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1. LIITTOVALTUUSTO KOKOUSTI PORIN PRIKAATISSA
LIITTOHALLITUKSELTA MERKITTÄVÄ EHDOTUS LIITON
TOIMINNAN KEHITTÄMISEKSI

Liittovaltuuston kokouksessa Säkylässä viime lauantaina oli esillä kaksi
merkittävää kehitysehdotusta:
* liiton siirtyminen järjestöjen RES ja RUL kanssa yhteiseen jäsenrekis-
terijärjestelmään 1.1.2014 ja
* kiltojen jäsenmaksujen perimisen siirtäminen liiton hoidettavaksi
Näistä lisää seuraavassa kohdassa ja tiedotteen liitteessä.
Normaaliin tapaan kokouksessa käsiteltiin ja hyväksyttiin esitettäväksi
liittokokoukselle liiton toimintakertomus ja tilinpäätös 2012. Kokouk-
seen osallistui 16 liittovaltuuston jäsentä sekä puheenjohtajana toimi-
nut Matti Vuoria.
Kokouksen aluksi yliluutnantti Timo Hiljanen (kuvassa oikealla) piti esi-
tyksen prikaatista ja varuskunnasta. Kuva: Paavo Mikkonen.
Kokouksen jälkeen pidettiin seminaariosuus, jossa käsiteltiin tarkem-
min siirtymistä uuteen jäsenrekisteriohjelmaan, jäsenmaksujen lasku-
tusta kiltajäseniltä sekä liiton sääntömuutosta liittyen jäsenmaksujen
laskutukseen.

2. LIITTOKOKOUKSESSA KÄSITELLÄÄN TÄRKEITÄ
PÄÄTÖKSIÄ

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

Liittokokous tekee päätöksen yllä liittovaltuuston osiossa mainituista
asioista; liittyykö MPKL veljesjärjestöjen kanssa yhteiseen jäsenre-
kisterijärjestelmään ja alkaako liitto hoitaa jäsenmaksujen perimisen
suoraan kiltojen jäseniltä. Näillä molemmilla on merkittäviä parannus-
vaikutuksia niin liiton kuin kiltojenkin toimintaan. Tutustu tarkemmin
tiedotteen liitteenä olevaan selvitykseen aiheesta.

Liittokokouksessa valitaan myös liittovaltuuston jäsenet erovuoroisten
tilalle. Erovuorossa ovat Arvonen Arto, Porin Rykmentin - Porin Prikaa-
tin Kilta, Karjalainen Urpo, Päijät-Hämeen kiltapiiri, Kaskelo Mikael,
Turun Rannikkotykistökilta, Keiholehti Esko, Satakunnan kiltapiiri, Kojo-
nen Matti, Lahden Seudun Tykistökilta, Mattila Veikko, Pohjois-Suomen
Tykkimieskilta, Naukkarinen Olli, Etelä-Karjalan kiltapiiri, Nurmi Heikki,
Tykistöprikaatin Kilta, Rautiainen Antti, Rannikkojääkärikilta, Rodén
Teuvo, Laivaston Kilta, Salo Raimo, PST-Panssarintorjuntakilta, Silta-
niemi Outi, Turvakurssin Kilta, Suominen Kari, Kymen Jääkäripataljoo-
nan Kilta, Tuomaranta Jouni, Varsinais-Suomen kiltapiiri, Vento Timo,
Sotilaspoliisieskadroona Lahden Kilta

Lisäksi valitaan Sami Kesäjärven tilalle ajalle huhti/2013-huhti/2014
Etelä-Suomen kiltapiirin edustaja, koska Kesäjärvi valittiin liittohallituk-
seen kaudeksi 2013.

Henkilöesityksiä ehtii toimittaa vielä. Niiden on oltava perillä viimeis-
tään perjantaina 29.3. sähköpostissa toiminnanjohtaja@mpkl.  
Esityslomakkeen saat sebaconista tai toimistolta.

Toimisto tiedottaa

1.

4.



3. MPKL 50 VUOTTA
TERVETULOA, KILTAVELJET JA KILTASISARET

Maanpuolustuskiltojen liitto viettää 50-vuotisjuhlaansa Helsingin
yliopiston juhlasalissa perjantaina 19.4. Pääjuhla alkaa klo 14:30.
Alustavaa ohjelmatietoa:
* juhlapuheen pitää eduskunnan puhemies Eero Heinäluoma
* juontajana toimii ”tenoriluutnantti” Raimo Salo
* Kaaderilaulajat ja Panssarisoittokunta esiintyvät.
Tarkka ohjelma julkaistaan liiton tiedotteessa 12.4. sekä
mpkl. -tapahtumissa. 
Kaikki kiltalaisemme ovat tervetulleita juhlaan ilman erillistä kutsua.
Kiltojen ja kiltapiirien puheenjohtajat saavat erillisen kutsun.
Tumma puku/paraatipuku ja kunniamerkit

4. KILTATALKOOT LIITON 50-VUOTISJUHLAVUONNA
TARTU HAASTEESEEN YHTEISEKSI HYVÄKSI

Liiton yhteydessä toimii Maanpuolustuskiltojen säätiö. Sen ainut teh-
tävä on tukea liiton jäsenkiltoja ja kiltapiirejä. Säätiön valtuuskuntana
toimii liiton liittohallitus. Valtuuskunta on vahvistanut säätiölle juhlavuo-
teemme liittyen merkittävän varainhankintakampanjan vuodelle 2013,
jotta säätiö pystyisi paremmin menestymään tehtävässään.

Arto Arvonen
säätiön asiamies:

”Säätiön varainhankinta on nyt käynnistynyt. Muun muassa Porin
Rykmentin - Porin Prikaatin Killan puheenjohtajat ovat perustaneet
nimikkorahastot yhteisarvoltaan 6.000 euroa. Killan valtuuskunnan
puheenjohtajan roolissa haastan kiltojen ja kiltapiirien valtuuskuntien
ja -neuvostojen nykyiset ja entiset puheenjohtajat rahastokeräykseen.
Summat ovat täysin vapaat, mutta oman nimikkorahaston perustami-
sen minimipääoma on 1.000 euroa. Killat ja kiltapiirit voivat myös esit-
tää tervehdyksensä liiton 50 vuotisjuhlavuonna säätiön kautta. Myös ne
voivat perustaa oman nimikkorahaston 2.000 euron minimipääomalla.
Maakunnista tuleva rahoituksen tuotto ohjataan lahjoittajien maakun-
taan kiltatyön hyväksi.”

Erkko Kajander
säätiön puheen-
johtaja:

”Olen perustanut nimikkorahaston Annukka ja Erkko Kajander, suku-
puoleen ja sotilasarvoon katsomatta, talvisodan päättymisen päivänä
13.3. Haastan mukaan kaikki kiltojen ja kiltapiirien puheenjohtajat, jotka
olivat tehtävässään sinä aikana, kun olin MPKL:n puheenjohtaja vuosi-
na 1998-2011.”

Tiedotteen liitteenä on säätiön varainhankintakirje. Lisätietoja varain-
hankintampanjasta, nimikkorahastoista ja haasteista saat kirjeen alle-
kirjoittaneilta, Arvoselta ja Kajanderilta.



5. TOIMITA KILTARISTIESITYS AJOISSA

Muistathan, että kilta-ansiomitalien määräpäivä on maantai 15.4.
Huolellisesti ohjeiden mukaan täytetyt esitykset palautetaan sähköpostiin
toiminnanjohtaja@mpkl.  tai maapostina Döbelninkadun toimistolle. Lomak-
keen saat sebaconista tai toimistolta.

6. KILTASISARTOIMIKUNTA

Liiton kiltasisartoimikunta kaudella 2013-2014 on

Eräkorpi Heli, Turvakurssin Kilta
Gråsten Marja, Varsinais-Suomen Kiltasisaret
Nuorivuori Marja-Terttu, Karjalan Prikaatin Kilta
Teppo Marja, Ilmavoimien Viestikilta
Tuomaranta Marjo, Varsinais-Suomen Kiltasisaret
Slotte Kristiina, Suomenlinnan Rannikkotykistökilta

7. POHJOISMAISET KILTAPÄIVÄT
ILMOITTAUTUMISEN MÄÄRÄPÄIVÄ LÄHENEE

MPKL isännöi tänä vuonna pohjoismaisia kiltapäiviä Vekaranjärvellä Karjalan
prikaatissa to-su 6.-9.6. Mukaan voivat ilmoittautua liiton kiltojen jäsenet. Jo-
kaiselle maalle on varattu paikka 60 osallistujalle, joten paikat varataan ilmoit-
tautumisjärjestyksessä. Ilmoittautumisten määräpäivä on ma 15.4. Tiedotteen
liitteenä on ilmoittautumislomake ohjeineen sekä kiltapäivien ohjelma.
HUOM. Levitäthän tietoa kiltajäsenille. Maanpuolustaja on lukijoilla normaalia
myöhemmin eli vasta toukokuun puolella.

8. TOIMINTALOMAKE VIELÄ NÄLISSÄÄN?

Muutamien lomakkeiden vatsan kurina kuuluu tänne asti. Nyt kiiruulla apetta
antamaan ja tietoa täyteen tankattu toimintalomake sähköpostiin
toiminnanjohtaja@mpkl. . Näitä myöhäisiä odotamme: 

Etelä-Pohjanmaan Tykistökilta, Helsingin Maanpuolustuskilta, Hämeen Jää-
kärikilta, Ilmavoimien Soittokunnan tukiyhdistys, Jalkaväkirykmentti 35:n Kilta,
JR 56/60 Kilta ry, Jääkäritykistön Kilta, Kainuun Prikaatin Kilta, Lääkintäkilta,
Merenkurkun Kilta, Metsäleijonakilta, Miinanraivaajakilta, Pohjois-Suomen
Sotilaspoliisikilta, Pohjois-Suomen Tykkimieskilta, Rakuunakilta, Rukajärven
suunnan historiayhdistys ja Tykistöprikaatin Kilta.

9. VARMISTIN RY, UUSI JÄSENYHDISTYS LIITTOON

Liittoon on hyväksytty uusi jäsenyhdistys Varmistin ry. Yhdistyksen kotipaik-
ka on Lahti ja sen toiminta-alue on Päijät-Häme. Yhdistyksessä on noin 140
jäsentä. Lisätietoja yhdistyksen puheenjohtajalta => Hannu Tukia, 045 635
6195 tai hannutukia@live. 

10. KYSY LIITTOHALLITUKSELTA

Mikä mietityttää? Mikä mättää? Mikä ilahduttaa? Pohditko mitä liitolle kuuluu?
Askarruttaako kiltatyön tulevaisuus? Onko ehdotuksia liiton ja/tai kiltojen toi-
mintojen kehittämiseen? Mitä-miksi-milloin-miten? Kysy, ehdota, vinkkaa, kri-
tisoi, kiitä. Lähetä viestisi sähköpostiin toimisto@mpkl.  ja osoita se joko liitto-
hallitukselle yleisesti tai kohdista se tietylle liittohallituksen edustajalle. Välitän
viestisi eteenpäin ja saat vastauksen sähköpostiisi. Julkaisemme toimituksen
valinnan mukaan viestejä vastauksineen liiton tulevissa tiedotteissa.Viestin
lähettäjä jätetään mainitsematta ellei toisin erikseen pyydetä. Älä pähkäile
itseksesi. Laita liittohallitus avaamaan myssysi mietteet.



TÄTÄ ON KYSYTTY/KOMMENTOITU
Kommentti: Jotkut henkilöt ovat toimineet liittohallituksessa useita vuosia
tauotta. Liittohallituksen jäsenyyteen pitäisi saada katto toimintavuosille, esi-
merkiksi 2-4 vuotta, jotta muillakin olisi mahdollisuus päästä vaikuttamaan
liittohallitukseen. Kiltapiirien pitäisi saada edustaja vuorotellen liittohallituk-
seen.

Vastaus:
Liittohallituksen jäsenyys: Liiton säännöissä ei ole asetettu aikarajaa liitto-
hallituksen jäsenyydelle. Liiton säännöistä päättää liittokokous, joka kokoon-
tuu kerran vuodessa huhtikuussa. Sääntöjen mukaan ”Mikäli liiton jäsen
haluaa saada jonkin asian käsiteltäväksi varsinaisessa liittokokouksessa,
siitä on ilmoitettava kirjallisesti liittohallitukselle kokousvuoden tammikuun
loppuun mennessä.” Jäsen tarkoittaa säännöissä liiton jäsenyhdistystä. Jos
liittohallituksen jäsenyydelle halutaan asettaa joku aikaraja, jonkun jäsenkil-
lan (= pääkillan) on tehtävä ehdotus sääntöjen muuttamisesta. Ehdotuksen
pitää olla liiton toimistossa liittohallitukselle osoitettuna tammikuun loppuun
mennessä. Silloin se laitetaan myös liittokokouksen esityslistalle.

Liittohallituksessa ei ole kiintiöitä: Kiltapiireillä tai killoilla ei ole liittohal-
lituksessa edustuskiintiötä. Liittohallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle
valitsee vuosittain marraskuussa kokoontuva liittovaltuuston syyskokous.
Vaalivaliokunta tekee liittovaltuustolle ehdotuksen liittohallitukseen valittavis-
ta jäsenistä ja valtuusto joko hyväksyy esitetyn ehdotuksen tai hyväksyy sen
kokouksessa tehdyin muutoksin.

Edustajat liittovaltuustossa: Rekisteröidyillä kiltapiireillä on sen sijaan
automaattisesti edustus liittovaltuustossa. Keväällä kokoontuva liittokokous,
valitsee vuosittain liittohallitukseen kiltojen edustajat ja toteaa kiltapiirien
edustajat. Toisin sanoen kiltapiirit nimeävät itse edustajansa liittovaltuus-
toon. Kiltapiiri valitsee oman valtuustoedustajansa omassa kokouksessaan
ja ilmoittaa siitä liiton toimistoon hyvissä ajoin ennen kevään liittokokousta.

11. MAANPUOLUSTAJA ”KILTATYÖTÄ 50 VUOTTA”

Kevään Maanpuolustaja on lukijalla normaalia myöhemmin, koska siihen
taitetaan mukaan kooste liiton 50-vuotisjuhlasta. Toivon, että killat tarjoavat
lehteen aktiivisesti aineistoa kuvineen ajatuksella ”Kiltatyötä 50 vuotta”. Ker-
rotaan yhdessä kiltatyön historiasta ja nykypäivästä. Muistathan, että lehteä
lukevat myös lukuisat kiltakentän ulkopuoliset tahot, jakeluun kuuluvat muun
muassa varuskunnat, monet oppilaitokset sekä kirjastot. Tiedon jakamisella
osallistut koko kiltakentän kehittämiseen ja sen myötä kiltatoiminnan
jatkumiseen ja tunnettuuden sekä jäsenmäärän kasvuun. Tällä kertaa odo-
tan erityisesti toiminnallisia kiltakuvia 1960-1990-luvuilta. Paperiset kuvat
palautan ilmoitettuun osoitteeseen. Mukana pitää olla lyhyt kuvaselostus
sekä maininta kuvaoikeudesta (kuvan ottaja tai omistaja).

Tekstien ja kuvien ehdoton takaraja on keskiviikko 10.4. Kun tarjoat aineis-
toa, muista nämä ohjeet:

* lähetä aineistosi sähköpostiin toimisto@mpkl. tai maapostina MPKL, 
Maanpuolustaja, Döbelninkatu 2, 00260 Helsinki
* lähetä sähköiset kuvat aina erillisenä kuvatiedostona (jpg, tiff)
* älä koskaan upota kuvia tekstitiedostoon, niitä emme voi käyttää
* älä pienennä tai säädä kuvia, vaan esitä kuvankäsittelytoiveet erikseen
* lisää aina mukaan tieto kuvaoikeudesta (= kuvan ottaja, killan arkisto tai
muu vastaava maininta)
* lisää mukaan lyhyt kuvaselostus
* vältä monisivuisia tekstejä, jos olet epävarma, kysy tekstin pituudesta
* editointi ja julkaisu toimituksen harkinnan ja palstatilan mukaan

Kaunis
kiitos

yhteistyöstäsi!



12. RESUL:N KILPAILUKUTSUJA

Reserviläisurheiluliitto järjestää pitkin vuotta merkittäviä kuntoilu- ja kilpailu-
tapahtumia, joihin myös MPKL:n kiltalaiset voivat osallistua. Tässä esimerk-
kejä kesän tapahtumista:
* pistooliampumajuoksu- ja viestimestaruus 8.6. Ähtärissä
* neliottelun mestaruus 9.6. Ähtärissä
* vakiokiväärin 300 m mestaruus 15.6. Oulussa
* palvelusammunnan SM 13.7. Keuruulla
Kysy ilmoittaumisohjeet ja lisätiedot => info@resul. 

Varsinais-Suomen kiltapiiri
Vielä kerran muistutus Kenraalintien Marssi -tapahtumasta Turun Kaksker-
rassa lauantaina 20.4. alkaen klo 11:00. Lisätietoja marssinjohtajalta =>
Sami Kivilähde, 040 590 0500 tai sami.kivilahde@kannustalo. 

Pohjois-Suomen kiltapiiri
Kiltapiirin järjestämän Suksipartio Sujakan 2013 voitti Pohjois-Pohjanmaan
Maakuntajoukkojen Killan partio. Sujakka hiihdettiin
Hiukkavaaran maastossa viime lauantaina jo 17.
kerran. Hiihtomatkan pituus oli lähes 40 km. Ladun
varrella oli lukuisia tehtävärasteja sekä ammuntaa.
Sujakkaan osallistui 10 partiota, 45 henkilöä eri kil-
loista, yrityksistä ja harrasteryhmistä. Toimitsijoina
oli 46 reserviläistä eri killoista, pääosa Pohjan Pri-
kaatin Killasta ja Pohjan Pioneerikillasta. Sujakan
suojelija on Pohjois-Suomen sotilasläänin komenta-
ja kenraalimajuri Jukka Haaksiala.
Kuvassa on voittajapartio, vas. Ilmari Haho, Antti Ylipekkala, Esko Silvola
(selässään rastilla tehty lumikenkä) ja Kimmo Laine. Kuva: Seppo Suhonen

Etelä-Suomen kiltapiiri
Kiltapiiri kutsuu kaikkia Etelä-Suomen kiltalaisia (myös perheenjäsenet)
osallistumaan kiltaretkelle Tallinnaan. Pääset tutustumaan Viron Merimuse-
on uusimpaan osaan, Lentosataman merimuseoon, jossa on näytillä muun
muassa sukellusvene Lembit ja historiallinen Suur-Töll-jäänsärkijä. Näet
myös Eestin sotamuseon ja kenraali Laidonerin museon mielenkiintoiset
kokoelmat. Kuva oikealla merimuseosta on Viron matkailusivustolta.
Lähtö on lauantaina 4.5. klo 10:30, Helsingin Länsisatama, M/S Superstar.
Helsinkiin palataan sunnuntaina 5.5. klo 18:30.
Majoittuminen on Tallink City Hotelissa.
Matkan hinta 75 euroa/hlö sisältää matkat, kahden hlön hotellihuoneen, mu-
seokäynnit ja opastukset.
Tarkemmat ohjelmatiedot sekä ilmoittautumiset =>
Timo Vartiainen, 040 545 5927 tai timo.v.vartiainen@luukku.com

Tutkamieskilta
Kilta järjestää yhteistyössä PV:n, veljeskiltojen, Keski-Suomen Ilmailumuse-
on ja Ilmatorjuntamuseon kanssa Suomen 70-vuotisen tutkataipaleen kun-
niaksi kaksi tilaisuutta teemalla ”Tutkat Suomessa 70 vuotta”. Ensimmäinen
tilaisuus on Tikkakoskella torstaina 4.4. ja toinen Hyrylässä lauantaina 4.5.
Katso lisäinformaatiota tiedotteen liitteestä.

Keski-Suomen Pioneerikilta
Kilta tiedottaa kesän Pioneeri- ja suojelujotoksesta, ks. tiedotteen liite.

Killat ja kiltapiirit kertovat



Pioneeriupseeriyhdistys
Pioneerit tunnelissa. Yhdistys tutustui viime viikolla länsimetron rakenta-
miseen Tapiolassa. Metrotunnelin louhintaan päästiin tutustumaan syvällä
maan sisällä projektipäällikkö Janne Nordströmin johdolla. Muun muassa
Otaniemen metroaseman rakentamisesta vastaava Nordström esitteli yhdis-
tyksen jäsenille vaativaa hankekokonaisuutta.
Opettavaisen ja kiinnostavan vierailun päätteeksi PUY:n jäsen, myös alan
merkittävä asiantuntija, DI Jukka Pöllä johdatteli kuulijoita vielä kallioraken-
tamisen suunnittelun saloihin. Mukana ollut RUY:n pitkäaikainen jäsen FL
Pentti Vähäsarja muisteli vuosikymmenten takaista Helsingin metron raken-
tamishanketta, jonka suunnittelussa hän oli aikanaan mukana. Helsingin
metro aloitti liikennöinnin vuonna 1982. Kuva killan arkistosta.

Pohjanmaan Maanpuolustuskilta
Killan ylläpitämän Vaasan Sotaveteraanimuseon vuoden 2013 vaihtuva-
alainen erikoisnäyttely käsittelee viime sotiemme aikaista kaukopartiotoimin-
taa. Näyttelyssä on esillä kaukopartiomiesten toimintaan liittyvää kuvama-
teriaalia ja esineistöä, esimerkiksi Sotamuseon kokoelmista lainaksi saatu
kyynelradio. Useista merkittävimmistä kaukopartioretkistä on seikkaperäiset
karttoihin perustuvat kuvaukset. Sotaveteraanimuseo on huhti-toukokuussa
avoinna sunnuntaisin klo 14-16. Ryhmille museota voidaan esitellä myös
erikseen sovittaessa. Lisätietoja => ilkka.virtanen@uva. 
Kuva Ilkka Virtanen: Kaukopartiomiehet pitivät yhteyttä omiin joukkoihinsa
kyynelradiolla.

Turvakurssin Kilta
Kilta muistuttaa veteraanikeräyksen tärkeydestä. Kilta osallistui 8.3. Sotiem-
me Veteraanit keräykseen Järvenpäässä, jossa järjestetään vuosittain kaksi
maanpuolustusjärjestöjen yhteistä lipaskeräystä paikallisten veteraanien
hyväksi.

Kankaanpään Seudun Tykistökilta
Kilta järjesti viime lauantaina pilkkikisat (MP-PILKIT) Niini-
salon Valkiajärvellä. Pilkkijöiden innokkuus huomioidaan ja
nyt suunnitellaan jo ensi talven kisoja. ”Pilkkijöitä oli koko
Pohjois-Satakunnan alueelta. Tällainen yleinen kilpailu on
killalle myös hyvä varainhankintakeino”, Hannu Vettenranta
sanoo. Lisätietoja => hannu.vettenranta@hotmail. 
Kuva: Killan arkisto

Keski-Suomen kiltapiiri
Kiltapiiri järjesti viime viikolla 30-vuotisen historiansa kunniaksi kutsuvie-
rastilaisuuden Kuokkalan Kartanossa Jyväskylässä. Tilaisuudessa esiintyi
freelance-näyttelijä Timo ”Mannerheim” Närhinsalo, joka otti ilahtuneena
vastaan hänelle luovutetun kiltapiirin standaarin. ”Närhinsalo isä palveli
jatkosodassa Keski-Suomen miesten rykmentissä JR50. Rooliasun ”rähinrä-
remmi” on isän paraatipuvusta. Se on ostettu 1944. Närhinsalon isä kaatui
Ihantalassa eikä ehtinyt nähdä poikaansa”, kiltapiirin puheenjohtaja Jouni
Reinikainen kertoo (alakuvassa seisomassa).
Kuvat: Hannu Karjalainen



* Puolustusvoimain komentajan kenraali Ari Puheloisen mukaan pohjoismaisel-
la puolustusyhteistyöllä (NORDEFCO) ei ratkaista Suomen sotilaallisen maan-
puolustuksen tämän vuosikymmenen ja 2020-luvun alun rahoitushaasteita.
Hän varoittaa odottamasta tässä vaiheessa liikaa pohjoismaiselta yhteistyöltä.
Lue lisää liiton nettiuutisista päivämäärällä 5.3.2013. Komentajan kuva oikeal-
la: Puolustusvoimat, Juhani Kandell.

* Eversti Ilkka Korkiamäki (kuvassa oikealla) siirtyy 1.4. pääesikuntaan johta-
misjärjestelmäpäälliköksi. Hän seuraa tehtävässä prikaatikenraali Hannu Ohra-
ahoa, joka siirtyy pääesikuntaan tiedustelupäälliköksi. Everstiluutnantti Marko
Pärnänen siirtyy 1.4. ilmatilahallinnan johtajaksi ilmavoimien esikuntaan ja
komentaja Marko Laaksonen Suomenlinnan rannikkorykmentin komentajaksi
Suomenlahden meripuolustusalueelle. Puolustusvoimien uudeksi operaatio-
päällikön avustajaksi on määrätty majuri Jami Virta.

* PV:n sotilas- ja virkapuvut on koottu yhteen paikkaan. Kuvasto esittää voi-
massa olevien normien mukaiset sotilas- ja virkapukujen kokoonpanot. Ku-
vastoon on koottu tiedot sotilaspuvuista, niissä kannettavista tunnuksista,
kunnia- ja arvomerkeistä sekä sotilaspukuihin liittyvistä määräyksistä. Kuvasto
on tarkoitettu niin kantahenkilöstön ja reserviläisten käyttöön. Kuvasto on la-
dattavissa netistä =>
www.puolustusvoimat. /wcm/erikoissivustot/sotilaspuvut/suomeksi/

* Kyberavaruutta, kyberturvallisuutta ja kybersotaa käsittelevä ”The Fog of Cy-
ber Defence” -teos on julkaistu Maanpuolustuskorkeakoulussa. Teoksen ovat
toimittaneet Maanpuolustuskorkeakoulun sotilasprofessori, everstiluutnantti
Jari Rantapelkonen ja tohtoriopiskelija Mirva Salminen Lapin yliopistosta. Teos
käsittelee vielä melko sumuista kyberturvallisuuden kokonaisuutta pohjoismai-
sessa kontekstissa. Tutkimuksen tarkoituksena on antaa tietoa asevoimien ja
kansallisten turvallisuustoimijoiden tarpeisiin ja avata keskustelua jokapäiväi-
seen elämäämme liittyvästä kyberturvallisuudesta. Lisätietoja ja linkki netissä
avattavaan teokseen löytyy liiton nettisivujen uutisista päivämäärällä 5.3.2013.

* Naisten vapaaehtoiseen asepalvelukseen haki tänä vuonna 648 naista.
Eniten hakijoita oli viime vuoden tapaan Kainuun prikaatiin, jonne haki 114
naista. Edellisenä vuotena hakijoita oli 123. Seuraavaksi suosituimmat olivat
Karjalan prikaati 78 (80), Kaartin jääkärirykmentti 76 (84) ja Porin prikaati 66
(70). Alueellisesti hakijoita oli eniten Helsingissä 90 (95), Pirkanmaalla 75 (69)
ja Varsinais-Suomessa 68 (60). Lisätietoja liiton nettisivujen uusista päivämää-
rällä 5.3.3013.

* Maliin perustettavaan EU Training Mission Mali - koulutusoperaatioon tänään
lähtevät rauhanturvaajat koulutettiin Porin prikaatissa. Suomi osallistuu Malis-
sa EU:n sotilaalliseen koulutusoperaatioon enintään 12 henkilön vahvuudella.
Tasavallan presidentti päätti asiasta 1.3. Operaation tehtävänä on tukea Malin
asevoimia tarjoamalla koulutusta ja neuvontaa, jotta Malin asevoimat pys-
tyisivät huolehtimaan maan alueellisesta koskemattomuudesta ja saamaan
Pohjois-Malin alueen hallituksen turvallisuusjoukkojen hallintaan.
Operaation toiminta rajoittuu Etelä-Maliin ja sen esikunta sijaitsee Bamakossa.
Koulutustukikohta on Koulikorossa. Operaation henkilöstö ei osallistu taistelu-
toimintaan eikä kouluta ECOWAS:a tai Ranskan kansalliseen SERVAL -ope-
raatioon osallistuvia joukkoja eikä osallistu toimintaan Malin pohjoisosissa.

* PV hankkii PKM-konekiväärejä ja niiden varaosia. Hankintasopimus on sol-
mittu venäläisen AO Rosoboronexportin kanssa. Hankinnan arvonlisäverollinen
arvo on 3,1 miljoonaa euroa. Konekiväärit ja varaosapaketti toimitetaan vuo-
den 2013 aikana maa- ja merivoimien käyttöön. Hankittavat konekiväärit ovat
samanlaisia kuin puolustusvoimien aiemmin käyttöönsä hankkimat venäläiset
PKM-konekiväärit. Kauppaan sisältyvillä varaosilla turvataan nyt hankittavien
ja maavoimille jo aiemmin hankittujen PKM-konekiväärien elinkaari vuoteen
2020.

Pv:n pute pirisee



* Somalian aluevesillä toimivan itsenäisen alussuojausosaston johtovastuu on
siirtynyt Merivoimien esikunnalle Djiboutissa, Afrikan koillisosassa. Alussuo-
jausosasto, jossa on 14 henkilöä, on valmiina suojaamaan rahtialus Caroline
Scania, joka vastaa YK:n ruokakuljetuksista. Merivoimien esikuntapäällikkö,
kommodori Juha Vauhkonen kertoo, että osallistuminen Atalanta-operaatioon
poikkeaa edellisestä, jolloin miinalaiva Pohjanmaa oli suojaustehtävissä samal-
la alueella. ”Tehtävään lähtee hyvin koulutettu joukko, josta osalla on jo koke-
musta Intian valtamerellä toimimisesta Atalanta-operaatiossa vuonna 2011.
Nyt tehtävä on erilainen, kun osasto suojaa YK:n ruokakuljetusta ollen mukana
rahtilaivassa. Kynnys hyökätä aseellisen joukon suojaamaan rahtilaivaan on
luonnollisesti korkeampi kuin suojaamattomaan”, Vauhkonen sanoo. Suomi otti
osaston johtovastuun Saksalta ja luovuttaa sen elokuun alkupuolella Latvialle.

* PV valmistautuu johtovaltiovastuuseen Irlanti-Suomi pataljoonassa UNIFIL-
operaatiossa marraskuusta alkaen. Johtovaltiovastuu merkitsee Suomen
osallistumisvahvuuden kasvamista 176 sotilaasta noin 330 sotilaan joukoksi.
Tasavallan presidentti teki päätöksen asiassa 15.2. Pääosa suomalaisista pal-
velee irlantilais-suomalaisessa jääkäripataljoonassa Etelä-Libanonissa. Lisäksi
henkilöstöä palvelee erilaisissa esikunta- ja tukitehtävissä. PV suunnittelee ja
valmistelee johtovaltioroolin edellyttämät henkilöstötehtävät talvella 2013.
Tämän hetken tietojen mukaan reservistä kaivataan erityisesti sairaanhoito-,
tietoliikenne-, kunnossapito- ja rakennusalan ammattilaisia. Reserviläiset (ml.
evp-henkilöstö) voivat hakeutua kriisinhallinnan toimintavalmiuteen Puolus-
tusvoimien verkkosivustolta (www.rauhanturvaajaksi. ) löytyvien ohjeiden mu-
kaan. Suunnittelun edetessä ko. sivuilla julkaistaan lisätietoja.

* Yli 80 prosenttia aloittaneista suorittaa varusmiespalveluksensa loppuun,
pääesikunnasta kerrotaan. Tammikuussa palvelukseen astuneen 1/13-saa-
pumiserän peruskoulutuskauden keskeyttämisissä ei ole havaittu merkittäviä
poikkeamia edelliseen vuoteen verrattuna. Palveluksensa keskeyttäneitä on
13,0 prosenttia, mikä on 1,8 prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten, mutta 1,5
prosenttia enemmän kuin edellisellä saapumiserällä. Poistuma on yleensä hie-
man suurempi talven saapumiserässä.
Varusmiesten antama palaute Puolustusvoimien koulutuskulttuurista, koulutuk-
sen laadusta sekä kantahenkilökunnan ja varusmiesjohtajien toiminnasta on
pidemmällä aikavälillä parantunut. Armeija-aika koetaan kokonaisuutena posi-
tiivisena asiana. Myönteisiä kokemuksia varusmiespalveluksesta syntyy noin
85 prosenttia varusmiehistä. Myös maanpuolustustahto on edelleen pysynyt
korkealla tasolla.
Puolustusvoimauudistuksen yhteydessä Puolustusvoimat kohdentaa perus-
yksiköihin lisää kouluttajia. Tavoitteena on 2,5 kouluttajaa joukkuetta kohden.
Kouluttajia lisäämällä tehostetaan myös koulutuksen ajankäyttöä.

* Professori Juha Mäkisen toimittama julkaisu ”Asevelvollisuuden tulevaisuus”
julkaistiin tänään Maanpuolustuskorkeakoulussa. Puolustusvoimien koulutus-
päällikkö, eversti Hannu Hyppönen sanoi julkaisutilaisuudessa: ”Valtioneuvos-
ton selonteossa todetaan, että asevelvollisuus on Suomen strateginen valinta.
Selvä enemmistö suomalaisista kannattaa yleistä asevelvollisuutta. Ajankoh-
tainen aihe liittyy myös puolustusvoimauudistukseen, jonka yksi keskeisistä
tavoitteista asevelvollisuuden toimivuuden varmistaminen. Tulevaisuudessa
asevelvollisuuden tutkimukseen tullaan panostamaan entistä enemmän”.
Julkaisu erittelee muun muassa suomalaista asevelvollisuutta yhteiskunnal-
lisissa yhteyksissään, Ruotsin ja Sveitsien malleja sekä asevelvollisuuden
yhteyttä NATO-tematiikkaan. Julkaisu on tarkoitettu asevelvollisuuden parissa
työtä tekeville ja muutoin siitä kiinnostuneille: tutkijoille, opettajille ja kasvattajil-
le – kaikille kansalaisille. Julkaisu on ladattavissa nettiosoitteessa

http://urn. /URN:NBN: -fe201303202576

Painettua versiota voi lainata Maanpuolustuskorkeakoulun pääkirjastosta.



HANSSI-JUKKA SAI OMAN KONSERTIN
VERKATEHTAALLA KAJAHTAVAT SIIVEKKÄÄT MUISTELOT
Hanssin-Jukka DC2 oli ilmavoimien ensimmäinen kuljetuskone, joka os-
tettiin Hollannin KLM:ltä Ruotsissa kerätyillä varoilla. Se lennettiin 1940
Suomeen ja luovutettiin ilmavoimille. Näitä DC2-koneita tehtiin Kalifornias-
sa Douglasin tehtailla 156, joista vain muutama on jäljellä. Hanssin-Jukka
palveli talvi- ja jatkosodassa ja sillä kuljetettiin muun muassa haavoittunei-
ta. Sittemmin koneesta tehtiin kahvio vuosiksi 1959-1981 Hämeenlinnaan
linja-autoaseman kupeeseen. Tämän jälkeen Karjalan Lennoston Kilta
pelasti koneen kansalaiskeräyksen turvin ja se vietiin ilmavoimien varas-
toon Tikkakoskelle. Ilmasotakoulun Kilta, joka oli aiemmin entisöinyt Bristol
Blenheim BL-200:n, entisöi myös Hanssin-Jukan näyttelykuntoon vuosina
2010-2011.

Hanssin-Jukka-konsertin tarkoituksena on kertoa kunniakkaan ja ainutlaa-
tuisen koneen kiinnostavista vaiheista sanoin, kuvin ja sävelin.

* Hämeenlinnan Verkatehas, os. Paasikiventie 2
* Torstaina 30.5. klo 19:00-21:00
* Ilmavoimien Big Band, tangokuningatar Jenna Bågeberg, ”tenori-
luutnantti” Raimo Salo
* Liput 25 euroa Verkatehtaalta ja Lippupalvelusta

SOTAMUSEON NÄYTTELY
HAKKAPELIITOISTA RAUHANTURVAAJIIN
Sotamuseon talvisotanäyttely sulkeutui viime vuoden lopussa. Vapautunei-
siin tiloihin Liisankatu 1:ssä on avattu uusi näyttely ”Hakkapeliitoista rau-
hanturvaajiin”. Katso lisätietoja liiton nettiuutisista päivämäärällä 5.3.2013.

...koska eihän se voi olla väärin,
laulaa viisas mies Raappana :)

Tämä linja pätkii
25.3.-8.4.

Piristytään jälleen
kotvasen keväämmällä.

Säihkettä kiltojen
keväthangille

ja pääsiäiskattaukseen,

t. Inga

Kiltalaisen viihdenurkka

Karkailee laamojen kanssa...

Hämeenlinnalaisen Erk-
ki Heleniuksen albumista
kuvamuisto keväältä 1946.
Helenius oli yhdellä lennolla
Hanssin-Jukassa radiosäh-
köttäjänä. Kuvassa kone on
Parolan lentokentällä ja Hele-
nius katsoo ulos ohjaamosta.
Etualan herrojen henkilölli-
syys ei ole tiedossamme.



Määräpäivä = pitää olla perillä liiton toimistolla

Maaliskuu 2013
ke 27.3. Liittohallituksen kokous Döbelninkadulla
pe 29.3. Liittovaltuuston henkilöesitysten määräpäivä

Huhtikuu 2013
ke 10.4. Maanpuolustajan 1/2013 viimeisten aineistojen määräpäivä
ma 15.4. Kiltaristiesitysten määräpäivä (myönnetään 4.6.)
ma 15.4. PMkiltapäivien ilmoittautumisten määräpäivä
pe 19.4. Liiton 50-vuotisjuhla Helsingin yliopiston juhlasalissa
la 20.4. Liittokokous Helsingissä

Toukokuu 2013
ma 20.5. Liittohallituksen kokous Döbelninkadulla

Kesäkuu 2013
ti 4.6. Lippujuhlapäivän buffet Ritarihuoneella
to-su 6.-9.6. PMkiltapäivät Vekaranjärvellä

Elokuu 2013
la 3.8. Perinnekiväärin ampukilpailu Hälvälän radalla Hollolossa

Lokakuu 2013
ti 15.10. Kiltaristiesitysten määräpäivä (myönnetään 6.12.)

Marraskuu 2013
pe 22.11. Liittohallituksen kokous Oulussa
la 22.11. Liittovaltuuston syyskokous Oulussa
su 23.11. RES, RUL, MNL ja MPKL yhteinen maanpuolustusjuhla Oulussa

Liiton painopistealueet 2013
* Liiton tunnettuuden lisääminen
* Liittojen yhteistyö (RES, RUL, MPKL)
* Kiltatyötä 50 vuotta
* Pohjoismainen yhteistyö
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



Maanpuolustusjärjestöjen MPKL, RES, RUL yhteinen jä-
senrekisteri

Liitot ovat viime vuoden valmistelleet yhteiseen jäsenrekisterijärjestelmään siirtymistä. Saadut tarjoukset
on käsitelty ja rekisterin toimittajaksi on valittu Kehätieto Oy. Tarkoitus on, että liitot alkaisivat käyttää
uutta järjestelmää 1.1.2014.

Vaikka jokaisen liiton jäsenet ovat samassa jäsenrekisterissä, kukin liitto vastaa itse omasta rekisteris-
tään. Liitot eivät pääse näkemään tai käsittelemään toistensa rekistereitä. Liitoilla on yhteinen jäsenrekis-
terin pääkäyttäjä, joka on Maanpuolustusyhtiön palveluksessa. Hän vastaa jäsenrekisteristä sekä rekis-
teristä ajettavista jäsenmaksuista, rekisteriin tehtävistä osoitemuutoksista, jäsenmuutoksista jne.

Mitä tämä tarkoittaa Maanpuolustuskiltojen liitossa?

Liittokokouksen päätettäväksi tulee kaksi tärkeää asiaa, jotka mahdollistavat siirtymisen liittojen yhtei-
seen järjestelmään:

1. Liittokokous päättää, että MPKL on mukana liittojen yhteisessä jäsenrekisterijärjestelmässä.

2. Liittokokous päättää MPKL:n sääntöjen 4 § 2 mom muuttamisesta muotoon: Jäsenyhdistystä
sanotaan näissä säännöissä killaksi. Kiltojen jäsenet suorittavat liittokokouksen määräämän vuo-
tuisen jäsenmaksun.

Molemmat asiat laitetaan liittokokouksen esityslistalle, joka postitetaan kokouskutsun yhteydessä rekis-
teröityjen kiltapiirien ja kiltojen puheenjohtajille. Molemmat asiat on käsitelty liittovaltuuston kevätkokouk-
sessa 16.3. Säkylässä.

Kohta 2. mahdollistaa sen, että 1.1.2014 alkaen liitto perii jäsenmaksut suoraan yksittäisiltä kiltojen jä-
seniltä niin kuin veljesjärjestöissä on aina tehty. Tämä helpottaa kiltojen työtä siten, että kiltojen ei tarvit-
se enää huolehtia jäsenmaksujen perimisestä eikä seurannasta.
Liiton perimään jäsenmaksuun sisältyy tietysti kiltojen oma jäsenmaksu, joka on jokaisen killan itse mää-
rättävissä kuten tähänkin asti. Järjestelmä on automatisoitu siten, että kun jäsen maksaa jäsenmaksun,
se kirjautuu seuraavana yönä jäsenrekisteriin. Näin kilta tietää joka hetki kuka on maksanut ja kuka ei.
Liitto tulouttaa killan tilille esimerkiksi kolmen kuukauden välein kaikista maksetuista jäsenmaksuista kil-
lan osuuden. Liitto huolehtii myös karhulaskujen lähettämisestä.

Jokainen kilta saa tarpeellisen määrän käyttäjätunnuksia (esimerkiksi puheenjohtaja, sihteeri, talouden-
hoitaja, jäsensihteeri). Kiltojen jäsenrekisterikäyttäjät näkevät vain oman kiltansa jäsenet. Liiton toimisto
näkee kaikkien kiltojen jäsenten tiedot kuten tähänkin asti.
Uudessa jäsenrekisterijärjestelmässä on sellainen ominaisuus, että henkilön nimi ja osoite on rekisteris-
sä vain yhden kerran. Jos henkilö on jäsen useassa killassa ja vaikkapa myös RES:ssa ja/tai RUL:ssa,
hänen osoitteenmuutoksensa päivittyy yhdellä kertaa myös niihin rekistereihin.

Liittojen yhteistyö

Siirtyminen yhteiseen jäsenrekisterijärjestelmään on ensimmäinen pään avaus liittojen viime vuonna
käynnistyneessä yhteistyössä. Jatkossa tarkastellaan muun muassa yhteistä kustannustoimintaa ja talo-
ushallintopalveluja. Tämän vuoden marraskuussa (pe-su 22.-24.11.) järjestetään liittojen yhteinen
maanpuolustusviikonloppu Oulussa. Liittojen hallitusten ja valtuustojen kokoukset ovat samana viikon-
loppuna. Yhteinen viikonloppu huipentuu sunnuntaina liittojen RES, RUL, MNL ja MPKL yhteiseen valta-
kunnalliseen maanpuolustusjuhlaan. Jatkossa tästä tapahtumasta tehdään perinne.

On todella tärkeää, että Suomen kolmanneksi suurimpana maanpuolustusjärjestönä Maanpuolus-
tuskiltojen liitto on mukana tässä yhteistyössä.

Seuraavilla sivuilla on lisätietoa jäsenrekisterijärjestelmästä.



Kehätieto Oy:n jäsenrekisteriratkaisu

Kehätieto tarjoaa maanpuolustusjärjestöille Kehätieto Kilta -rekisterijärjestelmän. Kehätieto Kilta
-rekisteri on suunniteltu erityisesti järjestöjen tarpeisiin sopivaksi koko liiton toiminnan kattavaksi tietojär-
jestelmäkokonaisuudeksi. Kilta-rekisterin etuja ovat muun muassa:

 merkittävä helppokäyttöisyys ja pieni koulutuksen tarve
 nopea tietojen haku
 monipuoliset ja helpot poimintaominaisuudet
 valmiit raportit ja tilastot yhdellä klikkauksella
 mahdollisuus räätälöidä täysin vastaamaan asiakkaan tarpeita
 ei ole käyttäjämäärään sidottuja lisenssikuluja ja
 rekisteriä kehitetään asiakkaan toiminnan muutosten mukaan, jolloin rekisterin odotettu käyttöikä

on 8-10 vuotta.

Kuvaus Kehätieto Kilta -rekisteristä

Kehätieto Kilta on nettiselaimella käytettävä sovellus, joka pohjautuu Microsoftin tuotteisiin (SQL Server
-tietokanta) ja Kehätiedon omaan ohjelmistotuotantoon. Käyttöliittymä on toteutettu Microsoft .NET 2010
ohjelmistokehitysvälineellä Kehätiedon omaan ohjelmistotuotantoon. Sovellus on hajautettuna järjestel-
mänä kolmitaso-arkkitehtuurin mukaisesti. Sovelluslogiikka, tietokanta ja käyttöliittymä on eriytetty toisis-
taan. Käyttöliittymä noudattaa HTML 4.0 -standardia.

Kehätieto Kilta -rekisteri on modulaarinen sovellus. Moduuleista valitaan asiakkaan tarpeisiin sopivat ja
tarvittaessa moduuleita räätälöidään asiakaskohtaisesti. Kehätieto tekee jatkuvasti myös uusia moduu-
leita asiakkaiden tarpeiden mukaisesti.

Kehätieto Kilta -rekisteri sisältää alla olevassa kuvassa esitettyjä moduuleita. Rekisterissä on myös toi-
minnallisuuksia, jotka voidaan julkaista järjestön verkkosivuilla.



Rekisterin ominaisuudet

Kehätiedon Kilta -rekisterissä on muun muassa nämä ominaisuudet:
 henkilö- ja yhteisörekisteri
 yhteystiedot; rekisteriin voidaan tallentaa myös muita kuin jäseniä
 jäsenyystiedot
 jäsenille tallennetaan jäsenyyksiin liittyviä tietoja
 lehtitilauksien hallinta
 lehtitilaukset, lehtien hintatiedot, lehtiosoitteisto painoon
 kurssi- ja tapahtumarekisteri (optio)
 tapahtumiin liittyvät tiedot, hintatiedot, ilmoittautumisten hallinta, kursseihin liittyvät tulosteet
 luottamustoimien ja ansiomerkkien tallennus
 alkamis- ja päättymispäivät, historiatiedot
 jäsen-, lehti- ja tapahtumalaskutus
 myyntireskontra jäsenrekisterissä tai taloushallinnon järjestelmässä asiakkaan valinnan mukaan
 viestintä- ja poimintatoiminnot
 monipuoliset haut rekisterissä olevista kentistä; poimituille voidaan lähettää sähköposteja sekä

tulostaa osoitetarrat ja tallentaa Excel-tiedostot jäsenrekisteristä omalle koneelle
 raportit ja tilastot
 asiakkaan kanssa määritetyt raportit
 käyttäjien hallinta
 käyttäjäoikeuksien rajaaminen henkilö- ja toimintatasolla
 Henkilö voi päivittää omia tietojaan netissä
 CRM-ominaisuudet
 aktiviteettien käsittely





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



 

Tutkamieskilta r.y. 

   

Tutkamieskilta r.y. 
c/o Jukka Kaleva 
Lylytie 11 
11120 Riihimäki 

Tutkat pelastamassa Helsinkiä 
 

Helmikuussa 1944 Helsinkiin suunnatut massiiviset pommitukset olisivat aiheuttaneet huomatta-
vasti suuremmat henkilö- ja omaisuustuhot, ellei Saksasta olisi saatu ostettua omaa tutkakalustoa 
ilmapuolustuksen käyttöön. Tutkien avulla pystyttiin havaitsemaan Neuvostoliiton strategisten 
kaukotoimintailmavoimien ADD:n lentokoneet riittävän ajoissa myös yöllä sekä johtamaan il-
matorjuntatykkien tulta aiempaa tarkemmin. 
 
Vuoden 1943 keväällä saapuivat ensimmäiset omat tutkat Suomeen. Ne olivat ilmavalvontatutka 
”Raija” ja tulenjohtotutka ”Irja”. Myöhemmin hankittiin tutkakalustoa mm. yöhävittäjätoimin-
taan. Jo ennen tutkien tuloa oli vuoden 1942 aikana suomalaisia koulutettavana Saksassa tulevi-
en tutkien käyttö- ja huoltotehtäviä varten. 
 
Tutka Suomessa 70 vuotta -tapahtumat 
Tutkamieskilta ry järjestää yhteistyössä Puolustusvoimien, veljeskiltojen, Keski-Suomen Ilmai-
lumuseon ja Ilmatorjuntamuseon kanssa Suomen 70-vuotisen tutkataipaleen johdosta kaksi tilai-
suutta. 
 
Ensimmäinen tilaisuus on Tikkakoskella torstaina 4.4.2013 ja toinen Hyrylässä lauantaina 
4.5.2013. 
 
Tikkakoskella järjestettävän päätilaisuuden muodostavat myös nykypäivän kalustoa esittelevä 
näyttely Keski-Suomen Ilmailumuseolla, päiväjuhla Ilmasotakoululla ja vastaanotto Keski-
Suomen Ilmailumuseolla. 

 
Hyrylän Ilmatorjuntamuseon tilaisuus koostuu esitelmistä ja museon tutkien esittelyistä. Esillä 
on myös tutka-alan kirjallisuutta ja esineistöä. Lisäksi voi tutustua Ilmatorjuntamuseon koko 
näyttelyyn. 
 
Tikkakosken tilaisuuteen mahtuu n. 200 henkeä ja Hyrylän tilaisuuteen 100 henkeä. 
Ilmoittautumiset Jukka Kalevalle: jukka.kaleva@elisanet.fi tai 040 9616111 

Tikkakosken tilaisuuteen 1.3- 22.3.2013 ja  
Hyrylän tilaisuuteen 1.3. - 26.4.2013. 

 
Ilmoittaudu nopeasti Tikkakosken tilaisuuteen! 

 
Järjestäjät toivottavat kaikki tutkista kiinnostuneet tervetulleiksi kevään 2013 tapahtumiin Tik-
kakoskelle ja Hyrylään. 
 
Lisätiedot:  
 
Tikkakosken tilaisuus: 

Ari Järvinen 
ari.jarvinen59@gmail.com 
040 7364253 

 Hyrylän tilaisuus: 
Heikki Marttila 
hemar@kolumbus.fi 
040 7741 869 
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Ohjelma Tikkakoskella torstaina 4.4.2013 
 
Kalustoesittely Keski-Suomen Ilmailumuseolla 9.00 – 18.00 
 
Pääjuhla Ilmasotakoulun huoltorakennuksen auditoriossa klo 12.00 – 14.30 
12.00 Avaus,  Tutkamieskilta ry pj Heikki Marttila ja  

Ilmavoimien esikunnan esikuntapäällikkö prkenr Kari Salmi 
 
12.10 Juhlapuhe, insevl Olli Klemola, Puolustusvoimien Tiedustelukeskus 
12.30 Palkitsemiset ja tervehdykset 
12.40 Katsauksia tutkan 

- historiasta insinööri Pekka Meuronen, Tutkamieskilta ry, 
- nykyisyydestä yliluutnantti Aaro Malila, Ilmavoimien esikunta ja 
- tulevaisuudesta tekniikan tohtori Jukka Ruoskanen, Puolustusvoimien Teknillinen  
  Tutkimuslaitos 

14.00 Kahvitarjoilu 
 
Vastaanotto Keski-Suomen Ilmailumuseolla 15.00 – 17.00 
15.15 Keski-Suomen Ilmailumuseon tervehdys 
15.20 Tukijoiden puheenvuorot 
15.35 Vapaata keskustelua ja kalustoon tutustumista cocktailtarjoilun kera 
 
 
Ohjelma Hyrylässä Ilmatorjuntamuseolla lauantaina 4.5.2013 
11.00 Museo avautuu 
12.00 Tilaisuuden avaus, Tutkamieskillan pj Heikki Marttila 
12.10 Esitelmä: Tutkat pelastivat Helsingin suurpommituksissa 1944, ev evp Ahti Lappi 
12.40 Esitelmä: Ilmavoimien ilmavalvonta- ja lennonvarmistustutkat 1943 - 2013, 

insev evp Risto Laukkanen, Ilmavoimien Viestikilta ry 
13.10 Esitelmä: Passiivinen tutka, Tkl Risto Korhonen, PVTT 
13.45 Tutkaesittelyt rasteina 

- Irja 
- Severi 
- Super-Fledermaus 
- Ilmatorjuntaohjus 79:n tutka 
- nykyaikainen venetutka 

15.15 Esitelmä: Suomen radiotekniikan 1950-luvun huipputuote: Suomen ilmavalvontatutka- 
          järjestelmä, inskom evp Heikki E. Heinonen, Tutkamieskilta ry 
15.45 Tilaisuuden päätös 
 
Tilaisuudessa on kahvitarjoilu. 
 

 

Tilaisuuksien järjestelyistä vastaa Tutkamieskilta r.y., veljeskillat, Puolustusvoimat, Keski-
Suomen Ilmailumuseo ja Ilmatorjuntamuseo. 



VALTAKUNNALLINEN PIONEERI- JA SUOJELUJOTOS
JUHLAJOTOS 2013

Keski-Suomen Pioneerikilta ry järjestää, näillä näkymin viimeistä kertaa, jo perinteeksi
muodostuneen, mutta aina niin erilaisen maastojotoksen 27.-28.07.2013 Keuruulla,
Keurusselän kasarmialueen ympäristössä.

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 kirjallisesti 30.04.2013 mennessä, joko
kirjeitse osoitteella:

Keski-Suomen Pioneerikilta ry / Juhlajotos 2013
Markku Rapo, Haaratie 5, 42700 KEURUU
tai sähköpostilla
markku.rapo@pp2.inet.fi

Ilmoittautumisessa tulee olla seuraavat tiedot:
1. Joukkueen nimi; taustayhteisö; kurssi tms yhdistävä tekijä; joukkueen yhteyshenkilö
2. Kaikkien osalta täydelliset nimet; sukunimi, etunimet
3. Henkilötunnus; sotu
4. Osoite
5. Sotilasarvo ja aselaji
6. Sotilaslääni
7. Mahdollinen erikoisruokavalio
8. Majoitus-/ruokailutarve 26.07. saapuville kilpailijoille

Toimitsijoiksi voimme kutsua edellisvuosien tapaan tehtäviin halukkaita henkilöitä. Toimitsijat
ilmoittavat myös kirjallisesti em. osoitteeseen kohtien 2-7 mukaiset tiedot sekä oman
”erikoisalansa”. Lisäksi pyydämme ilmoittamaan myös puhelinnumeron tai s-postiosoitteen.

Varustamis-, muonitus- ja majoitusjärjestelyitä varten ilmoittautumiset on varmistettava
viimeistään 12.07.2013 mennessä.

Tapahtuma järjestetään Puolustusvoimien vapaaehtoisena harjoituksena ja
Pioneerirykmentti tukee/johtaa jotoksen järjestelyjä.
Toimitsijat kutsutaan paikalle 26.07.2013 klo 10:00 mennessä ja kilpailijat 27.07.2013 klo
09:00 mennessä.

Kilpailijat ja toimitsijat varustetaan Pioneeri- ja suojelujotoksen sääntöjen 12§ ja 13§
mukaisesti.

Siis merkatkaa ajankohta muistiin ja varatkaa viikonloppu vietettäväksi Suomen parhaalla
paikkakunnalla. Johtuen harjoituksen kutsuaikataulusta, ilmoittautumisajan takaraja on
ehdoton. Jälki-ilmoittautuneita emme mahdollisesti pysty kutsumaan harjoitukseen.

Vierailijat ovat tervetulleita seuraamaan jotosta joko lauantai-iltapäivällä tai sunnuntaiaamuna.
Vierailijoiden tulee ilmoittautua, mielellään s-postin välityksellä, osoitteeseen
markku.rapo@pp2.inet.fi

Jotokseen liittyviä lisätietoja voitte kysellä, gsm 040 5271013 tai em s-postiosoitteesta.

Keski-Suomen Pioneerikilta ry



TILAA PIONEERIPAITA! 
Kaksipuoleinen painatus valitsemallasi 

selkätekstillä 

Tee tilaus osoitteessa vs.lspioneerikillat.net 

Tekstivaihtoehdot: 


