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1. LIITTOHALLITUS JÄRJESTÄYTYY

Maanpuolustuskiltojen liittohallituksen järjestäytymiskokous pidetään
Döbelninkadulla perjantaina 1.2. Liittohallituksessa aloittaa työskente-
lyssä kaksi uutta jäsentä: Jari Jurvanen Joensuusta (Pohjois-Karjalan
Prikaatin Kilta) ja Sami Kesäjärvi Espoosta (Helsingin Sotilaspoliisikilta)

2. TURPO 2013: TURVALLISUUS- JA PUOLUSTUSPOLIITTI-
NEN SELONTEKO 2012

MPKL:n perinteisen turvallisuuspoliittisen seminaarin ohjelma ja il-
moittautumisohjeet löytyvät tämän tiedotteen liitteenä sekä liiton net-
tisivujen www.mpkl.  tapahtumista. Vielä ehdit ilmoittautua, sillä aikaa 
on maanantaihin 21.1. asti. Tule mukaan kuulemaan korkean luokan
asiantuntijoiden esitykset kokonaisturvallisuudesta, toimintaympäris-
tömme muutoksista, kriisijohtamisesta, kyberturvallisuudesta sekä puo-
lustusvoimista 2015 jälkeen.
Turposeminaari pidetään lauantaina 2.2.2013 Santahaminassa.

3. LIITTOVALTUUSTON KEVÄTKOKOUS

Maanpuolustuskiltojen liittovaltuuston kevätkokous pidetään lauantaina
16.3. Poikkeuksena totuttuun kevätkokous on yöpymiskokous ja sen
alustavaksi pitopaikaksi on sovittu Porin prikaati Säkylässä. Tarkempi
info toimitetaan liittovaltuuston jäsenille lähempänä ajankohtaa.
Miksi yöpymiskokous?
Koska marraskuinen viikonvaihde Oulussa (liittovaltuusto ja maanpuo-
lustusjuhla) järjestetään yhteistyössä muiden maanpuolustusjärjestöjen
kanssa, halutaan järjestää myös liiton oma kokousvierailu maakunnis-
sa. Tästä saattaa tulla vuosittainen perinne.

4. LIITTOKOKOUS ON HELSINGISSÄ

Maanpuolustuskiltojen liittokokous on poikkeuksellisesti Helsingissä,
koska se pidetään liiton 50-vuotisjuhlia seuraavana päivänä. Liittoko-
kouksen ajankohta on lauantai 20.4. Tarkempi info toimitetaan kiltoihin
ja kiltapiireihin lähempänä ajankohtaa.

5. VUODEN KILTALAINEN

Liittokokouksessa huhtikuussa palkitaan perinteisesti ansiokas, mo-
nipuolinen kiltatyö. Muistathan, että kilta voi ehdottaa alueensa kilta-
piirille vuoden kiltalaista. Kiltapiiri kokoaa ehdotukset ja tekee niistä
yhden ehdotuksen liitolle. Kiltapiiri toimittaa esityksensä toimistolle vii-
meistään torstaina 28.2. eli kiltojen pitää toimia kiltapiiriin päin hyvissä
ajoin ennen sitä. Esityslomake löytyy liiton jäsenrekisteristä tai saat sen
toimistolta.

6. MPKL 50 VUOTTA - TERVETULOA, KILTAVELJET JA
KILTASISARET

Maanpuolustuskiltojen liitto viettää 50-vuotisjuhlaansa Helsingin yli-
opiston juhlasalissa perjantaina 19.4.2013.
Kaikki kiltalaisemme ovat tervetulleita 50-vuotisjuhlaan ilman erillistä
kutsua. Kiltojen ja kiltapiirien puheenjohtajat saavat juhlaan erillisen
kutsun.
Laita merkintä kalenteriisi ja seuraa lisätietoja liiton tiedotteista, netti-
sivuilta ja lehti-ilmoittelusta lähempänä ajankohtaa.

Toimisto tiedottaa

1.

4.



7. KILTA-ANSIOMITALIEN ESITYKSET HELMIKUUSSA

Muistathan huomioida, että kilta-ansiomitaliesitysten määräpäivää on
aikaistettu, kuten jo alustavasti kerroimme tiedotteessa 4/2012. Esi-
tysten pitää olla perillä toimistolla torstaina 28.2. Esityslomake löytyy
Sebaconista tai saat sen toimistolta. Määräpäivän jälkeen tulleita ehdo-
tuksia ei oteta käsittelyyn.
Lisätietoja => toiminnanjohtaja@mpkl.  tai 040 554 8862.

8. LIITTOJEN VÄLINEN YHTEISTYÖ

Ensimmäinen konkreettinen RES:n, RUL:n ja MPKL:n yhteistyön muoto
on liittojen jäsenrekisterien yhdistäminen siten, että palvelu otetaan sa-
malta palvelun tarjoajalta. Päätös palvelun tarjoajasta tehdään tammi-
helmikuun aikana. Sen jälkeen aloitetaan järjestelmän koekäyttö.

9. POHJOISMAISET KILTAPÄIVÄT SUOMESSA 2013

Tänä vuonna on Suomen vuoro isännöidä pohjoismaisten kiltalaisten
perinteisiä, parittomina vuosina järjestettäviä, elämyspäiviä. Pohjois-
maiset kiltapäivät, jotka ovat järjestyksessään jo 34., pidetään Karjalan
prikaatissa Vekaranjärvellä to-su 6.-9.6. Mukaan voivat ilmoittautua
liiton kiltojen jäsenet. Jokaiselle maalle on varattu paikka 60 osallistujal-
le, joten paikat varataan ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautumiset
viimeistään maanantaina 15.4. tiedotteen liitteenä olevalla lomakkeella
tai sähköpostiin toiminnanjohtaja@mpkl. , jolloin sähköpostissa pitää 
olla kaikki lomakkeessa pyydetyt tiedot. Tiedotteen liitteenä on myös
kiltapäivien ohjelma.

Majoitus on kasarmilla tuvissa, joista löytyy liinavaatteet ja käsipyyhe.
Mukaan kannattaa ottaa peseytymisvälineet ja isompi pyyhe. Avajaisis-
sa ja juhlaillallisella pukeutusmiskoodi on tumma puku ja kunniamerkit.
HUOM. Kunniamerkkien kanssa ei käytetä pinssejä tai vastaavia rinta-
merkkejä.

Kustannukset => Omat matkakulut paikalle sekä osallistumismaksu,
joka on 250 euroa. Kiltapäivien osallistumismaksu sisältää majoituksen,

kuljetukset, ruokailut, juhlaillallisen ja muistolahjan.

10. KIITOS, KUN ANNOIT AIKAASI SANKAREILLEMME

Liiton perinteiseen jouluaaton kunniavartiovuoroon Hietaniemen sanka-
rihaudoilla osallistui yhdeksän kiltalaistamme: Arvonen Arto / Porin Ryk-
mentin - Porin Prikaatin Kilta, Elfving Robin / Helsingin Laivastokilta,
Elolähde Timo / Sääkilta, Hynninen Veli / Jääkäritykistön Kilta, Johans-
son Petri / Reserviratsastajat, Masalin Kai / Helsingin Laivastokilta,
Nieminen Jari / Suomenlinnan Rannikkotykistön Kilta, Piha Tapio / Kai-
nuun Prikaatin Kilta ja Sinervo Seppo / Suomenlinnan Rannikkotykistön
Kilta. (kuvat: Ossi Ikonen, HRUP)



11. LIITON PAINOPISTEALUEET 2013

* Liiton tunnettuuden lisääminen
* Liittojen yhteistyö (RES, RUL, MPKL)
* Kiltatyötä 50 vuotta
* Pohjoismainen yhteistyö

Tarkempi selvitys painopistealueista löytyy liiton nettisivujen materiaaleista
”Toimintasuunnitelma 2013”. Voit myös pyytää sen toimistolta.

12. OLETKO GOLF-KÄRPÄSEN PURAISEMA? RESUL KUTSUU

Reserviläisurheiluliitosta kerrotaan, että maanpuolustushenkinen golf-turnaus
järjestetään lauantaina 27.7. River Gol ssa Nokialla. Myös kiltalaiset ovat ter-
vetulleita tapahtumaan.
Lisätietoja => www.resul.  tai tapahtuman vastuuhenkilö Niko Liehu, 044 440 
0004, niko.liehu@pispala.net

HUOM. Katso tiedotteen liitteestä infot myös tarkka-ammuntakilpailusta Arctic
Sniper 2013 maaliskuun alussa Säkylässä sekä reserviläisten SM-pilkistä
maaliskuussa Puulavedellä.

Turun Rannikkotykistökilta
Kilta vietti 50-vuotisjuhlavuoteensa liittyen kahvikonsertin ja
iltajuhlan viime marraskuussa. Kahvikonsertissa killan tiedottaja
Mikael Kaskelo esitti killan historiikin, juhlapuheen piti kontra-
amiraali Pertti Malmberg ja juhlassa palkittiin henkilöitä ja
sidosryhmiä killan hyväksi tehdystä työstä sekä kuultiin tietysti
konsertti: Laivaston Soittokunta solisteinaan Tuija Saura ja
Jari Koivisto. Alempi kuva oikealla kahvikonsertissa palkituista.
Kuva: Jukka Kulo.
Joulukuussa kilta teki lentomatkan Riikaan, jossa kaupungin
upeaan arkkitehtuuriin tutustumisen ohessa vierailtiin Miehitys-
museossa, joka kertoi kävijöille karua tarinaa eri miehittäjien
ajalta. Miehitysmuseo oli hiljan siirretty ”mustasta laatikko-
talosta” entiseen USA:n suurlähetystön tiloihin.
”Matkan perusteella voidaan sanoa, että Riikaan kannat-
taa tutustua mieluummin leppeiden kesäsäiden aikaan”,
killasta vinkataan veljeskilloille. Ylemmässä kuvassa
oikealla Riikan arkkitehtuuria: Mustapäiden talo.
Kuva: Mikael Kaskelo.

Varsinais-Suomen kiltapiiri
Kiltapiiri muistuttaa jälleen Kenralintien marssista, joka
on lauantaina 20.4.2013 Turun Kakskerrassa.
Katso lisäinfoa tiedotteen liitteestä.

Kiltasisaret
Muistathan, että kiltasisarille tarkoitettuihin NASTA-harjoituksiin on aika ilmoit-
tautua. Katso tiedotteen liitteestä lisätietoa Sinisiipi 2013 -harjoituksesta, joka
pidetään Säkylässä pe-su 17.-19.5.

Pohjois-Suomen kiltapiiri
Kiltapiiri kutsuu jälleen sivakoimaan. Suksipartio Sujakka järjestetään Hiukka-
vaarassa lauantaina 16.3. Katso tarkempi info tiedotteen liitteestä.

Killat ja kiltapiirit kertovat
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Keski-Suomen kiltapiiri
Kiltapiiri pitää 30-vuotisen historiansa juhlistamikseksi
torstaina 14.3. kutsuvierastilaisuuden Kuokkalan Karta-
nossa Jyväskylässä. Tilaisuudessa esiintyy freelance-
näyttelijä Timo ”Mannerheim” Närhinsalo. Illalla klo
18.00 alkavaan tilaisuuteen kutsutaan erityisesti kilta-
aktiiveja ja tietysti kunniakansalaisiamme, veteraaneja ja
lottia.
Lisätietoja kiltapiirin puheenjohtajalta => Jouni Reinikainen,
0400 757 620 tai jounireinikainen62@gmail.com
Kuvassa oikealla Timo Närhinsalo esiintyy liiton messuosastolla
Lahdessa vuonna 2008. Kuva: I-K. Maaniittu

Lentotekniikan Kilta
Kilta järjestää kaikille kiinnostuneille Tikkakoskella la-su 23.-24.3.
Vampire Historic -tyyppikurssin yhdessä Keski-Suomen Ilmailumuseon
kanssa. Myös Hallinportin Ilmailumuseo tukee koulutusta antamalla
tarvittavaa lekomateriaalia. Opettajina toimivat Vampiren kanssa
työskennelleet lentokonealan ammattilaiset Juhani Oravala, Tuure
Marttinen. Ahti Ojanen, Pertti Korhonen sekä myöhemmin nimettävä
Vampire-pilotti. Osallistujamäärä on rajallinen max 25 henkilöä. Osallistujille
on varattu majoitustilaa Luonetjärven varuskuntakerholta. Luvassa on myös
arvontapalkintona simulaattorikeikka mersulla.
Lisätietoja ja ennakkoilmoittautumiset =>
Kurssivastaava Pertti Virtanen, petevirtanen@hotmail.com

Tykistöprikaatin Kilta
Tykistöprikaatista kotiutui 670 varusmiestä perjantaina 4.1. Kilta luovutti
kolme stipendiä hyvin suoritetusta varusmiespalveluksesta prikaatin kotiutta-
misjuhlassa. Sadan euron stipendin ja kunniakirjan saivat tykkimies Martti
Rankinen, tiedotuspatteriston kersantti Mikael Vaviolahti sekä vänrikki Akseli
Jokinen. Stipendit jakoi killan puheenjohtaja Kalervo Salonen. Kuvassa ala-
vasemmalla Salonen ja Jokinen. Kuva: Hannu Vettenranta

Jääkäritykistön Kilta
Panssariprikaatissa järjestetyssä kotiuttamisjuhlassa kilta
luovutti pronssisen ansiolevykkeensä varusmiespalveluksen
kiitettävästä suorittamisesta. Sen sai jääkäritykistörykmentin
panssarihaupitsipatterista alikersantti Ilari Valtteri Savolainen.
Levykkeen ja kunniakirjan luovutti killan puheenjohtaja Antero
Rättö. Kuvassa yläoikealla vasemmalta lukien Savolainen,
panssariprikaatin komentaja, eversti Pekka Toveri, jääkäri-
tykistörykmentin komentaja, everstiluutnantti Mika Holma
sekä Rättö.
Kuvassa alaoikealla Savolaisen saama ansiolevyke ja
kunniakirja, jotka ilmeestä päätellen olivat ilahduttava huomion-
osoitus nuorelle miehelle.
Kuvat: Sirkka Ojala



Pv:n pute pirisee
* Puolustusvoimain komentaja on määrännyt kommodori Mika Martikaisen (ku-
vassa yllä) merivoimien operaatiopäälliköksi ja kommodori Timo Hirvosen (ku-
vassa alla) Saaristomeren meripuolustusalueen komentajaksi helmikuun alusta
alkaen. Martikainen suoritti yleisesikuntaupseerin tutkinnon vuonna 1995 ja
hänet ylennettiin kommodoriksi 4.6.2009. Hirvonen on suoritti yleisesikuntaup-
seerin tutkinnon vuonna 1997 ja hänet ylennettiin kommodoriksi 6.12.2010.
Kuvat: www.puolustusvoimat. 

* Puolustusvoimat on saanut käyttöönsä ensimmäisen uuden KEVA 2010 kes-
kivalvontatutkan. Laite luovutettiin ilmavoimille perusteellisten vastaanottotes-
tien ja koekäytön jälkeen joulukuun puolivälissä. KEVA 2010:ksi nimetty uusi
keskivalvontatutka on ranskalaisvalmisteinen Thales Ground Master 403, jonka
hankintapäätös tehtiin vuonna 2009. Tutkia on hankittu Suomeen 12 kappalet-
ta. Keskivalvontatutkajärjestelmän käyttöönoton myötä tutkien kokonaismäärä
vähenee, mutta uusien laitteiden valvontapeitto ja häirinnänsieto-ominaisuudet
ovat kuitenkin huomattavasti korvattavaa järjestelmää parempia. KEVA2010
-tutkien mittausetäisyys on yli 450 kilometriä, ja sen korkeusulottuvuus yltää
yli 30 kilometrin korkeuteen. Kyseessä on niin sanottu 3D-tutka eli sijainnin
lisäksi tutka mittaa yhdellä antennilla myös maalin lentokorkeuden. KEVA2010
vastaa vahoja 1970-luvulla käyttöönotettuja keskivalvontatutkia paremmin
kriisiajan vaatimuksiin. Uutta järjestelmää kyetään siirtämään nopeammin kuin
vanhaa poistuvaa keskivalvontatutkakalustoa. Tutka on sijoitettu Sisu ETP 8
x 8 -maastokuorma-autolavetilla liikuteltavalle konttialustalle, jolla se on siir-
rettävissä nopeasti mittausasemasta toiseen suojaan ilmauhalta. Siirrettävyys
mahdollistaa valvonnan painopisteen nopean muuttamisen ja parantaa tutkan
omasuojaa. Uusia tutkia voidaan operoida pääosin kaukokäyttöisesti.
Kyseinen uusi tutkatyyppi on otettu Ranskassa tuotantoon vuonna 2008 ja
Suomi on ensimmäisiä maita, joka ottaa sen käyttöön.

* PV on vuokrannut edustussoittokunnalleen Kaartin Soittokunnalle Finlandia-
talosta harjoitus- ja toimistotilat. Yhteensä 50 henkilöä eli Kaartin Soittokunta
sekä puolustusvoimien keskusnuotisto ja soitinkorjaamo ovat siirtyneet vuoden
alussa Finlandia-taloon, koska aiemmasta Taivallahden kiinteistöstä on luo-
vuttu. Vuonna 1819 perustettu Kaartin Soittokunta myös konsertoi Finlandia-
talossa muutamia kertoja vuoden aikana: viihteellinen kevätkonsertti perjantai-
na19.4. sekä kansallisen veteraanipäivän konsertit lauantaina 27.4. Kevätkon-
sertin solistina on Saara Aalto, kapellimestareina Jyrki Koskinen ja Ville Paak-
kunainen. Kaartin Soittokunta konsertoi noin 40 kertaa vuodessa. Kaikkiaan se
esiintyy eri kokoonpanoissa vuosittain noin 300 kertaa.

* Suomalaisen Afganistanissa toimivan kriisinhallintajoukon vuoden ensimmäi-
sen rotaation koulutus alkoi Porin prikaatissa ajoneuvokoulutuksella tammi-
kuun alussa. Koulutus kestää maaliskuulle. Rotaation henkilöstö siirtyy alueelle
viikolla 10. Kriisinhallintajoukon kokoonpano ja toiminta muuttuvat kevään
aikana. Operaatiossa siirrytään aiempaa vahvemmin neuvonantajatoimintaan,
Suomi yhteistyössä Ruotsin, Norjan ja Latvian kanssa. Täyden toimintavalmiu-
den osasto saavuttaa kesäkuussa kaikkien mukana olevien maiden liityttyä
siihen. Suomalaisia osastossa on 64. Suomalaisen kriisinhallintajoukon koko-
naisvahvuus on 145 henkilöä. Suomalaisia toimii neuvonantajatehtävien lisäksi
esikunta- ja tukitehtävissä. Suomen vastuulla on neuvonantajaryhmiä, jotka
tukevat Afganistanin armeijan ja poliisin kehittymistä vastaamaan Afganistanin
turvallisuudesta. Suomalaiseen kriisinhallintajoukkoon Afganistanissa kuuluu
jatkossakin lääkintähenkilöstöä sekä esikuntaupseereita. Suomalaisten toimin-
ta-alueena on edelleen Pohjois-Afganistan, suomalaisia on Mazar-e-Shari n 
lisäksi Kabulissa ja Wardakissa. ISAF-operaatio päättyy vuoden 2014 lopussa,
minkä jälkeiselle ajalle Nato suunnittelee Afganistaniin koulutusmissiota.



* Pohjois-Karjalan prikaatissa aloitti 7.1. palveluksensa viimeinen saapumiserä,
652 varusmiestä, joista naisia on kuusi. Valtaosa heistä tuli Pohjois-Karjalan,
Pohjois-Savon ja Etelä-Savon aluetoimistojen alueilta. Prikaatin viimeisestä
saapumiserästä koulutetaan sodan ajan joukkoja pääosin miehistön tehtäviin
ja miehistön erityistehtäviin (esim. kuljettajat, sotilaspoliisit ja lääkintämiehet).
Johtajakoulutusta ei enää anneta täysimääräisesti, vaan peruskoulutuskauden
jälkeen aliupseerikouluun valitut siirtyvät toisiin joukko-osastoihin johtajakoulu-
tukseen ja jatkavat palvelustaan siellä. Prikaatissa koulutetaan johtajia loppu-
vuoden tarpeisiin jäljellä olevaa miehistöä johtamaan. Heinäkuun saapumiserä
ei siis enää aloita palvelustaan Kontiorannassa. Pohjois-Karjalan prikaati lak-
kautetaan 31.12.2013 osana puolustusvoimauudistusta.

* Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry on myöntänyt vuoden 2012 Kuljetus-
kuution Puolustusvoimille. Tunnustuspalkinnolla SKAL haluaa arvostaa PV:n
huomattavaa pitkäaikaista panostusta raskaan liikenteen kuljettajien koulutuk-
sessa sekä erinomaista yhteistyötä. PV:n kuljettajakoulutuksen päämääränä
on kouluttaa sodan ajan joukkojen vaatimat ammattitaitoiset sotilaskuljettajat
eri ajoneuvoille. Sotilaskuljettajan on kyettävä itsenäiseen ja liikenneturvalli-
seen toimintaan kuljetustehtävissä kaikissa olosuhteissa. Lisäksi sotilaskuljet-
taja huolehtii kuljettamastaan materiaalista ja kuljetettavien henkilöiden turvalli-
suudesta kuljetuksen aikana. Puolustusvoimat kouluttaa vuosittain noin
3.500 kuorma-auton kuljettajaa. Kuljetusala tarvitsee vuosittain lähes 5.000
uutta työntekijää, joilta edellytetään C-luokan ajo-oikeutta ja tavaraliikenteen
perustason ammattipätevyyttä. Ilman PV:n toimintaa kuljetusalalla olisi vuotui-
nen 2 000 hengen työvoimavajaus. Tunnustuspalkinto luovutettiin Helsingissä
15.1. ja sen vastaanottivat logistiikkapäällikkö, prikaatikenraali Timo Rotonen ja
insinöörikomentajakapteeni Ilmo Suurnäkki.

* Puolustusvoimissa on käynnistynyt laaja hanke tupakoimattomuuden edistä-
miseksi. Hankkeen kohderyhmänä ovat sekä varusmiehet että henkilökunta.
Hanke toteutetaan yhteistyössä syöpäjärjestöjen ja tuberkuloosin vastusta-
misyhdistys Filhan kanssa vuosina 2013-2017. PV kannustaa varusmiehiä
ja henkilökuntaa tupakoinnin ja nuuskaamisen lopettamiseen. Terveystiedon
jakamisessa hyödynnetään perinteisiä valistusmuotoja ja moderneja kanavia
kuten sosiaalista mediaa. Sisällöllisesti pyritään vaikuttamaan savuttomuuden
lisäksi nuuskan käyttöön ja sähkötupakointiin. Hankkeen lähestymistapa on
kokonaisvaltainen ja moniulotteinen. Tammikuussa palveluksensa aloittavan
saapumiserä 1/13 varusmiehille sotilaskodeissa ja Facebookissa toteutettava
tupakoimattomuuskampanja ”Pelaa jollain muulla kuin terveydelläsi” tarjoaa
tekemistä tupakoinnin tilalle sekä ohjaa varusmiehiä osallistumaan urheiluhar-
rastuksiin ja huolehtimaan omasta terveydestä. Kampanjaa on tarkoitus jatkaa
myös tuleville saapumiserille. Pääesikunta on julistautunut savuttomaksi työ- ja
palveluspaikaksi. Tupakointi on sallittu vain ruoka- tai virkistystaukojen yhtey-
dessä, ylimääräisiä tupakkataukoja ei ole. Tupakointi on kielletty kaikkialla työ-
paikan sisätiloissa tupakkalain edellyttämillä tavoilla.

* Väki vaihtui kasarmeilla. Perjantaina 4.1. varusmiespalveluksesta siirtyi re-
serviin noin 8.500 varusmiestä. Kotiutuvista 362 vuorokautta palvelleita varus-
miehiä on noin 4.300 ja 180 vuorokautta palvelleita noin 4.200. Maanantaina
7.1. saapumiserässä 1/13 aloitti palveluksensa noin 12.900 uutta alokasta.
Heistä reilut 10.000 saapui maavoimien joukko-osastoihin. Naisia palveluksen-
sa aloittavissa on noin 180. Reilut 200 asevelvollista aloittaa sotilasuransa ra-
javartiolaitoksen palveluksessa. Loput jakaantuvat merivoimien ja ilmavoimien
joukko-osastoihin. Tammikuun saapumiserässä palveluksensa aloitti myös va-
rusmiessoittajat varusmiessoittokunnassa Hämeen rykmentissä sekä sukeltajat
Sukeltajakoulussa Upinniemellä. Näissä erikoisjoukoissa palvelus aloitetaan
vain tammikuun saapumiserässä.



...ja kipaisee maaseudun metsäkulmille lumipalloilemaan.
Kyllä näillä keleillä tarkenee taistella härkäviikkoja vastaan :)
Kaakaokuppi, loistodekkari, lukulasse, viltti ja MP-myymälän
merinovillasukat, niistä on minun perjantai-iltani tehty.
Toivon sinullekin yhtä maukkaita mausteita viikonlopun viettoon.

Piirroskuva: E. Vanninen

Kirpakkaan rapsakkata
kiltatalven jatkoa
toivottaa Inga...



Määräpäivä = pitää olla perillä liiton toimistolla

Helmikuu 2013
la 2.2. Turvallisuuspolitiikan seminaari Santahaminassa
to 28.2. Kilta-ansiomitaliesitysten määräpäivä (myönnetään 4.6.)

HUOM. Huomioi aikaistunut määräpäivä

Maaliskuu 2013
ma 4.3. Maanpuolustajan 1/2013 aineistojen määräpäivä
  HUOM. Toimitetaan sähköpostiin maanpuolustaja@mpkl. 
la 16.3. Liittovaltuuston kevätkokous (huomioi siirretty päivä)

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
ti 4.6. Lippujuhlapäivän buffet Ritarihuoneella
to-su 6.-9.6. PM-kiltapäivät Vekaranjärvellä (ilmoittautumisohjeet julkaistaan

alkuvuodesta 2013)

Elokuu 2013
la 3.8. Perinnekiväärin ampumakilpailu Hälvälän radalla Hollolossa

Lokakuu 2013
ti 15.10. Kiltaristiesitysten määräpäivä (myönnetään 6.12.

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



MPKL Turpo 2013
pureutuu
selontekoon

Etusivu
Uutiset
Tapahtumat
Liittohallitus
Palvelut ja
toimintamuodot
Jäsenyhdistykset ja
kiltapiirit
Liiton jäsentiedotteet
Materiaalit ja
lomakkeet
Maanpuolustaja-lehti
Liiton myyntiartikkelit
Sähköinen kuntokortti
Ota yhteyttä
Linkit

MPKL Turposeminaari 2013

Maanpuolustuskiltojen liiton perinteinen
turvallisuuspolitiikan seminaari järjestetään
helmikuun ensimmäisenä lauantaina 2.2.2013.

Turpo 2013
Turvallisuus- ja puolustuspoliittinen selonteko 2012.
Luvassa on korkean luokan asiantuntijoiden
tietopaketti kokonaisturvallisuudesta,
kyberturvallisuudesta, kriisijohtamisesta sekä
puolustusvoimista 2015 jälkeen.

Ajankohta ja paikka
* Santahamina, Maanpuolustuskorkeakoulun
luokkarakennuksen auditorio
* lauantai 2.2.2013
* klo 9:00-15:15

Kohderyhmä
MPKL:n Turposeminaariin voivat ilmoittautua liiton
kiltojen jäsenet sekä
Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen jäsenjärjestöjen
jäsenet. Seminaariin mahtuu noin 300 osallistujaa
ilmoittautumisjärjestyksessä.

Seminaariohjelma
Turvallisuus- ja puolustuspoliittinen selonteko
2012
Klo 09.00 - 09.45 Tervetulokahvi
Klo 09.50 - 10.00 Seminaarin avaus
Klo 10.00 - 10.45 Kokonaisturvallisuus,
kansliapäällikkö Arto Räty, puolustusministeriö
Klo 10.45 - 11.30 Toimintaympäristömme
muutokset, valtiosihteeri Pertti Torstila,
ulkoasiainministeriö
Klo 11.30 - 12.15 Kriisijohtaminen, valtiosihteeri Olli-
Pekka Heinonen, Valtioneuvoston kanslia
Klo 12.15 - 13.30 Lounas
Klo 13.30 - 14.15 Kyberturvallisuus, eversti Aapo
Cederberg, Turvallisuus- ja puolustusasiain
komitean sihteeristö (TPAK)
Klo 14.15 - 15.00 Puolustusvoimat 2015 jälkeen,
pääesikunnan päällikkö, vara-amiraali Juha
Rannikko, Puolustusvoimat
Klo 15.00 - 15.15 Seminaarin päätös



Ilmoittautuminen viimeistään maanantaina 21.1.
* ensisijaisesti sähköpostiin toimisto(at)mpkl.fi
* tarvittaessa myös puhelimitse 040 554 8805
Kaikista osallistujista pitää ilmoittaa alla mainitut
tiedot:
* nimi
* postiosoite
* hetu kokonaisuudessaan, jos osallistumisesta
haluaa alle 60-vuotiaille mahdollisesti merkittävän
korvaavan kh-merkinnän (MPK)
* sähköpostiosoite
* puhelinnumero
* osallistujan edustama kilta tai yhdistys, jossa
aktiivinen jäsenyys (= jäsenmaksu maksettu)
* maininta mahdollisesta erikoisruokavaliosta
* laskun maksaja ja täydellinen laskutusosoite (jos
eri kuin osallistuja)

Seminaarin osallistumismaksu on 20 euroa ja se
maksetaan MPKL:n lähettämällä pankkisiirrolla (ei
paikan päällä eikä käteisellä toimistolle).
Osallistumismaksu sisältää seminaarin,
kahvitarjoilut sekä lounaan.

HUOM. Santahamina on sotilasaluetta, joten
voimassa oleva passi tai muu virallinen kuvallinen
henkilötodistus pitää olla mukana. Osallistujien
nimilista on Santahaminan portilla.



34. Pohjoismaiset Kiltapäivät

6 - 9.6.2013

Karjalan Prikaati, Vekaranjärvi

Keskiviikko 5.6.

Karjalan Prikaatiin on mahdollista saapua ja majoittua jo keskiviikkoiltana.

Torstai 6.6.

klo 10.00-12.00 Saapuminen ja majoittuminen.
- Lounas tarjolla klo 11.00-12.30 (Leijona Catering).

klo 14.00 Avajaisseremonia prikaatin keskuskentällä.

Kuljetus Kouvolaan.

klo 16.00 Marssi ja seppeeleenlasku Kouvolassa.

klo 16.30-18.00 Kouvolan kaupungin vastaanotto kaupungintalolla.

Kuljetus Vekaranjärvelle.

klo 19.00 Päivällinen (Leijona Catering).

klo 19.00-23.00 Veljesilta Sotilaskodissa.

klo 21.00 Lippujen lasku (vain lipunlaskijat).



Perjantai 7.6.

klo 06.30-7.30 Aamiainen (Leijona Catering).

klo 08.00 Lippujen nosto (kaikki osallistujat paikalla).

klo 09.00 Esitykset elokuvasalissa

- Pohjoismainen yhteistyö
- Puolustusvoimauudistus
- Valmiusprikaati ja sen tehtävät, filmi.

klo 11.30 Lounas (Leijona Catering).

klo 12.30 Esitykset jatkuvat elokuvasalissa ja ulkona
- Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen esittely, elokuvasali
- Prikaatin kalustoesittely ulkona
- Luento: Nordic Battlegroup (NBG), elokuvasali.

klo 16.00 Ampumakilpailu ekoaseilla elokuvasalissa, ennakkoon valitut joukkueet.

klo 18.00 Päivällinen (Leijona Catering).

klo 19.00 Filmi elokuvasalissa: Framom främsta linjen, Åke Lindman.

klo 19.00-23.00 Veljesilta Sotilaskodissa.

klo 21.00 Lippujen lasku (vain lipunlaskijat).

Lauantai 8.6.

klo 06.30-07.30 Aamiainen (Leijona Catering).

klo 08.00 Lippujen nosto (kaikki osallistujat paikalla).

klo 08.30 Esitys Kymenlaakson vapaaehtoisesta maanpuolustuskoulutuksesta.

klo 09.30 Rastikilpailu (kansalais- ja sotilastaidot)
- sekajoukkueet, 5-10 osallistujaa/joukkue (eri kansallisuuksia).

klo 12.30-13.30 Lounas maastossa (Leijona Catering).

klo 13.30-16.00 Vierailu Repoveden kansallispuistossa (Lapinsalmen silta) tai
vaihtoehtoisesti halukkaille vierailu Kouvolassa.

klo 18.30 Juhlaillallinen varuskunnan ruokalassa (Leijona Catering).

klo 21.30-24.00 Veljesilta Sotilaskodissa.

klo 21.00 Lippujen lasku (vain lipunlaskijat).

Sunnuntai 9.6

klo 09.00 Aamiainen, kotimatkat, kuljetukset lentokentille.



34. POHJOISMAISTEN KILTAPÄIVIEN YHTEYHENKILÖT

Ruotsin delegaatio
Veronica Laitinen (Turvakurssin Kilta / Säkerhetskurs Gillet)
Vanhan-Pirjolantie 66
04530 OHKOLA
veronica.laitinen@pp.inet.fi
+358 40 736 6101

Norjan delegaatio
Måns Löf (Karjalan Prikaatin Kilta / Karelska Brigadens Gille)
manslof@gmail.com
+46 709 890 479

Tanskan delegaatio
Carl Magnus Persson
(Porin Rykmentin-Porin Prikaatin Kilta / Björneborgs Regementes-Björneborgs Brigads Gille)
Variselänkatu 16 A 3
65200 VAASA
cama.persson@gmail.com
+358 50 309 5411

Suomen delegaatio
Marko Patrakka (Sotilapoliisieskadroona Lahden Kilta ry / Militärpolisskvadron Lahtis Gille)
Tervaskatu 26
15240 LAHTI
markopatrakka@phnet.fi
+358 50 557 0761

Yhteyshenkilöiden varahenkilöt:

Veronica Laitisen varahenkilö Teuvo Rodén (Pohjanlahden Laivastokilta ry)
Måns Löfin varahenkilö Ismo Nokelainen (Ratsumieskilta ry)
Carl Magnus Perssonin varahenkilö Mårten Holmberg (Österbottens Försvarsgille - Pohjanmaan Maan-
puolustuskilta rf)



OSALLISTUMISLOMAKE 34. POHJOISMAISILLE KILTAPÄIVILLE 6.-9.6.2013

Täytetään tekstaten. Ennakkovaraukset ovat sitovia!

Killan nimi:

Osallistujan nimi:

Katu- ja postiosoite:

Syntymäaika (pp.kk.vv): Puh (gsm):

Sähköposti: Sotilasarvo:

Aselaji:

Mahd. erikoisruokavalio (laktoositon, kasvis jne.):

Mahd. huomioonotettavat sairaudet (sydänvika, astma jne.):

Ostan PMkiltapäivien muistomitalin: kyllä ei

Tämä on kerta, kun osallistun PM kiltapäiville.

Sitoudun maksamaan mahdollisesta peruutuksesta aiheutuvat kulut (mikäli ei ole lääkärin todistusta).

Allekirjoitus:

Tämä lomake palautetaan liiton toimistoon ehdottomasti viimeistään 15.4.2013. Lomakkeen voi
palauttaa postitse tai sähköpostilla. Ilmoittautua voi myös sähköpostilla edellyttäen, että yllä
olevat tiedot ilmenevät sähköpostista.

Maanpuolustuskiltojen liitto ry
Toiminnanjohtaja Henry Siikander
Döbelninkatu 2

00260 HELSINKI

toiminnanjohtaja@mpkl.fi



Kilpailukutsu ARCTIC SNIPER 2013

RESUL ilmoittaa, että kiltalaiset voivat ilmoittaa partioitaan tarkka-ammunnan
talvikilpailuun, joka järjestetään pe-su 1.-3.3. Säkylässä.

Kilpailu käydään partioittain ja se kestää yhden päivän. Partion koko on 2-3 henkilöä
ja kilpailun ajan liikutaan suksilla. Kilpailussa ammutaan 1-1200 metrin etäisyyksille
kiväärillä ja pistoolilla. Maksimi kaliiberi kiväärillä on .338LM ja pistoolilla .45ACP.

Lisäinfoa osoitteessa https://talvikisa.takilta.fi
Alustavat ilmoittautumiset kisaan ja toimitsijoiksi: jarkko.kroger@gmail.com

*****************************

Reserviläisten SM-pilkki lauantaina 23.3. Puulavedellä

Kangasniemen reserviläiset järjestävät reserviläisten SM-pilkkikilpailut Kangasniemellä.
Kilpailukeskus on keskellä Kangasniemen taajamaa sijaitsevassa seurakuntakeskuksessa, jonka osoite
on Kirkkoniementie 2, 51200 Kangasniemi.
Opastus VT 13:sta Jyväskylä-Mikkeli-Pieksämäki suunnista tuleville on järjestetty. Myös Joutsan ja
Toivakan suunnista tuleville on opasteet.

Kilpailuaika: klo 10-14 ( siirtymät 30 min. + 45 min. )

Sarjat:
Henkilökohtainen
Naiset, Naiset 55, Miehet yl., Miehet55 ja Miehet65
Joukkueet
Miehet ja naiset, joukkueessa 3 kilpailijaa, jotka on nimettävä etukäteen

Ilmoittautumiset 15.3. mennessä
Pirkka Juntuselle sähköpostilla pirkkaj@gmail.com
tai kirjallisena osoitteeseen Tikankolo 2, 51200 Kangasniemi

Osallistumismaksu
henkilökohtainen kilpailu: 12 €/osallistuja
joukkueet: 30€/joukkue

Osallistumismaksu on maksettava viimeistään 15.3. Kangasniemen reserviläiset ry:n tilille, tilinumero
on FI49 5105 0640 0031 10.
Kuittiin merkintä Respilkki2013 ja kuitti mukaan kilpailupaikalle.

Kilpailuun liittyvät tiedustelut myös puhelimitse 040 578 7246, kilpailunjohtaja Pirkka
Juntunen.



VARSINAIS-SUOMEN KILTAPIIRI RY

XI
KENRAALINTIEMARSSI

KAKSKERTA TURKU

20.4.2013
ILMOITTAUTUMINEN 10.4.2013 MENNESSÄ

varsinaissuomenkiltapiiri@gmail.com
tai Sami Kivilähde 040 5900 500 (mieluiten tekstiviestillä)



Kenraalintiemarssi

Yleistä
Varsinais-Suomen Kiltapiiri ry järjestää XI Kenraalintiemarssin
20.4.2013 Kakskerran saarella Turussa.

Marssin suojelijana on kreivitär Karin-Birgitte Ehrnrooth.

Marssinkeskus on Kakskerran saarella Harjattulan
kurssikeskuksessa, jossa on marssin lähtö ja maali.

Marssin vaihtoehtoiset matkat ovat 10 km ja 18 km sekä 25 km.
Jalkamarssin vaihtoehtona on rullaluistelu.

Kenraalintiemarssin tarkoituksena on edistää marssi- ja
liikuntaharrastusta kaikenikäisten keskuudessa.

Kaikille maaliin saapuneille luovutetaan Kenraalintiemarssimitali.

Ilmoittautuminen
Osallistujien nimet ja puhelinnumero 10.4.2013 mennessä
osoitteeseen varsinaissuomenkiltapiiri@gmail.com tai marssin
johtajalle, Sami Kivilähde 040 5900 500 (mieluiten tekstiviestillä)

Marssin lähtö
Kaikkien matkojen yhteislähtö on kello 1100.

Marssin osallistumismaksu
Osallistumismaksu on 20 euroa. Maksu sisältää osallistumisen
marssille ja marssinaikaisen marssimehun, maaliintulon jälkeen
Harjattulassa saunan (talon pyyhkeet) sekä ruokailun.

Varsinais-Suomen Kiltapiiri ry
Puheenjohtaja Mikael Kaskelo



Harjoitus on avoin kaikille naisille. Siihen voi 
osallistua ilman ennakkotaitoja eikä osallistu-
minen edellytä minkään järjestön jäsenyyttä.
Harjoituksen tavoitevahvuus on 300 naista.
Toiminta ei ole sotilaallista.

Harjoitus koostuu kahdeksesta kurssista, 
joista osallistuja valitsee yhden. Kurssit ovat
•	 Turvallisesti	vesillä
•	 Kansainvälinen	kriisinhallinta
•	 Maastotaidot
•	 Kenttälääkintä
•	 Selviytyminen	sähköttä
•	 Varautuminen	ja	väestönsuojelu
•	 Katuturvallisuus
•	 Arjen	turvallisuusvalmiuksia	
 

Turvallisuustaidot kuuluvat kaikille!

Naisten	Valmiusliiton -harjoitus

Lisätietoja: 

www.naistenvalmiusliitto.fi

Tule mukaan NASTA-
harjoitukseen parantamaan
arjen turvallisuustaitojasi!

http://www.naistenvalmiusliitto.fi


Varuskuntaolosuhteissa	Porin	prikaatis-
sa	pidettävän	harjoituksen	käytännön	
järjestelyistä	vastaa	Naisten	Valmiuslii-
ton	Turun	ja	Porin	alueneuvottelukunta.	
Harjoituksen johtaa Marjo Tuomaranta. 
Harjoitus	toteutetaan	Maanpuolustuskou-
lutusyhdistyksen	(MPK)	kursseina.

Harjoituksen tavoitteet
•	 Antaa	osallistujille	arjen	
 turvallisuusvalmiuksia sekä        
 varautumistaitoja
•	 Harjoituttaa	naisia	toimimaan		 	 		 	
 johto-, organisointi-, huolto- ja      
 kouluttajatehtävissä

Osallistuminen	ei	edellytä	aikaisempaa	
kurssikokemusta tai ennakkotietoja tai 
-taitoja valitun kurssin aiheesta. Harjoi-
tukseen osallistuminen edellyttää nor-
maalia	terveyttä	ja	kuntoa.	Koulutus	on	
luonteeltaan kaikille naisille soveltuvaa 
peruskoulutusta.

Osallistumismaksu on 60 euroa sisältäen:
•	 opetuksen	ja	opetusmateriaalin
•	 majoituksen	kasarmin	n.	10	hengen		 	
 tuvissa (turvallisesti vesillä ja maasto-  
	 taidot	-kurssit	yöpyvät	teltoissa)
•	 muonituksen

Ilmoittautumisohjeet
Ilmoittautumisaika	alkaa	7.1.2013	
ja	päättyy	19.4.2013.
Ilmoittautuminen tapahtuu internetissä:
www.naistenvalmiusliitto.fi/sinisiipi.php

Mikäli	ilmoittautuminen	internetin	kautta	ei	
ole mahdollista, voi harjoitukseen ilmoit-
tautua	myös	puhelimitse	koulutussihteeri	
Inger	Anderssonille,	p.	040	723	4866,	
inger.andersson@mpk.fi

Ilmoittauduthan vain yhdelle kurssille.

Yleisiä ohjeita
Harjoitukseen hyväksytyille lähetetään 
noin kuukautta ennen harjoitusta kirje, jos-
sa kerrotaan tarkemmin jaettavista varus-
teista, aikataulusta ja ajo-ohjeesta.

Aikaisintaan	21	päivää	ennen	harjoitusta	
lähetetään	sähköpostitse	tai	e-kirjeenä	
ilmoittautuneille maksuohjeet osallistumis-
maksun suorittamista varten. Osallistumi-
sen	peruuttaminen	tätä	ennen	ei	aiheuta	
kustannuksia.

Naisten	Valmiusliiton	alueneuvottelukun-
nat järjestävät yhteiskyytejä harjoitukseen 
eri	puolilta	Suomea,	kysy	lisää	alueesi	
puheenjohtajalta.	Yhteystiedot	löydät	liiton	
www-sivuilta alueneuvottelukuntien omilta 
sivuilta.

Harjoitus	alkaa	perjantaina	klo	14.00	
ja	päättyy	sunnuntaina	klo	15.30.

Kokemäen	rautatieasemalta	ja	Säkylän	
linja-autoasemalta järjestetään maksuton 
kuljetus	harjoituspaikalle,	samoin	paluu-
kyydit järjestetään.

Lisätietoja
•	 www.naistenvalmiusliitto.fi
•	 Harjoituksen	johtaja	Marjo Tuomaranta 
 marjo.tuomaranta@gmail.com
•	 Naisten	Valmiusliiton	pääsihteeri	
 Lotta Mertsalmi,	p.	040	561	1655,
	 lotta.mertsalmi@naistenvalmiusliitto.fi

T u r v a l l i s u u t t a  y h d e s s ä

Seuraa myös Facebook-sivua:
www.facebook.com/
naistenvalmiusliitto

http://www.naistenvalmiusliitto.fi/sinisiipi.php
mailto:inger.andersson%40mpk.fi?subject=
mailto:marjo.tuomaranta%40gmail.com?subject=
mailto:lotta.mertsalmi%40naistenvalmiusliitto.fi?subject=
http://www.facebook.com/naistenvalmiusliitto
http://www.facebook.com/naistenvalmiusliitto
http://www.facebook.com/naistenvalmiusliitto


Turvallisesti vesillä 
Päämääränä	on	kehittää	osallistu-
jan valmiutta ja asennetta liikkua 
turvallisesti vesillä eri vuodenaikoi-
na.	Kurssilla	yövytään	teltassa.

Kansainvälinen kriisinhallinta 
Päämääränä	on	selvittää	osallistu-
jille kansainvälisen sotilaallisen ja 
siviilikriisinhallinnan vastuita, koulu-
tusta,	toimijatahoja	ja	operaatioiden	
järjestelyjen	perusteita	sekä	tutus-
tua rauhanturvaajien koulutukseen.

Maastotaidot 
Päämääränä	on	kehittää	osallis-
tujan valmiutta liikkua maastossa 
ja selviytyä luonnon olosuhteissa. 
Kurssilla	harjoitellaan	jokamiestai-
toja ja suunnistusta sekä yövytään 
teltassa.

Kenttälääkintä 
Päämääränä	on	antaa	osallistujalle	
valmiuksia	toteuttaa	hätäensiapua	
maasto-olosuhteissa.	Kurssilla	
tutustutaan ensihoitoasemaan sekä 
harjoitellaan	hätäensiapua	ja	toi-
mintaa	onnettomuuspaikalla.

Selviytyminen sähköttä 
Päämääränä	on	kehittää	osallistu-
jan valmiutta selviytyä ilman säh-
köä.	Kurssilla	tutustutaan	varau-
tumiseen sähkön näkökulmasta ja 
harjoitellaan toimintaa sähkökat-
koksen aikana.

SINISIIPI	2013	-harjoitus	koostuu	
kahdeksasta kurssista, jotka ovat:



– näillä turvaamme huomisen!

www.naistenvalmiusliitto.fi
www.facebook.com/naistenvalmiusliitto

Naisten	Valmiusliitto,	p.	09	–	4056	2090
toimisto@naistenvalmiusliitto.fi

Tervetuloa Sinisiipeen!

Varautuminen ja väestönsuojelu 
Päämääränä	on	vahvistaa	osal-
listujan väestönsuojeluun liittyviä 
tietoja	ja	taitoja.	Kurssilla	tutustu-
taan kansalaisen varautumiseen ja 
toimintaan häiriötilanteessa.

Katuturvallisuus 
Päämääränä	on	kehittää	osallistu-
jan valmiutta tunnistaa ja ennakoi-
da henkilökohtaista turvallisuutta 
uhkaavia tekijöitä ja selviytyä niistä. 
Kurssilla	tutustutaan	katuturvalli-
suuden haasteisiin ja henkilökoh-
taisiin turvallisuusvälineisiin sekä 
harjoitellaan	itsepuolustusta.

Arjen turvallisuusvalmiuksia 
nuorille naisille
Kurssi	on	tarkoitettu	alle	28-vuoti-
aille,	joita	asepalveluksen	suoritta-
minen	kiinnostaa.	Kurssilla	harjoi-
tellaan turvallisuustaitoja armeijan 
hengessä: esim. maastotaitoja, 
suunnistusta	ja	ensiapua	sulkeisilla,	
pinkan	ja	punkan	teolla	sekä	soti-
laallisella kurilla höystettynä.

http://www.naistenvalmiusliitto.fi 
http://www.facebook.com/naistenvalmiusliitto
mailto:toimisto%40naistenvalmiusliitto.fi?subject=
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KUTSU Pohjois-Suomen Kiltapiiri ry:n järjestämään partiohiihtotapahtumaan

17. SUKSIPARTIO SUJAKKA HIUKKAVAARASSA 16.3.2013

Hiihtoreissun pituus on noin 30 km. Ladun varrella on kymmenkunta erä- ja

kansalaistaitoja mittaavaa tehtävää. Sijoituksen ratkaisevat tehtävät, ei hiihtovauhti.

3-5-jäseniset suksipartiot voivat olla nais-, mies- tai sekajoukkueita.

OHJELMA LAUANTAINA 17. 3.

08.00 Suksipartioiden ilmoittautuminen Hiukkavaarassa Sujakka-kansliassa.
Sotilaskotiauto aloittaa myynnin kasarmin kentällä.

08.55 Partiot lähtövalmiina paraatikentällä

09.00 Lippu saapuu, lähtöseremoniat, alkuverryttely
Partiot ladulla ja tehtävärasteilla.

16.30 Partioiden ilmoittauduttava maalissa.

17.00 Sotilaskotiauto lopettaa myynnin.

18.00 Palkintojen jako ja AfterSki-jälkipelit myöhemmin ilmoitettavassa
paikassa.

Partiokohtainen osallistumismaksu on 75 euroa. Maksu 11.3. mennessä Pohjois-Suomen
Kiltapiiri ry:n tilille OP, IBAN: FI47 5741 3620 4897 21, BIC: OKOYFIHH
Merkitkää viestiksi partion nimi.

Ilmoittautumisen jälkeen partio saa ohjeita tapahtumaan sähköpostitse.

Ilmoittautuminen tehdään oheisella ilmoittautumislomakkeella tai MPK:n tietojärjestelmään
jokaisen tapahtumaan osallistuvan henkilön osalta (www.mpk.fi) 11.3. 2013 mennessä,
ilmoita myös partion nimi jokaisen yksittäisen osallistujan kohdalle. Ilmoittautumislomake
palautetaan sähköpostitse: seppo.suhonen1@luukku.com

Sujakoimaan voidaan ottaa 30 partiota ilmoittautumisjärjestyksessä.

Tapahtumaa voi seurata lähtöalueella ja sen jälkeen mm Hiukkavaaran ampumarata-
alueella ja ladun varrella.

Tiedusteluihin vastaa: Seppo Suhonen, Sirkkelitie 3, 90800 Oulu, 040-552 4678, e-mail:
seppo.suhonen1@luukku.com

Tervetuloa

Suksipartio Sujakan järjestelytoimikunnan puolesta

Heikki Hiltula Seppo Suhonen
Rastipäällikkö Kilpailun johtaja
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17. Suksipartio Sujakka 16.3.2013
ILMOITTAUTUMISLOMAKE

TEKSTAAMALLA KIITOS

1. Ilmoittautuva yhteisö, yritys tai henkilö
Nimi_____________________________________________________
Katuosoite tai PL___________________________________________
Postinumero ja -toimipaikka __________________________________

2. Suksipartion nimi
______________________________________________

3. Partion jäsenten etu- ja sukunimet (5)
Johtaja __________________________________________________
Jäsen 1__________________________________________________
Jäsen 2 __________________________________________________
Jäsen 3 __________________________________________________
Jäsen 4 __________________________________________________

4. Osallistuminen AfterSki'hin
Kyllä, lukumäärä, noin_______ Ei(ruksi)_____

5. Partion yhteyshenkilön nimi
_________________________________________
Puhelin ___________________________________
Sähköposti ___________________________________

OTA KOPIO PARTIOLLESI

POSTITA 11.3.2013 mennessä tai mieluummin lähetä sähköpostilla:
Seppo Suhonen, Sirkkelitie 3, 90800 Oulu, tai sähköpostitse:
seppo.suhonen1@luukku.com



TILAA PIONEERIPAITA! 
Kaksipuoleinen painatus valitsemallasi 

selkätekstillä 

Tee tilaus osoitteessa vs.lspioneerikillat.net 

Tekstivaihtoehdot: 


