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1. TURVALLISUUS JA PUOLUSTUS 2012
MESSUJEN SALDO OLI YLI 13.000 KÄVIJÄÄ
KIITOS VIERAILUSTASI

Lahden messukeskuksessa oli viime viikolla vilinää torstaista lauan-
taihin. Tosin sitä olisi saanut olla paljon enemmänkin, mutta ollaan
tyytyväisiä, etteivät kaikki lannistuneet taivassuihkuista. Kävijämäärään
saattoi vaikuttaa sekin, että tällä kertaa PV:n mittava kalustonäyttely
puuttui. Messuille odotettiin 15.000 vierailijaa, mutta noin 13.200 on
ihan mukava määrä sekin.

Kolme päivää kestäneen suurtapahtuman teema oli ”Yhdessä turval-
liseen arkeen”. Päätavoitteena oli antaa messuvieraalle käsitys siitä,
mitä on yhteiskunnan kokonaisturvallisuus ja miten se varmistetaan so-
tilasammattilaisten, siviiliammattilaisten sekä kansalaisten yhteistyöllä.

Tasainen vierailijoiden virta ja vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta
kiinnostuneiden kysymykset ilahduttivat Maanpuolustuskiltojen liiton
messuosaston esittelijöitä. Kuvassa oikealla Lauri Säämänen Ratsu-
mieskillasta (Lahden Eskadroona) esittelee messuvieraille liiton julkai-
suja.

Kolmas kuva ylhäältä => Puolustusvoimain komentaja, kenraali Ari
Puheloinen vieraili MPKL:n messuosastolla. Puolustusvoimat esiintyi
messuilla uudella ”Kaikkien puolustusvoimat” -elokuvalla, jota esitettiin
puolen tunnin välein. Komentajan kanssa kuulumisia vaihtaa messu-
osastomme esittelijä perinnepuvussaan, Jukka Santavuori Ratsumies-
killasta (Lahden Eskadroona).

Kuva alaoikealla => Varusmiessoittokunnan soittajat ehtivät kierrellä
tutustumassa näytteilleasettajien tarjontaan upeiden esiintymistensä
välissä. Soittajien kanssa keskustelee Kimmo Laaksonen Sotilaspoliisi
Eskadroona Lahden Killasta.

Turvallisuus ja Puolustus 2012 -messutapahtuma järjestettiin nyt kuu-
dennen kerran. Tapahtuma pidettiin ensimmäisen kerran vuonna 1992
Helsingin Jäähallissa, teemana oli maanpuolustus ja pääesittelijöinä
Puolustusvoimat ja maanpuolustusjärjestöt. Sen jälkeen tapahtuma on
pidetty Helsingin, Jyväskylän ja Tampereen messukeskuksissa. Tämä
oli toinen kerta Lahdessa ja teema on kasvanut maanpuolustustukses-
ta kokonaisturvallisuuteen sekä esittelijöiden kirjo laajaksi otannaksi
maanpuolustuksen edustajia, viranomaisia ja yrityksiä. Seuraavan ker-
ran tämä interaktiivinen suurtapahtuma järjestetään vuonna 2016.

Kuvat: Puheloisen vierailukuva Marko Patrakka, muut kuvat Inga-Katrii-
na Heinonen. Lisää messutunnelmia on mpkl. -uutispalstalla. 

Toimisto tiedottaa

1.

4. Kiitos!
MPKL kiittää lämpimästi kaikkia messuosastonsa järjesteli-
jöitä ja esittelijöitä Spol Eskadroona Lahden Killasta ja Ratsu-
mieskillasta. Hienoa työtä!

* Elomaa Jukka * Patrakka Marko
* Hännikäinen Jarmo * Santavuori Jukka
* Johansson Petri * Säämänen Lauri
* Kuosmanen Jarmo * Vento Timo

* Laaksonen Kimmo



2. SOTAVAHINKOSÄÄTIÖN KUNNIAKIRJAT

Lahden messuilla jaettiin Sotavahinkosäätiön tunnustuspalkintojen
kunniakirjat RES:n, RUL:n ja MPKL:n palkituille. Kadettikunta jakoi
omansa toisessa tilaisuudessa. Maanpuolustuskiltojen liitosta kunnia-
kirjan saivat

* Ratsumieskilta 2.500 euroa, vastaanotti Jukka Elomaa (yläkuvassa
oikealla),
* Jääkärirykmentin Kilta 2.500 euroa, vastaanotti Asta Ruuskanen (ylä-
kuvassa vasemmalla) ja
* Porin Rykmentin - Porin Prikaatin Kilta 1.500 euroa, vastaanotti Rai-
mo Salo (kuvassa oikealla).

Suomenlinnan Rannikkotykistökillan (1.500 euroa) kunniakirja luovutet-
tiin killan 50-vuotisjuhlissa Suomenlinnassa.

Alakuvassa vasemmalla Sotavahinkosäätiön puheenjohtaja Peter Kütt-
ner, palkittuja sekä oikealla säätiön varapuheenjohtaja Jaakko Valve.
Tarkemmin myönnetyistä palkinnoista voit lukea juuri ilmestyneestä
Maanpuolustajasta ja mpkl. -uutispalstalta (7.6.). 

3. HENKILÖEHDOTUKSIA LIITTOHALLITUKSEEN

Liittovaltuuston syyskokous pidetään Pohjois-Karjalan prikaatissa klo
12:00-17:00 lauantaina 24.11. Kutsu ja kokousmateriaali lähetetään
liittovaltuuston jäsenille.

Kokouksessa valitaan jäsenet liittohallituksen erovuoroisten tilalle.
Erovuorossa ovat: Boström Per-Elof (Vaasan kiltapiiri ry), Hakkarainen
Arno (Suomenlinnan Rannikkotykistökilta ry), Suhonen Seppo (Pohjan
Pioneerikilta ry) ja Yrjönsalo Heimo (Autojoukkojen Helsingin Kilta ry).
Kokouksessa valitaan lisäksi liittohallituksen jäsen yhdeksi vuodeksi
(2013) Marko Patrakan tilalle hänen siirryttyään liiton 1. varapuheen-
johtajaksi.

Henkilöehdotukset lähetetään viimeistään keskiviikkona 31.10. sähkö-
postiin toiminnanjohtaja@mpkl. . Ehdotuslomake löytyy Sebaconista 
tai saat sen toimistolta.

4. TULE MAANPUOLUSTUSJUHLAAN JOENSUUHUN

Liiton valtakunnallinen maanpuolustusjuhla pidetään sunnuntaina
25.11. Joensuussa Itä-Suomen yliopiston Carelia-salissa (kuva:
www.kaupunkiyhdistys.jns. ). Katso tarkempi info tiedotteen liitteestä. 
Tervetuloa Pohjois-Karjalaan, isänmaallisten sydänten Joensuuhun.

1.

4.



5. KILTATIEDOTTAJIEN KOULUTUSPÄIVÄ
VIELÄ EHDIT ILMOITTAUTUA

Kiltatiedottajien koulutuspäivä pidetään lauantaina 13.10. hotelli Vaa-
kunassa Hämeenlinnassa. Koulutuspäivän teema on perinteinen
printtiviestintä. Viestinnän moniammattilainen Juha Aaltonen TK-Tiedo-
tuskillasta kertoo ulkoisesta tiedottamisesta ja teettää osallistujilla leh-
distötiedotteeseen ja/tai lehtiartikkeliin liittyviä tehtäviä. Taina Ruottinen
Sanataika Ky:stä antaa vinkkejä kieliopin kiemuroissa.

Tiedotteen liitteenä oleva ohjelma on lähetetty kiltojen puheenjohtajille
ja sihteereille jaettavaksi eteenpäin kiltojen tiedotusvastaaville. Kurssil-
le mahtuu 30 ensimmäistä ilmoittautujaa. Koulutus on osallistujille mak-
suton lukuunottamatta mahdollisia matkakuluja.

6. ITSENÄISYYSPÄIVÄN KILTARISTIT

Kiltaristiesitysten määräpäivä lähenee. Muistathan, että esitysten on
oltava toimistolla viimeistään keskiviikkona 15.10. Esityslomake löytyy
Sebaconista tai saat sen toimistolta. Nyt esitettävien kiltaristien myön-
tämispäivä on 6.12.
Voit seurata huomionosoitusesitysten määräpäiviä liiton tiedotteiden
toimintakalenterista.

7. POHJOISMAISET KILTAPÄIVÄT 2013

Pohjoismaiset kiltapäivät järjestetään Karjalan
prikaatissa Vekaranjärvellä to-su 6.-9.6.2013.
Ilmoittautuminen kiltapäiville alkaa vuodenvaihteen
jälkeen. Ilmoittautumisen määräpäivä on 15.4.2013.
Älä siis ilmoittaudu vielä. Ilmoittautuminen tehdään
lomakkeella, joka lähetetään ensi vuoden ensimmäi-
sen tiedotteen mukana. Lomakkeen voi myös pyytää
toimistolta.
Suomesta kiltapäiville mahtuu mukaan 60 osallistujaa.
Osallistumismaksuksi arvioimme 230-250 euroa.
Kuvassa oikealla osallistujamaiden liput liehuvat
kiltapäivien kunniaksi Karlskronassa 2009.

8. MPKL 50 VUOTTA

Maanpuolustuskiltojen liitto viettää ensi vuonna
puolen vuosisadan juhlavuottaan.

Liiton 50-vuotisjuhla järjestetään Helsingin yliopiston
juhlasalissa perjantaina 19.4.2013.

Juhla on avoin kiltojemme jäsenille.

Laita jo merkintä kalenteriisi ja seuraa lisätietoja
liiton tiedotteista, nettisivuilta ja lehti-ilmoittelusta
lähempänä ajankohtaa.

Kiltatiedottajien koulutus-
päivä 13.10. klo 9:00-17:00

Ilmoittaudu 8.10. mennessä
toimisto@mpkl.fi tai
040 554 8805

Muista mainita
* nimi
* kilta
* sähköpostiosoite
* puhelinnumero

Tule mukaan.
Parhaiten opimme
toinen toisiltamme.



Lentotekniikan Kilta
Lentotekniikkapäivät pe-la 26.-27.10.
Hotelli Kaarle, Kokkola
Lisätietoa on tiedotteen liitteessä sekä Maanpuolustajassa.

Varsinais-Suomen kiltapiiri
Kiltapiiri muistuttelee jo hyvissä ajoin perinteisestä Kenraalintien marssista,
joka järjestetään lauantaina 20.4.2013 Turun Kakskerrassa. Kuntomarssin
tarkoituksena on edistää kaikenikäisten marssi- ja liikuntaharrastusta. Marssin
suojelija on kreivitär Karin-Birgitte Ehrnrooth. Ensimmäisen marssin itseoikeu-
tettuna suojelijana oli jalkaväenkenraali Adolf Ehrnrooth keväällä 2003.
Lisätietoja => marssinjohtaja Sami Kivilähde, 040 590 0500 tai
sami.kivilahde@kannustalo. 

Etelä-Suomen kiltapiiri
Kiltapiirin syyskokous pidetään Döbelninkatu 2:n auditoriossa tiistaina 9.10.
klo 18:00. Jäsenkillat voivat lähettää kokoukseen valtakirjalla yhden edusta-
jan. Myös muut kiltojen jäsenet ovat tervetulleita keskustelemaan yhteisistä
asioista. Kokouksessa valitaan muun muassa edustajat kiltapiirin hallituk-
seen. Osa erovuoroisista on ilmoittanut jättäytyvänsä jatkoehdokkuudesta.
”Jäsenkillat, valmistautukaa esittämään omia ehdokkaitanne hallitukseen”,
Risto Pohjanpalo tervehtii.
Lisätietoja => risto.pohjanpalo@welho.com

Pohjanlahden Laivastokilta
Kilta vastaanotti lukuisten yhdistyksen, kiltojen ja muiden
yhteisöjen onnitteluja 30-vuotisjuhlassaan Vaasan varuskunnan
sotilaskodissa 15.9. Tervehdyksensä toivat muun muassa
Vaasan kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Håkan Nordman,
PV:n Pohjanmaan aluetoimiston komentaja Jukka Ranta ja
killan kummialuksen, miinalaiva Pohjanmaan aluksen päällikkö,
komentajakapteeni Mika Raunu. Juhlapuheen piti MPKL:n
puheenjohtaja Pauli Mikkola. Juhlassa palkittiin ansioristein ja
levykkein kuusi ansioitunutta jäsentä sekä kaksi yhtei-
söä.
Kuvassa oikealla miinalaiva Pohjanmaan upseerit onnittelevat
30-vuotiasta kiltaa päällikkönsä, komentajakapteeni Mika Rau-
nun johdolla. Kuva: Killan arkisto

Rukajärven suunnan historiayhdistys
Yhdistys laski seppeleen 69-vuotiaana edesmenneen kenraalimajuri Erkki
Johannes Raappanan haudalle Joensuussa 14.9.,
jolloin tämän kuolemasta tuli kuluneeksi 50 vuotta.
Kuvassa oikealla rajakapteeni Tauno Oksanen pitää
kunnioittavaa muistopuhetta Raappanan elämästä ja
ansioista. E. J. Raappana tunnetaan korpikenraalina,
joka johti 14. divisioonan hyökkäystä Rukajärvelle
1941 ja toi Suomelle viimeisen suuren torjuntavoiton
Ilomantsissa 1944. Kuva: Killan arkisto

Reserviratsastajat
Länsi-Väylä julkaisi jokin aika sitten jutun MPKL:n
jäsenyhdistyksestä. Reserviratsastajat sai näin hie-
noa näkyvyyttä sekä lisää tunnettuutta nimelleen ja
toiminnalleen. Tiedotteen liitteenä on jutun esittely-
sivu. Saat pyynnöstä koko artikkelin pdf-versiona
sähköpostiisi.

Killat kertovat



Ratsumieskilta
Ratsuväen perinteiden säilymisen eteen jalustintuntumalla
ponnisteleva kilta vietti 50-vuotisjuhliaan näyttävästi Lah-
dessa Breitenfeldin taistelun muistopäivänä 7.9.
Katselmus ja ohimarssi olivat Hennalan lippukentällä ja
koivukujalla. Killan ratsukot esiintyivät Lahden kauppato-
rilla suurelle yleisölle yhdessä Varusmiessoittokunnan ja
sen kivääriryhmän kanssa.
Juhlan yhteydessä kilta julkisti myös juhlakirjansa
”50 vuotta aselajin kulttuuria ja
perinteitä”, jota myytiin myös Turval-
lisuus ja Puolustus 2012 -messuilla
MPKL:n osastolla.
Juhlapäivän upeat kuvat:
Jani Huurne

Nettiosoitteessa www.jaakkovalve. 
voit lukea blogin killan 50-vuotis-
juhlasta.



Pv:n pute pirisee
* Puolustusvoimain komentaja, kenraali Ari Puheloinen on ilmaissut huolensa
Suomen sotilaallisen puolustuskyvyn säilymisestä vuosikymmenen lopusta
eteenpäin. Voit lukea mpkl. -uutispalstalta (10.9.) kenraalin tervehdyspuheen, 
jonka hän piti 202. Maanpuolustuskurssin avajaisissa Helsingissä.

* Puolustusvoimauudistuksen henkilöstösuunnittelun ensimmäinen vaihe päät-
tyi tämän viikon maanantaina. Suunnittelun tuloksena noin 11.900 henkilöä on
voitu kohdentaa uuden organisaation mukaisiin tehtäviin. Muutoksen kohteena
oleviksi määritetään 865 henkilöä, jotka ovat etusijaisia hakijoita puolustusvoi-
missa avoinna oleviin tehtäviin. Puolustusvoimissa on 12.300 tehtävää vuonna
2015; noin 8.000 sotilas- ja noin 4.300 siviilitehtävää.
Henkilöstösuunnittelu jatkuu seuraavaksi muutoskeskusteluilla lokakuussa.
Haku avoimiin tehtäviin aloitetaan tammikuussa 2013. Jokaiseen hallintoyksik-
köön on koulutettu tukihenkilöstöä tukemaan muutoksenalaisen henkilöstön
omaehtoista työhön hakeutumista ja kouluttautumista.
Tarkempaa infoa löydät PV:n sivuilta www.puolustusvoimat. 

* Heinäkuun 2012 saapumiserässä palveluksen aloitti noin 13.300 alokasta,
joista ensimmäisen kahdeksan palvelusviikon jälkeen keskeyttäneitä oli 11,5
prosenttia. Vastaava luku oli viime vuoden heinäkuussa 10,6 prosenttia. Kes-
keyttämisluvuissa ei ole havaittavissa tilastollisesti suuria muutoksia viime
vuosina. Tammikuussa palveluksen aloittavien saapumiserien keskeyttämisten
prosentuaalinen osuus on ollut viime vuosina suhteellisesti korkeampi verrattu-
na heinäkuun saapumiseriin. Tämän vuoden tammikuun saapumiserällä kes-
keyttämisprosentti oli 14,1.
Yleisimmät syyt varusmiespalveluksen keskeytymiselle ovat mielenterveyden
ja käyttäytymisen häiriöt (noin 41 %) sekä tuki- ja liikuntaelinten sairaudet ja
oireet (noin 20 %), Muita syitä ovat esimerkiksi muut sairaudet, erilaiset vam-
mat ja ylipaino.
Osa palveluksen keskeyttäneistä palaa suorittamaan palveluksen loppuun
myöhemmin. Keskeyttämislukuja seurataan puolustusvoimissa ja niihin reagoi-
daan tarvittavalla ohjeistuksella sekä toimenpiteillä.

ARMEIJAN SILMÄNÄ JA KORVANA
Nyt paljastuu, miten puolustusvoimien sotilastiedustelu torjui Suomeen koh-
distuneita uhkia kylmän sodan keskellä. Kenraali Raimo Heiskanen toimi PV:n
tiedustelupäällikkönä yli 10 vuotta, pidempään kuin kukaan tähän saakka.
1970-luvun kiivastempoisessa ilmapiirissä sotilastiedustelu oli Suomen ja sen
asevoimien tarkimmin vartioitu salaisuus, ja Heiskanen Puolustusvoimain
komentajan Lauri Sutelan luottomies. Myös presidentti Urho Kekkonen oli tyy-
tyväinen saamiinsa tiedustelutietoihin.Sotilastiedustelu oli Heiskasen aikana
kovaa taistelua idän ja lännen rajalla. Historiallinen teos tarjoaa kansainväli-
sestikin harvinaisen näköalapaikan tiedustelupalvelussa toimineen vaikuttajan
työhön. Eversti Pertti Suominen
(s. 1944) on kirjoittanut useita tietokirjoja ja hänellä on takanaan arvostettu
sotilasura.

Armeijan silmänä ja korvana
Pertti Suominen
Noin 400 sivua, 145 x 215 mm, kuvaliitteitä
Julkaisuaika 9/2012
Otava tarjoaa kiltalaisille hintaan 26,90 (ovh. 34,70) + toimituskulut 5e määräs-
tä riippumatta.
Tarjous on voimassa 15.10. asti.
Tilaukset => ritva.kytohonka@otava.  tai 0400 848 242

Kiltalaisen viihdenurkka



KENTTÄPOSTIA SOTASENSUURIN TAKAA
Rukajärven suunnan historiayhdistys kertoi uutuuskirjasta
”Rukajärven luutnantti, Kenttäpostia sotasensuurin takaa”.
Kirjassa on kenraaliluutnantti Ermei Kannisen Rukajärven
rintamalta lähettämien kirjeiden otteita sekä hänen kirjoit-
tamansa selvitys, mitä tuona aikana rintamalla todella ta-
pahtui. Lisäksi kirjassa on kaikki hänen Rukajärven suun-
nan sodanaikaiset valokuvansa. Kirjan lopussa on rajakap-
teeni Tauno Oksasen kirjoitus Rukajärven suunnan taiste-
luista karttapiirroksineen ja valokuvineen.
Kirjaa voi tilata netistä www.antikka.net. Sen hinta on 30
euroa + lähetyskulut.
Teos on mustavalkoinen, kovakantinen ja A4-kokoinen.
Siinä on 135 sivua ja 96 valokuvaa ja karttapiirrosta.
LIsätietoja => tenho.tikkanen@gmail.com tai
040 540 8045.

YOUTUBE ON MYÖS KILTALAISEN
LÖYTÖNURKKA
Nettiosoitteesta www.youtube.com löytyy paljon
kiinnostavaa myös vapaaehtoiselle maanpuolus-
tajalle, esimerkkinä 9-minuuttinen video
hakusanoilla ”ratkaisu Ilomantsissa”.
Kaatiolammen taistelualue Öykkösenvaaran itä-
rinteellä on paikka, jossa 21. Prikaati eli ”Ventti-
prikaati” löi oven kiinni hyökkääjän päävoimilta ja
aloitti niiden saarrostustoimet.
Surffaa saitille ja klikkaa kuva eläväksi.

Kokonaisturvalliset messut Lahdessa olivat kansalaiselle ponteva paketti
kaiken varalta varautumiseen. Tähän vuodenaikaan kuuluu yksi erittäin
tärkeä varautumisen vempain.
Pikku-Maija puuhasteli sisarustensa kanssa. Kohta hän kipaisi äidin luokse
ja pyysi: ”Anna äiti kolme heijastinta. Me leikitään pimeetä!”
Niin tuntuu leikkivän moni muukin, mutta on unohtanut pyytää leikkiin ne
heijastimet. Tuolla aamukuuden säkkipimeydessä ajaessa heijastittomia
tummavaatteisia on aivan mahdoton nähdä. Nyt, kun itse autoilen aamu-
kuuden säkkisynkässä, ymmärrän oikeasti, miten ”tosi pimee” sitä silloin
on. Messuilta lähtikin mukaan turvallisen oloinen nippu heijastimia.

Näyttävyyttä kiltojen syysretkiin,

t. Inga

Ei leikitä pimeetä
(c) ikh:
Seittiä ja sumua
kantahämäläi-
sessä syysaamussa



Määräpäivä = pitää olla perillä liiton toimistolla

Lokakuu 2012
la 13.10. Kiltatiedottajien koulutuspäivä
ma 15.10. Kiltaristiesitysten määräpäivä (myönnetään 6.12.)
ti 16.10. Liittohallituksen kokous

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

Joulukuu 2012
pe 7.12. Liittohallituksen kokous

Tammikuu 2013
ti 15.1. Valtiollisten kunniamerkkien määräpäivä (myönnetään 4.6.)

Helmikuu 2013
la 2.2. Turvallisuuspolitiikan seminaari Santahaminassa

HUOM. Seminaarin ajankohtaa on siirretty.

Maaliskuu 2013
la 16.3. Liittovaltuuston kevätkokous Helsingissä (alustava päivämäärä)
su 31.3. Kilta-ansiomitaliesitysten määräpäivä (myönnetään 4.6.)

Huhtikuu 2013
ma 15.4. Kiltaristiesitysten määräpäivä (myönnetään 4.6.)
ma 15.4. PM-kiltapäivien ilmoittautumisten määräpäivä
pe 19.4. Liiton 50-vuotisjuhla Helsingin yliopiston juhlasalissa
la 20.4. Liittokokous Helsingissä

Kesäkuu 2013
to-su 6.-9.6. PM-kiltapäivät Vekaranjärvellä

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 €

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



MAANPUOLUSTUSJUHLA
25.11.2012
JOENSUU

Maanpuolustuskiltojen liiton perinteinen maanpuolustusjuhla on tänä
vuonna Joensuussa. Juhlapaikka sunnuntaina 25.11. on Itä-Suomen yli-
opiston Carelia-sali osoitteessa Yliopistokatu 4, Joensuu.

Kahvitarjoilu klo 12.00
Juhla alkaa klo 13.00
Tumma puku / paraatipuku ja kunniamerkit

Seuraa tarkempia ohjelmatietoja lähempänä ajankohtaa kotisivujemme
www.mpkl.  tapahtumissa tai tiedustele liiton toimistolta 

* arkisin virka-aikana 040 554 8805 tai
* sähköpostitse toimisto@mpkl. 

Maanpuolustusjuhlamme on kaikille avoin kansalaisjuhla, johon on
vapaa pääsy.

TERVETULOA!



Kiltatiedottajien
koulutuspäivä

Lauantaina 13.10.2012 klo 9-17
Sokos Hotel Vaakuna, Hämeenlinna

Possentie 7 (rautatieasemalta noin 150m)

9.00 Hotellin aamiainen (buffet)

9.30 Tervetuloa ja päivän avaus, Arno Hakkarainen

9.40 Killan ulkoinen tiedottaminen ja tunnettuuden lisääminen, Juha Aalto-
nen, TK-Tiedotuskilta ry

10.30 Lehtiartikkeli / lehdistötiedote, workshop, Juha Aaltonen

12.00 Lounas

13.30 Workshopin purku sekä yleistä keskustelua aiheesta, Juha Aaltonen

15.00 Kahvitauko

15.30 Kielenhuollon kiemurat kuriin, Taina Ruottinen, Sanataika Ky

16.50 Päätössanat, Arno Hakkarainen

17.00 Kiitos osallistumisesta ja hyvää kotimatkaa

Kiltatiedottajien koulutuspäivä järjestetään
Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen kurssina.

Antoisaa koulutuspäivää!

t. Maanpuolustuskiltojen liitto ry



LENTOTEKNIIKAN KILTA ry JÄRJESTÄÄ

LENTOTEKNIIKKAPÄIVÄT 26.-27.10.2012 KOKKOLASSA, HOTELLI KAARLESSA

Luennoitsijoiksi ovat lupautuneet:
FT Pertti Korhonen, aiheena lentokonekauppojen vastakaupat ja lentotekniikan kehitys.
INSEVL Pentti Pouttu Kauhavalta, aiheena Lentosotakoulun tulevaisuus.
INSMAJ Kari Korhonen, aiheena Ilmavoimien yhteyskone Pilatus PC 12 NG ja
INSMAJ Harri Korhonen, Hornet hävittäjän käyttö ja tulevaisuus.

Patria Aviation Hallin tehtaalta luennoitsija, aiheena NH 90 kuljetushelikopteri ja
Linnavuoren tehtaalta luennoitsija, aiheena lentomoottoreiden nykyaikaiset korjausmenetelmät.

Päivistä julkaistaan tarkempi ohjelma elokuun loppuun mennessä killan kotisivuilla
www.lentotekniikankilta.fi ja Lentoratas-lehdessä syyskuun lopussa.

Päivien kustannukset ovat yhden hengen huoneessa majoittuen 105 euroa, sisältäen perjantaipäivän
iltapäiväkahvin ja suolaisen leivonnaisen sekä illallisen. Lauantaina aamiainen.
Kahden hengen huoneessa majoittuen 90 euroa, sisältäen edellä mainitut tarjoilut.

Varauksia ottavat vastaan :
Juhani Ronumäki puh 0400-924046, sposti juhani.ronumaki@gmail.com
Pirkka Karaila, 050-4349256, sposti pkaraila@luukku.com

Lentotekniikasta kiinnostuneet joukolla mukaan, paikkoja on rajoitettu määrä!





TILAA PIONEERIPAITA! 
Kaksipuoleinen painatus valitsemallasi 

selkätekstillä 

Tee tilaus osoitteessa vs.lspioneerikillat.net 

Tekstivaihtoehdot: 


