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1. TURVALLISUUS JA PUOLUSTUS ESITTÄYTYY
TULETHAN SINÄKIN SYYSKUUSSA LAHTEEN

Tarkista, onko kalenterissasi merkintä, että Lahden messukeskus
täyttyy syyskuun lopulla Turvallisuus ja Puolustus 2012 -tapahtuman
tarjonnasta. Katso lisää mpkl.ti-tapahtumista. Laita jo ylös itsellesi =>
Liiton osasto on CB 5

HUOM. Liitto on saanut jaettavaksi 250 kutsukorttia, jolla pääsee mes-
suille ilmaiseksi. Jos haluat viedä kiltasi jäseniä messuille, ota yhteyttä
toimistolle. Jaamme kutsukortit tilausjärjestyksessä.

2. VARAA MARRASKUINEN SUNNUNTAI
MAANPUOLUSTUSJUHLAA VARTEN

Liittovaltuuston syyskokous ja liiton valtakunnallinen maanpuolus-
tusjuhla pidetään perinteisesti marraskuisena viikonloppuna
paikkakuntaa vuosittain vaihtaen. Tänä vuonna suuntaamme
Pohjois-Karjalaan, isänmaallisten sydänten Joensuuhun.

Maanpuolustusjuhla on MPKL:n arvokas juhlatilaisuus, jonka puittei-
siin, ohjelmaan ja järjestelyihin kulloinkin vastuussa oleva kiltapiiri ja
killat satsaavat huolellisesti, aivan kuten sotaveteraanimme, maanpuo-
lustushenkiset juhlavieraamme sekä tilaisuuden esiintyjät ansaitsevat.
Tänä vuonna järjestelyvastuussa ovat Karjalan Poikien Kilta ja Pohjois-
Karjalan Prikaatin Kilta.

Laita jo kalenteriisi varatuksi sunnuntai 27.11. Tiedotamme tarkemmin
muun muassa tulevissa tiedotteissa sekä mpkl. -tapahtumissa. Maan-
puolustusjuhlamme on kaikille avoin kansalaisjuhla.

3. LIITON TARJOAMA JÄSENREKISTERI

Korviini kantautui turhauttavaa turinaa. Eräässä killassa on mainittu,
että liiton Sebacon-jäsenrekisteriä ei ole otettu käyttöön sen maksulli-
suuden vuoksi. Siis mitä ihmettä?!

Olemme vuodesta 2007 tiedottaneet, että jäsenrekisteri ei maksa killal-
le mitään, kun kilta ottaa sen itse käyttöönsä.
Jäsenrekisteripalveluista laskutetaan kerran vuodessa maksu per tie-
tue vain silloin, kun liitto tekee killan puolesta Sebaconiin päivitykset ja
ottaa sieltä tulosteet. Kun kilta hoitaa nämä itse liiton tarjoamalla netis-
sä toimivalla ohjelmalla, ohjelma ja sen käyttö ei maksa yhtään mitään.

Sebaconin tietojen perusteella postitetaan esimerkiksi Maanpuolustaja-
lehti sekä sähköpostillisille (jos ei ole kieltoa) liiton kuukausitiedote ja
muut yksittäiset sähköiset tiedotteet.

4. KILTATIEDOTTAJIEN KOULUTUSPÄIVÄ

Kiltatiedottajat voivat jo ilmoittautua liiton järjestämään koulutuspäi-
vään, joka pidetään lauantaina 13.10. Päivän ohjelma on työn alla.
Kurssille mahtuu 30 ensimmäistä ilmoittautujaa. Tarkempaa tietoa
annamme seuraavassa tiedotteessa ja liiton nettisivujen tapahtumissa.
Päivän teema on vuorovuosin sähköinen viestintä ja perinteinen
printtiviestintä. Tänä vuonna nuuhkimme painomustetta, pohdimme
ulkoisen tiedottamisen ja tunnettuuden merkitystä sekä kaiketi myös
kieliopin kiemuroita.

Toimisto tiedottaa

1.

4.



5. MAANPUOLUSTAJA - KILTOJEN YHTEINEN LUKUHETKI

Syksyn Maanpuolustajan taitto alkaa ensi viikolla. Syksyn numerossa
kannattaa panostaa kiltojen kuvakerrontaan, sillä lehdestä otetaan
isompi painosmäärä jaettavaksi Lahden messuilla. Tiedon jakamisella
osallistut koko kiltakentän kehittämiseen ja sitä myötä kiltatoiminnan
jatkumiseen ja tunnettuuden sekä jäsenkasvun kehittämiseen.

Maanpuolustaja lähetetään jokaiselle kiltajäsenelle, jonka osoite on
ilmoitettu liiton Sebacon-jäsenrekisteriin. Edellisen lehden painosmäärä
oli 17.000.

Vielä ensi viikon ajan ehdit tarjota syksyn lehteen aineistoa.
Toimi näin =>
* lähetä aineistosi sähköpostiin toimisto@mpkl.  viimeistään perjantai-
na 17.8.
* lähetä kuvat erillisenä kuvatiedostona (jpg, eps, tiff)
* älä upota kuvia tekstitiedostoon!
* älä myöskään pienennä tai säädä kuvia, vaan esitä mahdolliset ku-
vankäsittelytoiveet erikseen
* jos tarjoat paperikuvia, lähetä ne osoitteeseen Maanpuolustuskiltojen
liitto ry, Inga-Katriina Heinonen, Döbelninkatu 2, 00260 Helsinki (pape-
rikuvat palautetaan ilmoitettuun palautusosoitteeseen)
* lisää aina mukaan tieto kuvaoikeudesta (kuvan ottaja, killan arkisto tai
muu vastaava)
* lisää mukaan lyhyt kuvaselostus

Juttuja editoidaan ja julkaistaan toimituksellisen harkinnan ja palstatilan
mukaan.

6. MPKL FEISBUUKKAA

Nuori ja vanhempikin polvi seurustelee tänä päivä-
nä ahkerasti sosiaalisen median sähköisillä soh-
villa. Muistathan kertoa kiltojen kokouksissa ja
tapahtumissa, että myös liitolla on oma olohuo-
neensa Facebookissa. Kaveripyynnön voi käydä
laittamassa koko nimellä löytyvään pro iliin 
Maanpuolustuskiltojen liitto ry.

7. HAMINA TATTOO 2012

Bussilastillinen kiltalaisia oli jälleen todistamassa, että Puolustusvoimi-
en Varusmiessoittokunnan kuviomarssiesitys on maailman huippuluok-
kaa. Etelä-Suomen kiltapiiri järjesti perinteisen Hamina Tattoo -matkan
viime lauantaina. Mukana oli myös liiton toiminnanjohtaja Henry Siikan-
der, jonka mietteitä ja kuvia ohessa.

”Koska vatsa tulee aina ensin, niin alkuun kiitos kiltapiirin johdolle
erinomaisesta ruokapaikkavalinnasta, joka oli ravintola Ruukinmylly
Strömforsin idyllisellä ruukkialueella Ruotsinpyhtäällä. Itse Tattoo sujui
perinteisten kuvioiden mukaisesti. Mukana oli näyttäviä soittokuntia
maailmalta, Hollannista, Ranskasta, Venäjältä, Latviasta ja Italiasta.
Suomea edustivat Kaartin Soittokunta, yhdistetty Karjalan Soittokunta
ja Rakuunasoittokunta sekä jo mainittu Puolustusvoimien Varusmies-
soittokunta. Viimeksi mainittu korjasi päivän päätteeksi potin rumpu- ja
kivääriryhmineen: koko show´n pitkäkestoisimmat aplodit bravo-huutoi-
neen ja vihellyksineen. Huomiota herätti myös italialainen, maastopu-
vuissa ja töyhtöhatuissa esiintynyt Fanfara Bersaglieri, jolla ei ollut lyö-
mäsoittimia lainkaan ja joka soitti pääosin juosten! Hieno matka. Kiitos
kiltapiirille ja ensi vuoteen.”

Kaunis
kiitos

yhteistyöstäsi!





Pohjois-Karjalan Prikaatin Kilta
Kilta järjestää yhdessä JR9 perinneyhdistyksen, Karjalan Poikien Killan ja Ou-
tokummun kaupungin kanssa 21. Maanpuolustusjuhlan Outokummun urheilu-
talolla torstaina 30.8. klo 1300. Kahvitarjoilu. Tumma puku ja kunniamerkit.
Lisätietoja => jari.jurvanen@sok.  tai 010 762 3811

Karjalan Poikien Kilta
Kilta toivottaa tervetulleeksi seppeleenlaskuun klo 1840 ja jotoshartauteen
Outokummun Kuusjärven kirkkoon klo 1900 torstaina 30.8. Esiintymässä on
Karjalan Sotilassoittokunta, Mieskuoro Kontioiset ja Enon Mieslaulajat.
Vapaa pääsy. Viisi euroa maksavan käsiohjelman tuotto lahjoitetaan veteraa-
nityöhön. Lisätietoja => seppo.hyttinen3@luukku.com tai 050 362 6780

Porin Rykmentin - Porin Prikaatin Kilta
Killan hallituksesta jäsenhankinta”ohjukset” Markku Nummijoki ja Seppo Yli-
Nissilä (kuvassa oikealla) ovat ottaneet sydämenasiakseen jäsenhankinnan,
jota he tekevät tavatessaan ihmisiä muun muassa erilaisilla messuilla sekä
valapäivillä. Ne ovat erinomaisia tilaisuuksia levittää asiaa kiltatoiminnasta.
Tämä kova kaksikko on hankkinut tänä vuonna jo melkein sata uutta jäsentä.
Oripään Okra-messuilta, joka oli nelipäiväinen maatalousnäyttely (72.000 kä-
vijää), tuli 60 uutta jäsentä.
Kuva: Kari Nummila

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

Pirkka-Hämeen Pioneerikilta, Pääkaupunkiseudun Pioneerikilta
Vapaaehtoisena kertausharjoituksena toteutettu kilpailu Pioneeri- ja suojelujo-
tos pidettiin jo 13. kerran heinäkuun lopulla. Partioita oli mukana 18 ja niissä
yhteensä 70 kilpailijaa. PV oli antanut kilpailun tavoitteeksi muun muassa
kehittää organisaation kykyä perustaa joukkoja, kehittää reserviläisten johta-
ja- ja koulutustaitoja sekä harjaannuttaa heitä toimimaan pioneeri- ja suoje-
lumateriaalin käytössä. Kilpailun suojelijana toimi kenraalimajuri evp. Juhani
Kääriäinen.
Tiukan kilpailun voitti joukkue Jyllin Militia Pirkanmaalta, toiseksi tuli Suur-
Töölö ja kolmanneksi Diu Mannus. Hopea- ja pronssijoukkueet ovat Uudelta-
maalta.
Kuva alavasen: Voittajapartio saa palkintonsa.
Kuva alaoikea: Ltkk-simulaattori käytössä rastilla panssaripioneerikomppani-
an alakerrassa.
Kuvat: Ari Paukkunen

Killat kertovat



Rukajärven suunnan historiayhdistys

Yhdistys järjestää tapahtuman: ”Marski Rukajärvellä”-seminaari,

lauantaina 1.9. klo 1200-1600, Runnin kylpylä, kartanohotellin

Wesipehtoori-sali, os. Runnintie 407 A, Runni

Päivän ohjelmaa

Reservin luutnantti Paavo Närvänen, Marskin ritarit

Rukajärven veteraani, kenraaliluutnantti Ermei Kanninen, kertoo

alaisinaan toimineista Marskin ritareista

Sotahistorioitsija, rajakapteeni Tauno Oksanen, Mannerheim Ruka-

järvellä ja Ontajärven taistelu Rukajärven suunnalla syyskuussa 1942

Lieksan Rajakillan pj. Reijo Kortelainen, Maiguban partioretki 1942 ja 2012

Leevi Kuokkanen esittelee Runnin kylpylään pystytetyn Marski Rukajärvellä -valokuva-

näyttelyn

942

Kuva: Marskin Maja, Sven Gönvallin maalaus vuodelta 1942. Taulu on sijoitettu Man-

nerheim-museoon Helsinkiin.

Lentotekniikan Kilta

Kilta järjestää tapahtuman: Lentotekniikkapäivät, pe-la 26.-27.10.

Hotelli Kaarle, Kokkola

Päivän ohjelmaa

FT Pertti Korhonen, lentokonekauppojen vastakaupat ja lentotekniikan kehitys

Ins.evl. Pentti Pouttu Kauhavalta, Lentosotakoulun tulevaisuus

Ins.maj. Kari Korhonen, Ilmavoimien yhteyskone Pilatus PC 12 NG

Ins.maj. Harri Korhonen, Hornet hävittäjän käyttö ja tulevaisuus

Patria Aviation Hallin tehtaalta luennoitsija, NH 90 kuljetushelikopteri

Linnavuoren tehtaalta luennoitsija, lentomoottoreiden nykyaikaiset korjausmenetelmät

Tarkempi ohjelma elokuun loppuun mennessä => www.lentotekniikankilta.  

ja Lentoratas-lehdessä syyskuun lopussa.

105 e/1hh ja 90e/2hh (majoitus, pe kahvitus ja illallinen sekä la aamiainen).

Varauksia ottavat vastaan =>

Juhani Ronumäki, 0400 924 046, juhani.ronumaki@gmail.com

Pirkka Karaila, 050 434 9256, pkaraila@luukku.com

Kaikki lentotekniikasta kiinnostuneet ovat tervetulleita. Paikkoja on rajoitetusti.

Saaristomeren Merivartioston Kilta, Selkämeren Rannikkokilta

Merelliset kiltamme olivat mukana järjestämässä tutulla matkailusaarella viime lauantai-

na ensimmäistä kertaa vietettyä Kuuskajaskari-päivää, jossa oli

todellista toiminnan riemua: köysikiipeilyä, laitesukeltajien ja pelas-

tuslautan toimintaa, tykkiesitystä, saluuttilaukausta, saunomista ja

tietenkin myös asiaa kiltojen ja muiden järjestäjätahojen toiminnasta.

Päivä päättyi “Kenraalin morsian”-näytelmän päätösesitykseen.

Tiilikasarmin elokuvasalissa pyöri nonstoppina lyhytelokuvia Rauman

mereltä ja saaristosta ja yhdessä tuvassa vaikuttava muistonäyttely

4.12.1964 sattuneesta merionnettomuudesta.

Vammalan Seudun Tykistökilta

Kilta järjesti ikimuistoisen jälleentapaamisen huhti-heinäkuussa 1960

pidetyn Aseseppäaliupseerikurssin 1/60 käyneille. Mannerheimin

patsaan paljastustilaisuuden paraati oli 4.6.1960 ja samana päivänä

killan kurssilaiset ylennettiin puolikurssikorpraaleiksi. Kuvassa

kurssilaiset skoolaavat 52 vuoden jälkeen kesäkuussa 2012

asiaankuuluvasti Marskin snapsilla. Kurssilaisista 13 on ehtinyt

poistua keskuudestamme.

Lämmin tervehdys Vammalan Seudun Tykistökillan kurssilaisille!

Kuva: killan arkisto



Reserviratsastajat

Ratsuväki kutsuu osallistujaksi ja katsojaksi ratsastuksen valtakunnalliseen veteraani-

en mestaruuskilpailuun, joka järjestetään Aulangon Ratsastuskoululla lauantaina 25.8.

Katso tarkempi info tiedotteen liitteestä.

Tykistöprikaatin Kilta

Kymmenes kilta- ja omaistenpäivä pidettiin heinäkuussa Niinisalossa. Kiltalaiset pyöritti-

vät tapahtumassa lukuisia tehtäväpisteitä, muun muassa viestivälineiden esittelyä, eco-

aseammuntaa ja tietysti grillistä ja soppatykistä vatsantäytettä. Järeämpää tykkikalustoa

esittelivät tykistöprikaatin reippaat tykkimiehet.Niinisalon varuskuntapuistossa kävi viih-

tymässä noin 3.500 vierailijaa.

”Päivä osoitti taas kerran, että tämä on erittäin hieno tapa tuoda esiin tykistöprikaatin

toimintaa ja tietenkin kaikkea maanpuolustukseen ja kiltatoimintaan liittyvää.Kiitokset

vielä kerran kaikille osallistujille, talkoolaisille ja järjestäjille, erityiskiitos päävastuun kan-

tajille Pauli Huhtamaalle ja kapteeni Riikka Tyrkölle”, killan puheenjohtaja Kalle Salonen

tervehtii.

* Puolustusvoimain komentaja on määrännyt upseereita uusiin tehtäviin 1.8.
alkaen. Everstiluutnantti Mika Huttunen siirtyi Viestikoulun johtajaksi viesti-
rykmenttiin. Hän toimi aiemmin maavoimien esikunnassa tutkimusjohtajana
suunnitteluosastolla. Komentaja Rami Keinänen siirtyi 4. Miinalaivueen komen-
tajaksi Saaristomeren Meripuolustusalueelle. Hän toimi aiemmin merivoimien
esikunnassa materiaaliosastolla sektorin johtajana.

* Asevelvollisuuslain mukaiset kutsunnat alkavat ensi viikolla maavoimien
aluetoimistoissa. Erillisiä kutsuntatilaisuuksia on 561 yhteensä 274 eri paikka-
kunnalla. Toteamus ”Puolustusvoimat ovat osa yhteiskuntaa” konkretisoituu
vuosittain kutsuntojen aikana. Kutsuntapaikan salkoon nostettu valtiolippu
ottaa vastaan niin veteraanit kuin heidän seuraajansa, syksyn 2012 kutsunnan-
alaiset. Pääosassa ovat nyt 1994 syntyneet miespuoliset Suomen kansalaiset.
Vahvuus on hieman alle 34.300. Heistä suurin osa määrätään palvelukseen
6.1.2014. Suurimpien kiintiöiden joukko-osastoja ovat Karjalan prikaati Veka-
ranjärvellä ja Kainuun prikaati Kajaanissa, joissa palveluksen aloittaa lähes
2.000 varusmiestä joka saapumiserässä. Kutsunnanalaisten on mahdollista
hakeutua myös erikoisjoukkoihin tai erikoisaloille. Niihin ei määrätä suoraan
kutsunnoista, vaan jokaisen on hakeuduttava niihin itse. Lisätietoa hakeutumi-
sesta, pääsyvaatimuksista ja -kokeista annetaan kutsunnoilla sekä puolustus-

voimien verkkosivuilla.

Pv:n pute pirisee



Tapahtumia ja tekemistä
POHJAN PARTIO

Hiukkavaarassa järjestetään lauantaina 15.9. Pohjan Partio, johon voivat
osallistua kaikki reserviläiset puolustus- ja koulutushaarasta riippumatta.
Katso tarkemmat ohjeet tiedotteen liitteestä.

NIKKARIPARTIO

Samoin kaikille reserviläisille avoin kansalais- ja sotilastaitoja mittaava Nik-
karijotos 2012 pidetään Jurvassa pe-su 14.-16.9. Katso tämänkin tapahtu-
man tarkempi info tiedotteen liitteestä.

...omastaan.
Kansalaisen moottori on vuosihuollettu.
Tästä se taas lähtee.
Näiden suvitunnelmien voimalla.

Satoisia marjakinkereitä!

t. Inga

Kuvat: kesähetkiä 2012
(huom. kypärä oli aina päässä liikenteessä, paitsi
auton ratissa)

Kotimaa on huolehtinut...



Määräpäivä = pitää olla perillä liiton toimistolla

Elokuu 2012
pe 17.8.  Maanpuolustajan aineistojen määräpäivä => toimisto@mpkl. 

Syyskuu 2012
27.-29.9. Turvallisuus ja Puolustus 2012 -erikoismessut Lahdessa
  www.lahdenmessut. /tupu2012

Lokakuu 2012
la 13.10. Kiltatiedottajien koulutuspäivä

Marraskuu 2012
la 24.11. Liittovaltuuston syyskokous Joensuussa
su 25.11. MPKL:n valtakunnallinen maanpuolustusjuhla Joensuussa

Joulukuu 2012
la 24.11. Liittovaltuuston syyskokous Joensuussa

Tammikuu 2013
la 24.11. Liittovaltuuston syyskokous 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



TILAA PIONEERIPAITA! 
Kaksipuoleinen painatus valitsemallasi 

selkätekstillä 

Tee tilaus osoitteessa vs.lspioneerikillat.net 

Tekstivaihtoehdot: 



RATSASTUKSEN VALTAKUNNALLINEN VETERAANJEN MESTARUUSKILPAILU
AULANGON RATSASTUSKOULULLA 25.8.2012

Tervetuloa Reserviratsastajat ry:n yhteistyössä Hämeen Ratsastajat ry:n kanssajätjestämiin Veteraanien
avoimiin valtakunnallisiin ratsastuksen mestaruuskilpailuihin Aulangon Ratsastuskoulun hiekkapohjaisille
kentille Vanajaveden rannalle Hämeenlinnaan. Kilpailu on avoin vuonna 1962 ja sitä aikaisemmin syntyneille
ratsastaj ille.

Kilpailu suoritetaan kahdessa luokassa, kouluratsastus ja esteratsastus. Molemmissa luokissa kilpaillaan
veteraanimestaruudesta.

Luokka 1: Kouluratsastus, helppo A: 1,2009. (Hyväksytään kanki- tai nivelsuitsitus)

Luokka 2: Esteratsastus, 90 cm, arvostelu AM5
Ikähyvitys: 1952 -1943 syntyneet 80 emja 1942-1933 syntyneet 70 emjne.

ERITYISMÄÄRÄ YKsIÄ

1. Kirjalliset il moittautumiset viimeistään 20.8.2012 sähköpostiosoitteeseen :
hameenratsastajat@virpi.net
Ilmoittautumisesta on käytävä ilmi kilpailijan nimi, syntymäaika, osoite, puhelin, seura,
osallistumisluokat sekä ratsastus uran lyhyt kuvaus esittelyä varten. Lisäksi on ilmoitettava hevosen
nimi ja omistaja.

2. Osallistumismaksu on 30 € ratsastaja, mikä oikeuttaa osallistumaan molempiin luokkiin.
Useammalla hevosella osallistuttaessa lisämaksu on 5 € / hevonen. Maksu on maksettava
viimeistään 20.8.2012 Reserviratsastajat ry:n tilille Nordea FI571 031300 1270862.

3. Molemmissa luokissajaetaan voittajille kiertopalkinnot, kolmelle ensimmäiselle mitalit sekä
sijoittuneille ruusukkeet ja esinepalkintoja.

4. Alustava kilpailuaikataulu: klo 09.00 kouluratsastus, klo 12.00 lounas, klo 13.30 ratsukoiden esittely ja
koulukilpailun palkintojenjako, klo 14.30 esteratsastus, jonka jälkeen on estekilpailujen palkintojenjako.

5. Yhteinen lounas nautitaan luokkien välissä hotelli Aulangolla. Hinta ei sisälly kilpailumaksuun.
6. Hevosilta vaaditaan rokotustodistus, joka on esitettävä kansliassa ennen starttia.
7. Kilpailevalta ratsukolta ei vaadita kilpailulisenssiä.
8. Lähtöjärjestys nähtävillä Hämeen Ratsastajien nettisivuilla hameenratsastajat.sporttisaitti.com viimeistään

23.8.
9. Majoituspaketti tilattavissa suoraan hotelli Aulangosta, puh (03) 658801.
10. Mahdolliset karsinapaikkatiedustelut: Salla Varenti puh. 0503521278
11. Kilpailuun tarvittavia hevosia samoin kuin harjoitteluun tarvittavia hevosia voi tiedustella Salla

Varenti puh. 0503521278
12. Lisätietoja Reserviratsastajat ry, Paavo Vaarela 0505520635 tai Juhani Kuisma 0505520643 ja

Hämeen Ratsastajat ry Marianne Aalto puh. 0505418862
13. Molempienjätjestävien seurojen jäsenet maksavat puolet kilpailumaksusta (l5€).

Paikalla buffetti.

Tervetuloa
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Reserviläinen!  
 
Osallistu Pohjan Partio- harjoitukseen Hiukkavaarassa 15.9. klo 08.00 – 16.9. klo 16.00.  
Pohjan Partioon voivat osallistua kaikki reserviläiset puolustus- tai koulutushaarasta  
riippumatta.  
Kouluttajina kahdeksalla (8) rastilla toimivat osaavat reservinupseerit ja – aliupseerit.  
Koulutuksessa keskitytään korkeatasoiseen käytännön opetukseen, ei pitkiin siirtymisiin.  
Harjoituksessa ammutaan mm.  reserviläiskiväärillä ja sotilaspistoolilla.  
 
Reserviläisille jaetaan säänmukainen päällys- ja suojavarustus. Osallistujat muonitetaan  

  taistelumuonalla sekä majoitetaan teltoissa, joihin on varattu jokaiselle makuupussi ja    
  kenttäpatja.  
 
  Ilmoittaudu ensisijaisesti MPK:n tiedonhallintajärjestelmään www.mpk.fi /  
  koulutuskalenteri / koulutuspiireittäin / Pohjois-Pohjanmaa / Pohjanpartio   
  Tiedustelut Sakari Sumén 040 356 1216 tai Seppo Suhonen 040 552 4678  
 
  Voit ilmoittautua yksin tai muodostaa oman partion (jokainen ilmoittautuu kuitenkin  
  henkilökohtaisesti järjestelmään). Partiot muodostetaan ja täydennetään harjoituksen  
  alussa.  
 

 

     Tule mukaan! Harjoituksesta saat kaksi korvaavaa kh- päivää. Kurssi 
     on maksuton.    
 
   Pohjan Partion johto ja kouluttajat 

http://www.mpk.fi/



