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1. 50-VUOTIAS LIITTO KIITTÄÄ

Kuvatervehdyksiä liiton juhlavuoden pääjuhlasta Helsingin yliopiston
juhlasalista 19.4. Lisää juhlakoostetta voit lukea ensi viikolla koteihin
saapuvasta Maanpuolustaja-lehdestä sekä www.mpkl. -uutispalstalta. 
Lämmin kiitos kaikille juhlavieraille, esiintyjille ja järjestäjille. Teitte juh-
lastamme ikimuistoisen. Kiitos!

Toimisto tiedottaa

1.

4.
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Liiton 1.
varapj. Mar-
ko Patrakka
ja pj. Pauli
Mikkola.
Timo Mäkiö
onnittelee.

Alarivissä Tatu Rauhamäki (Helsingin kaupungin
tervehdyspuhe), Pauli Mikkola (puheenjohtajan
avauspuhe) ja Eero Heinäluoma (juhlapuhe)

Juhlan juon-
taja luutnantti
Raimo Salo.

Ministeri Anne Holmlund ja pri-
kaatikenraali Pertti Laatikainen.
Panssarisoittokunta esiintyy.

Jari Anttalai-
nen, Maanpuolus-
tuksen Tuki ry

Kaaderilaulajien kuoro esiintyy.

Ylärivissä ratsuväkeä: Petri Johansson, Pekka Tiilikainen ja Juhani Kuisma.
Alarivissä liiton 2. varapj. Matti Mikkonen, kenraali Ilkka Aspara ja liiton entinen
puheenjohtaja Erkko Kajander.

Vara-amiraali Juha Rannikko (PV:n tervehdyspuhe),
liiton kunniapuheenjohtaja Erkki Inkinen ja Riitta
Uosukainen.

Kiltasisar Kristiina
Slotte (loppupuheen-
vuoro)

Poppe Ka-
ranko Miinan-
raivaajakillasta
luovutti liitolle
pienoismiinan.



2. VUODEN PALKITTU KILTATYÖ

Liittokokouksessa 20.4. Ostrobotnian juhlakerroksessa palkittiin vuoden
ansiokas kiltatyö. Lisää aiheesta Maanpuolustajassa 1/2013 ja liiton
nettisivujen uutispalstalla.

Vuoden kiltalainen

Eino Järvinen, Säkylä (kuvassa yläoikealla)
Porin Rykmentin - Porin Prikaatin Kilta ry

”Miehellä on kaksi tilannetta, jolloin menee mykäksi. Toinen on se, kun
vaimo puhuu. Toinen on aika lähellä tilannetta, jossa minä olen nyt. Kii-
tos. Tämä on minulle valtavan tärkeä huomionosoitus”, Eino Järvinen
totesi kiitospuheessaan.

Vuoden kilta
Pohjan Pioneerikilta ry
Puheenjohtaja Iikka Ellilä (kuvassa oikealla)

• 1. kunniamaininta: Sotilaspoliisi Eskadroona Lahden Kilta ry
• 2. kunniamaininta: Turvakurssin Kilta ry

Vuoden kiltalehti
Pilven Veikko (Ilmavoimien Kiltaliitto)
Päätoimittaja Heikki Lahtela

Vuoden joukko-osastolehti
Korpisoturi (Pohjois-Karjalan Prikaatin Kilta)
Päätoimittaja Martti Koivula

Kunniamaininnat neljästä lehtiartikkelista
o Hakku: Pohjois-Suomen alueraivaamisen erityis-
piirteet, kirj. Kai Mehtomaa
o Kaartin Jääkäri: Sotilaita ja luonnonrikkautta, kirj. Jarmo Nieminen
o Piipari: Joukko-osastojen soittokunnista varuskuntasoittokunniksi,
kirj. Kari Laitinen Jukka Vuolion käsikirjoituksesta postuumisti
o Porilainen: Yhteinen vastuumme on, että emme ikinä unohda, kirj.
Johannes Laatikainen (artikkeli on myös Maanpuolustajassa 1/2013)

Vuoden nettisivut
Ratsumieskilta ry

Vuoden henkilökohtainen erikoiskunniamaininta
Jukka Ahonen (kuvassa oikealla)
Kaartin Jääkärirykmentin Kilta ry
o Erinomainen killan liikunta- ja marssiosaston perustamissuunnitel-

ma.

Maanpuolustuskiltojen liitto esittää lämpimät
onnittelut kaikille kiltatyössään ansioituneille.

Olemme ylpeitä siitä, mitä te teette.

Kiitos!



3. MERKITTÄVIÄ PÄÄTÖKSIÄ LIITON JA KILTOJEN TOIMINTAAN

Liittokokouksessa 20.4. tehtiin toimintojen kehityspäätöksiä:

* Liitto liittyy veljesjärjestöjen RES ja RUL kanssa yhteiseen jäsenrekisterijär-
jestelmään (kukin liitto näkee vain omat tietonsa).
* Liitto alkaa periä vuoden 2014 alusta kiltajäsenmaksut suoraan jäseniltä
kiltojen puolesta, samoin kuin veljesjärjestöt ovat jo vuosia tehneet.
* Liiton sääntöjä muutetaan yllä mainitun jäsenmaksuperiaatteen mukaisesti.
* Liiton jäsenmaksu nousee kahdella eurolla vuoden 2014 alusta.

Kerromme näistä tarkemmin ensi viikolla lukijalle saapuvassa Maanpuolusta-
jassa. Lisätietoja voit kysyä myös toimistolta.

Liittokokouksessa valittiin liittovaltuustoon ja vaalivaliokuntaan jäsenet erovuo-
roisten tilalle. Molemmat kokoonpanot löytyvät www.mpkl.  kohdasta ”Liitto-
hallitus”.

4. MYÖNNETYT APURAHAT 2013

MPKL on myöntänyt killoilleen apurahoja yhteensä 4.000 euroa erilaisia ta-
pahtumia, hankintoja ja projekteja varten. Apurahat maksetaan kiltojen tileille
toukokuun aikana. Niistä pitää tehdä käyttöselvitys tämän vuoden loppuun
mennessä. Selvityslomakkeen saa jäsenrekisteristä ja toimistolta. Alla on
myönnetyt apurahat.

Karjalan Prikaatin Kilta, 200e
Keski-Suomen kiltapiiri, 200e
Kymen Jääkäripataljoonan Kilta, 200e
Osasto Lauri Törni Perinnekilta, 275e
Pioneeriaselajin Liitto, 450e
Pohjan Pioneerikilta, 250e
Rannikkojääkärikilta, 300e
Reserviratsastajat, 250e
Saaristomeren Merivartioston Kilta, 350e
Satakunnan kiltapiiri, 150e
Sotilasmusiikkikilta, 150e
Sotilaspoliisi Eskadroona Lahden Kilta, 200e
Vaasan kiltapiiri, 450e
Vaasan Sotilaspoliisikilta, 275e
Österbottens försvarsgille - Pohjanmaan maanpuolustuskilta, 300e

Ensi vuoden apuraha-anomusten määräpäivä on näillä näkymin 16.3.2014.
Muistuttelemme tästä liiton tiedotteissa, mutta alustavana tietona jo nyt.

5. LIPPUJUHLAPÄIVÄN BUFFET

Maanpuolustuskiltojen liitto ja Etelä-Suomen kiltapiiri kutsuvat tänäkin vuonna
maanpuolustushenkiset perheineen juhlistamaan lippujuhlapäivää Ritarihuo-
neelle tiistaina 4.6. Katso ilmoittautumisohjeet tiedotteen liitteestä.

6. POHJOISMAISET KILTAPÄIVÄT
VOIT VIELÄ ILMOITTAUTUA

Pohjoismaiset kiltapäivät parittomien vuosien kesäkuussa on ollut jo vuosi-
kymmeniä kiltalaisten merkittävä elämystapahtuma. Suomi on isäntämaa tänä
vuonna. Tapahtumapaikka on Karjalan prikaati Vekaranjärvellä to-su 6.-9.6.
Kun olet nopea, voit vielä ehtiä mukaan. Ilmoittautuminen sulkeutuu perjantai-
na 17.5. klo 15.00.
Ota yhteyttä: toiminnanjohtaja@mpkl.  tai 040 554 8862.  



7. KYSY LIITTOHALLITUKSELTA

Mikä mietityttää? Mikä mättää? Mikä ilahduttaa? Mitä liitolle kuuluu? Askar-
ruttaako kiltatyön tulevaisuus? Onko ehdotuksia liiton ja/tai kiltojen toimin-
tojen kehittämiseen? Kysy, ehdota, vinkkaa, kritisoi, kiitä. Lähetä viestisi
sähköpostiin toimisto@mpkl.  ja osoita se joko liittohallitukselle 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 liit-
tohallitus avaamaan myssysi mietteet.

8. HOLLOLAN HÄLVÄLÄSSÄ AMMUTAAN PERINNEKIVÄÄREILLÄ

Liitto järjestää perinnekivääriammunnan mestaruuskilpailun Hollolan Hälvä-
lässä lauantaina 10.8. Katso lisäinfo tiedotteen liitteestä ja ilmoittaudu mu-
kaan. Kuvassa oikealla Tenho Kellokangas tähtää viime vuoden kisassa.

9. VIERUMÄELLÄ HAETAAN ELOKUUSSA TENNISMESTAREITA

Reserviläisurheiluliitto kutsuu jäsenjärjestöjensä henkilöitä reservi-
läisten sarjaan tennismestaruuskilpailuun Vierumäelle 9.-11.8.
Saat pyynnöstä tarkemmat infot sekä ilmoittautumisohjeet toimistolta
tai RESUL:n sähköpostista info@resul.  

Vastaa kyselyyn kuntoliikunnasta
Kuntoliikunta on yksi tärkeimmistä Reserviläisurheiluliiton toimintamuodois-
ta. Reserviläiskuntoilijoiden palvelemiseksi parhaalla mahdollisella tavalla
RESUL lähestyy jäsenyhdistyksiään sähköisellä toimintakyselyllä, jonka
tavoitteena on kartoittaa tietoa yhdistysten toivomasta RESUL-tuesta kun-
toliikunnan suhteen. Killan puheenjohtaja ja sihteeri, tarkkaile sähköpostiasi
lähipäivinä. Vastausaikaa on 31.5. asti. Yhteenveto tuloksista on myöhem-
min luettavissa www.resul. 

10. LIITTO SAI TAMMENLEHVÄN PÖYTÄVIIRIN

Tammenlehvän Perinneliitto vietti juuri 10-vuotisjuhliaan Helsingissä Ostro-
botnian juhlakerroksessa. Tilaisuudessa luovutettiin juhlavuosia viettäville
jäsenyhdistyksille Tammenlehvän Perinneliiton pöytästandaari (kuva alava-
semmalla). Yksi standaarin saajista oli Maanpuolustuskiltojen liitto. Kuvassa
alla liittomme puheenjohtaja Pauli Mikkola on juuri saanut standaarin, vas-
taanottamassa on Suomen Rauhanturvaajaliiton puheenjohtaja Paavo
Kiljunen ja vuoroaan odottaa Suomen Lottaperinneliiton puheenjohtaja
Sirkka-Liisa Hollmén. Standaarit luovutti Tammenlehvän Perinneliiton
toiminnanjohtaja Pertti Suominen.
Kuvat: Tuomas Sauliala.



Pohjois-Karjalan Prikaatin Kilta
Kilta järjestää la-su 8.-9.6. Pieksämäelle retken, jolle ovat tervetulleita kaik-
kien kiltojen jäsenet. Tarjolla on mielenkiintoinen Kotirintama-jotos. Tutustu-
taan muun muassa kotirintaman sotahistoriaan sekä talvisodan merkittävän
johtajan JR34 Kollaan komentajan Wilhelm ”Sota-Ville” Teittisen kotiseutuun.
Lisäksi nurkkatanssit Nikkarilan vanhalla koululla Korsuorkesterin säestyk-
sellä. Kotirintama-jotos on MPK-kurssi. Retken hinta 70 euroa. Lisätiedot ja
ilmoittautumiset viimeistään 24.5. => Pauli Reinikainen, 0500 679 770 tai
Antti Toivola, 0500 672 113.
Kilta kertoo myös pian avattavasta näyttelystä Rajalla, maanpuolustusta
Pohjois-Karjalassa. Näyttely on avoinna 4.6.-30.9. Loistava kohde kiltaretkil-
le. Katso lisäinfoa tiedotteen liitteestä.

Varsinais-Suomen Kiltasisaret
Kiltasisaret tiedottavat kesäretkestä Begtskärin majakalle la 17.8. Katso tar-
kemmin tiedotteen liitteestä.

Tutkamieskilta
Kilta on panostanut hienosti teemaan ”Tutka Suomessa 70 vuotta”. Pääjuhla
esitelmineen pidettiin Tikkakoskella ja sille jatkona oli tilaisuus Hyrylässä
viime viikolla. Hyrylässä kiltaa ilahdutti se, että vieraiden joukossa oli sodan
käyneitä ja tutkalla olleita veteraaneja, joista yksi oli myös Irja-tutkan esitteli-
jä. ”Hyödynsin tilaisuuden markkinoinnissa kiltatiedottajien koulutuspäivässä
saamiani oppeja ja tiedotus tuntui menneen nappiin. Siitä osoituksena osal-
listujien suuri määrä”, Heikki Marttila tervehtii. ”Nämä tilaisuudet olivat myös
hieno esimerkki kiltamme yhteistyöstä muiden kiltojen, museoiden ja puo-
lustusvoimien kanssa”. Kuvassa oikealla Irja-tutkan edessä tutkaveteraani
Lasse Kalervo ja Ahti Lappi. Kuva: Killan arkisto

Turun Rannikkotykistökilta
Killasta vinkataan loistavia kiltaretkien kohteita sekä luentoaihetta kiltatilai-
suuksiin. Kilta on vieraillut tänä keväänä muun muassa eduskunnassa, So-
tamuseossa ja Paraisten kalkkikaivoksella (retkikuvia alla). Killan vuosikoko-
uksessa kuultiin tänä keväänä Tuomo Hirvosen ansiokas esitelmä Suomen
tasavallan presidenteistä ylipäällikköinä, Ståhlbergista Niinistöön.
Kysy lisätietoja: kaskelo01@gmail.com tai 040 522 2840.
Kuvat: Jukka Verho

Killat ja kiltapiirit kertovat



* Everstiluutnantti Jaakko Särkiö on siirtynyt 1.5. Utin jääkärirykmentin esi-
kuntapäälliköksi. Everstiluutnantti Särkiö toimi aiemmin Satakunnan alue-
toimiston päällikkönä sekä operatiivisen osaston päällikkönä Porin prikaatin
esikunnassa.

* Uudeksi päälliköksi Satakunnan aluetoimistoon Porin prikaatissa määrät-
tiin everstiluutnantti Tero Minkkinen.

* Maavoimat hankkii logistiikkakalustoa alueellisten joukkojen käyttöön
vuosina 2013-2017. Hankintojen arvonlisäveroton hinta on noin 28,7 M€.
Kilpailutuksen tuloksena hankinnat kohdistuvat kotimaahan. Maavoimien
alueellisten joukkojen käyttöön hankitaan liikennetraktoreita Agco Suomi
Oy:ltä (Valtra), kontteja Conlog Oy:ltä, traktorin perävaunuja SKJ-Rakennus-
tekniikka Oy:ltä (Kip-Man) sekä kuorma-auton perävaunuja Oy Närkö Ab:ltä.
Kontit ja perävaunut liittyvät valmisteilla olevaan kuorma-autohankintaan.
Hankinnat ovat osa maavoimien alueellisten joukkojen huollon kehittämi-
sen hanketta, joka on käynnistetty vuonna 2011, tarkoituksena on parantaa
alueellisten joukkojen edellytyksiä joukkojen toimintakyvyn ylläpitämiseksi.
Tärkeimpiä kehitettäviä kohteita ovat räjähteiden, polttoaineiden sekä veden
täydennys- ja kuljetuskykyjen parantaminen, johon nyt hankittava kalusto
kohdennetaan.

* Puolustusvoimat hankkii panssarintorjunta- ja rannikko-ohjuksia sekä oh-
jusjärjestelmiin kuuluvia koulutus- ja huoltovälineitä saksalaiselta Eurospike
GmbH -yritykseltä. Hankinnan arvonlisäveroton hinta on 25 miljoonaa euroa.
Ohjukset toimitetaan puolustusvoimille vuonna 2015. Hankinnalla täydenne-
tään maa- ja merivoimien olemassa olevaa suorituskykyä. Samalla puolus-
tusvoimien kunnossapidon strategiselle kumppanille Millog Oy:lle hankitaan
ampumalaitteiden päivityskyky. Ohjusten ylläpidossa tukeudutaan
lisäksi eurooppalaiseen huoltoyhteistyöhön. Eurospike-ohjusjärjestelmä on
käytössä Suomen lisäksi Hollannissa, Puolassa, Saksassa, Espanjassa,
Italiassa, Sloveniassa, Romaniassa, Tsekeissä ja Latviassa.

* Puolustusvoimien vuosikertomus on julkaistu ensimmäisen kerran sähköi-
senä versiona, joka tunnistaa lukijan päätelaitteen, esim. tablet-tietokoneen
tai älypuhelimen, ja optimoi sisällön näytön mukaiseksi. Sähköisestä vuo-
sikertomuksesta voi siirtyä suoralla linkillä katsomaan myös Maavoimien
uudistettu taistelutapa -videota PV:n YouTube-kanavalle. Vuosikertomuksen
2012 eri kieliversiot löytyvät nettisosoitteilla:

http://vuosikertomus.puolustusvoimat. / (suomi)
http://verksamhetsberattelse.forsvarsmakten. / (ruotsi)
http://annualreport.mil. / (englanti)

* Puolustusvoimien Kuvakeskus on avannut nettisivuston,
josta löytyy 170.000 SA-valokuvaa kokoelmana ”Etulinjasta
kotirintamalle 1939–1945”. Kuvat ovat valtaosin Päämajan
alaisten tiedotuskomppanioiden TK-kuvaajien ottamia.
Kokoelma sisältää kuvia maa-, meri- ja ilmavoimista sekä
kotirintamalta. Kuvat kertovat myös puhdetöistä ja lottien
tehtävistä. Osassa kuvista käy ilmi sodan raakuus, mikä
saattaa järkyttää herkimpiä katselijoita.
Kuvia saa julkaista ja käyttää vapaasti. Niitä voi etsiä
kokoelmasta päivämäärä- tai tekstihaulla ja tulostaa
A3-kokoon saakka. Kuvia julkaistessa on käytettävä
SA-kuva -merkintää.
Kuvasivuston osoite on:

www.SA-kuva. 

Pv:n pute pirisee



HANSSIN-JUKAN KONSERTTI VERKATEHTAALLA

Kunniakkaan ja ainutlaatuisen Hanssin-Jukka DC2:n vaiheet kerrotaan
sanoin, kuvin ja sävelin. Varaa lippusi ja koe ilmailuhenkinen elämysten
ilta.

* Hämeenlinnan Verkatehdas, os. Paasikiventie 2
* Torstai 30.5. klo 19:00-21:00
* Ilmavoimien Big Band
* Tangokuningatar Jenna Bågeberg
* ”Tenoriluutnantti” Raimo Salo
* Liput 25 euroa Verkatehtaalta ja Lippupalvelusta

NYT ON AIKA TUTUSTUA POHJOIS-KARJALAN PRIKAATIIN

Pohjois-Karjalan prikaatissa on avointen ovien päivä maanantaina 1.7.
Tarjolla on se viimeinen mahdollisuus vierailla prikaatissa ja tutustua
sen tiloihin. Varuskunnan väki kutsuu avoimien ovien päivään
klo 10-14.

* Kalustonäyttely
* Sotilaspoliisien toimintanäytös
* Karjalan sotilassoittokunnan konsertti säävarauksella
* Sotilaskodin kirpputori
* Hernekeittoa ja sotilaskodin herkkuja

Yli neljän henkilön ryhmiä pyydetään ilmoittautumaan viimeistään 15.6.
=> Outi Luomi, 0299 432 101 tai pohjois-karjalanprikaati@mil.  

KESÄYÖN MARSSI

Kesäyön marssi järjestetään lauantaina 8.6. Pirkkalassa. Yhteislähtö on
kello 12.00. Marssireiteistä voi valita 6, 12, 23 tai 38 kilometrin lenkin.
Pirkkalan ja Lempäälän ulkoilualueiden maastoon voi tulla marssimaan
perheen, ystävien, työporukan, ryhmän tai joukko-osastojen osaston
kanssa. Tänä vuonna myös ulkomaalaisilla yhteistyökumppaneilla on
mahdollisuus osallistua. Osallistumis-
maksu on 40 e/hlö, alle 15-vuotiaat voivat osallistua perhereiteille maksut-
ta aikuisen seurassa.
Ilmoittautuminen on käynnissä 2.6. asti netissä www.kesayonmarssi. . 
Tapahtuma löytyy myös Facebookista.
Lisätietoja => ilkka.tilli@mpk.  tai 040 763 6964 ja kristiina.slotte@mpk.  
tai 050 525 0022.

Kiltalaisen viihdenurkka



Tarkkaile postilaatikkoasi sillä silmällä. Jos Kustien polkimet ovat jo vireessä,
mutta lehteä ei siitä huolimatta ensi viikolla kuulu, ota yhteyttä =>
toimisto@mpkl.  tai 040 554 8805. 

Isänmaallisia lukuhetkiä
liiton juhlavuoden tunnelmissa,
arvoisa kiltalainen!

t. Inga

Maanpuolustaja on matkalla



Määräpäivä = pitää olla perillä liiton toimistolla

Toukokuu 2013
ke 15.5. Maanpuolustaja 1/2013 lukijalla
ma 20.5. Liittohallituksen kokous Döbelninkadulla

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

Heinäkuu 2013
Liiton toimiston kesäsäppi

Elokuu 2013
la 10.8. Perinnekiväärin ampukilpailu Hälvälän radalla Hollolassa

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



LIPPUJUHLAPÄIVÄN BUFFET

Etelä-Suomen kiltapiirin ja Maanpuolustuskiltojen liiton perinteinen lippujuhlapäivän
buffet on tiistaina 4.6. klo 17:30 - 19:30 Ritarihuoneella, os. Ritarikatu 1, Helsinki.

Buffetin hinta 25 euroa sisältää alkudrinkin sekä tarjoilun juomineen.
Kaikki maanpuolustushenkiset ovat tervetulleita tilaisuuteen.

Sisäänpääsyliput tilataan ennakkoon viimeistään 27.5. joko sähköpostitse
toimisto@mpkl.  tai puhelimitse 040 554 8805 arkisin klo 9-15. 

Tumma puku/paraatipuku ja kunniamerkit.

Lämpimästi tervetuloa!
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Maanpuolustuskiltojen liitto
Perinneasemestaruuskilpailu 2013

Yleistä Päijät-Hämeen kiltapiiri kutsuu osallistumaan MPKL:n  
perinneasemestaruuskilpailuihin Hollolaan lauantaina 10.8.

 Kilpailupaikka on Hämeen rykmentin ampumarata Hälvälässä.
 Kilpailun johtajana toimii Marko Patrakka.
 Kilpailu alkaa klo 10:00. 
 Asetarkastus alkaa klo 9:30 kilpailupaikalla. 

Huomio 300m kivääriammunnassa suurin sallittu kaliiperi on 7,62mm

Lajit Perinnekivääri (sääntö 4.1.A) 300m 3-asentoinen 10+10+10 ls.
 Perinnekivääri (sääntö 4.1.A) 300m makuu 30 ls
 Puoliautomaatti kivääri 150m 3-asentoinen 10+10+10 ls.

Sarjat H, H 50, H 60 / N ja N 50
 Huom. Kilpailija voi kilpailla vain yhdessä sarjassa/laji. Joukkuekilpailua ei ole.

Osallistumismaksu 15€ / laji. Joukkuekilpailussa ei ole eri maksua.  
Maksu pitää suorittaa viimeistään 15.7. tilille 

 Osuuspankki FI89 5612 4240 0061 56
 Viite perinne-ase 2013

Ilmoittautumiset Kilpailuun ilmoittaudutaan viimeistään 1.7.  
sähköpostitse osoitteeseen markopatrakka@phnet.fi 

 Ilmoittautumisessa pitää mainita kilpailijan nimi, sotilasarvo,  
sarja, piiri ja ilmoittajan yhteystiedot.

 Ratakapasiteetin vuoksi osallistujien määräksi rajataan 300m kivääriammuntaan 
100 ampujaa. Kilpailijat sijoitetaan eriin ilmoittautumisjärjestyksessä. Eräluettelot 
ja muut kilpailuohjeet lähetetään osallistujille viikko ennen kilpailua. 

Muuta Kilpailijalla on oltava voimassa oleva kilpailulisenssi tai vakuutus.   
Lisäksi on oltava tosite jäsenyydestä killassa tai yhdistyksessä.  

                                        Aseen hallussapitoluvat otetaan mukaan. 

 Huom. Kilpailuun otetaan mukaan myös muita kuin MPKL:n kiltojen jäseniä,  
esimerkiksi RES:n jäseniä, mutta enintään 50 ilmoittautumisjärjestyksessä. 

 Kilpailussa käytetään vain järjestäjän jakamia nilkkatyynyjä sekä  
ampumamattoja (malli SA). Ratakaukoputkien käyttö on sallittu.

 Kilpailumaksu maksetaan takaisin ainoastaan silloin,  
kun osallistuminen on peruttu 15.7. mennessä.

 Kilpailijoiden pitää perehtyä tarkoin perinneaseammunnan  
sääntöihin ja noudattaa niitä.

Lisätietoja Marko Patrakka
 markopatrakka@phnet.fi
 050 557 0761.



RAJALLA
Rajalla – maanpuolustusta Pohjois-Karjalassa -näyttely Suomen  Kivikeskuksessa 
 Juuassa 4.6.-30.9.2013 esittelee itäisen rajamaakuntamme maanpuolustuksen 
 mielenkiintoisia vaiheita 1700-luvulta nykypäivään. Näyttelyn pääosaan on nostettu 
Pohjois-Karjalan rooli itsenäisen Suomen etuvartiossa, niin sodan kuin rauhan aikana.

Näyttelyssä valotetaan sekä sotaväen historiaa, sotahistoriaa että rajavartioinnin 
 historiaa. Esille nostetaan myös naisten osuus maanpuolustustyössä. Asioita esitellään 
myös tunnettujen sotilaiden henkilöhistorioiden kautta.



Näyttelyn teemat:
• Ruotsin ajan maanpuolustus ja 
 Suomen sota
• Komppaniat Pohjois-Karjalassa
• Jääkäriliike, suojeluskunnat ja vapaussota
• Maakunnan Mannerheim-ristin ritarit
• Lotta Svärd -järjestö ja sotilaskotisisaret

Näyttelyn teemaa syvennetään kesän aikana erikoisteemaisilla viikonloppu tapahtumilla. 
Ulkoalueen lottakanttiini-sotilaskodissa kävijät  voivat nauttia soppatykin antimista tai 
kupin aitoa kahvia korvikeajan tunnelmissa.

• Rajavartioinnin vaiheita
• Rajamaakunta talvi- ja jatkosodassa 
• Ilmavoimat Joensuussa 
 jatkosodan aikana
• Pohjois-Karjalan varuskuntien 
 historia

Rajalla – maanpuolustusta Pohjois-Karjalassa -näyttely marssittaa Suomen 
 Kivikeskukseen nähtäville ainutlaatuista esineistöä paikallisten keräilijöiden, Pohjois-
Karjalan, maanpuolustuskiltojen ja museoiden kokoelmista, ja Pohjois-Karjalan  Prikaatin 
perinne huoneen kokoelman helmet palaavat kesän ajaksi takaisin Helsingistä. Osa 
 näyttelyesineistä on ensimmäistä kertaa esillä julkisesti.

Rajalla – maanpuolustusta Pohjois-Karjalassa -näyttelyn suojelijana toimii Tasavallan Presidentti Sauli 
N iinistö. Kuva on otettu Tulikiven Kivikylässä presidentin toimiessa vielä eduskunnan puhemiehenä. Kuvan 
vuolukivinen nojatuoli on Juuan kivimuseo- ja kivikyläsäätiön järjestemän taideteoskilpailun nuorten Kuva-
taideakatemian opiskelijoiden Taneli Rautiaisen ja Anssi Pulkkisen voittajateos ”Fokus”. Kuva: Leena Forstén
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Yhteistyössä:

Näyttelyn aukioloajat:
4.6.–30.9.2013 arkisin ma–pe 10–17
Viikonloppuisin 8.–9.6. ja 29.6.–11.8. 

la 10–16 ja su 12–16.

Liput: 
aikuiset 10 €, eläkeläiset 8 €, 

lapset 7–15 v 5 €, lapset alle 7 v 0 €. 
Näyttelyn tekemiseen osallistuneiden 

kiltojen jäsenet erikoishintaan 5 €.
Sotiemme veteraanit ja lotat sekä 

varusmiehet asepuvussa ilmaiseksi.

Kivikyläpassi: 
aikuiset 17 €, eläkeläiset 15 €, 

lapset 7–15 v. 10 € ja lapset alle 7 v 6 €.
Sotiemme veteraanit ja lotat sekä 

varusmiehet asepuvussa 7 €. 

Ryhmäalennus 1 €/hlö (9 hlö tai enemmän)

Kivikyläpassi sisältää lounaan. Lounaan hintaan sisältyy salaatit, 
keitto, pääruoka,  juomat, leivät ja kahvi.

Lisätiedot: 
Merja Ryynänen, puh. 0207 636 605

merja.ryynanen@kivikeskus.com
Näyttely- ja myymälävastaava

Tanja Rovio, puh. 050 310 5833 
tanja.rovio@jns.fi

Näyttelyn kuraattori



Naisten Valmiusliitto ry
Turun ja Porin alueneuvottelukunnan kesäretki

Bengtskärin majakalle
lauantaina 17.8.2013

09.00 lähtö Turku, Aurajoki M/S Lily
13.30 tulo Bengtskäriin
16.15 lähtö Bengtskäristä
n. 21.00 tulo Turkuun

Hintaan 65€ kuuluu:
Lohikeittolounas laivalla.
Ohjelma aluksella: Bengtskärin taistelun historiikki, kiikariesittely, kirjallisuutta
aiheesta, lintu- ja hyljebongausta, ruokailu mukana saaristo-opas Seppo Sällylä.
Opastus majakalla.

Varusteet: Kevyt ulkoiluasu, mukavat jalkineet.

Paluumatkalla on halukkaille mahdollisuus ruokailuun. Päivällinen
maalaiskinkkukiusaus 12,- aikuinen, lapset 6,-.
Aluksella on kahvio A-oikeuksin, avoinna koko risteilyn ajan.

Säävaraus
Bengtskär sijaitsee ulkomerellä ja on siten haasteellinen kohde. Voimakkaalla tuulella
ja kovassa aallokossa on mahdoton rantautua saareen. Tällöin vaihtoehtoisena
kohteena on Viikinkikeskus Rosalassa.

HUOM!
Kohde ei sovellu liikuntarajoitteisille, rantaudumme suoraan kalliolle. Bengtskärissä
on portaita ja tasoeroja.

Lisätietoja osoitteessa: http://www.rosita.fi/saaristoristeilyt

Sitovat ilmoittautumiset 31.5.2013 mennessä Päivi Tuhkalaiselle
ja muistathan samalla myös ilmoittaa ruoka-aineallergiat

paivi.tuhkalainen@gmail.com tai 044-33 66 181

Sekä maksamalla 31.5 mennessä retkimaksu 65€ tilille:
Nordea FI88 1524 3500 0455 61
Turun ja Porin alueneuvottelukunta
viitetekstillä: Bengtskärin retki

TERVETULOA!

Naisten Valmisliitto ry Turun ja Porin alueneuvottelukunta, johtoryhmä



TILAA PIONEERIPAITA! 
Kaksipuoleinen painatus valitsemallasi 

selkätekstillä 

Tee tilaus osoitteessa vs.lspioneerikillat.net 

Tekstivaihtoehdot: 


