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1. VALTIOLLISET KUNNIAMERKIT 4.6.2012

Tasavallan presidentti on antanut Maanpuolustuskiltojen
liiton esityksestä valtiolliset kunniamerkit lippujuhlapäivänä.

Kajander Erkko: Suomen Valkoisen Ruusun ritarikunnan
komentajamerkki SVR K

Jalovaara Osmo ja Suhonen Seppo: Suomen Leijonan
ritarikunnan 1. luokan ritarimerkki SL R I

Järvinen Eino: Suomen Leijonan ritarikunnan ritarimerkki SL R

Rantala Esko: Suomen Leijonan ritarikunnan ansioristi SL Ar

2. KILTA-ANSIOMITALIT 4.6.2013

Liiton esityksestä myönnettiin numeroidut kilta-ansiomitalit alla
mainituille vapaaehtoisessa maanpuolustustyössä ansioituneille.

Aaltonen Osmo, Lieto, nro 1273
Andersen Jan Brun, Bagsværd Tanska, nro 1274
Arvonen Arto, Somero, nro 1275
Hakkarainen Arno, Vantaa, nro 1276
Hannula Mika, Tampere, nro 1277
Honkamaa Sakari, Helsinki, nro 1278
Kampestuen-Berntzen Finn, Oslo Norja, nro 1279
Kesäläinen Timo, Oulu, nro 1280
Kivinen Timo, Tuusula, nro 1281
Kolstela Risto, Hollola, nro 1282
Niinistö Sauli, Helsinki, nro 1283
Olson Tom, Sollentuna Ruotsi, nro 1284
Pastinen Erkki, Jyväskylä, nro 1285
Pipinen Juha, Jyväskylä, nro 1286
Salminen Pekka, Vahto, nro 1287
Simola Veikko-Kustaa, Hollola, nro 1288
Slotte Kristiina, Espoo, nro 1289
Uhari Jukka, Tampere, nro 1290

Liiton buffet-tilaisuudessa Ritarihuoneella luovutettiin osa myönnetyistä
huomionosoituksista. Alakuvassa vasemmalta: Kajander Erkko (val-
tiollinen), Suhonen Seppo (valtiollinen), Jalovaara Osmo (valtiollinen),
Hakkarainen Arno (kam),
kiitospuhetta taustalla
pitämässä Hannula
Mika (kam), Slotte
Kristiina (kam),
Koskinen Torsti (krh),
Lentilä Riitta (krh) ja
Mäkelä Aaro (krh).

Yläkuvassa vas. Juha
Pipinen ja Erkki Pasti-
nen, joille luovutettiin
kilta-ansiomitali Saari-
järvellä Keski-Suomen
aluetoimiston palkitse-
mis- ja ylentämisjuh-
lassa.

Toimisto tiedottaa

1.

4.



3. KILTARISTIT 4.6.2013

Maanpuolustuskiltojen liitto on myöntänyt kiltaristin alla mainituille kilta-
työssään tai kiltojen hyväksi tekemällään toiminnalla (= honoris causa)
ansioituneille.

Hopeinen kiltaristi
Aho Olli, Porvoo, Suomenlahden Merivartiokilta ry
Alanne Jorma, Lahti, Ratsumieskilta ry
Alm Juha, Iitti, Karjalan Prikaatin Kilta ry
Glader Pauli, Vaasa, Vaasan kiltapiiri ry - Vasa gillesdistrikt rf (Honoris
causa)
Haanpuu Jarko, Helsinki, Suomenlahden Merivartiokilta ry
Hukkataival Jyrki, Espoo, Suomenlahden Merivartiokilta ry
Inkilä Petri, Kouvola, Karjalan prikaati (Honoris causa)
Järvinen Rauno, Turku, Tykistöprikaatin Kilta ry
Kankaro Jukka, Kankaanpää, Kankaanpään Seudun Tykistökilta ry
Kauppinen Seppo, Vaasa, Vaasan kiltapiiri ry - Vasa gillesdistrikt rf (Ho-
noris causa)
Kettunen Erkki, Loimaa, Porin Rykmentin - Porin Prikaatin Kilta ry
Kolkkala Simo, Loimaa, Porin Rykmentin - Porin Prikaatin Kilta ry
Komulainen Ari, Lieksa, Lieksan Rajakilta ry
Korpela Jorma, Vaasa, Vaasan kiltapiiri ry - Vasa gillesdistrikt rf
(Honoris causa)
Kortelainen Reijo, Lieksa, Lieksan Rajakilta ry
Koskinen Torsti, Helsinkin, Helsingin Laivastokilta ry
Kymäläinen Reijo, Porvoo, Suomenlahden Merivartiokilta ry
Lahnaoja Timo, Torittu, Ratsumieskilta ry
Lehto Jaakko, Turku, Tykistöprikaatin Kilta ry
Lentilä Riitta, Espoo, Helsingin Sotilaskotiyhdistys (Honoris causa)
Lieppinen Ari-Pekka, Espoo, Suomenlahden Merivartiokilta ry
Lihavainen Pentti, Joensuu, Ratsumieskilta ry
Mäkelä Aaro, Helsinki, Reserviupseeriliitto ry (Honoris causa)
Nieminen Jukka, Turku, Tykistöprikaatin Kilta ry
Oinonen Raimo, Lieksa, Lieksan Rajakilta ry
Parviainen Jari, Kouvola, Karjalan prikaati (Honoris causa)
Pasonen Juha, Otava, Rakuunakilta ry
Penttilä Torsti, Loimaa, Porin Rykmentin - Porin Prikaatin Kilta ry
Piela Arto, Porvoo, Suomenlahden Merivartiokilta ry
Pärepalo Tapio, Joensuu, Ratsumieskilta ry
Rajala Esa, Kouvola, Karjalan prikaati (Honoris causa)
Salo Osmo, Helsinki, Rakuunakilta ry
Saviranta Raimo, Lieksa, Lieksan Rajakilta ry
Söderlund Fredrik, Lappeenranta, Rakuunakilta ry
Valtonen Veikko, Turku, Tykistöprikaatin Kilta ry
Vesanto Pertti, Loimaa, Porin Rykmentin - Porin Prikaatin Kilta ry
Vettenranta Ville, Kankaanpää, Kankaanpään Seudun Tykistökilta ry
Vuolle Tapio, Loimaa, Porin Rykmentin - Porin Prikaatin Kilta ry
Ylisippola Erkki, Kauhava, Rakuunakilta ry

Pronssinen kiltaristi
Elonen Markku, Lahti, Ratsumieskilta ry
Harri Jarkko, Jämijärvi, Kankaanpään Seudun Tykistökilta ry
Hiltunen Heikki, Kuopio, Karjalan Lennoston Kilta ry
Härmälä Leo, Kankaanpää, Kankaanpään Seudun Tykistökilta ry
Juutila Harri, Kouvola, Karjalan Prikaatin Kilta ry
Makkonen Petri, Joensuu, Ratsumieskilta ry
Mustonen Antti-Pekka, Harjumaa Viro, Rakuunakilta ry
Nepponen Juha, Loimaa, Porin Rykmentin - Porin Prikaatin Kilta ry
Ruuskanen Eila, Sastamala, Vammalan Seudun Tykistökilta
Vauhkonen Mikko, Juuka, Lieksan Rajakilta ry

Lippujuhlapäivän aamuna luovutettiin Vaasassa
perinnemuurin edessä hopeiset kiltaristit (honoris
causa), vas. Pauli Glader, Seppo Kauppinen ja
Jorma Korpela. He ovat tehneet arvokasta työtä
Vaasan kiltatalo - Gillenas hus i Vasa ry yhdistyksen
hyväksi. Vaasan kiltapiiri on yhdistyksen jäsenjär-
jestö.



4. RITARIHUONEELLA KUNNIOITETTIIN LIPPUPÄIVÄN ILTAA

Liitto järjestää vuosittain yhdessä Etelä-Suomen kiltapiirin kanssa lippujuh-
lapäivän buffet´n Ritarihuoneella. Juhlavieraita oli tänä vuonna paikalla noin
150. Alla kuvien kertomaa Ritarihuoneelta. Kuvakoostetta löytyy ensi viikolla
myös www.mpkl.  uutispalstalta.  

Lämmin kiitoksemme kaikille järjestelyistä hienosti vastanneille sekä hyvän-
tuulisille ja tyylikkäille juhlavieraillemme.



5. POHJOISMAINEN KILTAVÄKI KOKOONTUI
KOKEMUKSIA JA YSTÄVIÄ VEKARANJÄRVELLÄ

Pohjoismaiset kiltapäivät parittomien vuosien kesäkuussa on ollut
jo vuosikymmeniä kiltalaisten merkittävä elämystapahtuma. Suo-
mi isännöi tapahtumaa viime viikolla Karjalan prikaatissa Veka-
ranjärvellä. Tapahtumaan osallistui neljästä maasta (Tanska,
Ruotsi, Norja ja Suomi) yli 170 kiltalaista. Valtaosa oli miehiä.
Naisia oli mukana kahdeksan: yksi Tanskasta, kaksi Ruotsista ja
viisi Suomesta. Vanhimman osallistujan syntymävuosi oli 1925
(Ruotsista) ja nuorimman 1982 (Suomesta).

Kiltapäivien aikana kuultiin, nähtiin, tehtiin ja koettiin. Annetaan
kuvien kertoa. Lisää kuvakoostetta löytyy ensi viikolla myös
www.mpkl.  uutispalstalta. Referoimme tapahtuman tunnelmia ja 
osallistujien mietteitä syksyllä Maanpuolustajassa 2/2013.

Liitto esittää suuret kiitokset kaikille mukana olleille ja järjestelyjen
toimivuuden upeasti hoitaneille. Puheenjohtajan erityiskiitos jär-
jestelyjen päävastuusta toiminnanjohtaja Henry Siikanderille.

Liiton puheenjohtaja Pauli
Mikkola laskee seppeleen
Kouvolan kaupungintalon
vieressä itsenäisyyspat-
saalle.

Prikaatin komentaja,
prikaatikenraali Timo
Kivinen toivottaa tervetul-
leeksi.

Lipunnostajamme olivat Veli
Hynninen ja Eino Rantala.

Suomen delegaation
lipunkantajana toimi
Seppo Suhonen.

Kenttäpiispa
Pekka Särkiö



PM-kiltapäivien ampukisa

Ampukilpailu ekoaseilla
käytiin kiväärillä ja pis-
toolilla. Yhteispisteissä
Tanska voitti kisan.
Vasemmassa kuvassa
Suomen kivääriampujat
Mikael Kaskelo ja edessä
Eino Rantala.

Lippisten väriloistoa
Vekaran maastossa
rastitehtävillä.

Miinaharavalla ”miinan”
etsintää. Miinat olivat
tölkkejä, joiden sisällöllä
sai huuhdella kurkkunsa.

Sijainnin merkintä kart-
taan kompassin avulla
sekä maasto- ja järvimat-
kojen pituusarviointia.

Repoveden kansallispuis-
tossa ylitettiin riippusilta
upeissa maisemissa. .

Tanskalai-
nen tuule-
tus am-
pukisan
voitosta.

Ilmeet sen kertovat: hie-
not kiltapäivät. Puheen-
johtajamme Pauli Mikkola
ja prikaatikenraali Timo
Kivinen PM-kiltapäivien
päätöspäivän juhlaillal-
lisella.

”Me olimme viiden ras-
titehtävän voittaneessa
joukkueessa!”
Ruotsalainen ja suoma-
lainen miltalihymy.

Arvokkaina kutsuvieraina
sotiemme veteraanit Eero
Nikkola (s. 1923) ja Heik-
ki Aho (s. 1924).



Suomen delegaatio sai ensimmäisen sijan pistooliammunnassa:

Måns Löf, Karjalan Prikaatin Kilta ry (kuvassa oikealla)

Yhteispisteiden perusteella ampukisan voitti Tanska, hopealle tuli Norja ja

pronssisijalle Suomi.

PM-kiltapäivien kiltamitalit
Pohjoismaisilla kiltapäivillä jaetaan perinteisesti PM-veljesjärjestöjen kiltami-
talit. Suomesta tämän mitalin saivat:

Auvinen Risto, Kymen Jääkäripataljoonan Kilta ry (Norjan kiltamitali)

Boström Per-Elof, Österbottens Försvarsgille rf - Pohjanmaan Maanpuolus-
tuskilta ry (Ruotsin kiltamitali)

Patrakka Marko, Sotilaspoliisi Eskadroona Lahden Kilta ry (Tanskan kiltami-
tali)

Kuvassa alla Ruotsin kekseliäs fanfaari kiltamitalien saajille. Per-Elof Bo-
ström iloitsee esityksestä.

6. SOTAVAHINKOSÄÄTIÖ PALKITSI KILTATYÖSTÄ

Sotavahinkosäätiö myöntää vuosittain tunnustuspalkintoja henkilöille ja yhtei-
söille, joiden saavutukset maanpuolustuksen hyväksi ovat poikkeuksellisen
merkittäviä. Tänä vuonna palkittiin 11 yhteisöä ja yhdeksän henkilöä Kadet-
tikunnassa, Suomen Reserviupseeriliitossa, Reserviläisliitossa ja Maanpuo-
lustuskiltojen liitossa. Palkintojen yhteissumma oli 40.000 euroa. MPKL:n
palkitut ovat alla (tarkemmat selvennykset perusteista voit lukea www.mpkl.  
uutispalstalta). Kaikkien MPKL-palkittujen palkintosumma on 2.000 euroa.

Mikko Lahtinen
Perinnetyö Kuivasaaren ja sen museotykkien sekä kaluston ylläpidossa. Lah-
tinen on toiminut lisäksi yhtenä kohteen pääoppaista.
Kaakkois-Suomen Viestikilta ry
Lokki-museo.
Rakuunakilta ry
Rakuunoiden perinnepäivät. Perinneratsastusharrastuksen edistäminen.
Karjalan Prikaatin Kilta ry
JR 8:n perinteiden ylläpito.
Kiltasisartoiminkunta
Aktiivinen yhteistoiminta Viron Naiskodukaitseliitin Saarenmaan naiskodu-
kaitsen kanssa.

Veljesjärjestöjemme palkitut löydät www.mpkl.  uutispalstalsta.



7. LIITOLLE OMA NIMIKKORAHASTO SÄÄTIÖN YHTEYTEEN

Liitto ohjasi 50-vuotisjuhlan mahdolliset onnittelutervehdykset liiton säätiölle.
Näistä on muodostettu liiton oma nimikkorahasto arvoltaan 2.800 euroa.
Porin Rykmentin - Porin Prikaatin Kilta on näyttänyt esimerkkiä säätiön va-
rainhankinnassa ja perustanut säätiön yhteyteen neljä nimikkorahastoa yh-
teensä 10.000 euroa. Maakunnista saatavat rahastojen tuotot ohjataan omiin
maakuntiin kiltatyön tukemiseen. Toivottavasti jatkoa seuraa muiden kiltojen
osalta. Vuoden 100.000 euron tavoitteesta on saavutettu noin neljännes.
Säätiön varainhankinta jatkuu koko vuoden. Lisätietoja säätiön asiamies Arto

Arvoselta: arto@arvonen.name tai 0500 783 244.

8. MUISTA ILMOITTAUTUA LIITON AMPUKISAAN HOLLOLAAN

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. 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.

TÄTÄ ON KYSYTTY
Kysymys: Liiton uusi Kehä Kilta -jäsenrekisteri, johon siirrytään vuoden
2014 alusta.
1. Miten toimitaan ns. kunniajäsenten kanssa, joilta kilta ei ole
perinyt jäsenmaksua? Voiko Killalla olla jatkossa jäsenmaksuvapaita
jäseniä?
2. Miten uusi toimintatapa vaikuttaa yhteisöjäsenten jäsenmaksuihin? Tulee-
ko niihin korotus ja laskuttaako liitto myös ne?
3. Miten ja millä syklillä liitto tilittää killalle jäsenmaksut?
4. Jatkaako liitto Sebacon-järjestelmän käyttöä uuden järjestelmän rinnalla?

Vastaus: Kaikista uuden jäsenrekisterin toiminnoista tiedotetaan, kun rekis-
teri ja sen toiminnot saadaan ensin rakennettua.
1. Riippuu siitä onko kilta ilmoittanut kunniajäsenet liittoon vuosijäseninä. Jos
on, silloin heiltä peritään liittomaksu (6 EUR), mutta ei killan jäsenmaksua.
Jos ei ole ilmoittanut, silloin ei peritä muuta kuin lehtimaksu (2 EUR). Liitto
kysyy vuosittain toimintalomakkeessa killan vuosijäsenten ja veteraanijäse-
nten määrän. Ilman muuta voi olla jatkossakin jäsenmaksuvapaita jäseniä.
Uuteen rekisteriin tulee sitä varten erilaisia jäsenluokkia.
2. Liiton kannalta katsoen ei vaikuta mitenkään. Toimintalomakkeessa on
kysytty killan henkilöjäsenten määrää. Yhteisöjäseniltä liitto ei ole perinyt
mitään jäsenmaksua ellei kilta ole ilmoittanut niitä vuosijäseniin. Jos kilta
haluaa, niin poikkeuksia voidaan tietysti tehdä, kunhan pelisäännöt sovitaan
killan kanssa. Muutoin yhteistöjäsenten mahdollinen laskutus yms. on killan
kontolla. Yhteisöjäsenet kuitenkin viedään uuteen rekisteriin killan jäsenten
joukkoon. Ne vain koodataan sopivalla merkillä erotukseksi henkilöjäsenistä.
3. Joko kolmen tai kahden kuukauden syklillä. Asiaa ei ole vielä ratkaistu.
4. Ei missään nimessä ylläpidetä kahta jäsenrekisteriä. Uuden järjestelmän
ominaisuudet ja toiminnallisuus ovat aivan toista luokkaa kuin Sebaconin,
joten ei ole mitään järkeä pysyä vanhentuneessa järjestelmässä.



10. HANSSIN-JUKKA ANSAITSI KONSERTTINSA

Hanssin-Jukan nimikkokonsertti pidettiin Hämeenlinnan Verkatehtaalla tou-
kokuun lopussa. Aikoinaan Hollannista Suomeen hankittu kone palveli maa-
tamme kolmessa sodassa lähinnä tarvike- ja sairaankuljetuksessa, mutta
lennettiin sillä yksi pommituslentokin. Myöhemmin se oli matkustajakoneena
ulkomaanlennoilla. Kone on valmistettu Douglasin tehtaalla Kaliforniassa
1935. Kiltalaiset ovat entisöineet 30 vuotta Luonetjärvellä levänneen koneen
ja se odottaa Tikkakoskella lopullista sijoituspaikkaansa. Upean konsertin
juonsi Raimo ”Rampe” Salo, solistina oli tangokuningatar Jenna Bågeberg
ja musiikista vastasi ilmavoimien Big Band. Avauspuheen piti Ilmavoimien
Kiltaliiton puheenjohtaja Juha Suonperä. Kiitos elämyksestä!

11. SUURET SAAPPAAT

Maanpuolustajassa 1/2013 kerrottiin
Reserviratsastajien talvipäivät 2013
-tapahtumasta ja siellä pidettävästä
ajomestari 2013 -kilpailusta, jonka
voitti Lasse Peussa. Emme saaneet
lehteen kuvaa palkinnosta. Koska
sitä on kyselty, julkaisemme sen nyt
tässä. Eli oikealla komea ratsupalkin-
to: Suuret Saappaat.
Kyllä tuota kelpaa olohuoneen
paraatipaikalla esitellä.

Palkinnon ”isä” on Reserviratsasta-
jien jäsen Mika Lehtinen, jonka
talleilla ko. kilpailukin käytiin.

12. RESUL LIIKUTTAA JA KILPAILUTTAA
KILTALAISET OSALLISTUKAA AKTIIVISESTI

Reserviläisurheiluliitto on julkistanut kilpailukalenterinsa pitkälle syksyyn.
Myös kesällä on lukuisia erilaisia tapahtumia. Kiltalaiset ovat tervetulleita
ilmoittautumaan mukaan näihin hyvän mielen ja onnellisen kehon liikunnal-
lisiin tilaisuuksiin ympäri Suomen. Pyydä tarkempia sähköpostitse info@
resul.  tai nettiosoitteesta www.resul. 



Helsingin Maanpuolustuskilta
Killan vieraana oli toukokuussa joukko Viron Kaitseliit’in
Lääne Malevan henkilöitä. He tutustuivat toimintaan
Kaartin jääkärirykmentissä ja Utin jääkärirykmentissä
sekä laskivat seppeleen Malmin hautausmaalla olevalle
sodan ajan virolaisvapaaehtoisista muodostetun JR 200
kaatuneiden muistomerkille (kuva: killan arkisto). Kilta
on erikoistunut yhteistoiminnan kehittämiseen mm.
Baltian maiden puolustuksen vapaaehtoistoimijoiden
kanssa. Killasta kerrotaan myös, että kilta on ottamassa
käyttöön oman kiltakunniamerkin, Helsinki-ristin. Risti
voidaan myöntää pitkään ja ansiokkaasti toimineille
henkilöille tai organisaatioille, jotka ovat merkittävällä tavalla edistäneet
maan ja helsinkiläisten turvallisuutta. Lisätietoja: Antti-Jussi Räihä, hel.mp-
kilta@gmail.com tai 0400 888 988.

Porin Rykmentin - Porin Prikaatin Kilta
Killan porilaispäivää vietettiin viime viikolla Halikossa, jossa sijaitse-
vassa Vuorentaan kartanossa syntyi Porin rykmentin ensimmäinen
komentaja, eversti Arvid Horn (1595-1653). Porilaispäivä aloitettiin
seppeleenlaskulla Halikon kirkossa Hornien hautaholvin paadella.
Päivän aikana tutustuttiin Vuorentaan lisäksi myös Joensuun karta-
noon ja Wiurilan kartanoon.
HUOM. Killan nimi on lyhennetty muotoon Porin Prikaatin Kilta,
mutta virallisesti sitä aletaan käyttää vasta sitten, kun viranomaiset
ovat kirjanneet muutoksen. Kuvassa vas. Timo Mäki, Eero Nurminen
ja Arto Arvonen laskevat seppeleen Hornien suvun hautaholvin
paadelle. Kuva: Kari Nummila.

Turun Rannikkotykistökilta
Kilta vinkkaa, että Saarenmaa sopii hyvin kiltamatkojen kohteeksi
sotahistoriasta kiinnostuneille. Siellä on ollut muun muassa lukuisa
määrä Pietari Suuren linnoitusketjun rannikkopattereita, komeimmat
ja järeimmät Sörven niemellä ja Muhun saarella. Saarenmaan
strategisen sijainnin vuoksi siellä ovat viime vuosisadalla kahinoineet
saksalaiset ja venäläiset moneen otteeseen. Riianlahti on moneen
kertaan suljettu Irben ja Muhun salmen miinoitteilla ja rannikkopatte-
rilla. Mielenkiintoisia ovat myös puna-armeijan 1940-luvulla rakenta-
ma ns. Stebelin rannikkopatteri Sörven niemen kärjen lähellä ja
niemen tyvessä käyty Tehumardin taistelu. ”Kunnioitimme Virosta
Venäjälle kyyditettyjä laskemalla heidän muistokseen havuseppeleen
muistomerkille Kuressaaren hautausmaalla. Kävimme myös Pärnu
Malevan esikunnassa ja Torin sotilaiden kirkossa. Kerromme mielel-
lämme lisää kokemuksistamme”, killasta tervehditään.
Lisätietoja: Mikael Kaskelo, kaskelo01@gmail.com tai 040 522 2840.
Kuvassa alla kyyditettyjen muistomerkki Kuressaaren hautausmaalla.
Matkalla oli myös kaksi rannikkotykistön veteraania. Kuva yläoikealla: Ku-
ressaaren linna on näkemisen arvoinen paikka. Kuvat: Sakari Kinnarinen

Killat ja kiltapiirit kertovat



Rukajärven suunnan historiayhdistys
* Yhdistys järjestää Iisalmen kulttuurikeskuksessa 31.8. seminaarin , jonka
aiheena on erämaatykistö Rukajärvellä. Katso lisätiedot tiedotteen liitteestä.
* Yhdistyksestä kerrotaan lisäksi, että Rukajärvikeskus avaa ovensa yleisöl-
le ja avajaiset ovat 1.7. klo 10.00 Lieksassa pidettävässä kansalaisjuhlassa.
Sen esitteen saat pyynnöstä toimistolta tai molempien aiheiden lisätietojen
antajalta: tenho.tikkanen@gmail.com tai 040 540 8045.

Kiltasisartoimikunta
Liiton kiltasisaret järjestävät yhdessä Saarenmaan Naiskodukaitsen naisten
kanssa kolmipäiväisen Vapepa-koulutuksen Järvenpää-Tuusula-alueella
elokuussa. Katso lisätiedot tiedotteen liitteestä ja ilmoittaudu mukaan.

Pohjois-Suomen kiltapiiri
Pohjoisen killoista vinkataan elo-syyskuun vaihteessa Oulun Hiuk-
kavaarassa pidettävästä Pohjan Partio 2013 -kurssista. Harjoituk-
sesta on luvassa kaksi korvaavaa kh-päivää. Katso lisätiedot tiedot-
teen liitteestä.

Tutkamieskilta
Kilta toivottaa kaikkien kiltojen jäseniä tervetulleeksi osallistumaan kesäret-
kelle Turkuun elokuun lopussa. Katso lisätiedot tiedotteen liitteestä.

Turvakurssin Kilta
Kilta vieraili Utin jääkärirykmentin avoimessa toiminta-
näytöspäivässä. Kiltalaiset saivat seurata Utin taivaalla
maankuulun Midnight Hawks -taitolentoryhmän esitystä
(kuvassa) sekä tutustua muun muassa NH90- ja MD500-
helikoptereihin. Päivän antiin kuuluivat myös sotilas-
poliisien ja laskuvarjojääkäreiden toimintanäytökset.
Lahden Sotilamusiikkikoulun Varusmiessoittokunta
esiintyi näyttävästi kuviomarssiesityksin. ”Suosittelemme
lämpimästi muillekin vierailua Utissa”, killasta todetaan.
Kuva: Veronica Laitinen.

Pohjanmaan Maanpuolustuskilta
Vaasassa ja Pohjanmaalla 60 vuotta toiminut Pohjan-
maan Sotilassoittokunta on päätetty lakkauttaa vuoden
loppuun mennessä. Lippujuhlapäivänä soittokunta sai Pohjanmaan Maan-
puolustuskillan ansiosta muistolaatan Vaasan kasarmintorilla sijaitsevaan
Perinnemuuriin siinä ennestään olevien 25 vastaavan laatan rinnalle. Perin-
nemuuriin on sijoitettu kaikkien Vaasassa toimineiden ja kaupungissa sotien
aikana perustettujen joukko-osastojen ja vastaavien yksiköiden laatat.
Pohjanmaan Sotilassoittokunnan laatta on kunnianosoitus paitsi soittokun-
nalle myös 250-vuotiselle sotilasmusiikin perinteelle Vaasassa. Sotilasmu-
siikki tuli Suomeen Vaasan kautta, kun Pommerin sodasta vuonna 1762
palannut Pohjanmaan rykmentti toi mukanaan saksalaisen Johan Jahnin
johtaman sotilassoittokunnan. Soittokunta vaikutti
sittemmin myös Turussa. Vuonna 1918 perustettiin
Korsholman Sotilassoitto-opisto, jonka toiminnalla
luotiin pohja koko itsenäisen Suomen sotilasmusiikil-
le. Suurin osa nykyisistä sotilassoittokunnista on
tässä opistossa perustettujen sotilassoittokuntien
työn jatkajia.
Lisätietoja: ilkka.virtanen@uva.  tai 050 537 7909.

Kuvassa oikealla muistolaatan ääressä vas. paljas-
tuspuheen pitänyt kommodori Hannu Luukkonen
sekä airuet Pernilla Nilsson ja Matias Muotio.
Saatuaan muistolaattansa Pohjanmaan Sotilassoit-
tokunta esitti sotilassoittokuntien kunniamarssin,
Crusellin marssin.



Kuva: Ilkka Virtanen

Uusiin tehtäviin:
* everstiluutnantti Jari Osmonen Jääkäriprikaatin esikuntapäälliköksi
* everstiluutnantti Rami Saari esikuntapäälliköksi Karjalan prikaatiin
* komentaja Misa Kangaste 5.Miinalaivueen komentajaksi Suomenlahden
meripuolustusalueelle

* Puolustusvoimain komentaja, kenraali Ari Puheloinen on palannut eilen
nelipäiväiseltä matkaltaan Grönlannista, jossa hän osallistui arktisten
maiden asevoimien komentajien kokoukseen. Kokouksen isännöi Tans-
kan asevoimien komentaja kenraali Peter Bartram. Kokoukseen osallistui
asevoimien komentajia Suomen ja Tanskan lisäksi Yhdysvalloista, Kana-
dasta, Norjasta, Ruotsista, Venäjältä sekä edustajia Islannista. Edellisen
kerran vastaava kokous järjestettiin keväällä 2012 Kanadassa.

* Komentaja, kenraali Puheloinen on allekirjoittanut työ- ja palvelustur-
vallisuustoiminnalle suuntaviivat antavan normin ”Työ- ja palvelustur-
vallisuuden päämäärä puolustusvoimissa”. Kesäkuun alussa voimaan
astuneen normin tavoite on nolla tapaturmaa sekä avoin ja aloitteellinen
ilmoituskulttuuri. Tavoitetilassa kaikki vahingot ja onnettomuudet ilmoite-
taan, parhaat käytännöt jaetaan ja ilmoitetaan ennakoivasti olosuhteista
ja tekijöistä, jotka voivat aiheuttaa vaaraa tai vahinkoa. Pyritään ennalta
ehkäisemään ja estämään kaikki vahingot, tapaturmat ja onnettomuudet.
Normin taustalla on puolustusvoimissa vuonna 2010 käynnistetty hanke
työ- ja palvelustuvallisuuden kehittämiseksi. Hankkeen tarkoituksena on
luoda joukko-osastojen ja hallintoyksiköiden työtä tukeva työ- ja palve-
lusturvallisuusjärjestelmä. Suurimpana haasteena uusien toimintatapojen
ja menetelmien jalkauttamisessa on turvallisuuskulttuurin muuttaminen
vaaratilanteiden salailusta ja vähättelystä avoimeen oppimisen mahdollis-
tavaan vuoropuheluun ja tiedon vaihtoon.

* Puolustusvoimien henkilöstösuunnittelussa on noudatettu hyvän työn-
antajan periaatteita. Puolustusvoimaauudistuksessa työttömäksi jäävien
määrä minimoidaan erityistoimilla. Nyt irtisanottujen kahdeksan henkilön
palvelussuhde päättyy tämän vuoden loppuun mennessä. Vuoden 2013
kuluessa toimeenpannaan vielä arviolta 10 irtisanomista eduskunnan hy-
väksyttyä puolustusvoimauudistuksen edellyttämät lakimuutokset. Tähän
mennessä tehdyt irtisanomispäätökset on tehty Satakunnan lennostossa,
Pohjois-Karjalan prikaatissa sekä Kaartin jääkärirykmentin ja Pohjois-
Suomen sotilasläänin esikunnan soittokunnissa.
Puolustusvoimien henkilöstön vähennystarve vuoden 2012 tilanteesta
vuoteen 2015 mennessä on 2.100. Vaikka avoimia tehtäviä on tällä het-
kellä noin 300, irtisanomisilta ei voida kokonaan välttyä. Tällä hetkellä irti-
sanomisuhan alaisena on noin 450 henkilöä. Heille tarjotaan tukimuotoja
ja erityistoimia laajasti. Nämä mahdolliset irtisanomiset ajoittuvat kesälle
2014. Irtisanomisia on voitu minimoida eläkepoistumalla ja määrittämällä
korkeintaan vuoden päästä eläkeoikeuden saavuttavia ihmisiä ylivah-
vuuteen. Henkilöstöä on kannustettu hakeutumaan omaehtoisesti toisiin
tehtäviin puolustusvoimissa tai valtionhallinnossa. Heitä on koulutettu uu-
siin tehtäviin, myös irtisanomiskorvauksia on maksettu. Jatkossa voidaan
nykyistä useammin tarjota myös mahdollisuutta siirtyä toisen työnantajan
palvelukseen siten, että puolustusvoimat maksaa yhden vuoden palkan ja
uusi työnantaja sitoutuu maksamaan toisen vuoden palkan.

* Maanpuolustuskorkeakoulun rehtori, lippueamiraali Veijo Taipalus on
myöntänyt ensimmäiset sotatieteiden kunniatohtorin arvonimet. Sotatie-
teiden kunniatohtoreiksi promovoidaan 6.9.2013 järjestettävässä Maan-
puolustuskorkeakoulun ensimmäisessä tohtoripromootiossa eversti Sam-
po Ahto (s. 1938), akateemikko Jorma K. Miettinen (s. 1921), professori
Hannele Niemi (s. 1948), teollisuusneuvos Kaarle Henrik Pentti (s. 1918),
ministeri Elisabeth Rehn (s. 1935) ja ministeri Antti Tanskanen (s. 1946).

Pv:n pute pirisee



Kunniatohtorin arvo on korkein akateeminen kunnianosoitus, jonka Maanpuo-
lustuskorkeakoulu voi henkilölle osoittaa. Sotatieteiden kunniatohtorit ovat
Maanpuolustuskorkeakoulun toiminnan kannalta keskeisiä yhteiskunnallisia
vaikuttajia akatemian, teollisuuden ja politiikan aloilta.

* Kansainvälinen Saber Strike 2013 –harjoitus päättyy tänään. Se järjestettiin
3.-14.6. Liettuan isännöimänä ja yhteistyössä Yhdysvaltojen kanssa. Harjoi-
tuksen tavoitteena on kehittää monikansallisten joukkojen yhteistoiminta- ja
suorituskykyä sekä harjoittaa suunnittelu-, valmistelu- ja johtamisprosesseja
monikansallisissa ja usean puolustushaaran operaatioissa. Harjoitukseen osal-
listui noin 2.000 sotilasta 14 maasta. Suomesta osallistui 50 esikuntaupseeria.
Suomalaisten tavoite oli saada kokemusta kriisinhallintaan liittyvästä esikunta-
työskentelystä sekä johtamisesta kansainvälisessä yhteisoperaatiossa. Harjoi-
tus on toimintaa Naton rauhankumppanuusohjelman puitteissa.

* Suomi on juuri tehnyt Venäjällä viisipäiväisen Open Skies -tarkkailulennon
yhdessä ruotsalaisten kanssa. Koneena oli Ruotsin Open Skies -tarkkailukone
Saab 340B. Suomen yhdeksänjäsenisen tehtäväryhmän johtajana toimi eversti
Kimmo Juutilainen ilmavoimien esikunnasta. Open Skies (Avoin taivas) on so-
pimus, jonka tavoitteena on edistää avoimuutta ja turvallisuutta Euroopassa.
Sopimus mahdollistaa jäsenvaltioiden tarkkailu- ja kuvauslennot toistensa ilma-
tilassa ennalta laadittujen lentosuunnitelmien mukaisesti. Suomi liittyi sopimuk-
seen helmikuussa 2003.

MILLJAZZ-KIERTUE

Suositut piknik-konsertit kiertävät maata kesä- ja elokuussa. Leppoisaa yhdes-
säoloa tarjoavat korkeatasoiset puolustusvoimien sotilassoittokunnat solistei-
neen. MILjazz-kiertui alkoi 7.6. Lahdessa ja se päättyy 25.8. Lippujuhlapäivän
paraatikaupungissa Raaseporissa. MILjazz-tapahtumat saivat alkunsa Mikke-
lissä vuonna 1996 Savon sotilassoittokunnan ideasta. Konsertin saavuttaman
yleisömenestyksen myötä kiertue on laajentunut valtakunnalliseksi. Tänä
vuonna uutena paikkakuntana on mukana Vaasa. Tämän vuoden solisteja ovat
Jukka Perko, Esko Heikkinen, Johanna Försti, Nina Mya, Rigmor Gustafsson,
Mikael Saari, Mikael Konttinen, Laura Voutilainen ja Sami Pitkämö. Lisätietoja
osoitteesta www.miljazz. 

Näihin ehdit vielä mukaan:
Pe 14.6. Lappeenranta, Rakuunamäki, klo 18.00
Su 16.6. Jyväskylä, Lounaispuisto, klo 14.00
Ke 14.8. Helsinki, Santahamina klo 18.00
Pe 16.8. Oulu, Ammattiopisto Luovi, Kasarmi, klo 18.00
La 17.8. Kajaani, Rantapuisto, klo 16.00
Pe 23.8. Kouvola, Rykmentinpuisto, Kasarminmäki, klo 18.00
La 24.8. Turku, Forum Marinum, klo 18.00
Su 25.8. Raasepori, Uudenmaan Prikaati, Dragsvik, klo 14.00.

HELSINGIN VARUSKUNNAN VARTIOPARAATIT

Viime vuosina suuren suosion saavuttaneet vartioparaatit elävoittävät kaupun-
kikuvaa tänäkin kesänä lähes joka perjantai 24.5.-23.8. Vartioparaateissa esiin-
tyvät joko vuorollaan tai yhdistettynä kaikki maamme sotilassoittokunnat jouk-
ko-osastolippuineen. Tämän kesän erikoisuutena viimeiseen vartioparaatiin
saadaan vieraita Saksasta. Marinemusikkorps Nordsee marssii 23.8. yhdessä
Kaartin soittokunnan kanssa sekä esiintyy MIL-Espa-konsertissa. Vartiopa-
raatikulkueet lähtevät Helsingin Senaatintorilta kello 12.30. Osastot marssivat
Senaatintorilta Kauppatorin kautta päävartioon sekä sieltä takaisin Esplanadia

Kiltalaisen viihdenurkka



Suvi hulmuttaa helmoja...

pitkin päättyen Kasarmitorille. Soittokunnat tarjoavat vartioparaatien jälkeen perjantaisin
kello 14.00 Esplanadin lavalla noin tunnin mittaisen konsertin, jossa kuullaan musiikkia
lattarirytmeistä rakastetuimpiin marsseihin ja klassiseen puhallinmusiikkiin. Poikkeuksena
26.7. ja 2.8, jolloin konsertit alkavat jo klo 11.00. Lisätietoja osoitteesta http://www.puolus-
tusvoimat. /sotilasmusiikki

Vartioparaatit ja MIL-Espa-konsertit kesällä 2013
14.6. Pohjan, Kainuun ja Lapin sotilassoittokunnat
28.6. Karjalan ja Savon sotilassoittokunnat sekä Rakuunasoittokunta
5.7. Laivaston soittokunta
19.7. Puolustusvoimien varusmiessoittokunta
26.7. Puolustusvoimien varusmiessoittokunta
2.8. Ilmavoimien soittokunta ja Pohjanmaan sotilassoittokunta
9.8. Kaartin soittokunta
16.8. Puolustusvoimien varusmiessoittokunta
23.8. Kaartin soittokunta ja Marinemusikkorps Nordsee (Saksa)
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

MUISTATHAN POHJOIS-KARJALAN PRIKAATIN AVOIMET PÄIVÄT

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.  

...mutta muuten mennään vähäisellä voiman-
ponnistuksella ja runsaalla rentoilulla.

Pakerretaan kuitenkin vielä pari viikkoa,
joten ehdit hyvin olla yhteyksissä, jos
kaipaat apuani ennen suvisäppiä.

Vaihdan lomalipokkaat
menomonoihin jälleen
keskiviikkona 7.8.

Ihastuttavaa kiltakesää,
t. Inga



Määräpäivä = pitää olla perillä liiton toimistolla

Heinäkuu 2013
Liiton toimisto on kiinni

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
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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.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kutsu 
 

 

 

Rukajärvikeskuksen avajaistilaisuuteen 1.7.2013 klo 10.00 

Timitran Linna, os. Timitranrannantie 2, (ent. Timitrantie 3), Lieksa  

 

 

 

 

 

 

 

Arkipuku 

 

V.P. 24.6.2013 
 

Tenho Tikkanen  Franz Betcke     

puheenjohtaja  arkkitehti   

tenho.tikkanen@gmail.com timitranlinna@gmail.com 

040-540 8045  041-777 3767 



 

 

Ohjelma 

 

Musiikkiesitys, Jääkärien marssi 

Lieksan nuorisopuhallinorkesteri, johtajana musiikkimajuri Petri Junna 

Tilaisuuden avaus 

Tenho Tikkanen, Rukajärven suunnan historiayhdistys ry. 

Rukajärvikeskuksen toiminnan avaus 

kenraaliluutnantti Ermei Kanninen, Rukajärven veteraani, Suomen Sotahistorian 

Komission kunniapuheenjohtaja 

Rukajärven suunta - Rukajärven tie - Rukajärvikeskus ja tuleva toiminta 

rajakapteeni Tauno Oksanen, sotahistorioitsija 

Musiikkiesitys, Karjalan jääkärien marssi 

Lieksan nuorisopuhallinorkesteri, johtajana musiikkimajuri Petri Junna 

Rukajärvikeskus ja sen toiminta osana Lieksan matkailuelinkeinoa 

arkkitehti Franz Betcke, Timitran Linna 

Tervehdykset 

puheenjohtaja Ari Marjeta, Lieksan kaupunginvaltuusto  

puheenjohtaja Ville Vänskä, Lieksan yrittäjät 

Rukajärven sotaveteraani Olavi Tiittanen, Pielisen Karjalan sotaveteraanit 

Musiikkiesitys, Sillanpään marssilaulu 

Lieksan nuorisopuhallinorkesteri, johtajana musiikkimajuri Petri Junna 

 

 

Rukajärven suunnan historiayhdistys ry. 

Timitran Linna 



 

 

Maanpuolustuskoulutus, Uudenmaan koulutus- ja tukiyksikkö 
 
MPKL:N KILTASISARTEN JA SAARENMAAN  
NAISKODUKAITSE NAISTEN TAPAAMINEN VAPEPA- 
KOULUTUKSEN MERKEISSÄ 2.- 4.8.2013  
Järvenpää-Tuusula      kurssi nro 1700 13 13048 
 
 
Kurssin tavoitteena on Vapaaehtoisen pelastuspalvelun (Vapepa) peruskurssin suorittaminen ja Suomen  
Maanpuolustuskiltojen liiton kiltasisarten sekä Saarenmaan Naiskodukaitsen naisten välisen yhteistyön  
vahvistamien ja vakiinnuttaminen. Kurssi perehdyttää Vapepan toimintatapoihin ja historiaan sekä antaa  
valmiudet jatkaa koulutuksen seuraaville tasoille ja sitä kautta mahdollisuuden osallistua varsinaiseen  
auttamistoimintaan viranomaisten tukena.   
 
Kurssi on kohdennettu Maanpuolustuskiltojen liiton kiltasisarille.  
Tukikohtana tapahtumalle toimii Järvenpään Niemennokka-huvila rantasaunoineen.  
Ota mukaan ulkona oleskeluun sopivat varusteet, yöpymis- (esim. makuupussi) ja hygieniavälineet. Normaali  
fyysinen kunto riittää hyvin, sillä kurssi ei sisällä raskaita maasto-osuuksia.  
Kurssin hinta on 40 euroa ja se sisältää koulutuksen, majoituksen, muonituksen ja vakuutuksen.  
Osallistujamäärä on rajoitettu, joten ilmoittaudu pian! 
 
Ilmoittautuminen www.mpk.fi / Uusimaa/koulutustarjonta/1700 13 13048. Viimeinen ilmoittautumispäivä on  
28.7.2013. Lisätietoja antaa kurssinjohtaja Outi Siltaniemi outi.siltaniemi@kolumbus.fi tai gsm 0505658303. 

 
 

OHJELMA: 
 
Pe 2.8.  
Saapuminen Helsinkiin, opastettu kiertoajelu (iltapäivä, tarkentuu vieraiden aikataulun mukaan) 
Saapuminen Järvenpäähän, majoittuminen, tervetulokahvit.  
Yhteistyötahojen ja suomalaisten MP-kurssivaihtoehtojen esittelyä, yhdessäoloa, sauna ja makkaranpaistoa 
 
La 3.8. 
Herätys ja aamupala 
Siirtyminen Lotta museolle ja tutustuminen näyttelyyn. 
Siirtyminen Ilmatorjuntamuseolle, jossa Vapepa-koulutusta. 

- keittolounas ja museoesittely, jonka jälkeen koulutus jatkuu 
- paluu Niemennokkaan, jossa Ystävyysillanvietto saunoineen 

 
Su 4.8.  
Herätys ja aamupala 
Koulutus jatkuu 
n. 11.00 Kurssin päätös, yhteenveto ja todistusten jako 
 
Siirtyminen Helsinkiin ja mahdollisuus ostoksiin, lomassa ruokailu (aikataulu tarkentuu). Kotimatka alkaa. 
 

Kurssitiimi:  
Outi Siltaniemi (Turvakurssin Kilta ry), Marjo Tuomaranta (Varsinais-Suomen Kiltasisaret ry),  
Heli Eräkorpi (Turvakurssin Kilta ry), Satu Seidler (Turvakurssin Kilta ry), Anja Hallapuro (Suomenlinnan 
 Rannikkotykistökilta), Hannele Hartonen (Turvakurssin Kilta ry) ja Erja Tenhonen-Lightfoot (Helsingin 
yliopisto) 
 
Kurssin toteutumista tukevat Suomen Sotavahinkosäätiö ja Helsingin yliopiston nykykielten laitos. 

http://www.mpk.fi/
mailto:outi.siltaniemi@kolumbus.fi


POHJANPARTIO 2013
31.8.-1.9.2013
OULU, HIUKKAVAARA

Maanpuolustuskoulutusyhdistys (MPK) Y-tunnus 2175871-8
Pohjois-Pohjanmaan koulutus- ja tukiyksikkö, PL 119, Hiukanreitti 225, 90101 Oulu
pohjois-pohjanmaa@mpk.fi www.mpk.fi

Reserviläinen!

Osallistu Pohjanpartio- harjoitukseen Hiukkavaarassa 31.8. klo 08.00 – 1.9. klo 16.00.
Pohjanpartioon voivat osallistua kaikki reserviläiset puolustus- tai koulutushaarasta
riippumatta.
Kouluttajina yhdeksällä (9) rastilla toimivat osaavat kiltalaiset, reservinupseerit ja – ali-
seerit. Koulutuksessa keskitytään korkeatasoiseen käytännön opetukseen, ei pitkiin siir-
tymisiin. Harjoituksessa ammutaan mm. reserviläiskiväärillä ja sotilaspistoolilla.

Reserviläisille jaetaan säänmukainen päällys- ja suojavarustus. Osallistujat muonitetaan
taistelumuonalla sekä majoitetaan teltoissa, joihin on varattu jokaiselle makuupussi ja
kenttäpatja. Kurssille otetaan noin 100 reserviläistä sekä noin 30 kouluttajaa.

Ilmoittaudu 23.8.2013 mennessä ensisijaisesti MPK:n tiedonhallintajärjestelmän kautta,
www.mpk.fi / koulutuskalenteri / koulutuspiireittäin / Pohjois-Pohjanmaa / Pohjanpartio
Tiedustelut Seppo Suhonen 040 552 4678

Voit ilmoittautua yksin tai muodostaa oman partion (jokainen ilmoittautuu kuitenkin
henkilökohtaisesti järjestelmään). Partiot muodostetaan ja täydennetään harjoituksen
alussa.

Tule mukaan! Harjoituksesta saat kaksi korvaavaa kh- päivää. Kurssilta
peritään ruokailukustannuksista 40 €/reserviläinen.

Pohjanpartion johto ja kouluttajat



Tutkamieskilta r.y.

10.6.2013

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

Tutkamieskillan kesäretki Turkuun 30…31.8.2013

Matkaohjelma on seuraava (ohjelma tarkentuu kesän aikana):

Perjantai 30.8.
- Ajo omilla autoilla Turkuun
- Klo 13.00. Tutustuminen Länsi-Suomen Meriliikennekeskuksen (Archipelago VTS),

Juhana Herttuan Puistokatu 2. Vierailu kestää 1-1,5 tuntia.
- Majoittautuminen kylpylähotelli Caribiaan, Kongressikuja 1, 20540 Turku
- Käytämme huoneen hintaan sisältyviä kylpylän ja kuntosalin palveluja, maksullisia hoitoja voi

varata hotellista ennakkoon
- Illallinen (noin klo 19.00)

Lauantai 31.8.
- Aamiainen, jonka jälkeen ajamme Tuorlaan.
- Klo 11.00 Retki Tuorlan planetaarioon, jossa on kaksi planetaarioesitystä ja opastettu observa-

toriokierros, kesto noin 2,5 tuntia.

Retken hinta noin 140 €/henkilö, osanottajamäärästä riippuen. Hinta sisältää:
- Majoituksen kahden hengen huoneessa, illallisen, aamiaisen, kylpylän ja kuntosalin käytön ja

Turolan planetaarioretken

Sitovat ilmoittautumien 1.7. mennessä:

Jukka Kaleva
jukka.kaleva@elisanet.fi
p. 040 – 961 6111


