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PRO PATRIA—SUOMI 100 VUOTTA

Maanpuolustusjärjestöjen yhteinen hanke v. 2017



PRO PATRIA 100 vuotta turvallisuutta yhdessä – Kokonaisturvallisuuden järjestöjen juhla-
hanke 2017
Toimintaohje mukana olevien maanpuolustusjärjestöjen jäsenyhdistyksille

1. Suomi 100 vuotta ja PRO PATRIA 100 vuotta turvallisuutta -hanke
Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuosi 2017 on sukupolvemme merkittävin juhlavuosi. Suo-
men itsenäisyyden juhlavuoden teemana on Yhdessä. Juhlavuoden organisoinnista vastaa valtio-
neuvoston kansliassa toimiva Suomi 100 -hanke. Lisätietoa kokonaisuudesta löytyy netistä: http://
suomifinland100.fi/
Vuoden aikana eri tahot järjestävät runsaasti erilaisia itsenäisyyttämme juhlistavia tapahtumia eri
puolilla maata.
PRO PATRIA – 100 vuotta turvallisuutta yhdessä on keskeisten vapaaehtoisten maanpuolus-
tusjärjestöjen juhlavuoden hanke. Hanke koostuu tapahtuma- ja seminaarisarjasta, jotka toteute-
taan eri puolilla maata. Hankkeen vastuullisena koordinaattorina toimii Maanpuolustuksen Tuki ry
(MPT) ja sen tärkeimpinä yhteistyökumppaneina ja toteuttajina ovat MPT:n jäsenjärjestöt:
Suomen Reserviupseeriliitto (RUL), Reserviläisliitto (RES), Maanpuolustuskiltojen liitto
(MPKL), Naisten Valmiusliitto (NVL), ja Maanpuolustuskoulutusyhdistys (MPK) jäsenjärjes-
töineen ja -yhdistyksineen.
Muita yhteistyötahoja ovat mm. veteraanijärjestöt, puolustusvoimat sekä muut kokonaisturvallisuu-
den organisaatiot, kuten SPR, Vapepa, poliisi ja rajavartiolaitos.
PRO PATRIA -hankkeen tavoitteena on lisätä suomalaisten tietämystä kokonaisturvallisuudesta ja
vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta sekä vahvistaa kansalaisten maanpuolustustahtoa ja motivoi-
da heitä vapaaehtoiseen maanpuolustustyöhön.

2. PRO PATRIA-TAPAHTUMAT

A) KOKONAISTURVALLISUUSTAPAHTUMAT
Eri puolilla maata järjestetään alueellisia kokonaisturvallisuustapahtumia, joissa esitellään vapaaeh-
toisen maanpuolustuksen ja kokonaisturvallisuuden toimijoiden toimintaa. Tapahtumien pääkohde-
ryhmänä ovat lapset ja nuoret. Tavoitteena on tutustuttaa uusia ihmisiä ja ihmisryhmiä kokonaistur-
vallisuuden tekijöihin. Tapahtumien koordinointivastuu on paikallisella MPK:n piirillä / KOTUlla.

Kokonaisturvallisuustapahtumien ajat, paikat ja yhteyshenkilöt
LAHTI 27.4., yhteyshenkilö: MPK Hämeen mpp piiripäällikkö Matti Eskola,
matti.eskola@mpk.fi,, p. 040 573 1462

IISALMI 20.–21.5., yhteyshenkilö: MPK Savo-Karjalan piiripäällikkö Kimmo Salo,
kimmo.salo@mpk.fi,  p. 040 565 5578

KOUVOLA 19.–20.5., yhteyshenkilö: MPK Kymenlaakson KOTU-päällikkö Tapio Lakela,
tapio.lakela@mpk.fi, p. 044 259 0905



OULU 9.–10.6., yhteyshenkilö: MPK Pohjois-Suomi piiripäällikkö Pasi Virta, pasi.virta@mpk.fi,
p. 0400 384 234

TURKU 9.–10.6., yhteyshenkilö: MPK Lounais-Suomi piiripäällikkö Markku Laine,
markku.laine@mpk.fi,  p. 040 825 3235

HATTULA/PAROLA 28.6., yhteyshenkilö: MPK Hämeen mpp piiripäällikkö Matti Eskola,
matti.eskola@mpk.fi p. 040 573 1462

Kokonaisturvallisuuden varautumisharjoitus HELSINKI, KESKI-UUSIMAA, KAAKKOIS-SUOmi
(TAIPALSAARI-LAPPEENRANTA, SAVO-KARJALA (SOTINPURO), LOUNAIS-SUOMI (TURKU
JA MERIALUE), POHJANMAA (SEINÄJOKI), POHJOIS-SUOMI (KUUSAMO) JA
HÄME 25.-27.8.2017, yhteyshenkilö MPK:n koulutuspäällikkö Juha Niemi, juha.niemi@mpk.fi,
p. 0400 419 670

KOKKOLA 29.8., yhteyshenkilö: MPK Pohjanmaan piiripäällikkö Jukka Torppa,
jukka.torppa@mpk.fi, p. 040 485 4744

JÄRVENPÄÄ 7.10, yhteyshenkilö: MPK Uusimaa KOTU-päällikkö Harri Kaijansinkko,
harri.kaijansinkko@mpk.fi, p. 040 4822629 ja MP-päivän järjestelytoimikunnan JÄRVENPÄÄ 7.10,
yhteyshenkilö: Keijo Kylmälä keijo.kylmala@gmail.com, p. 045 156 3661

HANKO-KASNÄS  syksy, yhteyshenkilö: MPK Meripuolustus piiripäällikkö Henrik Nysten,
henrik.nysten@mpk.fi, p. 040 183 2328

Päätapahtuma

HELSINKI, Kansalaistori 18.–19.8.2017, yhteyshenkilö: MPK:n Etelä-Suomen piirin piiripäällikkö
Timo Mustaniemi timo.mustaniemi@mpk.fi, p. 045 180 3323.
Päätapahtuma sisältää mm. toimintanäytöksiä, multimediaesityksen ja konsertin.

Miten mukaan kokonaisturvallisuustapahtumien järjestelyihin?
Jos joku yllä mainituista kokonaistuvallisuuden tapahtumista on yhdistyksenne tai piirinne alueella,
niin ottakaa pikaisesti yhteyttä tapahtuman yhteyshenkilöön ja sopikaa hänen kanssaan, kuinka
voitte olla mukana järjestämässä tapahtumaa.

B) Seminaarit
Laadukas ja teemoitettu 4–5 seminaarin sarja toteutetaan valituilla yliopistopaikkakunnilla. Semi-
naaripaikkakunnat ja -aiheet varmistuvat kevään 2016 aikana.



3. ALUEELLISET JA PAIKALLISET TAPAHTUMAT
Edellä mainittujen tapahtumien lisäksi toivotaan vapaaehtoisten maanpuolustusyhdistysten järjestä-
vän useita alueellisia ja paikallisia Suomi 100 vuotta -tapahtumia. Tapahtuma voi olla esimerkiksi
maanpuolustusjuhla kunnan / kaupungin kanssa, maanpuolustusjuhla koulussa, toiminnallinen ta-
pahtumapäivä, maasto- tai liikuntatapahtuma, lapsille tai nuorille suunnattu tapahtuma, veteraaniyh-
teistyötapahtuma, seminaari tai konsertti.
Vastuu näiden tapahtumien suunnittelusta ja toteutuksesta on paikallisilla toimijoilla. Tehkää siis ta-
pahtumista juuri teidän paikkakunnallenne sopivia. Tapahtumia suunniteltaessa on hyvä muistaa
juhlavuoden teema – Yhdessä.

Miten aloittaa paikallisen tapahtuman suunnittelu?

Ottakaa asia heti puheeksi omassa yhdistyksessänne.

Ottakaa pikaisesti yhteyttä tärkeimpiin yhteistyötahoihin: naapuriyhdistys, veteraanit, urheiluseura,
partiolaiset, 4H -yhdistys, leijonat, rotaryt, yritykset.

Ottakaa pikaisesti yhteyttä omaan kuntaan / kaupunkiin ja seurakuntaan ja tarjotkaa heille yhteistä
Suomi 100 -tapahtumaa.

Tehkää tarvittavat tila- ja muut varaukset hyvissä ajoin.

4. KAIKKI YHDESSÄ

Valtakunnallinen PRO PATRIA -hanke sekä liitot tukevat paikallisia ja alueellisia tapahtumia
mm. viestinnällä. PRO PATRIA -hankkeen myöhemmin avattaville nettisivuille tulee mm. katta-
va tapahtumakalenteri, jonne voi ilmoittaa myös paikalliset ja alueelliset tapahtumat.

Liitot, mm. RUL, RES, MPKL tukevat omia jäsenyhdistyksiään ja -piirejään myöhemmin ilmoitetta-
valla tavalla. Maanpuolustuskoulutusyhdistys lähettää tarkempaa ohjeistusta omalle organisaatiolle.

Lisätietoja vapaaehtoisten maanpuolustusjärjestöjen Suomi 100 -vuotistapahtumista antavat:

Maanpuolustuksen Tuki, hankekoordinaattori Kaisa Peltokorpi,
kaisa.peltokorpi@maanpuolustuksentuki.fi

Suomen Reserviupseeriliitto, toiminnanjohtaja Janne Kosonen, janne.kosonen@rul.fi

Reserviläisliitto, järjestöpäällikkö Suvi Salo, suvi.salo@reservilaisliitto.fi

Maanpuolustuskiltojen liitto, toiminnanjohtaja Henry Siikander, toiminnanjohtaja@mpkl.fi


