matkakohteet ja pääaiheet =>
* talvisodan jalkaväkirykmentti 5, linnoitustyöt ja tais-
telut Mannerheim-linjalla Muolaassa ja Äyräpäässä:
Salmenkaita, Punnus, Ilves, Oinaala
* jatkosodan Jalkaväkirykmentti 25, viivytys- ja tor-
juntataistelut kesä-heinäkuussa 1944: Kaukjärvi,
Summa, Säiniö, Tali, Karisalmi

Matkan hinta on 285 e + ryhmäviisumi 60 e, joka
sisältää kahden yön majoituksen Kuusaan motellissa
ja täysihoidon. Tiedustelut ja ilmoittautuminen 6.6.
mennessä => (05) 363 5464 tai 050 534 4592 tai
050 345 2259. Lisätietoja ohjelmasta antaa myös
Kalevi Sirén Karjalan Prikaatin Killasta => kalevi.siren@pp.inet. 

ASKAISTEN RITARIPUISTON 5-VUOTISJUHLAT

Maskun kunnanhallitus on nimennyt työryhmän valmistelemaan 2.6.
pidettävää Askaisten Ritaripuiston 5-vuotisjuhlaa. Työryhmään kuu-
luu Porin Rykmentin - Porin Prikaatin Killasta Arto Arvonen, joka on
Maanpuolustuskiltojen säätiön asiamies. Tapahtuman teemaksi on
nimetty ”Isältä tyttärille ja pojille”. Juhlaan on vapaa pääsy. Mukaan
kutsutaan Mannerheim-ristin ritarien jälkeläisiä.
Lisätietoja => Tapio Peltomäki, työryhmän puheenjohtaja, 0400 523
949 tai Pekka Määttänen, työryhmän sihteeri, 040 779 1034.

LOTAT JA SUOJELUSKUNNAT DVD-KATSAUKSISSA

Suomen sotahistoriaa kuvaavien dokumentti lmien kokoelma on nyt 
täydentynyt kahdella historiallisesti arvokkaalla ja mielenkiintoisella
DVD-koosteella.

Rivilotta-DVD esittelee Lotta Svärd -järjestön ja Suomen lottien so-
danaikaista arvokasta toimintaa. PV:n tuottama dokumenttielokuva
valmistui 1943 ja sitä kuvattiin talvella 1941-42 Äänislinnassa, Lap-
peenrannassa, takaisin vallatussa Viipurissa sekä monilla muilla
paikkakunnilla sotatoimialueella. DVD sisältää myös seitsemän lotta-
järjestöä kuvaavaa lyhyt lmiä: Lottien valistus- ja leiripäivät Tuusulan 
Päällystökoululla (1927), Lottakurssi Ravanissa (1930), Lottapäivät
Helsingissä (1931), Lottapäivät Porissa (1935), Suomi-Filmin uutisku-
via 5/40 (1940), Syvärannan Lottaopisto (1942) ja Lottatyttö (1944).
DVD-koosteen kokonaiskesto on 1 tunti 30 minuuttia, osa  lmeistä on 
suomeksi tekstitettyjä mykkäelokuvia.

Suomen Suojeluskuntajärjestö -DVD esittelee suojeluskuntia ja niiden
toimintaa1920-1930-luvuilla. Sisältää myös elokuvan taistelukou-
lutuksista sekä elokuvan Suojeluskuntamanööverit. Muun muassa
hyökkäysvaununäytös on aikansa aseteknologian kiehtova ylistys.
Elokuva Sotaharjoitukset Kannaksella vuonna 1939 kuvaa armeijaan
sulautuvien suojeluskuntien harjoittelua sodan uhan alla elokuussa
1939 Viipurin ympäristössä.

Tapahtumia ja tekemistä



Paukkuva iltasatu?

Molempien hinta on 19,50 euroa.
Jos tilaa molemmat, hinta on 36,00 euroa.
Postikulut ovat 5,50 euroa.

Molempia voi tilata =>
* tilaukset@portaalilehti. 
* 010 422 6590
* faksilla (03) 437 8591

Mainitse tilausmäärä, nimesi ja toimitus- sekä laskutusosoite.

TALVISODAN PÄÄTTYMISEN MUISTOJUHLA

Talvisodan päättymisestä on 13.3. kulunut 72 vuotta. Helsingin
varuskunta, Helsingin kaupunki sekä veteraani- ja maanpuolus-
tusjärjestöt järjestävät Helsingissä Mannerheimin aukiolla muis-

tojuhlan tiistaina 13.3. alkaen klo 9:00.

Nyt on jouduttava ajan valtiaan viisareiden vietäväksi, jotta pi-
temmittä turinoitta hilpeyttä naamavärkkiin.

Ukki oli nukuttamassa kaksivuotiasta Saraa ja tämän siskoa.
Iltasaduksi ukki ehdotti kertomusta Paavo Polkupyörästä. Saralla
oli kuitenkin toinen vaihtoehto: ”Kerropa ukki vaikka paukkupat-
ruunoista!” Sotilaan tytär, minkäs teet.

Vauhdikasta myötätuulta kiltojen pulkkamäkiin,

t. Inga



Määräpäivä = pitää olla perillä liiton toimistolla

Helmikuu
ma 27.2. Liittohallituksen kokous

Maaliskuu
la 17.3. Liittovaltuuston kevätkokous Helsingissä
ti 27.3. Liittohallituksen kokous
pe 30.3. Apuraha-anomusten määräpäivä
la 31.3. Kilta-ansiomitaliehdotusten määräpäivä

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

Toukokuu
ke 23.5. Liittohallituksen kokous

Kesäkuu
ma 4.6. Lippujuhlapäivän buffet Ritarihuoneella
la 16.6. MPKL:n Suomen kiltapäivät + perinnekiväärin ampumakilpailu

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 painopistealueet 2012
* Osaava ja maanpuolustustahtoinen kiltalainen
* Sähköisten palvelujen kehittäminen ja niiden käytön tehostaminen killoissa
* Talous
Tarkemmat selvitykset saat pyynnöstä toimistolta.

Liiton tuotehinnasto
Kuntomerkki Suurmestari-lk 20,00 € Kuntomerkki Mest-lk 15,00 €
Kuntomerkki 1-lk 15,00 € Kiltaristi hopeinen (KRH) 51,00 €
Kiltaristi pronssinen (KRP) 34,00 € Kilta-ansiomitali (KAM) 68,00 €
MPKL:n standaari 40,00 € Kilta-ansiomitalin pienoismerkki 25,00 € (kuvassa)
MPKL:n silkkisolmio 32,00 € MPKL:n pinssi 3,50 €
Kello liiton tornitunnuksella 50,00 €
Maanpuolustus yhteinen asiamme -mitali puualustalla 80,00 €

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



Suomen Kiltapäivät 16.6.2012

Maanpuolustuskiltojen liitto järjestää Suomen Kiltapäivät kesäkuussa 2012 Lahdessa
Hämeen Rykmentissä. Kiltapäivien ohjelmaa työstetään parhaillaan. Kun ohjelma on lyöty
lukkoon, se julkaistaan tällä sivulla ja siitä informoidaan kiltoihin liiton tiedotteessa. Alla on
alustavaa tietoa, joiden perusteella voi jo ilmoittautua mukaan.

Suomen Kiltapäivät la-su 16.-17.6.2012
Lauantai on toiminnallinen päivä.
Sunnuntaina on aamiainen kasarmilla yöpyville.

Päivän alustava runko (tarkka ohjelma julkaistaan myöhemmin)
Klo 9.00 kokoontuminen ja tulokahvit
klo 9.30 rykmentin esittely auditoriossa
klo 10.30-16.00 ammuntaa ja erilaisia rasteja Hälvälässä (myös naisille ja lapsille
tarkoitettuja)
Ruokailu Hälvälässä ulkona
Illanvietto Upseerikerholla (mahdollisesti erillinen maksu illallisesta, varmistuu
myöhemmin)
Sunnuntaina aamiainen kasarmilla yöpyville

HUOM. Samana päivänä järjestetään Maanpuolustuskiltojen liiton
perinnekiväärimestaruuskilpailu Hälvälässä.
Myös kiltapäiville tulija voi osallistua kilpailuun.

40 ensimmäiselle yöpyjälle on varattu Hennalasta ilmainen kasarmimajoitus, joka sisältää
aamiaisen sunnuntaina. HUOM. Mukaan pitää ottaa omat liinavaatteet (= lakana,
pussilakana, tyynyliina ja pyyhe).

Osallistuminen
Suomen Kiltapäiville voivat osallistua Maanpuolustuskiltojen liiton jäsenyhdistysten jäsenet
perheineen.
Osallistumismaksu on 50e/hlö.
Alle 15-vuotiailta lapsilta ei peritä osallistumismaksua.
Mukaan mahtuu 100 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä.

Ilmoittautuminen
Sitovat ilmoittautumiset viimeistään sunnuntaina 15.4.2012 =>
* sähköpostiin toimisto(at)mpkl.fi tai
* puhelimitse 040 554 8805 klo 9:00-15:00.



Ilmoittautumisessa pitää mainita kaikki nämä tiedot =>
* nimi
* syntymäaika (ei hetun tunnusosaa)
* kilta tai yhdistys
* gsm tai muu puhelinnumero
* sähköposti
* laskutusosoite
* maininta, jääkö yöpymään kasarmille
* maininta, osallistuuko ampumakilpailuun

Lisätietoja Suomen Kiltapäivistä voit kysyä =>
Marko Patrakka
markopatrakka(at)phnet.fi
050 557 0761

Tervetuloa kiltaperheet nauttimaan isänmaallisesta
yhdessäolosta Hälvälässä ja Hennalassa!



Mediatiedot Maanpuolustaja-lehti 1/2012
Maanpuolustuskiltojen liitto ry

Maanpuolustaja –lehti jaetaan joukko-osasto-, aselaji-, maanpuolustus- ym. kiltojen
jäsenille osoitteellisena postituksena. Lehti jaetaan lisäksi kansanedustajille,
kenraalikunnalle, sotilaslääneihin, varuskuntiin, sotilaskoteihin, isoimpiin
kirjastoihin, lukioihin ja ammattioppilaitoksiin. Maanpuolustaja-lehdellä tuetaan
vapaaehtoista maanpuolustustyötä.

Painosmäärä 18.000 kpl

Aikataulut

Nro Ilmestyy Painovalmis aineisto

1 Huhtikuussa 2012 19.3.

Lehden koko A4 ja 4-värinen

Ilmoitushinnat ja koot

Takakansi 186 x 270 mm 2.100 euroa
1/1 s. 4-v. 186 x 270 mm 1.650 euroa
1/2 s. 4-v. (90x270 mm, 86x134 mm) 1.000 euroa
1/4 s. 4-v. (90x134 mm, 186x66 mm) 500 euroa
1/8 s. 4-v. 250 euroa
Muut ilmoituskoot sop.mukaan

Hintoihin lisätään alv.

Painovalmiin aineiston toimitus viimeistään määräpäivänä sähköpostiin
toimisto@mpkl.fi

Julkaisija
Kustannusosakeyhtiö Suomen Mies



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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