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1. MIKKOLA TARTTUI LIITON OHJAKSIIN

Maanpuolustuskiltojen liiton puheenjohtaja vaihtui 1.1.2012, kun pit-
käaikainen puheenjohtaja, teollisuusneuvos Erkko Kajander luovutti
tehtävät toimitusjohtaja Pauli Mikkolalle (kuvassa oikealla). HUOM.
Paulille tarkoitetut
sähköpostit lähetetään osoitteeseen puheenjohtaja@mpkl.  

Puheenjohtajan vaihtotilaisuutta vietettiin viime viikolla Helsingissä
ravintola Ostrobotnian juhlakerroksen Chydenius-salissa. Kajanderia
ja Mikkolaa kävivät tervehtimässä lukuisat yhteistyökumppanit sidos-
ryhmistä ja veljesjärjestöistä. Vieraiden joukossa nähtiin muun muassa
henkilöstöpäällikkö, kontra-amiraali Antero Karumaa (PV), kanslia-
päällikkö, kenraaliluutnantti Arto Räty (PLM), vapaaehtoisen maan-
puolustuksen tarkastaja, eversti Pertti Laatikainen (PV), puheenjohtaja
Peter Küttner (Sotavahinkosäätiö), puheenjohtaja Satu Mustalahti
(Sotilaskotiliitto), puheenjohtaja Juha Korkeaoja (MPK), pääsihteeri
Lotta Mertsalmi (NVL), toiminnanjohtaja Pertti Suominen (Tammenleh-
vän Perinneliitto), toiminnanjohtaja Janne Kosonen (RUL), asiamies
Markku Arola (MPT), päätoimittaja Mirva Brola (Reserviläinen-lehti),
kunniapuheenjohtaja Erkki Inkinen (MPKL), ministeri Matti Louekoski
(Maanpuolustuskiltojen säätiö) ja liittovaltuuston puheenjohtaja, toimi-
tusjohtaja Matti Vuoria (MPKL). Kuva oikealla: Kajanderille luovutettiin
MPKL:n pienoislippu nro 5. Aiemmin lippuja on luovutettu kaksi vuonna
1989 ja kaksi vuonna 1992.

Kuvat alla => 1. Tervehdyksensä esittää 87-vuotias kenraali Jaakko
Valtanen, joka toimi Puolustusvoimain komentajana vv. 1983-1990. 2.
Sotilaskotiliiton puheenjohtaja Satu Mustalahti. 3. Rajavartiolaitoksen
esikuntapäällikkö, prikaatikenraali Pasi Kostamovaara. 4. Vapaaehtoi-
nen maanpuolustuksen tarkastaja, eversti Pertti Laatikainen. 5. Puo-
lustusministeriöstä pääsihteeri Asko Valta ja kansliapäällikkö, kenraali-
luutnantti Arto Räty. 6. Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen edustajina
Pertti Ruotsalainen, Pekka Tuunanen, Harri
Kainulainen ja Juha Korkeaoja.

Toimisto tiedottaa

1.
2.

3.

4. 5. 6.



2. LIITTOHALLITUS KOKOONTUU

Liittohallituksella on järjestäytymiskokous Döbelninkadulla ensi viikon
perjantaina. Kokouksen asialistalla on muun muassa 2. varapuheen-
johtajan valinta sekä liittohallituksen toimikuntien valinta alkaneelle
vuodelle.
Liittohallituksen uuden jäsenen, Juha Suonperän, lähikuvassa-esittely
löytyy ensi viikolla liiton nettisivuilta www.mpkl.  => Liittohallitus. 

3. LIITTOVALTUUSTO KOKOUSTAA MAALISKUUSSA

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

4. LIITTOKOKOUS PIDETÄÄN HÄMEENLINNASSA

Liittokokous on lauantaina 14.4. Tykistömuseossa Hämeenlinnassa.
Kokouksessa liitolle valitaan 1. varapuheenjohtaja kaudelle 2013-2014,
päätetään jäsenmaksun suuruus vuodelle 2013, hyväksytään tilinpää-
tös 2011 ja valitaan liittovaltuuston jäsenet erovuoroisten tilalle. Ko-
kouskutsu lähetetään rekisteröityneiden kiltapiirien ja kiltojen puheen-
johtajille kaksi viikkoa ennen kokousta. Tuttuun tapaan kokouksessa
palkitaan myös ansiokkaan kiltatyön toimijat.

5. ANSIOKAS KILTATYÖ IKUISTETAAN PALKINTOLAUTASEEN

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 vii-
meistään perjantaina 16.3. eli kiltojen pitää toimia kiltapiiriin päin hyvis-
sä ajoin ennen sitä. Esityslomake löytyy liiton jäsenrekisteristä tai saat
sen toimistolta.
Kuvassa viime vuonna palkittu vuoden kiltalainen Antero Mikkonen
Pohjan Viestikillasta iloitsee siitä, että hänen omistautumisensa kilta-
työlle huomioitiin palkintolautasella ja kunniakirjalla.

6. TURPO RAOTTAA PUOLUSTUSVOIMAUUDISTUKSEN OVEA

MPKL:n perinteinen turvallisuuspolitiikan seminaari on Santahaminas-
sa 28.1. Ilmoittautumisaika seminaariin on päättynyt. Toivotamme kai-
kille osallistujille virikkeellistä lauantaipäivää Santahaminassa.
9:00 Tervetuliaiskahvit
10:00 Seminaarin avaus, MPKL:n puheenjohtaja Pauli Mikkola
10:05-12:00 * Puolustusvoimauudistus, puolustusvoimien operaatio-
päällikkö, kenraaliluutnantti Mika Peltonen
* Poliittiset reunaehdot puolustusvoimauudistukselle
- hallituspuolueiden edustaja, kansanedustaja Ilkka Kanerva (kok)
- opposition edustaja, kansanedustaja Jussi Niinistö (ps)
* Kysymyksiä ja paneelikeskustelu
12:00 Lounas
13:30 Puolustusvoimauudistuksen vaikutukset kansainväliseen toimin-
taan, puolustusministeriö (edustaja varmistuu myöhemmin)
14:30 Puolustusvoimauudistuksen vaikutukset, haasteet ja mahdolli-
suudet järjestöille ja vapaaehtoiselle maanpuolustustyölle, vakuutus-
neuvos Harri Kainulainen
15:30 Puolustusvoimauudistuksen vaikutus kokonaisturvallisuuteen,
Turvallisuus- ja puolustusasiain komitean (TPAK) pääsihteeri, eversti
Aapo Cederberg
16:30 Seminaarin päätös, MPKL:n puheenjohtaja Pauli Mikkola



7. KILTOJEN SIHTEERIT HUOMIO => TOIMINTALOMAKE
2011

Toimintalomakkeet on lähetetty kiltojen sihteereille. Täytetyt lomakkeet

palautetaan viimeistään 15.2. toimistolle.

8. SUOMEN KILTAPÄIVÄT KESÄKUUSSA 2012

Suomen kiltapäivät järjestetään Hämeen Rykmentissä Lahdessa
lauantaina 16.6. Kerromme lisää seuraavissa tiedotteissa, mpkl. -
tapahtumissa sekä kevään Maanpuolustajassa. Kuvassa Hämeen
Rykmentin lippu
(www.puolustusvoimat. ). 

9. MPKL:N AMPUMAKILPAILU KESÄKUUSSA 2012

Perinneaseella ampumisen mestaruuskilpailu järjestetään Lahdessa
lauantaina 9.6. Kerromme tarkemmin seuraavissa tiedotteissa, mpkl.

 -tapahtumissa sekä kevään Maanpuolustajassa. 

10. VALTIOLLISET KUNNIAMERKKIESITYKSET

Kiltoihin on lähetetty valtiollisten kunniamerkkiesitysten laatimiseen
selkeät ohjeet, mutta niihin ei ole perehdytty riittävän huolellisesti. Eni-
ten vaikeuksia tuntuu aiheuttavan ensimmäisen sivun kohta ”Tarkka
perustelu” sekä koko toinen sivu. Ota talteen tämän tiedotteen liitteenä
oleva kunniamerkkiehdotuksen täyttöohje sekä täytetty mallilomake.
Kunniamerkkiehdotuslomakkeen saat liiton toimistosta sähköpostitse
tai Sebacon-jäsenrekisteristä. Antamiamme ohjeita pitää ehdottomasti
noudattaa. Jos lomake on täytetty väärin, kunniamerkin myöntämiselle
ei ole edellytyksiä.

11. KOULUTUSMÄÄRÄRAHAT

Koulutusmäärärahat ovat tästä vuodesta alkaen järjestöjen käytössä.
Aikaisemmin ne olivat korvamerkittyinä MPK:ssa. Kiltapiirien ja kiltojen
puheenjohtajille ja sihteereille lähetetään sähköpostilla ohje sekä en-
nakkosuunnittelulomake koulutusmäärärahojen käytöstä. Kiltapiirien ja
kiltojen on tehtävä ennakkkosuunnitelma rahojen käytöstä ja palautet-
tava se lomakkeessa olevaan määräpäivään mennessä.

12. ASE- JA AMPUMAKOULUTUKSEN MÄÄRÄRAHAT

Ase- ja ampumakoulutusmäärärahoja on jäänyt viime vuodelta käyttä-
mättä ja ne voidaan puolustuministeriön luvalla käyttää tänä keväänä
ampumakortti- ja ampumakorttikouluttajakoulutukseen. Tästäkin lähe-
tetään puheenjohtajille ja sihteereille sähköpostiin tarkemmat ohjeet.

13. KEVÄÄN MAANPUOLUSTAJA

Lehden sisältöä työstetään parhaillaan. Kiltalaiset voivat ehdottaa
aiheita, esittää toivomuksia, vinkata kiinnostavasta haastateltavasta,
tarjota omaa tekstiä. Toimithan ajoissa. Kevätnumeroon tarjottavien
aineistojen pitää olla perillä mielellään tällä viikolla, mutta kuitenkin
helmikuun aikana. Muistathan lähettää kuvat erillisinä kuvatiedostoina,
ei upotettuna tekstin joukkoon. Julkaisemme toimituksen harkinnan
mukaan.
Kuvassa pian kotiutuva varusmies lukee Maanpuolustajaa Tykistöpri-
kaatissa Niinisalossa. Kuva: H.Vettenranta



14. TOIMINTASUUNNITELMA 2012

Muistathan, että liiton toimintasuunnitelma on luettavissa mpkl. -materiaa-
leissa. Voit myös pyytää sen toimistolta.

15. PAINOPISTEALUEET 2012

Liiton toiminnan painopistealueet vuonna 2012 ovat osaava ja maanpuo-
lustustahtoinen kiltalainen, sähköisten palvelujen kehittäminen ja niiden
käytön tehostaminen killoissa sekä talous. Kohdat on avattu tarkemmin
edellisessä tiedotteessa, jonka löydät liiton nettisivuilta tai voit pyytää sen
toimistolta.
Kiltojen on hyvä käyttää liiton painopistealueita apuna suunniteltaessa
killan toimintaa alkaneelle vuodelle.
Painopistealueet löytyvät aina tämän tiedotteen toimintakalenterisivun lo-
pusta.

16. TIEDOTTEEN JAKELU LAAJENI

Tämä tiedote jaetaan joukkopostituksena suoraan jäsenrekisteristämme
kaikille kiltalaisille, joilla on järjestelmässä sähköpostiosoite. Haluamme
näin lisätä tiedottamisemme avoimuutta ja tavoittaa mahdollisimman mo-
nen kiltajäsenen.
Suosittelemme kiltoja huolehtimaan, että kiltalaisten sähköpostiosoitteet
ovat liiton jäsenrekisterissä. Jos killalla on oma Sebacon-käyttäjä, hän vie
osoitteet järjestelmään. Jos killalla ei ole Sebacon-käyttäjää, sähköposti-
osoitteet voi lähettää toimistolle.

Liiton tiedotteessa julkaistaan kiltojen ja kiltapiirien kuulumisia, tapahtumia,
työprojekteja ym. toimintaa, josta myös muut killat voivat poimia ideoita tai
joihin myös muiden kiltojen jäsenet voivat osallistua. Katso tiedotteen en-
simmäiseltä sivulta, millä viikolla seuraava tiedote ilmestyy ja tarjoa ajoissa
uutisesi sähköpostiin toimisto@mpkl. .   

Os. Lauri Törnin Perinnekilta
Kilta kertoo vierailuvinkin Floridan-kävijöille. Floridassa on
pieni museo, jonka nimi on Vapauden Hinta Museo ja sen
on koonnut Harry Manner. Museossa on suurin Suomen
ulkopuolella oleva kooste toisen maailmansodan aikaisia
suomalaisia mitaleita. Lisäksi näytillä on asepukuja, esi-
neistöä sekä lukemista. Museo on avoinna sunnuntaisin
klo 12:00-14:00 ja paikalla on vapaaehtoistyötä tekevät
oppaat. Museo toimii Lantanassa, tarkemmin Finland Hall
eli tuttu Suomi Talo.
Kuva oikealla on museon Lauri Törni nurkkauksesta.
Lisätietoja killan puheenjohtajalta =>
pauliina.laramee@estelina.com

Killat kertovat



Varsinais-Suomen kiltapiiri
Kiltapiiri järjestää jo yhdeksännen Kenraalintie-marssitapahtuman lau-
antaina 21.4. Turussa, Kakskerran saarella. Marssin suojelija on krei-
vitär Karin-Birgitte Ehrnrooth ja lähtölaukaustulikomennon antajaksi on
tarkoitus saada valtakunnan korkean tason edustaja.
Marssin keskuspaikka on Kakskerran saarella oleva Harjattulan kurs-
sikeskus. Valittavana on 25, 18 ja 10 kilometrin pituiset marssireitit.
Marssi ei ole kilpailu, eikä osallistujille mitata aikaa. Juokseminen tai
hölkkääminen ei ole suotavaa.
Lisätietoja => Mikael Kaskelo, kaskelo01@gmail.com tai 040 522 2840.

Pirkanmaan Viestikilta
Kilta on alkanut suunnitella maanantaina 4.6. yhdessä Lylyn viestivari-
kon radiokerhon kanssa (OI3V) kanssa pidettävää Perinneradiotapah-
tumaa.
”Tarkoituksena on saada vanhoja viime sodissa käytettyjä radioita käyt-
tökuntoon tapahtumaan mennessä ja liikennöidä 3,5MHz radioama-
töörijaksolla sekä puheella että sähkötyksellä. Jos mahdollista perus-
tamme yhden Kyynel kaukopartioaseman myös maasto-olosuhteisiin”,
killan puheenjohtaja Veikko Kuumola kertoo.
Tapahtumasta kiinnostuneet, sähkötystaitoiset tai muuten viestinnästä
ja sotahistoriasta 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
Kiltapiirin perinteinen Tattoo-matka lauantaina 4.8. sisältää esityksen
lisäksi linja-autokuljetuksen Helsingistä sekä ruokailun matkan välieta-
pissa. Hinta 48€/hlö. Lähtö Helsingistä klo 9.00, paluu samana päivänä
noin klo 20.30. Paikkoja on vielä jonkin verran jäljellä. Matkalle haluk-
kaat kiltapiirin jäsenkiltojen kiltalaiset voivat ilmoittautua =>
sami.kesajarvi@gmail.com tai 050 604 81.
Kuvat ovat vuoden 2010 Tattoo-tapahtumasta. (So a Virtanen, Hami-
nan kaupunki, Hamina Tattoo)



21. Prikaatin Perinneyhdistys
Yhdistys järjestää perjantaina 1.6. Ilomantsin kunnantalolla so-
tahistoriallisen seminaarin otsikolla ”Operaatioiden johtaminen
Ilomantsissa talvi- ja jatkosodassa”. Esitelmissä tarkastellaan
Ilomantsin alueen sotilasmaantiedettä sekä johtamista talvisodas-
sa, jatkosodan hyökkäysvaiheessa ja kesällä 1944 molempien
osapuolten näkökulmista. Esitelmöitsijöinä kuullaan suomalaisia ja
venäläisiä sotahistorian asiantuntijoita. Seminaaripäivänä on myös
mahdollisuus tutustua Ilomantsin lukuisiin sotahistoriallisiin käynti-
kohteisiin. Tarkempi ohjelma on nähtävissä
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 par-
tioilta odotellaan ilmoittautumisia. Katso tarkempi info tiedotteen
liitteestä. Samaan aikaan Pirkanmaan kiltapiiri järjestää kiltapäivät.
Tapahtuman tutustumiskohteina ovat Panssarimuseo, Tykistömu-
seo, Panssariprikaati sekä tietysti jotos-kilpailun seuraaminen.
Kuvissa on esimerkkejä aiempien vuosien jotos-partiotehtävistä.
Kuvat: Martti Porvali
Lisätietoja => ari.paukkunen@kolumbus.  tai 040 548 1931.

Vaasan kiltapiiri
Kiltapiirin kevätkokous on keskiviikkona 28.3. Katso tarkemmin
tiedotteen liitteestä.

Tykistöprikaatin Kilta
Killan puheenjohtaja Jorma Ruuskanen ja Kankaanpään seudun
Tykistökillan puheenjohtaja Hannu Vettenranta kävivät joulukuun
alussa tervehtimässä kotiutuvia varusmiehiä Tykistöprikaatissa,
Niinisalossa. Palveluksensa loppusuoralla olevat saivat tietoiskun
kiltatoiminnasta yleisesti, aselajikilloista sekä niihin liittymisestä.
Loistava tapa levittää sanaa killoista ja niiden tarjoamista aktivitee-
teista. Lisätietoja =>
hannu.vettenranta@hotmail.  (Kuvat: killan arkisto) 



Uusiin tehtäviin =>
* Komentaja Matti Eskola Pirkanmaan Aluetoimiston päälliköksi Län-
si-Suomen Sotilasläänin esikunnassa 1.2.2012.
* Everstiluutnantti Terho Mustonen on määrätty Etelä-Suomen Huol-
torykmentin komentajaksi.
* Everstiluutnantti Pertti Lahtinen Tykistöprikaatin komentajaksi
1.2.2012.
* Everstiluutnantti Yrjö Sairanen Puolustusvoimien Johtamisjärjestel-
mäkeskuksen esikuntapäälliköksi.
* Everstiluutnantti Aki Mustonen Satakunnan Pioneeripataljoonan
komentajaksi Porin Prikaatiin.
* Everstiluutnantti Petri Olli Kymen Jääkäripataljoonan komentajaksi
Karjalan Prikaatiin.

* Talvisodan syttymisen vuosipäivänä Sanomatalossa suurta kiinnos-
tusta herättänyt Puolustusvoimien näyttely ainutlaatuisista sota-ajan
ja nykypäivän valokuvista muokatuista manipulaatioista on avattu
yleisölle uudelleen. Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston Laituri-
näyttelytilassa. Helsingin kahdet kasvot -valokuvanäyttelyn kaikki
isot, kehystetyt valokuvataulut huutokaupataan Sotiemme Veteraani-
en hyväksi 4. helmikuuta. Huutokauppa järjestetään Laituri-näyttely-
tilassa, Helsingin vanhalla linja-autoasemalla kello 12.30. Meklariksi
on lupautunut toimittaja, reservin majuri Arvi Lind. Helsingin kahdet
kasvot -näyttelyssä on esillä 19 ainutlaatuista kuvamanipulaatiota,
joissa jatkosodan aikaisia mustavalkokuvia ovat Combat Camera
-erikoisvarusmiehet taitavasti yhdistäneet tämän päivän katunäky-
miin täsmälleen samoilta paikoilta.
Huudot maksetaan paikan päällä käteisellä, pankki- tai luottokortilla.
Saadut varat luovutetaan lyhentämättöminä Kansallisen veteraani-
päivän 27.4. pääjuhlassa Espoossa.
Helsingin kahdet kasvot -valokuvanäyttelyyn Laiturissa 10.1.-4.2. on
vapaa pääsy.

Puolustusministeri Stefan Wallin vieraili Vaasassa 17.1.
Teksti ja kuva: Ilkka Virtanen, Pohjanmaan Maanpuolustuskilta

Puolustusministeri Stefan Wallin vieraili tällä viikolla Vaasassa. Hän
piti kaksikielisen esityksen aiheesta ”Puolustuksemme tänään ja
tulevaisuudessa - Försvaret idag och i framtiden”.
Puolustusvoimia odottavien säästöjen ja rakenneuudistuksen val-
mistelu on tulossa päätökseensä lähiviikkoina. Valmisteluvaiheesta
johtuen kuulijat eivät saaneet ministeriltä esityksessä eikä sen jälkei-
sessä kyselytuokiossa mitään yksityiskohtaisia tietoja esimerkiksi va-
ruskuntien tai joukko-osastojen lakkauttamisesta tai yhdistämisestä.
Vaasalaisia olisivat erityisesti kiinnostaneet Dragsvikin varuskunnan
sekä Keuruun ja Niinisalon joukko-osastojen kohtalot.
Wallinin mielestä on selvää, että juustohöyläperiaatteella kustannus-
paineesta ei selvitä. Tarvitaan suuriakin rakenteellisia uudistuksia.
Varuskuntia on lakkautettava ja joukko-osastoja yhdistettävä, hen-
kilökuntaa on vähennettävä ja materiaalin osalta on pitkän aikavälin
ohjelmalla ja keskittymällä turvattava PV:n jatkuva toimintakyky.
Esityksestä välittyi kuitenkin viesti, että puolustuksemme peruspi-
lareina säilyvät yleinen asevelvollisuus, koko maan puolustaminen
alueelliseen puolustusjärjestelmään perustuen, kansainväliseen krii-
sinhallintaan osallistuminen sekä kansalliseen turvallisuuteen liittyvä
viranomaisyhteistyö.
Varuskuntien lakkauttamisia murehtiville ministeri viestitti, että Suo-
mea ei nykyoloissa puolusteta varuskunnista, ei ainakaan puolityh-
jistä. Ja yleisesti: ”Kun univormu kutistuu, niin lihakset tulevat parem-
min näkyviin”.

Pv:n pute pirisee



13. SOTAHISTORIALLINEN MATKA / TAIPALE-ÄYRÄPÄÄ

Aikamatkat tarjoaa mahdollisuuden lähteä mukaan sotahistorialliselle
matkalle talvisodan taistelupaikoille oikeaan vuodenaikaan. Teemana
on ”JR23:n eli Laurilan rykmentin jalanjäljillä”. Matkalla käydään Antti
Tuurin Talvisota-romaanin ja Pekka Parikan samannimisen elokuvan
keskeisillä kohteilla. Mukaan tulee kaksi opasta ja sotatapahtumat
kerrotaan sekä hyökkääjän että puolustajan näkökulmasta.
Äyräpään kirkonmäelle aletaan rakentaa turistikeskusta ja nyt lienee
viimeinen tilaisuus käydä Kevyt Osasto 8:n vastaiskureitti, joka on
jäämässä rakennelmien alle. Nurmolaisten eskadroona ei ollut myö-
hässä, vaikka väärä legenda aiheesta pääsi myöhemmin syntymään.
Vastaisku käynnistyi käskettynä ajankohtana 5.3.1940 klo 5.55.
Katso tarkempi info ja matkaohjelma tiedotteen liitteestä.

13. KORSUORKESTERI TUO KIRJEEN SIELTÄ JOSTAKIN

Korsuorkesteri on marssinut vahvasti viihteen etulinjassa jo yli 20
vuotta. Orkesterin ideologia on ollut aina selkeä: isänmaallisuudesta
ja omasta linjasta on säilytetty vankka ote. Korsuorkesterin vuosi
2012 avataan Kirje sieltä jostakin -konserttisarjalla, jonka tähtikaar-
tissa ovat mukana myös Pertti Keihäs ja vuonna 1999 orkesterista
pois jäänyt solisti Pekka Hartonen. Konserteissa kuullaan vaikuttavia,
unohtumattomia kappaleita sota-ajalta sekä ikimuistoisia menneiden
vuosien helmiä, jotka soivat taiteilijajoukon voimalla komeasti.

KONSERTIT
su 29.1. Turku, Konserttitalo
ma 30.1. Imatra, Kulttuuritalo Virta, Karelia-sali
ti 31.1. Kitee, VesPeli

Konsertit alkavat klo 19. Liput 25 euroa Lippupalvelusta.
Ryhmälipputiedustelut => tea.nurmi@auraviihde.  tai 044 7843 225. 
Ryhmäale -10% min. 30 henkilöä.

Tuota näkyä se nyt vihdoin antaa pirttien ikkunoista.
Ja tuosta näystä minä tykkään. Tähän vuodenaikaan.
Tervetuloa myös muutama miinus mittariin, niin ei
käy niin kovin työstä tuo eteneminen. Se kun tuppaa
olemaan raskaansorttista suojakelin lumi, vallankin
kun sitä tarjoillaan piirun verran enemmän kuin
tilattiin. Ilmojen haltija tuntuu olevan ääripäiden
heppu. Mutta ei se mitään.

Hypellään me nietoksissa hoitelemaan ensivaiheen
velvollisuus ja jännäillään sitten ketkä ottavat kaksin-
taistelun valtakunnan lautasista.

Lupsakkaan lumivalkoista vuoden alkua kiltoihin,

t. Inga

Tekemistä ja toimintaa

Rati-riti-ralla



Määräpäivä = pitää olla perillä liiton toimistolla

Tammikuu 2012
pe 27.1. Liittohallituksen järjestäytymiskokous
la 28.1. Turvallisuuspolitiikan seminaari Santahaminassa

Maaliskuu
la 17.3. Liittovaltuuston kevätkokous Helsingissä
la 31.3. Kilta-ansiomitaliehdotusten määräpäivä

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

Kesäkuu
ma 4.6. Lippujuhlapäivän buffet Ritarihuoneella
la 9.6. MPKL:n perinneaseampumamestaruuskilpailu Lahdessa
la 16.6. MPKL:n Suomen kiltapäivät Lahdessa

Syyskuu
27.-29.9. Turvallisuus ja Puolustus 2012 -erikoismessut Lahdessa

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

Liiton 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



Ohje kunniamerkkiehdotuslomakkeen täyttämiseen

Valtiolliset kunniamerkit myönnetään ansioista. Liiton kautta menevissä kunniamerkkiehdotuksissa se
tarkoittaa ensisijaisesti ansioita kiltatoiminnassa ja vapaaehtoisessa maanpuolustustyössä.

Esitys tulee täyttää käyttäen kunniamerkkien esityslomaketta. Vapaudenristin esittämiseen on oma
lomakkeensa (löytyvät liiton internetjäsenrekisteristä). Lomake täytetään sähköisesti sen takia, että toimisto
pystyy korjaamaan mahdolliset kirjoitus- ja muotovirheet. Toimistossa ei ole resursseja ”puhtaaksi
kirjoittamiseen” jos lomake lähetetään vain paperiversiona.
Lomake on lähetettävä sähköisessä muodossa liiton toimistoon toiminnanjohtajalle toiminnanjohtaja@mpkl.fi.

Lomaketta ei allekirjoita yhdistys, vaan ehdottaja on Maanpuolustuskiltojen liitto ry ja allekirjoittaja
liiton puheenjohtaja.

Jäsenkillan hallituksen tulee lähettää kunniamerkkiehdotuksensa Maanpuolustuskiltojen liiton toimistoon siten,
että ne ovat perillä viimeistään 15.1. vuosittain.

Ehdotuslomakkeen ensimmäinen sivu

1. Henkilötiedot
Kohtaan ”Virka, toimi tai ammatti” laitetaan henkilön sen hetkinen tehtävä (esim. osastopäällikkö,
varastonhoitaja). Jos henkilö on jäänyt tehtävästään eläkkeelle, laitetaan tehtävänimikkeen perään sana
eläkkeellä . Esim: Osastopäällikkö, eläkkeellä
Kohtaan ”Valtion/kunnan/yksityisen palveluksessa alkaen” laitetaan vuosiluku, jolloin henkilö on aloittanut
työuransa.
Kohtaan ”Nykyinen palkkausluokka, jos julkisessa palveluksessa” laitetaan valtion tai kunnan palkkausluokka,
jos henkilö on julkishallinnon palveluksessa.
Kohtaan ”Nykyisessä virassa tai toimessa alkaen” laitetaan vuosiluku, jos henkilö on vielä työelämässä. Jos
henkilö on eläkkeellä, kohta jätetään tyhjäksi.

2. Tarkka perustelu
Tämä kohta näyttää tuottavan eniten vaikeuksia. Jos henkilö on aikaisemmin saanut valtiollisen kunniamerkin,
niin sen myöntämisen jälkeen on hänelle täytynyt tulla lisää ansioita.

Esimerkki: henkilö on saanut Suomen Leijonan Ritarikunnan Ritarimerkin (SL R) v. 2000 ansioistaan
kiltatoiminnassa ja vapaaehtoisessa maanpuolustustyössä. Hänelle ehdotetaan v. 2010 Suomen Valkoisen
Ruusun Ritarikunnan 1. luokan ritarimerkkiä (SVR R I). Vuosina 2001-2009 hänelle on täytynyt kertyä lisää
ansioita (=toimintaa luottamustehtävissä, kouluttajana, erilaisten projektien johtajana jne.).
Pelkästään vanhoilla, vuoteen 2000 päättyvillä ansioilla on kunniamerkkiä turha lähteä esittämään. Ansioiksi
eivät myöskään riitä pelkät jäsenyydet lukemattomissa maanpuolustusyhdistyksissä vuosina 2001-2009.

Perusteluiksi ei laiteta niitä tehtäviä vuosilukuineen, joissa henkilö on toiminut. Ne laitetaan toiselle sivulle
kohtaan ”Koulutus, pää- ja sivutoimet, luottamustehtävät ym. toiminta.” Tarkka perustelu on sanallinen
kertomus siitä, mitä henkilö on saanut aikaan. Se ei ole tehtäväluettelo vuosilukuineen.

Perustelu voisi olla esimerkiksi tällainen:
” Kalle Kiltalainen on toiminut erittäin ansiokkaasti vapaaehtoisen maanpuolustuksen hyväksi ja
maanpuolustushengen kasvattamiseksi koko pääkaupunkiseudun alueella. Hänen toimintansa ja toiminnan
tulokset ylittävät moninkertaisesti tavanomaisen toimintatason. Virtanen on ansioitunut maanpuolustaja, joka
pyyteettömästi on uhrannut aikaansa vapaaehtoiselle maanpuolustukselle.
Ohjuskillan hallituksen jäsenenä Kiltalainen on käynnistänyt projekteja, joilla yhdistyksen jäsenmäärä on
kasvanut kaksinkertaiseksi lyhyessä ajassa. Toiminnallaan hän on nostanut Ohjuskillan yhdeksi maamme
eturivin killoista. Maanpuolustuskiltojen liitto on valinnut Ohjuskillan kaksi kertaa Vuoden Killaksi hänen
puheenjohtajuusaikanaan.
Ohjuskilta on Kiltalainen ansiosta luonut läheiset suhteet muiden pohjoismaiden vastaaviin yhdistyksiin.
Hänen ansiostaan kilta on pystynyt järjestämään useita korkealaatuista ohjusasejärjestelmäseminaareja
yhteistoiminnassa puolustusvoimien ja alan asiantuntijoiden kanssa. Etelä-Suomen Kiltapiirin hallituksessa



Kiltalainen on saanut killat ja alueella toimivat eri maanpuolustusyhdistykset kaikkia maanpuolustajia
hyödyntävään yhteistoimintaan ja siten kohotettua myös sekä kilta- että maanpuolustushenkeä.

Kiltalainen on myös osallistunut aktiivisesti Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen kurssitoimintaan kouluttajana.
Hän on johtanut tai toiminut kouluttajana vuosittain useilla ohjus- ja viestikurssilla. Hän on ollut ideoijana ja
kurssinjohtajan apulaisena tehtävänään suurten harjoitusten yleisjärjestelyiden ohella hyvän ja rehdin
maanpuolustus- sekä yhteishengen luominen ja ylläpitäminen.

Kalle Kiltalainen on aktiivinen maanpuolustaja, jolle isänmaamme puolustaminen on sydämen asia.”

Ehdotuslomakkeen toinen sivu

Lomakkeen kääntöpuolelle kirjoitetaan henkilön koulutus, työpaikat ja tehtävät vuosineen (esim. 2001-edelleen
tai 2000-2008), luottamustoimet vuosineen jne. kronologisessa järjestyksessä. Edellä mainitut tiedot tulee
tehdä helposti luettavaan luettelomuotoon. Liiton kautta kulkevissa ehdotuksissa paino on kiltatoiminnassa ja
vapaaehtoisessa maanpuolustustyössä. Luottamustehtäviin on turha laittaa asunto-osakeyhtiön hallituksen
puheenjohtajuutta tai hallituksen jäsenyyttä, kennelyhdistyksen hallituksen jäsenyyttä, Marttayhdistyksen
jäsenyyttä jne. Vain siinä tapauksessa, että muulla kuin maanpuolustukseen liittyvällä luottamustehtävällä on
valtakunnallista tai kansainvälistä merkitystä, se voidaan mainita.

Luottamustoimissa on syytä huomioida myös, että pelkkä jäsenyys yhdistyksessä ei ole luottamustehtävä.
Jos henkilö on jäsenenä useissa maanpuolustusyhteisöissä, ne voidaan todeta lauseella ”N. N. on jäsenenä
useassa maanpuolustusyhdistyksessä.” Luottamustehtäviä ovat puheenjohtajuus, varapuheenjohtajuus,
hallituksen jäsenyys ja toimiminen sihteerinä, taloudenhoitajana tai yhdistyksen julkaisun palkattomana
päätoimittajana.

Tässä esimerkki:

*********************************************************************
Koulutus:

Ylioppilas, Vampulan yhteiskoulu 1968
Ylioppilasmerkonomi, Syrjälän kauppaoppilaitos 1972
Tuotantotekniikan insinööri, Helsingin Teknillinen Opisto 1978

Pää- ja sivutoimet:

Raaka-aineostaja, Nokian Kaapeli Oy, 1978-80
Markkinointipäällikkö, Kustannusosakeyhtiö Suomen Mies, 1983-86
Laiteostaja, Oy Nokia Ab Elektroniikka, 1986-87
Planning Engineer, Oy Philps Components, 1988-89
Tuotantopäällikkö, Mechano Components Oy, 1990-2004
Projektisuunnittelija, Helsingin Energia Oy, 2005-edelleen

Sotilaallinen toiminta ja vapaaehtoinen maanpuolustustyö:

Varusmiespalvelus Helsingin Ohjuspatteristo 1970, kapteeni 1986.

Ohjuskilta ry, rahastonhoitaja 1976-79
Ohjuskilta ry varapuheenjohtaja 1980-82
Ohjuskilta ry hallituksen jäsen 1982-97
Ohjussäätiön kannatusyhdistys, hallituksen jäsen 1992-
Ohjuskilta ry rahastonhoitaja 1985-1997
Ohjuskilta ry, puheenjohtaja 1998-edelleen
Etelä-Suomen Kiltapiiri ry, hallituksen jäsen 1990-2004
Maanpuolustuskiltojen liitto ry, liittovaltuuston 2. varapuheenjohtaja 2000-2006

Muut luottamustoimet:



Suomen Partiolaiset ry, järjestövaliokunnan puheenjohtaja 1985-92
Suomen Lions-liitto ry, kuvernöörineuvoston puheenjohtaja 2007-edelleen
International Sauna Society (Kansainvälinen Saunaliitto), pääsihteeri 2004-2008

Saadut arvonimet

Kysytyt arvonimet tarkoittavat vain niitä arvonimiä, joista pääsääntöisesti on maksettava leimavero tai
vastaava maksu (mm. ritarikuntien arvonimet) eli ne ovat tasavallan presidentin myöntämiä.
Puolustusministeriön tulkinnan mukaan myös akateemiset promootioissa (tohtori jne.) tai ilman juhlallista
vihkimystä saadut arvot kuuluvat tässä mainittaviin. Tasavallan presidentin antama arvonimi estää
kunniamerkin myöntämisen yleensä seitsemän (7) vuoden ajan.

Aikaisemmat suomalaiset kunniamerkit tarkoittavat vain ylipäällikön tai tasavallan presidentin myöntämiä
Vapaudenristin, Suomen Valkoisen Ruusun ja Suomen Leijonan kunniamerkkejä. Myönnetty Suomen
Valkoisen Ruusun tai Suomen Leijonan kunniamerkki estää tavallisesti seitsemän (7) vuoden ajan näiden
ritarikuntien kunniamerkin ja arvonimen myöntämisen.

Erityisesti tähdennetään, että kiltojen on kunniamerkkiehdotuksissaan noudatettava malttia ja kohtuutta, jotta
puolustusministeriössä ja ritarikuntien hallituksissa säilyisi se käsitys, että killat eivät kirjoittele turhanaikaisia
papereita. Kiltojen hallitusten on aiheellista katsella ja harkita, onko killan jäsenten joukossa joko aiemmin
aktiivisesti toimineita tai nyt toimivia nuhteettomia, arvostettuja kiltaveljiä tai kiltasisaria.
Kohtuullista on aloittaa palkitseminen ikärakenteen yläpäästä.

Mikäli kunniamerkkiesityksiin liittyvissä asioissa on kysyttävää, niin aina voi soittaa Maanpuolustuskiltojen liiton
toimistoon.



SUOMEN VALKOISEN RUUSUN JA KUNNIAMERKKIEHDOTUS
SUOMEN LEIJONAN RITARIKUNNAT ORDENSFÖRSLAG
FINLANDS VITA ROS’ OCH
FINLANDS LEJONS ORDNAR (Suomen kansalaiselle – För finsk medborgare)

MALLI EI SAA KÄYTTÄÄ EHDOTUKSENA

Sukunimi-Släktnamn Virtanen

Kaikki etunimet-Alla förnamn Ville Aatos

Henkilötunnus-Personbeteckning 120445-123N Kotipaikka-Hemort Vantaa

Virka, toimi tai ammatti Projektisuunnittelija
Tjänst, befattning eller yrke

(Asianomaisen äidinkielellä-På vederbörandes modersmål)

Kunniakirjaan tuleva virka tai arvo
Tjänst eller titel som bör användas i diplomet Insinööri

Valtion/kunnan/yksityisen palveluksessa alkaen

I stats-/kommunal-/privattjänst sedan

Nykyinen palkkausluokka, julkisessa palveluksessa

Nuvarande avlöningsklass ifall offentlig tjänst

Nykykyisessä virassa tai toimessa alkaen

I nuvarande tjänst eller befattning sedan 2003

Aloitteentekijä Maanpuolustuskiltojen liitto ry Ehdotus
Förslagsställare Pauli Mikkola, puheenjohtaja Förslags SL R

Tarkka perustelu-Noggrann motivering

Ville Virtanen on toiminut erittäin ansiokkaasti vapaaehtoisen maanpuolustuksen hyväksi ja maanpuolustushengen
kasvattamiseksi koko pääkaupunkiseudun alueella. Hänen toimintansa ja toiminnan tulokset ylittävät
moninkertaisesti tavanomaisen toimintatason. Virtanen on ansioitunut maanpuolustaja, joka pyyteettömästi on
uhrannut aikaansa vapaaehtoiselle maanpuolustukselle.
Ohjuskillan hallituksen jäsenenä Virtanen on käynnistänyt projekteja, joilla yhdistyksen jäsenmäärä on kasvanut
kaksinkertaiseksi. Toiminnallaan hän on nostanut Ohjuskillan yhdeksi maamme eturivin killoista.
Maanpuolustuskiltojen liitto on valinnut Ohjuskillan kaksi kertaa liiton Vuoden Killaksi Virtasen
puheenjohtajuusaikana.
Ohjuskilta on Virtasen ansiosta luonut läheiset suhteet muiden pohjoismaiden vastaaviin yhdistyksiin.
Hänen ansiostaan kilta on pystynyt järjestämään useita korkealaatuista ohjusasejärjestelmäseminaareja
yhteistoiminnassa puolustusvoimien ja alan asiantuntijoiden kanssa. Uudenmaan Kiltapiirin hallituksessa
Virtanen on saanut killat ja alueella toimivat eri maanpuolustusyhdistykset maanpuolustajia hyödyntävään
yhteistoimintaan ja siten kohotettua myös sekä kilta- että maanpuolustushenkeä.

Virtanen on myös osallistunut aktiivisesti Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen kurssitoimintaan kouluttajana. Hän on
johtanut tai toiminut kouluttajana vuosittain useilla ohjus- ja viestikurssilla. Hän on ollut ideoijana ja kurssinjohtajan
apulaisena tehtävänään suurten harjoitusten yleisjärjestelyiden ohella hyvän ja rehdin maanpuolustus- sekä
yhteishengen luominen ja ylläpitäminen.

Virtanen on myös toimittanut useita vapaaehtoista maanpuolustustyötä sekä ohjusasejärjestelmää käsitteleviä
kirjoja. Aihepiiriä käsitteleviä artikkeleita sekä yhteistyön tuloksena syntyneitä käsikirjoja ja julkaisuja on käytetty
vapaaehtoisen maanpuolustuksen kursseilla oppimateriaalina.

Ville Virtanen on aktiivinen maanpuolustaja, jolle isänmaamme puolustaminen on sydämen asia.



Koulutus, pää- ja sivutoimet, luottamustehtävät ym. toiminta
Utbilding, huvud- och bibefattningar, förtroendeuppdrag samt annan verksamhet

Koulutus:

Ylioppilas, Nekalan yhteiskoulu 1968
Ylioppilasmerkonomi, Oulun kauppaoppilaitos 1972
Tuotantotekniikan insinööri, Tekniska Läroverket i Helsingfors 1980

Pää- ja sivutoimet:

Raaka-aineostaja, Pohjolan Kaapeli Oy, 1972-74
Markkinointipäällikkö, Kustannusliike Kolmiokirja Ky, 1975-76
Laiteostaja, Oy Nokia Ab, Elektroniikka, 1980-85
Planning Officer, Oy Philps Components, 1986-89
Ostaja, Instruvaaka Oy, 1989-91
Ostaja, Peak Traffic Oy, 1992-98
Ostaja, Efore Oy, 1998-2000
Ostaja, Orbis Oy, 2000-02
Projektisuunnittelija, Helsingin Vesi Oy, 2003-

Luottamustehtävät ja muut toiminta:

Partiolippukunta Vantaan Eränkävijät, lippukunnan johtaja 1973-79
Kahdeksikkojen kerho (Radioamatööritoiminta) rahastonhoitaja 1970-
73 Nokian Radiokerho, tilintarkastaja 1983-1997

Sotilaallinen toiminta ja vapaaehtoinen maanpuolustustyö:

Varusmiespalvelus Helsingin Ohjuspatteristo 1966
Vänrikki 1966
Luutnantti 1972
Yliluutnantti 1977
Kapteeni 1986

Ohjuskilta ry, rahastonhoitaja 1976-79
Ohjuskilta ry varapuheenjohtaja 1980-82
Ohjuskilta ry hallituksen jäsen 1982-97
Ohjussäätiön kannatusyhdistys, hallituksen jäsen 1992-
Ohjuskilta ry rahastonhoitaja 1985-1997
Ohjuskilta ry, puheenjohtaja 1998-
Uudenmaan kiltapiiri, hallituksen jäsen 1990-2002
Maanpuolustuskiltojen liitto ry, hallituksen jäsen 2000-2004

Myönnetyt arvonimet (milloin)

Förlänade titlar (när)

Sotilasarvo – Militärgrad Kapteeni

Suomalaiset kunniamerkit (millon)

Finska utmärkelsetecken (när) SVR M I kr sk 1993
(ritarikuntien – ordnarnas)



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 Pioneerikilta ry  
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mailto:ari.paukkunen@kolumbus.fi


1

Per-Elof Boström, puheenjohtaja/ordförande Mårten Holmberg, sihteeri/sekreterare Y/FO-2080902-6
Hållfastinkatu 16 Kauppapuistikko 28 a 5 rek.nro: 165.584
64100 Kristiinankaupunki 65100 Vaasa VOP: FI615670082010
per-elof.bostrom@krs.fi martenhg@hotmail.com AKTIA: FI6749700010110995
040 708 8030 044 025 0346

KUTSU/INBJUDAN

Vaasan Kiltapiiri ry – Vasa Gillesdistrikt rf

Kevätkokous/Vårmöte

Aika/Tid: 28.3.2012 klo/kl. 18:00

Paikka/Plats: Vaasan Sotilaskoti/Vasa Soldathem

Hallitus kokoontuu klo 17
Styrelsen sammanträder kl. 17

Kevätkokouksen jälkeen klo 19
Reserviläisurheiluliiton toiminnanjohtaja Risto Tarkiainen pitää
tiedotustilaisuuden. Efter vårmötet kl. 19 håller
verksamhetsledare Risto Tarkiainen från RESUL en
informationsstund.



“LAURILAN RYKMENTIN JR 23 JALANJÄLJILLÄ”
Sotahistorian matka Taipale-Äyräpää la-ma 3.3.-5.3.2012
Talvisodan taisteluita aidoilla tapahtumapaikoilla molempien osapuolten näkökulmasta,
oppaina Bair Irincheev ja Eeva Tammi.

Lauantai 3.3.2012
Lähtö Tampereen linja-autoasemalta Tuomisen bussilla varhain aamulla.
Ajo päätietä pitkin reittiä Lahti – Kouvola – Imatra – Antrea – Sairala – Räisälä - Kiviniemi
Omakustannelounas ABC Viipurinportissa Lappeenrannan kupeessa.
Käynti Kiviniemen koskella, jossa taisteltiin 7-8.12.1939.
Majoittuminen hotelli Dacha Sakkolassa.
Illallinen hotellissa.

Sunnuntai 4.3.2012
Aamiainen hotellissa.
Lähtö Sakkolaan Tuomisen bussilla.
Sakkolassa bussin vaihto ja kuljetus Taipaleeseen.
Kierros Taipaleessa lumitilanteesta riippuen.
Lounas Taipaleenkylän hotellissa.
Paluu Kiviniemeen ja ajo Muolaaseen. Pysähdys matkan varrella Pasurinkankaalla.
Illallinen ja sauna Muolaan motellissa.

Maanantai 5.3.2012
Käynti Äyräpään harjulla. Mahdollisuuksien mukaan kuljetaan Kevyt Osasto 8:n vastaiskureitti
lossirannasta Äyräpään kirkolle.
Aamiainen Muolaan motellissa.
Ajo Viipuriin ja lounas Pyöreässä tornissa.
Ostosaikaa kauppahallissa.
Paluumatka päätietä reittiä Viipuri - Lappeenranta - Kouvola - Lahti - Tampere.
Omakustanteinen kahvitauko Suomen puolella.

Matkan hinta: 450€
Hintaan sisältyy

- kuljetukset suomalaisella turistibussilla
- majoitukset 2 hengen huoneissa (yhden hengen lisämaksu 80€)
- täysihoito sisältäen aamiaiset, lounaat ja illalliset Venäjällä
- sauna Muolaan motellissa
- kuljetukset Taipaleessa venäläisellä maastobussilla
- opastukset

- ryhmäviisumi

Matka toteutuu, mikäli lähtijöitä on vähintään 15. Enintään 30 matkustajaa mahtuu mukaan.
Ilmoittautumiset mielellään ennen helmikuun alkua, viimeistään 15.2.2012.
Matkanjärjestäjä Aikamatkat OY, ilmoittautumiset puhelin (09) 272 2822
”Taipale-Äyräpää”.

Tiedustelut Eeva Tammi, 0500 206 107 tai eeva.tammi@karjalohjalainen.com
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