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1. LIITTOVALTUUSTO KOKOUSTI HELSINGISSÄ

MPKL:n liittovaltuuston kevätkokous pidettiin viime lauantaina Helsin-
gissä ravintola Ostrobotnian Chydenius-salissa. Ennen kokousta kuul-
tiin Tammenlehvän Perinneliiton ja Reserviläisurheiluliiton edustajien
puheenvuorot. Kokouksessa käsiteltiin ja hyväksyttiin esitettäväksi
liittokokoukselle liiton toimintakertomus ja tilinpäätös 2011 sekä jäsen-
maksu 2013. Kokouksessa oli läsnä 16 liittovaltuuston jäsentä sekä
puheenjohtajana toiminut Matti Vuoria.

2. LIITTOKOKOUS HÄMEENLINNASSA

Liittokokous on lauantaina 14.4. Tykistömuseossa Hä-
meenlinnassa (kuva: Sirkka Ojala). Kokouksessa valitaan
liitolle 1. varapuheenjohtaja kaudelle 2013-2014, pääte-
tään jäsenmaksu vuodelle 2013 ja hyväksytään toiminta-
kertomus ja tilinpäätös 2011. Kokouksessa valitaan myös
liittovaltuuston jäsenet erovuoroisten tilalle.
Kokouskutsu lähetetään rekisteröityneiden kiltapiirien ja kiltojen pu-
heenjohtajille kaksi viikkoa ennen kokousta.
Liittokokouksessa palkitaan myös ansiokkaan kiltatyön toimijat.
Lisätietoja kokouksesta => toiminnanjohtaja@mpkl.  tai 040 554 8862. 

Liittovaltuuston erovuoroiset jäsenet ovat:

Puheenjohtaja
Vuoria Matti

Kiltojen edustajat
* 1. varapj. Hattula Aimo, Pioneeriaselajin Liitto ry
* 2. varapj. Holma Sirpa, Suomenlinnan Rannikkotykistökilta ry
* Korpiluoma Raili, Itä-Uudenmaan maanpuolustuskilta ry
* Koskenmäki Markku, Pohjanlahden Merivartiokilta ry (kilta erosi
liitosta 31.12.2011)
* Koukku Timo, Merenkurkun Kilta ry
* Mäkiö Timo, Suomenlahden Merivartiokilta ry
* Osara Juhani, Ilmavoimien Kiltaliitto ry
* Salmi Tarja, Varsinais-Suomen Kiltasisaret ry
* Salumäki Heikki, Pioneeriselajin Liitto ry
* Valve Jaakko, Ratsumieskilta ry

Kiltapiirien nimeämät edustajat
* Holmberg Mårten, Vaasan kiltapiiri ry
* Kesäjärvi Sami, Etelä-Suomen kiltapiiri ry
* Maljanen Jari, Pohjois-Suomen kiltapiiri ry
* Äärynen Pekka, Kymenlaakson kiltapiiri ry

Kiltojen edustajien paikkoja on auki 11, vaikka erovuoroisia on 10. Yksi
paikka on jäänyt täyttämättä vuonna 2010.

Ehdotukset liiton 1. varapuheenjohtajaksi, liittovaltuuston puheenjoh-
tajaksi sekä liittovaltuuston jäseneksi on oltava toimistolla viimeistään
pe 30.3. Esityslomakkeen saat Sebacon-jäsenrekisteristä tai toimistol-
ta. Ehdotukset palautetaan => toiminnanjohtaja@mpkl. 

Vaalivaliokunta kokoontuu ennen liittokokousta ja valmistelee ehdotuk-
sensa.

Toimisto tiedottaa

1.

4.



3. SUOMEN KILTAPÄIVÄT KESÄKUUSSA

Suomen kiltapäivät järjestetään Hämeen rykmentissä Lahdessa lauan-
taina 16.6. Katso alustava informaatio sekä ilmoittautumisohjeet tiedot-
teen liitteestä.
Aiemmin ilmoitettu perinneasekiväärillä ampumisen mestaruuskilpailu
siirretään pidettäväksi kiltapäivien yhteydessä. Näin ollen ampuma-
kilpailun ilmoitettu ajankohta 9.6. peruuntuu. Tarkempi info tiedotteen
liitteessä.

4. AMPUKORTTIKOULUTTAJAKSI

Liitto järjestää ampukorttikouluttajan koulutustilaisuuksia. Liittohallituk-
semme jäsen Marko Patrakka tulee itse kouluttamaan killan/kiltapiirin
paikkakunnalle. Ota yhteyttä => markopatrakka@phnet.  tai 

050 557 0761.

5. TOIMINTALOMAKKEITA EDELLEEN ETANAKISKOILLA

Lumi saattaa tyssätä raiteet, mutta ei sentään sähköisiä kiskoja. Toi-
mintalomakkeiden määräpäivä on aikapäivää ollut ja mennyt, mutta silti
kaipaamme vielä alla mainittujen kiltojen vuosikoostetta. Ilahdumme
suunnattomasti päivätyötämme auttavasta lomaketoimituksesta. Kiitos!

Etelä-Karjalan Pioneerikilta, Etelä-Pohjanmaan Pioneerikilta

Helsingin Laivastokilta, Hämeen Jääkärikilta

Jalkaväkirykmentti 35:n Kilta, JR 56/60 Kilta, Jääkäritykistön Kilta

Kaakkois-Suomen Viestikilta, Kainuun Prikaatin Kilta, Koeampumakilta,
Kymen Viestikilta

Lahden Seudun Tykistökilta, Laivaston Sukeltajakilta, Lapin Pioneerikil-
ta, Lääkintäkilta

Miinanraivaajakilta, Mittamies- ja Topogra kilta

Os. Lauri Törni Perinnekilta

Pioneeriaselajin liitto, Pohjan Prikaatin Kilta, Pohjois-Suomen Sotilas-
poliisikilta, Pohjois-Suomen Tykkimieskilta

Rannikkojääkärikilta, Riihimäen Seudun Tykistökilta, Rukajärven suun-
nan historiayhdistys

Saaristomeren Merivartioston Kilta, Savon Pioneerikilta, Sotilasmusiik-
kikilta, Suojelukilta

Turvakurssin Kilta, Tykistöprikaatin Kilta

Uudenmaan Viestikilta

Vaasan Sotilaspoliisikilta, Varsinais-Suomen Reserviläis-
ampujien Kilta.



6. APURAHA-ANOMUSTEN MÄÄRÄPÄIVÄ LÄHENEE

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

7. KILTARISTIT JA KILTA-ANSIOMITALI

Kilta-ansiomitaliesitysten pitää olla toimistolla viimeistään lauantaina
31.3. ja kiltaristiesitysten sunnuntaina 15.4. Esityslomakkeen saat
jäsenrekisterissä tai toimistolta. Muistathan aina täyttää lomakkeen
perustelut-kohdan huolellisesti. Lisätietokyselyt ja täytetty lomake säh-
köpostiin toiminnanjohtaja@mpkl.  

8. KAJANDER SÄÄTIÖN PUHEENJOHTAJAKSI

Liiton entinen puheenjohtaja Erkko Kajander on valittu Maanpuolus-
tuskiltojen Säätiön uudeksi puheenjohtajaksi kauppaneuvos Heikki
Timosen siirryttyä pois säätiötehtävistä. Valinnan teki säätiön hallitus.
Varapuheenjohtaja on Veikko Ylitalo.

9. HAKKAPELIITTAYHDISTYS PALASI JÄSENEKSI

Vuonna 2007 liiton jäsenyydestä eronnut Hakkapeliittayhdistys on ano-
nut uudelleen jäsenyyttä. Se hyväksyttiin liittohallituksen kokouksessa
27.1. Hakkapeliittayhdistys on perustettu vuonna 1926. Puheenjohtaja
on Erkki Laukkanen ja sihteeri Henrik Degerman. Jäseniä on reilut 70.

10. TARKENNUS KOULUTUSMÄÄRÄRAHOIHIN 2012

Tiedotteen liitteenä olevaa ohjetta koulutusmäärärahoista 2012 on
täydennetty. Tutustu siihen huolellisesti. Käytännöstä tuntuu olevan
epäselvyyttä vielä kovin paljon. Jos olet epävarma, kysy ennen lomak-
keiden täyttämistä => 040 554 8862 tai toiminnanjohtaja@mpkl. . 

11. LIPPUJUHLAPÄIVÄÄ JUHLITAAN RITARIHUONEELLA

LIPPUJUHLAPÄIVÄN BUFFET

Etelä-Suomen kiltapiirin ja MPKL:n perinteinen lippujuhlapäivän buffet on
maanantaina 4.6. klo 17:30-20:00 Ritarihuoneella, os. Ritarikatu 1, Hki.

Buffetin hinta 25e sisältää alkudrinkin sekä tarjoilun juomineen.

Kaikki maanpuolustushenkiset ovat tervetulleita.

Sisäänpääsyliput tilataan ennakkoon viimeistään 30.5.
joko sähköpostitse toimisto@mpkl.  tai puhelimitse 
040 554 8805 arkisin klo 9-15.

Tumma puku ja kunniamerkit.



12. RESUL KILPAILUTTAA MYÖS KILTALAISIA

MPKL on Reserviläisurheiluliiton jäsen. Kiltalaisilla on oikeus käyttää
RESULin sähköistä kuntokorttia sekä lähettää joukkueitaan liikun-
nallisiin kilpailuihin. Katso kevään kilpailukutsuja osoitteesta
www.resul.  => Kilpailut ja tapahtumat. 

13. MP-JÄRJESTÖJEN TUNNETTUUS

Veljesjärjestömme Reserviläisliitto (RES) on teettänyt tutkimuksen omasta
sekä RUL:n, NVL:n, MPKL:n, MNL:n ja MPK:n tunnettuudesta. Tiedot
kerättiin nettikyselynä helmi-maaliskuussa. Vastanneita oli 1.045, joista 51
% oli miehiä. Suurin ikäryhmä oli 36-55-vuotiaat (38 %). Vastaajista 44 %
asui Etelä-Suomessa. Vastaajille esitettiin kysymys ”Tunnetko seuraavat
maanpuolustukseen liittyvät yhdistykset tai järjestöt: Reserviläisliitto, Suo-
men Reserviupseeriliitto, Maanpuolustuskoulutusyhdistys, Maanpuolustus-
kiltojen liitto, Naisten Valmiusliitto ja Maanpuolustusnaisten liitto. Vastaus-
vaihtoehtoina oli tunnen, en tunne, olen itse jäsen. Tutkimustulokset ovat
luettavissa mpkl. -materiaaleissa. 

Varsinais-Suomen kiltapiiri
Muistathan Kenraalintie-marssitapahtuman lauantaina 21.4. Turussa.
Lisätietoja => Mikael Kaskelo, kaskelo01@gmail.com tai 040 522 2840.

Porin Seudun Tykistökilta
Kilta järjestää lauantaina 12.5. tutustumisretken Ilmatorjuntamuseoon Tuu-
sulaan. Myös alueen veljeskiltojen jäsenet ovat tervetulleita.
Retken hinta on tykistökiltojen jäseniltä 45e ja muilta 50e, alle 12-vuotiaat
30e. Hintaan sisältyy edestakainen bussikuljetus, sisäänpääsy, opastus
(noin 1,5 tuntia) sekä lounas. Bussiin mahtuu 50 retkeläistä ilmoittautumis-
järjestyksessä; MPKL:n jäsenkiltojen jäsenillä on kuitenkin etuoikeus.
Lisätietoja ja ilmoittautumiset => porinkilta@gmail.com
Saat paluupostina retkiohjelman ja maksuohjeet.
Lisätietoja myös => Kalevi Virtanen, 044 210 0572
Kuvassa oikealla Porin ja Rauman seutujen tykkimiehet ovat tutustumassa
Parolan Panssarimuseoon vuosi sitten toukokuussa. Kuva: Kalevi Virtanen

Turvakurssin Kilta
Selviätkö sähköttä? Kuinka varaudut ja toimit? Kilta järjestää näitä asioita
selvittävän kurssin lauantaina 14.4. Taistelukoulun kampuksella Tuusulas-
sa. Katso tarkempi info tiedotteen liitteestä.

21. Prikaatin Perinneyhdistys
Sotahistoriallinen seminaari ”Operaatioiden johtaminen Ilomantsissa talvi-
ja jatkosodassa” pe 1.6. Ilomantsin kunnantalolla. Vapaa pääsy.
Lisätietoja ohjelmasta => pasi.tuunainen@uef.  ja käytännön järjestelyistä 
=> viljo.vestman@gmail.com tai 050 321 2234.
Ilmoittautumiset 10.5. mennessä => otso.nygren@oyk.  tai 050 368 8963. 

Pirkanmaan Viestikilta
4.6. yhdessä Lylyn viestivarikon radiokerhon kanssa (OI3V) kanssa pide-
tään Perinneradiotapahtuma.
Lisätietoja => veikko.kuumola@kolumbus. 

Varsinais-Suomen Pioneerikilta
Kilta myy edelleen pioneeripaitoja. Katso tiedotteen liite.
Lisätietoja => sami.teikari@gmail.com

Killat kertovat



Pirkka-Hämeen Pioneerikilta
Kilta järjestää yhdessä muiden kiltojen ja yhteistyökumppaneiden kans-
sa perinteisen pioneeri- ja suojelujotoksen Parolannummella 28.-29.7.
Partioita mahtuu vielä mukaan. Katso tarkempi info tiedotteen liittees-
tä.

Etelä-Suomen kiltapiiri
Tattoo-matka lauantaina 4.8. Kiltapiirin jäsenkiltojen kiltalaiset voivat
ilmoittautua => sami.kesajarvi@gmail.com tai 050 604 81.

Pohjois-Suomen kiltapiiri
Suksipartio Sujakka sivakoitiin Hiukkavaarassa jo 16. kerran. Tapah-
tuman järjesti MPK:n kurssina kiltapiiri yhteistyössä jäsenkiltojensa
kanssa. Hiihtomatkan pituus oli noin 30 km erä- ja kansalaistaitoja
mittaavine rasteineen. Sujakkaan osallistui tänä vuonna 13 partiota,
62 henkilöä muun muassa killoista, yrityksistä ja yliopistolta. Sujakan
perustaja ja idean isä on kiltaveli Reijo Sallinen. Voitto meni tällä kertaa
partiolle Kempeleen Reserviläiset. Kuva oikealla: Pohjan Viestikillan
partio ensiapurastilla. Kuva alla: Oulun yliopiston partio ammunnan
koulutusosiossa. Kuvat: Seppo Suhonen

Itä-Uudenmaan maanpuolustuskilta
Kilta järjesti 25-vuotisjuhlavuotensa kunniaksi Porvoon torilla soppa-
päivän. Hernerokka-näkkileipä-mehutarjoilun tuotosta lahjoitetaan siivu
sotaveteraaneille. ”Kuvassa oleva soppatykki on killan oma, Ruotsin
armeijan peruja. Maukkaaksi haudutettu soppamme sai kehuja ja
asiakkaita riitti. Keskustelu sopan äärellä kääntyi odotetusti puolustus-
voimien säästökuuriin”, killan puheenjohtaja Raili Korpiluoma kertoo.
Kuvassa oikealla hänellä on seuranaan Pekka Vepsäläinen.

TK-Tiedotuskilta
TK-tiedotuskilta on juhlistanut 20-vuotista taivaltaan ja valinnut uudeksi
puheenjohtajakseen eversti Pekka Majurin. Entinen puheenjohtaja,
Iltalehden uutispäätoimittaja Panu Pokkinen toimi tehtävässä kolme
vuotta. Tasavuosien kunniaksi kilta myönsi sotilastiedotuksen ansio-
mitaleja tavallista useammalle henkilölle, muun muassa Ruotuväen
päätoimittaja Mikko Ilkolle, Ilta-Sanomien toimittaja Pasi Jaakkoselle,
toimittaja-kirjailija Lasse Lehtiselle, kirjailija ja rikoskomisario Mikko Por-
valille sekä Suomenlinnan rannikkorykmentin tiedottaja Anu Vuoriselle.
Kenraali Pentti Airio ja killan pitkäaikainen rahastonhoitaja Pirjo Viita-
aho saivat mitalin soljen kera. Mitali myönnettiin ensimmäistä kertaa
myös yhteisölle, kun Sotamuseo palkittiin ansiokkaasta toiminnastaan.

Suomenlinnan Rannikkotykistökilta
Kilta viettää puolen vuosisadan juhlavuottaan, jonka kohokohta on
1.9. Kuivasaaressa kunnialaukauksineen. Tuolloin paljastetaan myös
saareen saatu itsenäisyyden ajan 203mm Canet-Vickers-museotykki ja
julkistetaan Ove Enqvistin kirjoittama killan historiikki. Toimeliaan killan
tapahtumista voit lukea nettisivuilla www.rt-kilta.net
Kuvassa oikealla Teija Hiltunen, jonka kilta palkitsi vuoden kiltalaisena.



* Naisten vapaaehtoiseen asepalvelukseen haki tänä vuonna 716
naista. Enemmän hakijoita on ollut vain vuonna 1995 (793). Eniten
naisia haki viime vuoden tapaan Kainuun Prikaatiin, seuraavina
olivat Kaartin Jääkärirykmentti, Karjalan Prikaati ja Porin Prikaati.
Alueellisesti naisia haki eniten Helsingistä, Pirkanmaalta ja Varsi-
nais-Suomesta. Reserviin on koulutettu yli 5.000 naista. Viime vuo-
sina noin 70 % heistä on saanut johtajakoulutuksen.

* Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on nimittänyt Suomen histo-
rian ensimmäiset sotilasprofessorit määräaikaiseen virkasuhtee-
seen. Kyseessä on uusi upseerin virkakategoria, jossa vaaditaan
sotilaallisen ammattiosaamisen lisäksi professorin tieteellistä
pätevyyttä. Uudet sotilasprofessorit vastaavat Maanpuolustuskor-
keakoulussa operaatiotaidon ja taktiikan tutkimuksesta sekä ope-
tuksesta. Sotatieteiden tohtori, everstiluutnantti Jari Rantapelkonen
keskittyy tulevaisuuden uusien sodankäyntitapojen tutkimukseen,
tekniikan tohtori, insinöörieversti Mika Hyytiäinen suomalaisen so-
tataidon kehittämiseen ja  loso an tohtori, eversti Pasi Kesseli so-
tataidon teoriaan. Kaikki kolme valittiin virkaan kutsumenettelyllä.

* Kriisinhallintatyön johto suomalais-ruotsalaisella vastuualueella
Pohjois-Afganistanissa siirtyy sotilasjohdosta siviilijohtoiseksi ja
toimii jatkossa nimellä TST MeS (Transition Support Team). Muu-
toksen myötä kriisinhallintatyössä siirrytään enemmän siviilien
koordinoimaan yhteistyöhön Afganistanin viranomaisten kanssa.
Sotilaallinen puoli pysyy ISAF-joukoilla ja sen komentoketjussa.

* Maavoimien materiaalilaitoksen esikunta on allekirjoittanut sopi-
muksen ballististen suojien hankinnasta puolustusvoimille. Hankin-
ta sisältää sirpalesuojasarjoja, luotisuojattuja varastokontteja sekä
kennosuojajärjestelmiä tarvikkeineen. Hankinnan arvonlisäverolli-
nen arvo on seitsemän miljoonaa euroa. Toimittajina ovat suoma-
laiset FY-Composites Oy ja Kenno Tech Oy.

* Suomeen akkreditoidut sotilasasiamiehet tekevät vuosisuunni-
telman mukaisen perehdyttämisvierailun Pohjois-Karjalaan ensi
viikolla. Kohteina ovat Pohjois-Karjalan prikaati ja Pohjois-Karjalan
rajavartiosto. Ensisijainen tavoite on päivittää sotilasasiamiehet
puolustusvoimauudistuksen tilanteesta maavoimien osalta, esitellä
maavoimien toimintaa sekä osoittaa paikallisten sotilas- ja siviilitoi-
mijoiden korkea tieto- ja ammattitaidollinen osaamistaso.

* Ruotsalaispartio on joutunut räjähdeiskun kohteeksi tänään
Pohjois-Afganistanissa. Yksi loukkaantui iskussa vakavasti ja hä-
net kuljetettiin helikopterilla hoidettavaksi Mazar-e-Shari ssa sijait-
sevaan sotilassairaalaan. Isku tapahtui Chimtalin alueella noin 40
kilometriä Mazar-e-Shari sta länteen. Partio oli liikkeellä yhdessä 
Afganistanin turvallisuusviranomaisten kanssa. Partion mukana ei
ollut suomalaisia joukkoja.

YLI ESTEIDEN NELOSELLA SUNNUNTAISIN

MPK esittelee sunnuntaisin pitkin kevättä nelosella turvallisuus- ja
maanpuolustustaitoja puolenpäivän paikkeilla esitettävässä TV-
sarjassa Elixir - yli esteiden. MPK:n kouluttajat opastavat ihmisiä
selviämään erilaisista vaaran paikoista. Juontajina ovat näyttelijä

Matti Ristinen sekä Tea Khalifa.

Pv:n pute pirisee

Tapahtumia ja tekemistä



KESÄYÖN MARSSI SANTAHAMINASSA LAUANTAINA 9.6.

Viidettätoista kertaa järjestettävä marssitapahtuma vie osallistujat
tällä kertaa Santahaminan sotilasalueelle. Tapahtuma on avoin kai-
kille Suomen kansalaisille. Osallistua voivat yksittäiset henkilöt, ka-
veriporukat, ryhmät sekä joukko-osastojen joukkueet.
Kesäyön marssi on ainutlaatuinen mahdollisuus tutustua Santahami-
nan sotilasalueeseen, sen historiaan sekä kauniiseen luontoon.
Pituudeltaan 8, 16, 24, 32 ja 40 kilometrin marssireitit kiertelevät
saarta. Perheille on myös viiden tai 10 kilometrin reitit. Osallistujat
saavat kunniakirjan ja mitalin.
Osallistumismaksu on 40e, alle 15-vuotiaat maksutta aikuisen seu-
rassa. Ilmoittaudu netissä www.kesayonmarssi. 

MARSKIN ELÄMÄÄ DVD-KATSAUKSESSA

Suomen sotien ylipäällikkö, marsalkka Carl Gustaf Emil Mannerheim
(1867-1951) turvasi tehtävissään kansakuntamme olemassaolon
sen kriittisinä hetkinä. Hänestä tuli itsenäisyys- ja puolustustahdon
elävä symboli ja kuolemansa jälkeen kansallinen myytti. Marskista
tehdyssä DVD-kokoelmassa nähdään vapaussodan voitonparaati
Helsingissä vuonna 1918, vierailu Satakunnan suojeluskuntapiirissä,
Marskin 70-vuotispäivää sekä Tampereen vapautumisen 20-vuo-
tisjuhlallisuuksia. Sota-ajalta on mukana Hitlerin vierailu Marskin
75-vuotispäivillä 1942, Mannerheimin vastavierailu Saksaan sekä
presidentin virkaanastujaiset 1944. Tammikuussa 1951 kuolleen
Suomen Marsalkan viimeinen matka surusaattoineen ja kunniavarti-
oineen Hietaniemessä on myös taltioitu. Elokuvia täydentää profes-
sori Ohto Mannisen laatima asiantuntijan kommenttiraita. Kokoelman
kesto on 2 tuntia 22 minuuttia.

Valkokankaan Mannerheim 24,60e + postikulut 5,50e.
Tilaukset =>
* tilaukset@portaalilehti. 
* 010 422 6590
* faksilla (03) 437 8591
Mainitse tilausmäärä, nimesi ja toimitus- sekä laskutusosoite.

TUPU 2012

Varmista, että kalenterissasi on merkintä Lahden Messukeskukses-
sa järjestettävistä Turvallisuus ja Puolustus 2012 -messuista. Niiden
ajankohta on to-la 27.-29.9. Messut järjestetään joka neljäs vuosi,
joten älä jätä väliin vaan ota koko perhe mukaan ja saavu paikalle.
Katso ilmoitus tiedotteen liitteenä.
Kuvassa Timo Närhinsalon roolihahmo
Marsalkka Mannerheim vierailee
liiton messuosastolla vuonna 2008.



Liiton kiltajäsenlehti Maanpuolustaja pyörii parhaillaan painokonees-
sa. Kiltalaisten postilaatikoita tykitetään maanpuolustustahtoisella
lukupaketilla pian pääsiäispyhien jälkeen.

Edellisessä lehdessä tutustuimme lietolaisen Maarit Ketosen ampu-
maharrastukseen. Tällä kertaa turkulainen Jani Komulainen Rannik-
kojääkärikillasta avaa asiallista pohdintaansa SRA/IPSC-harrastajan
riemuista ja riesoista.

Liiton järjestämä Turpo 2012 raotti puolustusvoimauudistuksen ovia
Santahaminassa. Pääset mukaan seminaaritunnelmiin viikko ennen
sitä synkkää päivää, jolloin maanpuolustusväelle tarjottiin karvasta
kalkkia korsun täydeltä, poteron pohjamutia myöten. Lue mitä killois-
sa nyt ajatellaan. Melkoisten myllerrysten keskellä painiva ministerim-
me tervehtii myös kiltalaisia asian tiimoilta.

Pauli Järvenpää, suurlähettiläämme Afganistanissa valottaa omaa
arkeaan ja tämän päivän tilannetta vastakohtien maassa. Sotiemme
veteraani korpraali Koiranen kutsuttiin viimeiseen iltahuutoon jo 20
vuotta sitten, mutta pääsemme vieläkin hänen mukanaan rintamalle.
Sotaveteraani Kallio vie meidät Kagrakankaan iskuosastohyökkäyk-
seen, JR 56:n taisteluun jatkosodan viime metreille.

Killat kertovat merellisestä toiminnasta, sotahistoriallisista seminaa-
reista, työvälineidensä tehostamisesta, ansioituneista jäsenistään
sekä juhlavuosiensa tunnelmista.

Näitä ja paljon muuta.
Toivotan antoisia lukuhetkiä.
Kaikki palaute on rikkaus, joten älä kompostoi risujasi ja ruusujasi
vaan lähetä ne avuksi toimituksen kevätkylvöihin.

Sitä ennen kuitenkin solisevia räystäitä ja pääsiäisen pupupyhiä
kiltojen kevääseen,

t. Inga

Maanpuolustaja



Määräpäivä = pitää olla perillä liiton toimistolla

Maaliskuu
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. 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
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Maanpuolustuskiltojen liitto järjestää Suomen kiltapäivät kesäkuussa 2012 Lahdessa 
Hämeen rykmentissä. Kiltapäivien ohjelmaa työstetään parhaillaan. Kun ohjelma on 
lyöty lukkoon, se julkaistaan liiton nettisivuilla www.mpkl.fi => Tapahtumat. Ilmoit-
tautumisaikaa on vielä jäljellä, joten kiltaperheet tervetuloa mukaan. 

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

Päivän alustava runko 
 klo 9.00 kokoontuminen ja tulokahvit 
 klo 9.30 rykmentin esittely auditoriossa 
 klo 10.30-16.00 ammuntaa ja erilaisia rasteja Hälvälässä (myös naisille) 
 Ruokailu Hälvälässä ulkona 
 Illanvietto Upseerikerholla (mahdollisesti erillinen maksu illallisesta) 
 Sunnuntaina aamiainen kasarmilla yöpyville 

HUOM. Ampumakilpailu
 Samana päivänä järjestetään Maanpuolustuskiltojen liiton 
 perinnekiväärimestaruuskilpailu Hälvälässä (ks. sivu 26) 
 Myös kiltapäiville tulija voi osallistua kilpailuun.

Majoitus 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 
 * 040 554 8805 arkisin klo 9:00-15:00

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

Lisätietoja  Marko Patrakka, markopatrakka@phnet.fi, 050 557 0761 

Tervetuloa kiltaperheet nauttimaan isänmaallisesta yhdessäolosta Hälvälässä ja Hennalassa!

Suomen kiltapäivät 2012
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 Maanpuolustuskiltojen liitto
 Perinneasemestaruuskilpailu 2012
Yleistä Päijät-Hämeen kiltapiiri kutsuu osallistujia Maanpuolustuskiltojen liiton
 perinneasemestaruuskilpailuihin Lahteen 16.6.
 Kilpailupaikka on Hämeen rykmentin ampuma-rata Hälvälässä.
 Kilpailun johtajana toimii Marko Patrakka.
 Kilpailu alkaa lauantaina 16.6. klo 9:00. 
 Asetarkastus on klo 7:30 alkaen kilpailupaikalla. 

Huomio 300m kivääriammunnassa suurin sallittu kaliiperi on 7,62mm

Lajit Perinnekivääri (sääntö 4.1.A) 300m 3-asentoinen 10+10+10 ls.
 Perinnekivääri (sääntö 4.1.A) 300m makuu 30 ls

Sarjat H, H 50, H 60 / N ja N 50
 Huom. Kilpailija voi kilpailla vain yhdessä sarjassa/laji. Joukkuekilpailua ei ole.

Osallistumismaksu 15€ / laji. Joukkuekilpailussa ei eri maksua.  
Maksu pitää suorittaa viimeistään 25.5. tilille 

 Osuuspankki FI89 5612 4240 0061 56
 Viite perinne-ase 2012

Ilmoittautumiset Kilpailuun ilmoittautumiset kirjallisesti viimeistään 15.5.
  sähköpostilla markopatrakka@phnet.fi 
 Ilmoittautumisessa pitää mainita kilpailijan nimi, sotilasarvo, sarja, piiri ja  

ilmoittajan yhteystiedot

 Ratakapasiteetin vuoksi osallistujien määräksi rajataan 300m kivääriammuntaan 
100 ampujaa. Kilpailijat sijoitetaan eriin ilmoittautumisjärjestyksessä. Eräluettelot 
ja muut kilpailuohjeet lähetetään kaikille osallistujille viikko ennen kilpailua. 

Muuta Kilpailijalla on oltava voimassa oleva kilpailulisenssi tai vakuutus.   
Lisäksi kilpailijalla on oltava tosite jäsenyydestä killassa tai yhdistyksessä.  

                                        Aseen hallussapitoluvat otetaan mukaan. 

 Huom. Kilpailuun otetaan mukaan myös muita kuin MPKL:n kuuluvien  
kiltojen jäseniä, esimerkiksi Reserviläisliiton jäseniä, mutta enintään 50  
ilmoittautumisjärjestyksessä. 

 Kilpailussa käytetään vain järjestäjän jakamia nilkkatyynyjä sekä  
ampumamattoja (malli SA). Ratakaukoputkien käyttö on sallittu.

 Kilpailumaksu maksetaan takaisin ainoastaan silloin,  
kun osallistuminen on peruttu 30.5. mennessä.

 Kilpailijoiden pitää perehtyä tarkoin perinneaseammunnan sääntöihin ja  
noudattaa niitä.

 Lisätietoja  
 Marko Patrakka  

markopatrakka@phnet.fi  
050 557 0761



Koulutusmäärärahat 2012 Täydennetty 15.3.2012

Maanpuolustuksen Tuki ry (MPT) jakaa maanpuolustusjärjestöille MPKL, RES, RUL, NVL vuonna 2012
koulutukseen tarkoitettua määrärahaa 8.500,00 euroa/järjestö.

Määräraha on tarkoitettu

- Sotilaalliseen koulutukseen
- Sotilaallisia valmiuksia palvelevaan koulutukseen
- Varautumisen ja turvallisuuden koulutukseen

Sotilaallisen ja sotilaallisia valmiuksia palvelevan koulutuksen tärkeimmän kohderyhmän muodos-
tavat reserviläiset. Reserviläinen on henkilö, joka on suorittanut varusmiespalveluksen eikä ole täyttänyt
60 vuotta. Koulutuksen tarkoituksena on ylläpitää ja/tai kehittää reserviläisen omia valmiuksia reservin
koulutusjärjestelmässä.

Varautumisen ja turvallisuuden koulutukset voivat olla arjen turvallisuuden tietoja ja taitoja lisääviä,
varautumista tukevia tai sijoitukseen valmistavia. Koulutusaiheita ovat esimerkiksi katuturvallisuus, tieto-
turvallisuus, ikääntymisen haasteet turvallisuudelle, kuntalaisen turvallisuus, henkinen tuki, maastotaidot,
paloturvallisuus, toimintakyky kriisitilanteissa, väestönsuojelu, kuljetus kriisitilanteissa jne…
Varautumisen ja turvallisuuden koulutus on avointa kaikille 15 vuotta täyttäneille kansalaisille.

Maanpuolustuskiltojen liitto ei maksa kiltapiireille tai killoille tositteden perusteella koulutuksesta ai-
heutuneita kuluja, vaan paikallinen koulutus- ja tukiyksikkö (KOTU-yksikkö) laskuttaa liittoa menojen ja
tulojen perusteella. Ennen koulutustilaisuutta tehdään kotu-yksikön kanssa talousarvio kurssista ja siinä
pyritään 0-budjettiin.
Liitto ei myöskään voi kohdentaa koulutusmäärärahoja muutamaan kustannuksiltaan huomattavan
kalliiseen tilaisuuteen, koska määrärahojen jakajia on useampia. Pyydämme huomioimaan, että määrä-
rahoja on käytössä vain 8.500 €.
Tätä kirjoitettaessa (15.3.) koulutusmäärärahan käytön ennakkosuunnitelmia on tullut 6 kpl:tta yhteis-
summaltaan 11.300 €.

Kurssien tunnusmerkit

Sotilaallinen ja sotilaallisia valmiuksia palveleva koulutus

1. MPK (paikallinen kotu-yksikkö) esittää ja puolustusvoimat hyväksyy kurssin.
2. Kurssilla on selkeät koulutusvaatimukset ja tavoitteet.
3. Kohderyhmä on määritelty.
4. Kestää vähintään kahdeksan tuntia. Tuntimäärä voi muodostua useammasta osasta.
5. MPK (paikallinen kotu-yksikkö) laatii suunnitelman.
6. MPK (paikallinen kotu-yksikkö) toteuttaa koulutuksen omalla henkilöstöllään.
7. Kurssin jälkeen osallistujat arvioivat tapahtuman.
8. Osallistujien nimien on oltava koulutusjärjestelmässä.

Varautumisen ja turvallisuuden koulutus

1. Koulutus palvelee selkeästi yhteiskunnan varautumista tai valmiutta.
2. MPK (paikallinen kotu-yksikkö) esittää kurssin pidon tai ulkopuolinen tilaa sen.
3. Kestää vähintään kahdeksan tuntia. Voi muodostua useammasta osasta.
4. MPK (paikallinen kotu-yksikkö) suunnittelee ja järjestää koulutuksen.
5. Kurssista peritään yleensä kurssimaksu. Se voi olla maksuton silloin, jos tilaaja maksaa koulutuksesta
aiheutuneet kustannukset.
6. Sopimalla sotilasviranomaisen kanssa voidaan koulutettavalle myöntää korvaavia kertausharjoitus-
vuorokausia.
7. Osallistujien nimet on oltava koulutusjärjestelmässä.
8. Kurssin jälkeen tilaaja arvioi tapahtuman.
9. Kurssin jälkeen osallistujat arvioivat tapahtuman.



Koulutusmäärärahoista ei makseta alla mainittuja koulutustilaisuuksia:

Muu toiminta
Muuhun toimintaan kuuluvat sellaiset tapahtumat, jotka eivät täytä kurssille asetettuja vaatimuksia kes-
tonsa eivätkä sisältönsä puolesta. Ne voivat olla ulkopuolisen tilaamia lyhyitä tilaisuuksia tai MPK:n
omalle organisaatiolle tarkoitettuja tapahtumia.

Näitä ovat muun muassa

- liikuntatapahtumat
- testit
- luennot (kesto enintään 3 tuntia)
- tutustumiskäynnit
- palkitsemistilaisuudet (oma organisaatio)
- MPK:n toiminnan esittely
- paraatit
- kokoukset

- yksittäisen tapahtuman suunnittelupalaveri
- iltahartaudet
- lipunnostot ja - laskut
- varusmiesinfot
- veteraanitilaisuudet
- seppeleenlaskut
- messut
- markkinat

JÄRJESTÖJEN MAANPUOLUSTUKSEN TUKI RY:N (MPT) TUELLA OSTAMIEN KOULUTUSPAL-
VELUIDEN TOTEUTUSPERIAATTEET VUONNA 2012

1. Maanpuolustuksen Tuki ry kohdentaa tuen kyseisille järjestöille, jotka ottavat sen huomioon talousar-
viossaan.

2. Palveluiden (kurssien) suunnittelu liitetään osaksi MPK:n koulutuksen suunnittelurytmiä siten, että
järjestöjen edustajat (aluetasolta) ottavat yhteyttä MPK:n koulutus- ja tukiyksikön päällikköön huhti- tou-
kokuussa ja he sopivat seuraavista asioista: (vuosi 2012 on siirtymäaikaa!)

a. koulutuksen aihe ja koulutuksen tavoitteet
b. ajankohta ja paikka
c. osallistujamäärä
d. kouluttajajärjestelyt
f. ulkopuolelta tarvittava tuki (puolustusvoimat)
e. talousarvio (tavoitteena 0-budjetti)

- menot
- tulot

1. järjestön maksama osuus (MPT:n tuesta)
2. mahdollinen kurssimaksu
3. mahdolliset muut tulot.

(Mikäli koulutustarvetta ilmenee myöhemmin, se voidaan liittää suunnitelmaan mahdollisuuksien mu-
kaan)

3. Koulutus- ja tukiyksikkö liittää kurssin omaan vuoden 2012 suunnitelmaan.

4. Kurssin suunnittelu tehdään yhdessä ko. järjestön kanssa sovitulla tavalla.

5. Kurssilaiset ilmoittautuvat kurssille MPK:n koulutuksenohjausjärjestelmässä.

6. Koulutus- ja tukiyksikkö hallinnoi kurssia MPK:n koulutuksenohjausjärjestelmässä.

7. Koulutus- ja tukiyksikkö toteuttaa kurssin yhdessä ko. järjestön kanssa sovitulla tavalla.

8. Koulutus- ja tukiyksikkö toteuttaa kurssin taloudenpidon.

a. koulutus- ja tukiyksikkö huolehtii siitä, että kurssin talousarvio pätee, mikäli budjetti ylittyy, toimenpi-
teistä sovitaan järjestön kanssa
b. kurssiin kohdistuvat laskut lähetetään keskustoimistoon, joka maksaa ne osana MPK:n taloudenpitoa



c. mahdolliset kurssimaksut ja muut tulot maksetaan MPK:n tilille.

9. Koulutus- ja tukiyksikkö laskuttaa järjestöä menojen ja tulojen perusteella 0-summa periaatteen mu-
kaisesti.

10. Järjestö maksaa laskun eräpäivään mennessä MPK:n tilille.

11. Järjestöt tekevät selvityksen MPT:lle tuen käytöstä vuoden 2013 alussa.

Kiltapiirien ja kiltojen on lähetettävä vuoden 2012 koulutustilaisuuksien en-
nakkosuunnitelmat liiton toimistoon osoitteella toiminnanjohtaja@mpkl.fi
maaliskuun 15. päivään mennessä !!



SELVIÄTKÖ SÄHKÖTTÄ?
eli kuinka varautua sähkökatkoksiin ja toimia sellaisen

sattuessa

Aika: Lauantai 14.04.2012 klo 09 – 16
Paikka: TKKK:n (Taistelukoulun) kampus, Rantatie 66, 04200 Tuusula

Mitä tapahtuu kun sähköt katkeavat: tunniksi, päiväksi, viikoksi? Osaatko
varautua? Ja ennen kaikkea: tiedätkö mitä tehdä?
Tällä MPK:n kurssilla sinut perehdytään varautumaan ja toimimaan oikein
sähkökatkoksen sattuessa. Kurssi on tarkoitettu kaikille kiinnostuneille.

Kurssin sisältö:
Sähkönjakelu Suomessa, sähkökatkosten välittömät ja välilliset vaikutukset kodeissa ja
muualla, ensitoimet sähkökatkoksen aikana ja pidempään kestävässä katkoksessa sekä
kunnan varautuminen sähkökatkoksiin

Hinta 20 € sisältää luennot, harjoitukset, kenttälounaan ja kahvin, välineet ja
vakuutuksen. Kurssimaksu suoritetaan ohjeiden mukaan ennen koulutuksen alkua.
Maksuohjeet ja muu tarkempi informaatio lähetetään sähköpostilla tai tarvittaessa muuten
ilmoittautumisen jälkeen.

Ilmoittautuminen 30.3. mennessä MPK:n verkkosivuilla osoitteessa
www.mpk.fi � koulutuskalenteri � Etelä-Suomi � Uusimaa tai suoraan 
Outi Siltaniemi, outi.siltaniemi(at)kolumbus.fi, GSM 050 5658303 (lisätietoa kurssista)

Ohjelma:
08.30 Ilmoittautuminen aulassa, kurssisihteeri
08.45 Oman kurssin avaus, Hamina-luokka, kurssinjohtaja
09.00 Koko koulutusviikonlopun yhteinen avaus, Koivikko-sali, viikonlopun johto
09.20 Pidentyneen sähkökatkoksen välittömät ja välilliset vaikutukset kuntalaisen

arjessa, kouluttaja Heli Eräkorpi
10.15 Sähkönjakelu Suomessa, Fortumin Etelä-Suomen käyttöpäällikkö Jarmo Ström
11.30 Kenttälounas maastossa

Tutustuminen kenttäkeittiön käyttömahdollisuuksiin poikkeusoloissa
12.30 Kunnan velvoitteet ja vastuut pitkähkön sähkökatkon varalle

turvallisuuspäällikkö Jarmo Leskinen, Keravan kaupunki
13.30 Kodin varavoimajärjestelyt, asiantuntija Esko Sarkanen
14.15 Hygienian hoito, kouluttaja Heli Eräkorpi
15.00 Ruokahuolto ja varautuminen, trangian käyttö, kahvitus, kurssiteam
16.00 Todistukset ja kotiutus

Kurssin toteuttaa Turvakurssin Kilta ry. Mukaan mahtuu 30 ensimmäistä
ilmoittautujaa.



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�


                                 KILPAILUKUTSU  

           
VALTAKUNNALLINEN PIONEERI- JA SUOJELUJOTOS 

PANSSARI 2012 
 



Pirkka-Hämeen Pioneerikilta ry ja Pääkaupunkiseudun Pioneerikilta ry järjestävät perinteisen 
aselaji-jotoksen 28.-29.07.2012 Parolannummella. 
 
Toivotamme tervetulleiksi kaikki reservin pioneerit ja suojelumiehet kamppailemaan 
partiokisan voitosta. Luvassa on haasteita joiden avulla kerrataan jo opittua ja kenties opitaan 
jotain uutta. Tehtävät mittaavat pääosin aselajin sotilaallista tietämystä ja taitoa, mutta 

muutakin on luvassa. Kaikki tämä tapahtuu tietysti hyvän aselajihengen ja seuran puitteissa. 
 
Partioiden (3-5 henkeä) on ilmoittauduttava 16.05.2012 mennessä sähköpostitse: 
 viljo.hokkanen@wlanmail.com 

 
Ilmoittautumisessa tulee olla seuraavat tiedot: 

1. Joukkueen nimi; taustayhteisö; kurssi tms yhdistävä tekijä. 
2. Joukkueen yhteyshenkilön yhteystiedot. (puh.numero, s-posti osoite) 
3. Kaikkien osalta täydelliset nimet, henkilötunnus, osoite, sotilasarvo. 

4. Mahdollinen erikoisruokavalio. 
5. Majoitus-/ruokailutarve 27.07. saapuville kilpailijoille. 

 
Toimitsijoiksi voimme kutsua tehtäviin halukkaita henkilöitä. Toimitsijat ilmoittavat myös 

kirjallisesti em. osoitteeseen kohtien 2-5 mukaiset tiedot sekä oman ”erikoisalansa”.  
 
Tapahtuma järjestetään Puolustusvoimien vapaaehtoisena harjoituksena ja 
Panssariprikaati tukee/johtaa jotoksen järjestelyjä. 
Toimitsijat kutsutaan paikalle 27.07.2012 klo 12:00 mennessä ja kilpailijat 28.07.2012 klo 

10:00 mennessä. 
 
Kilpailijat ja toimitsijat varustetaan Pioneeri- ja suojelujotoksen sääntöjen 12§ ja 13§ 
mukaisesti. 
 

 
Vierailijat ovat tervetulleita seuraamaan jotosta joko lauantai-iltapäivällä tai sunnuntaiaamuna. 
Vierailijoiden tulee ilmoittautua mielellään s-postin välityksellä osoitteeseen 
ari.paukkunen@kolumbus.fi  

 
Jotokseen liittyviä lisätietoja voitte kysellä, gsm 040 5481931 tai em. s-postiosoitteesta. 
 
 
          Pirkka-Hämeen Pioneerikilta ry     Pääkaupunkiseudun Pionerikilta ry  
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Lisätiedot ja näyttelyvaraukset: 
olli.patja@lahdenmessut.fi  tai 040-5840840

Lahden Messukeskus 27.–29.9.2012

Yhteiskunnan turvallisuuden erikoismessut

Lahden Messukeskuksessa 27.-29.9.2012

TRACK
LUKIOLAISTEN 

TURVALLISUUSKISA

TRACK
KOKO PERHEEN 
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www.lahdenmessut.fi 
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