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1. LIITTOKOKOUS 2014

Maanpuolustuskiltojen liiton lii okokous 2014 järjestetään lauantaina 26.4. Tampereella hotelli Cumuluksen kokous -
loissa osoi eessa Koskikatu 5, 33100 TAMPERE alla olevan ohjelman mukaises .

Ohjelma:

Klo 11-12 Tervetulokahvi ja valtakirjojejn tarkastus.
Klo 12-15 Lii okokous.
n. klo 15 Ruokailu.

Jokaisella jäsenkillalla on mahdollisuus lähe ää kokoukseen yksi (1) kokousedustaja. Mikäli killalla ei ole mahdolli-
suu a lähe ää kokousedustajaa paikalle, voi kilta valtuu aa valtakirjalla jonkun muun killan edustajan käy ämään ää-
nioikeu aan. Jäsenkilloilla on kokouksessa 1 ääni alkavaa 300 jäsentä kohden (kts. esimerkki).
Kiltapiireillä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus, mu a ei äänioikeu a.

Esimerkki:

Jäsenmäärä Äänimäärä
280 1
302 2
579 2
602 3
967 4

Kokouksessa käsitellään liiton sääntöjen lii okokoukselle määräämät asiat.

Kokouksessa suorite avat henkilövalinnat
Lii okokouksessa valitaan liitolle 1. varapuheenjohtaja vuosiksi 2015-2016 sekä lii ovaltuuston puheenjohtaja ja lii o-
valtuuston jäsenet erovuoroisten lalle. Kiltapiireillä on liiton sääntöjen mukaises  automaa ses  paikka lii oval-
tuuston. Kiltapiirien on ilmoite ava lii ovaltuuston kokousedustajan nimi ja yhteys edot 31.3. mennessä toiminnan-
johtajalle. Erovuoroisten lii ovaltuuston jäsenten lue elo on lii eessä.

2. LIITTOVALTUUSTON KEVÄTKOKOUS 2014

Lii ovaltuuston kevätkokous on Lahdessa lauantaina 15.3. Päijät-Hämeen kiltapiirin toimiessa vastuullisena järjestäjä-
nä.

Ohjelma:
Klo 10.30 Saapuminen ja kahvitus.
Klo 11.00 Kokous Hämeen rykmen n esikunnan auditoriossa.
Klo 13.00 Ruokailu Hämeen rykmen n muonituskeskuksessa.

Lii o tarjoaa kokouslounaan. Kokouksessa käsitellään  liiton sääntöjen kevätkokoukselle määräämät asiat.



3. TOIMINTALOMAKKEET VUODELTA 2013

Toiminta lomakkeita puu uu vielä aika paljon. Muistutan, e ä  toimintalomakkeet pi  palau aa helmikuun aikana.
Mikäli toimintalomake a ei ole palaute u, ei lii ohallitus käsi ele ko. killan apuraha-anomuksia eikä palkitsemiseh-
dotuksia.

Pyydän kiltojen puheenjohtajia tarkistamaan, e ä killan toimintalomake on palaute u.

4. MPKL:n JOUKKUE SRA:n SUOMEN MESTARUUSKISOIHIN

Reserviläisurheiluliiton SRA-toimikunta on uudistanut SRA:n SM-kilpailuiden osallistujakiin öitä vuodelle 2014. MPKL
on saanut Säkylässä 28. - 29. 06. 2014 pide äviin kilpailuihin ensimmäistä kertaa lii okohtaisen kiin ön, joka on yh-
den joukkueen eli 3 ampujan suuruinen.

Aikataulusyistä päädy in järjestelyyn, jossa Lahden SPOL-killan 17.5. järjestämä "Pikijärven e 2014" toimii liiton kar-
sintakilpailuna.

5. VUODEN KILTALAINEN

Lii okokouksessa huh kuussa palkitaan perinteises  ansiokas, monipuolinen kiltatyö. Muistathan, e ä kilta voi eh-
do aa alueensa kiltapiirille vuoden kiltalaista. Kiltapiiri kokoaa ehdotukset ja tekee niistä yhden ehdotuksen liitolle.
Ehdotus tehdään lomakkeelle, jonka saa toiminnanjohtajalta. Kiltapiiri toimi aa esityksensä toimistolle viimeistään
perjantaina 15.3.

6. KANSALLINEN VETERAANIPÄIVÄ 27.4.

Vuoden 2014 kansallisen veteraanipäivän valtakunnallista pääjuhlaa vietetään Mikkelissä 27. huh kuuta teemalla
’Kiitollisina koh  tulevaisuu a – Tacksamma emot fram den’.
Teemalla järjestäjät haluavat osoi aa kiitollisuu aan so emme veteraaneille ja veteraanisukupolvelle siitä kovasta
työstä, jonka he tekivät sodan aikana rintamalla ja ko rintamalla sekä sodan jälkeisen Suomen rakentamisessa. Hei-
dän ansiostaan voimme vapaina katsoa koh  tulevaisuu a, yhdessä maailman hyvinvoivimmista maista.
- Lisä etoja: h p://www.mikkeli.fi/sisalto/veteraanipaiva#sthash.W2yyMjlp.dpuf

Juhlapuheen pitää mikkeliläistaustainen Euroopan komission varapuheenjohtaja Olli Rehn. Val oneuvoston terveh-
dyksen tuo pääministeri Jyrki Katainen ja puolustusvoimien tervehdyksen puolustusvoimain komentaja Ari Puheloi-
nen. Veteraanin puheenvuoron esi ää opetusneuvos Pen  Tapio Pieksämäeltä.
Lisä etoja: h p://www.mikkeli.fi/sisalto/veteraanipaiva#sthash.W2yyMjlp.dpuf

Joukkuepaikoille nimetään 3 kokonaiskilpailun parasta ampujaa, jotka ovat kilpailupäivänä jonkin Maanpuolustuskilto-
jen lii oon kuuluvan killan jäseniä ja jotka ilmoi avat ennen kilpailua Marko Patrakalle (markopatrakka@phnet.fi)
tavoi elevansa paikkaa MPKL:n SRA-joukkueessa.

Lisä etoa SRA:n SM-kilpailuista: http://www.lipas.net/sra/
Lisä etoa MPKL:n karsintatapahtumana toimivasta kilpailusta http://www.spol.fi/pikijarventie2014/



7. LIPPUJUHLAPÄIVÄN BUFFET RITARIHUONEELLA 4.6.

Lii o järjestää perinteisen lippujuhlapäivän buffe laisuuden Ritarihuoneella 4.6. klo 17.30-19.30. Tilaisuus on tarkoi-
te u kaikille maanpuolustajille. Buffe n hinta 25 euroa sisältää alkudrinkin sekä tarjoilun juomineen.
Kaikki kiltalaiset ovat tervetulleita laisuuteen.
Sisäänpääsyliput lataan ennakkoon viimeistään 23.5. joko sähköpos tse toimisto@mpkl.fi  tai puhelimitse 040 554
8805 arkisin klo 9-15.
Tumma puku/paraa puku ja kunniamerkit.

Henry Siikander
toiminnanjohtaja

toiminnanjohtaja@mpkl.fi
P. 040 554 8862 tai 040 554 8805

Maaliskuu

La 15.3. Lii ovaltuuston kokous Lahdessa Hämeen rykmen ssä.

Huhtikuu 2014

La 26.4. Lii okokous Tampereella hotelli Cumuluksen kokous loissa, Koskikatu 5.

Su 15.4. Kiltaris ehdotusten määräpäivä (myönnetään 4.6.).

Kesäkuu 2014

Ke 4.6. Perinteinen kaikkien maanpuolustajien lippujuhlapäivän buffet Ritarihuoneella klo 17.30-19.30.

Heinäkuu 2014

Liiton toimisto on sulje una.

Syyskuu 2015

to-su 3.-6.9. Turvallisuus ja Puolustus 2015 -messut, Messu- ja Urheilukeskus, Tampere.

Maanpuolustuskiltojen liiton toimintakalenteri
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Erovuoroiset luottamushenkilöt liittokokouksessa 2014

Liiton 1. varapuheenjohtaja Marko Patrakka (kausi päättyy 31.12.2014).

Liittovaltuuston erovuoroiset jäsenet:

Liittovaltuuston puheenjohtaja Matti Vuoria

1. varapuheenjohtaja
Hattula Aimo Pioneeriaselajin Liitto ry

jäsenet:

Elomaa Jukka Ratsumieskilta ry
Holmberg Mårten Vaasan Kiltapiiri ry (kiltapiiri nimeää edustajan)
Huopainen Osmo Kuopion Asevarikon Kilta ry
Jokinen Jyrki Etelä-Suomen Kiltapiiri ry (kiltapiiri nimeää edustajan)
Korpiluoma Raili Itä-Uudenmaan maanpuolustuskilta ry
Maljanen Jari Pohjois-Suomen Kiltapiiri ry (kiltapiiri nimeää edustajan)
Mikkonen Paavo Karjalan Prikaatin Kilta ry
Rantaniemi Veikko Mittamies- ja Topografikilta ry
Remes Teuvo Kymenlaakson Kiltapiiri ry (kiltapiiri nimeää edustajan)
Salmi Tarja Varsinais-Suomen Kiltasisaret ry
Salumäki Heikki Pioneeriselajin Liitto ry
Seppä Jarmo Seinäjoen Sotilaspiirin Kilta ry
Valve Jaakko Ratsumieskilta ry
Virtanen Ilkka Österbottens försvarsgille-Pohjanmaan maanpuolustuskilta rf

Vaalivaliokunnan erovuoroiset jäsenet:

Koukku Timo Merenkurkun Kilta ry
Mäkiö Timo Suomenlahden Merivartiokilta ry

varajäsenet:

Arvonen Arto Porin prikaatin Kilta ry
Eklund Lars Helsingin Laivastokilta ry
Kojonen Matti Lahden Seudun Tykistökilta ry
Korpiluoma Raili Itä-Uudenmaan maanpuolustuskilta ry

Omistaja
Typewritten text
Ehdotukset erovuoroisten luottamushenkilöiden tilalle sähköisesti lähetettynä:		viimeistään perjantaina 28.3. klo 15.00.	sähköpostiosoite:  toiminnannanjohtaja@mpkl.fi

Omistaja
Typewritten text




● Maavoimat koulu aa Yhdysvaltain so laita Jääkäriprikaa ssa ja Kaar n jääkärirykmen ssä
Maavoimat koulu aa Yhdysvaltain merijalkaväen (USMC) so laita tammikuussa Jääkäriprikaa ssa ja Kaar n jääkäri-
rykmen ssä.
Neljä USMC:n so lasta osallistuu viikolla 2 Jääkäriprikaa ssa järjeste ävään koulutukseen, jossa harjoitellaan toimin-
taa ark sissa talviolosuhteissa. Viikoilla 3-4 so laat osallistuvat Kaar n jääkärirykmen ssä Taistelu rakennetulla alu-
eella -koulutukseen. Maavoimat lähe ää puolestaan koulu ajia USMC:n tarjoamille kursseille vuoden 2014 aikana.

Yhdysvaltain merijalkaväen kanssa toteute ava koulu ajavaihto on osa maavoimien kansainvälistä toimintaa ja kah-
denvälistä yhteistyötä. Koulu ajavaihto toteutetaan molemminpuolisena mahdollisuutena lähe ää koulu ajia oppi-
laiksi toisen maan kansallisille kursseille. Maavoimien koulu ajat tuovat osaamisen USMC:n kursseilta mukanaan kan-
salliseen koulutukseen.
Maavoimien tavoi eena kahdenvälisessä yhteistyössä on edistää kansallisen puolustuksen suorituskykyjen kehi ämis-
tä. Erityisalueina ovat toiminta ark sissa talviolosuhteissa, taistelu rakennetulla alueella sekä tarkka-ampujatoiminta.
Koulutusyhteistyön edetessä tarkastellaan saavutetut hyödyt molemmin puolin annetusta koulutuksesta ja laaditaan
suunnitelma kahdenvälisen yhteistyön jatkamisesta syksyllä 2014.

● Syyrian kemiallisten taisteluaineiden merikuljetusoperaa o on alkanut Välimerellä
Syyriasta kemiallisia taisteluaineita tuho avaksi noutava pohjoismainen laivasto-osasto on aloi anut tehtävänsä
7.1.2014. Laivasto-osasto on noutanut ensimmäisen erän kemiallisia taisteluaineita Syyriasta, Latakian satamasta.
Latakian satamassa kemialliset taisteluaineet lasta in rah alukselle. Taisteluaineet on määrä kulje aa Syyriasta ensin
Italiaan, mistä ne siirretään Yhdysvaltojen laivaston alukseen tuho aviksi. Vaarallisimmat taisteluaineet pi  saada pois
Syyriasta jo ennen vuodenvaihde a, mu a Syyrian sisäinen lanne ja huonot sääolot ovat viivästy äneet aineiden
kuljetusta.

Laivasto-osastoon kuuluu norjalainen ja tanskalainen sotalaiva sekä kaksi rah alusta. Suomalaisosaston tehtävänä on
kemiallisten aineiden kuljetussäilöissä mahdollises  havai ujen vuotojen varmentaminen, tukkiminen sekä aineiden
siirto tarvi aessa uusiin säiliöihin. Lisäksi suomalainen osasto tukee tarpeen vaa essa rah alusmiehistön evakuoinnis-
sa.

● Suomen merivoimat isännöi monikansallisen kriisinhallintaharjoituksen
Merivoimat johtaa monikansallisen Northern Coasts -harjoituksen (NOCO) 29. elokuuta - 12. syyskuuta 2014. Harjoitus
järjestetään toistamiseen Suomessa; edellisen kerran se pide in Suomessa syyskuussa 2010. Yleisölle harjoitus näkyy
elokuun viimeisenä viikonloppuna Turussa etenkin Forum Marinumin läheisyydessä, kun kymmenet ko - ja ulkomai-
set sota-alukset purjeh vat Aurajokeen ennen siirtymistä harjoitusalueille.
Kuten edelliselläkin kerralla, harjoitus lanteena on kuvi eellinen kriisinhallintaoperaa o, jossa toimitaan merellä ja
rannikolla. Merellisiä operaa oita tuetaan ilma- ja erikoisjoukko-operaa oilla. Harjoitustapahtumat ulo uvat laajas
Suomen lähivesille Pohjois-Itämerellä. Harjoitukseen osallistuu noin 50 alusta, ilma-aluksia ja noin 3 000 henkilöä.

- Näin laaja kansainvälinen harjoitus on haasteellinen, mu a suunni elu on aikataulussa ja voimme hyödyntää erityi-
ses  NOCO 10 -harjoituksen järjestämisestä saamiamme kokemuksia, toteaa komentajakapteeni Ossi Liimatainen, jo-
ka toimii harjoituksen kokonaissuunni elusta vastaavana projek upseerina . Harjoituksen suunni eluryhmässä on
paljon jo vuoden 2010 harjoituksen suunni eluun osallistunu a puolustusvoimien henkilöstöä.

- Harjoi elemme tässä harjoituksessa samankaltaisia merellisiä operaa oita kuin tekisimme kansallisessa meripuolus-
tusharjoituksessa, Liimatainen sanoo. NOCO14 on merivoimien vuoden 2014 pääharjoitus, joka järjestetään vuotuisen
kansallisen meripuolustusharjoituksen lalla.

Puolustusvoimissa tapahtuu



Northern Coasts -harjoitus järjestetään kahdeksa a kertaa. Ensimmäisinä vuosina harjoitus on pide y
eteläisellä Itämerellä Saksan johtamana, ja isännöin vastuuta on myöhemmin halu u kierrä ää osallistu-
javal oiden kesken. Suomi on osallistunut myös aiemmin, muualla Itämerellä pide yihin harjoituksiin muutamalla
aluksella ja esikuntahenkilöstöllä.

Harjoitus näkyy yleisölle elokuun viimeisenä viikonloppuna Turussa, jonne harjoitukseen saapuvat alukset ja henkilös-
tö kokoontuvat ennen harjoituksen alkua. Ko maiset ja ulkomaiset sota-alukset purjeh vat Aurajokeen, missä suurin
osa niistä on avoinna yleisölle viikonlopun aikana. Tämän jälkeen ne siirtyvät harjoitusalueelle.

Suomen lisäksi harjoitukseen on tähän mennessä ilmoi autunut 13 maata: Belgia, Iso-Britannia, Saksa, Ruotsi, Norja,
Tanska, Viro, Latvia, Lie ua, Puola, Alankomaat, Turkki ja USA.

● Upseereita uusiin tehtäviin
Puolustusvoimain komentaja on määrännyt upseereita uusiin tehtäviin 1. maaliskuuta 2014 lukien. Lisäksi upseereita
on määrä y kansainvälisiin kriisinhallintatehtäviin.

Komentaja Kris an Isberg on määrä y 4. Miinalaivueen komentajaksi Saaristomeren meripuolustusalueelle. Hän pal-
velee tällä hetkellä sektorijohtajana materiaaliosastolla Merivoimien esikunnassa.

Evers luutnan  Jukka Nurmi on määrä y Jääkäritykistörykmen n komentajaksi Panssariprikaa in. Hän palvelee tääl-
lä hetkellä pääesikunnan päällikön avustajana Pääesikunnan kansliassa.

Uudeksi pääesikunnan päällikön avustajaksi on määrä y majuri An  Hauvala. Hän palvelee tällä hetkellä toimialajoh-
tajana Pääesikunnan kansliassa.

Tasavallan presiden  on määrännyt upseereita kansainvälisiin kriisinhallintatehtäviin:

Evers  Max Sjöblom on määrä y län sen sektorin apulaiskomentajaksi Libanonissa (Deputy Commander / Sector
West / United Intermin Force in Libanon, UNIFIL) 24.1.2014 lukien.

Evers luutnan  Kari Nisula on määrä y Suomalaisen kriisinhallintajoukon komentajaksi Libanonissa (Commander,
Finnish-Irish Ba alion, UNIFIL) 26.2.2014 lukien. Hän palvelee tällä hetkellä osastoesiupseerina suunni eluosastolla
Maavoimien esikunnassa.

Evers luutnan  Juha Kurenmaa on määrä y Suomalaisen kriisinhallintajoukon komentajaksi Afganistanissa (Chief of
Staff / Headquarters / NOrdic Bal c Transi on Support Unit) 16.3.2014 lukien. Hän palvelee tällä hetkellä koulutus-
päällikkönä henkilöstöosastolla Maavoimien esikunnassa.

● Saksan armeijan materiaalilaitos testaa vedenpuhdistuslai eistoa Rovajärvellä
Saksan armeijan materiaalilaitos kokeilee vedenpuhdistuslai eistoa Rovajärven ampuma-alueella helmikuun lopussa
kahden viikon ajan. Kokeilun tarkoituksena on testata vedenpuhdistuslai eiston toimintaa kylmissä oloissa. Ennen kyl-
mätestausta saksalaiset ovat kokeilleet lai eiston toimivuu a myös eri äin lämpimissä oloissa.
Saksalainen osasto on aseistamaton. Kokeilut ovat jatkoa vuodesta 2007 alkaen vuosi ain toteute uihin erilaisiin ma-
teriaalitesteihin.

Rovajärvellä toteute avat kokeilut perustuvat Euroopan puolustusviraston (European Defence Agency) pui eissa teh-
tyyn sopimukseen val ollisista tutkimus- ja tutkimuslaitosyhteistyöstä. EDA on Euroopan Unionin virasto, jonka tarkoi-
tuksena on parantaa jäsenmaiden valmiuksia EU:n kriisinhallintaoperaa oihin.

Puolustusvoimissa tapahtuu



EDA:n päämääränä on kehi ää jäsenmaiden puolustuskykyä, edistää yhteistä puolustusalan tutkimus- ja
kehi ämistoimintaa, puolustusmateriaalin yhteishankintoja sekä kilpailukykyisen eurooppalaisen puolustusmateriaali-
teollisuuden syntyä.

● Pohjoismainen lentoharjoitus Islannissa vie in menestyksellä päätökseen
Islannissa 3. helmikuuta käynnistyneen Iceland Air Meet 2014 -harjoituksen lentovaihe on pää ynyt. Pohjoismaisena
NORDEFCO-yhteistyönä toteute u tapahtuma täy  sille asetetut tavoi eet. Pääosa harjoituksen henkilöstöstä palaa
ko maahan 21. helmikuuta. Purkuvaihe kestää noin viikon.

Suomen harjoitusosastoon kuuluneet viisi Ilmavoimien F/A-18 Hornet -monitoimihävi äjää lennetään Suomeen ja
kaksi mukana ollu a Maavoimien NH90-helikopteria laivataan Islannista Norjaan ja lennetään edelleen Ruotsin kau a
ko maahan. Helikoptereiden ja varaosakon en siirto-operaa on on määrä alkaa laivakuljetuksella viikolla 9.
Islannin harjoituksessa oli mukana reilut 20 lentokone a ja helikopteria. Suomen osaston lisäksi mukana oli Ruotsi
seitsemällä JAS Gripen -hävi äjällä. Norjan osastoon kuului kuusi F-16 -kone a.

Harjoitukseen osallistui lisäksi ilmatankkauskalustoa Ruotsista, Hollannista sekä Yhdysvalloista. Myös so laslii o Nato
tuki Iceland Air Mee n toteu amista AWACS-johtokoneella. Isäntämaa Islannin rannikkovar osto oli mukana helikop-
tereilla ja pinta-aluksilla.
Suomesta harjoitukseen osallistui porrastetus  kaksi noin 60 so laan osastoa. Henkilöstön jakaminen kahteen rotaa -
oon mahdollis  sen, e ä henkilökohtaista harjoituskokemusta sai mahdollisimman moni.

Pohjoismaista yhteistyötä ja kriisinhallintakykyä
Harjoituksen kansallisena tavoi eena oli syventää ohjaajien, taistelunjohtajien sekä teknisen henkilöstön osaamista
yhteispohjoismaisessa toimintaympäristössä sekä kehi ää ilmavoimien kriisinhallintakykyä.

- Näissä tavoi eissa onnistu in hyvin ja harjoitusohjelma saa in vietyä läpi suunnitellus . Ajoi aisista vaa vista tuuli-
olosuhteista huolima a Islannin sää oli vuodenaikaan nähden pääosin hyvä ja päivi äin pääs in lentämään 2-3 kier-
rosta yleensä 10-12 hävi äjän osastoilla, toisen harjoitusosaston johtajana toiminut evers luutnan  Tommi Keränen
summasi.
Lentotehtävät suorite in Islannin Keflavikin tukikohdasta, joka sijaitsee vajaan 50 kilometrin päässä pääkaupunki
Reykjavikista. Harjoituksessa lenne in MLU2-tasoon päivitetyillä F/A-18 Hornet -monitoimihävi äjillä ja Maavoimien
NH90-helikoptereilla.

Islannissa "Cross Border -harjoitus" kolmes  päivässä
Harjoituksen yhteispohjoismainen konsep  on tu u Suomen, Ruotsin ja Norjan ilma loissa lenne ävistä Cross Border
-kierroksista, joita toteutetaan lähes viikoi ain. Ko maan oloissa eri maiden osastot nousevat ilmaan omista ko tuki-
kohdistaan, kohtaavat sovitussa ilma lassa ja palaavat takaisin ko tukikohtaansa.

- Merki ävä ero ko maasta käsin suorite avaan harjoi eluun syntyy toiminnan volyymissä. Kun Suomesta käsin
teemme vastaavaa viikoi ain, voi in sama tehdä täällä jopa kolme kertaa päivässä kolmen viikon ajan, Keränen ivis .

- Myös kasvokkain harjoituskumppaneiden kanssa tehtävä ilmaoperaa oiden valmistelu ja suorituksista saatava sekä
anne ava palaute parantaa lopputulosta ja kehi ää menetelmiä edelleen, Keränen arvioi.

Puolustusvoimissa tapahtuu



NH90-helikopterit tärkeässä roolissa
Harjoituksessa mukana olleet kaksi Maavoimien NH90-helikopteria olivat keskeisessä roolissa lentotoiminnan turvalli-
suuden varmistamisessa. Jokaisen hävi äjien tekemän lentokierroksen aikana yksi NH90-helikopteri oli hälytysvalmiu-
dessa etsintä- ja pelastuspalvelutehtävään. Kopterit mahdollis vat samalla hävi äjäosastoille huoma avas  laajem-
pien meren ylle sijoite ujen harjoitusalueiden käytön.

Helikopterit ja miehistöt suori vat lisäksi useita vaa via meri- ja vuoristopelastusharjoituksia yhteistyössä Islannin
rannikkovar oston henkilöstön, pinta-alusten ja helikopterin kanssa. Atlan n valtameren eri äin vaa vat olosuhteet
loivat koneiden lentäjille, pintapelastajille, kuormamestareille ja tekniselle henkilöstölle poikkeuksellisen harjoitusym-
päristön. Toiminnasta saadut opit voidaan hyödyntää suoraan kansallisen puolustuksen ja mahdollisten virka-
aputehtävien tueksi ko maassa.

- Helikoptereiden toiminnasta, käy övarmuudesta ja työn korkeasta laadusta saatu palaute on ollut eri äin posi ivis-
ta kaikilta suunnilta. On huomioitava, e ä tämä oli ensimmäinen niin sano u combined joint –operaa o, jossa Suo-
men Maavoimien kopterit, Ilmavoimat sekä kansainväliset harjoituskumppanit ja isäntämaa tekivät yhteistyötä tässä
laajuudessa, Keränen koros .

Suomi sai Iceland Air Meet -harjoituksesta merki ävää kokemusta myös operaa on perustamis- ja purkuvaiheen ai-
kaisesta kansainvälisestä yhteistoiminnasta, kuten logis ikan suunni elusta ja toteutuksesta sekä henkilöstön hallitus-
ta kierrä ämisestä operaa on aikana.

Norjalla vastuu Naton ilmavalvontatehtävästä
Islannin ilma lan valvonnasta vastaa Nato, joka o  tehtävän hoitaakseen Yhdysvaltojen sulje ua tukikohtansa Kefla-
vikissa vuonna 2006. Jäsenval o Norjan ilmavalvontavuoron yhteydessä järjeste yyn Iceland Air Meet –harjoitukseen
osallistuneiden Suomen ja Ruotsin joukot eivät o aneet Islannissa osaa Naton ilmavalvontatehtäviin, eikä Suomen ja
Ruotsin koneissa ollut lada uja aseita.

Naton Saksassa toimiva Udemin johtokeskus toimi harjoituksen koordinaa orina. Suomen joukot toimivat puolestaan
Air Mee n norjalaisen johtajan ohjauksessa, mu a säilyvät koko ajan kansallisessa johdossa.

Ilmavoimien puolesta harjoituksen suunni elusta ja toteutuksesta vastasi Satakunnan Lennosto.

- Harjoitus oli haastava ja mielenkiintoinen kokemus. Islan  tarjosi vaa van merellisen harjoitusympäristön ja laajan il-
ma lan hävi äjäosastojen käy öön. Yhteistoiminta isäntämaan kanssa oli luontevaa ja saumatonta. Kaikkiaan posi i-
vinen kokonaisuus, Keränen ivis .

Puolustusvoimissa tapahtuu
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Uusi jäsenrekisterijärjestelmä, jäsenmaksujen perintä liiton toimesta

Vuonna 2013 tehdyt liittokokouksen päätökset uuteen jäsenrekisterijärjestelmään siirtymisestä sekä kil-
talaisten jäsenmaksujen perinnästä liiton toimesta ovat aiheuttaneet parissa yksittäistapauksessa häm-
mennystä ja virheellisiä tulkintoja. Kaikki muut killat ovat omaksuneet muutoksen ja ottavat uuden järjes-
telmän käyttöönsä.

Tästä syystä hallitus on käsitellyt asiaa ja muistuttaa vielä tehdyistä päätöksistä.

Liittohallitus on kokouksessaan perjantaina 21.2. käsitellyt asiaa ja todennut seuraavaa:

1. Maanpuolustuskiltojen liittossa kohdellaan kaikkia jäsenkiltoja tasapuolisesti eikä millekään jäsenyh-
distykselle anneta erityisoikeuksia.

2. Liiton ylin päättävä elin on liittokokous, jonka päätöksiä kaikkien jäsenkiltojen on noudatettava.

3. Liiton sääntöjä on kaikkien jäsenyhdistysten noudatettava. Liiton säännöissä on kohdassa ”Liiton jä-
senyyteen liittyvät määräykset” (4§) maininta asiasta.

4. Jokaisella jäsenyhdistyksellä on ääni- ja puheoikeus liittokokouksessa. Liittokokouksessa päätökset
tehdään siten, kuin liiton säännöt asian määräävät eli
”Liittokokouksen päätökset tehdään, ellei näissä säännöissä tai yhdistyslaissa toisin määrätä, yksinker-
taisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan vaalit ratkaistaan arvalla, mutta muissa asioissa
päätökseksi tulee kokouksen puheenjohtajan kannattama mielipide.”

5. Liittokokous teki 20.4.2013 seuraavat päätökset:

- Päätettiin, että liitto liittyy 1.1.2014 lukien uuteen yhteiseen jäsenrekisterijärjestelmään
Reserviläisliiton ja Reserviupseeriliiton kanssa.

- Päätettiin, että liitto alkaa periä 1.1.2014 alkaen keskitetysti kaikilta kiltojen jäseniltä jä-
senmaksut ja tulouttaa killoille kiltojen osuuden myöhemmin päätettävin väliajoin.

- Päätettiin, että liiton sääntöjä muutetaan liittohallituksen ehdotuksen mukaisesti.
(4§ 2mom: Jäsenyhdistystä sanotaan näissä säännöissä killaksi. Kiltojen henkilöjäsenet
suorittavat liitolle  liittokokouksen määräämän vuotuisen jäsenmaksun.)

Liittokokouksessa oli edustettuna 37 kiltaa, joilla oli käytettävissään yhteensä 54 ääntä.
Ennen liittokokousta edellä mainitut asiat käsiteltiin liittovaltuuston kokouksessa, joka antoi niistä lausun-
tonsa liittokokoukselle.

6. Jäsenkillan, jotka kieltäytyy noudattamasta liittokokouksen päätöksiä tai liiton sääntöjä, on ilmoitettava
elokuun 15. päivään mennessä asiasta liittohallitukselle kirjallisesti.

Liittohallitus



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kutsu 
 

 

 

Iisalmen Rukajärvikeskuksen avajaistilaisuuteen 13.3.2014 klo 10.00 

os. Savonkatu 24, 74100 Iisalmi 

 

 

 

 

 

 
 

 merk. 

 

Tenho Tikkanen  Esa-Mikko Lappalainen    

puheenjohtaja  hotellinjohtaja 

   seurahuone@haapaniemenmatkailu.fi 

   017-83831 

V.P.  10.3.2013 



Ohjelma 

Yhteislaulu;  

Aimo Mustonen, Sillanpään marssilaulu, sanoitus Frans Eemil Sillanpää 

 Yleisö, Taito Kainulainen ja Raimo Jokisalmi 

Tilaisuuden avaus 

 puheenjohtaja Tenho Tikkanen, Rukajärven suunnan historiayhdistys ry. 

Iisalmen Rukajärvikeskuksen toiminnan avaus 

 lääkintöneuvos Niilo Läksy 

Sotaveteraanien esittely 

 Risto Pehkonen, Niilo-Kustaa Malmivaara ja Tenho Tikkanen 

Rukajärven laulu, kansansävelmä, Vieni sul mar, sanoitus P. Lehikoinen 

 Taito Kainulainen, säestäjänä Raimo Jokisalmi 

Rukajärven suunnan perinnetyö - Rukajärvikeskus ja sen toiminta 

 rajakapteeni Tauno Oksanen, sotahistorioitsija 

Rukajärvikeskus ja sen toiminta osana Iisalmen matkailuelinkeinoa 

 hotellinjohtaja Esa-Mikko Lappalainen 

Tervehdykset 

 Iisalmen kaupunginjohtaja Jarmo Ronkainen 

 puheenjohtaja Kirsi Niva, Iisalmen yrittäjät 

 Osuuspankki Poppian toimitusjohtaja Timo Niskanen 

Yhteislaulu; 

Karl Collan, Savolaisen laulu, sanoitus A. Oksanen 

 yleisö, Taito Kainulainen ja Raimo Jokisalmi 

 

 

Rukajärven suunnan historiayhdistys ry. 

Haapaniemen Matkailu, Iisalmen Seurahuone 



Maanpuolustuskiltojen liitto ry
Perinneasemestaruuskilpailu 2014

Yleistä Sotilaspoliisi kilta kutsuu Maanpuolustuskiltojen liiton
perinneasemestaruuskilpailuihin Lahteen 14.6.2014.
Kilpailupaikka on Hämeen rykmentin ampuma-rata Hälvälässä.
Kilpailun johtajana toimii Marko Patrakka.
Kilpailu alkaa lauantaina 14.6. klo 10:00.
Asetarkastus on klo 9:30 alkaen 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 20€ / laji. Maksu pitää suorittaa viimeistään 1.6. tilille
Osuuspankki FI89 5612 4240 0061 56

Viite perinne-ase 2014

Ilmoittautumiset Kilpailuun ilmoittautumiset kirjallisesti viimeistään 1.6.
sähköpostilla 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 kaikille osallistujille viikko ennen kilpailua.

Muuta Kilpailijalla on oltava voimassa oleva kilpailulisenssi tai vakuutus.
Lisäksi kilpailijalla on oltava tosite jäsenyydestä killassa tai
yhdistyksessä.
Aseen hallussapitoluvat otetaan mukaan.
Huom. Kilpailuun otetaan mukaan myös muita kuin MPKL:n
kuuluvien kiltojen jäseniä, esimerkiksi Reserviläisliiton 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 7.6. mennessä.

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



KUTSU 

Vapaaehtoinen maanpuolustuskoulutus osana sotilaallista 

maanpuolustusta 

 

Kadettikunta ry järjestää yhdessä Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen, Suomen 

Reserviupseeriliitto ry:n ja Reserviläisliitto ry:n kanssa avoimen turvallisuuspoliittisen 

seminaarin torstaina 10. huhtikuuta 2014. 

Paikka: Pasilan auditorio, Ratapihantie 9 

Seminaarin ohjelma: 

08.30  Kahvitarjoilu 

09.00  Avaus, puheenjohtaja kenraali Gustav Hägglund 

Pääesikunnan alustus 

Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen alustus 

  Tauko 

Puolustusministerin tervehdys 

Suomen Reserviupseeriliiton alustus 

Reserviläisliiton alustus 

Loppukeskustelu 

 12.00 Tilaisuus päättyy 

Ilmoittautuminen seminaariin 4.4.2014 mennessä Reserviläisliiton verkkosivujen 

kautta osoitteessa http://www.reservilaisliitto.fi/toimintakalenteri. Paikat täytetään 

ilmoittautumisjärjestyksessä.  

Lisätietoja eversti Kai Vainio (Kadettikunta ry), p 040-7093486, kpvainio@gmail.com 

Tervetuloa! 

http://www.reservilaisliitto.fi/toimintakalenteri
mailto:kpvainio@gmail.com


SOTAHISTORIALLINEN SEMINAARI 16.5.2014

Tykistö ja ilmavoimat Ilomantsin taisteluissa kesällä 1944

Itä-Suomen yliopiston Joensuun kampuksen Aurora II -rakennuksen salissa AU100 (os. Yliopistokatu 2,
Joensuu)

Ilomantsissa käytiin heinä–elokuussa 1944 jatkosodan viimeinen suuri taistelu, joka päättyi Ryhmä
Raappanan joukkojen voittoon. Kenraalimajuri E. J. Raappanan komentaman tilapäisyhtymän riveissä
sotatoimeen osallistui myös 21. Prikaati. Joensuussa järjestetään perjantaina 16.5.2014 kello 13.00–16.00
kaikille avoin ja maksuton sotahistoriallinen seminaari, joka liittyy 21. Prikaatin Perinneyhdistyksen 25-
vuotisjuhlavuoteen ja jatkosodan päättymisen 70-vuotismuistoon. Seminaarin esitelmät tarkastelevat
kesän 1944 Ilomantsin taisteluita epäsuoran tulen ja ilmavoimien toiminnan näkökulmista.
Esitelmöitsijöinä ovat tykistöspesialisti eversti Jyri Paulaharju, ilmasotahistorioitsija DI Carl-Fredrik
Geust ja puna-armeijan toiminnan asiantuntija professori Juri Kilin. Järjestelyistä vastaa 21. Prikaatin
Perinneyhdistys yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston historia- ja maantieteiden laitoksen, Ilomantsin
sotahistoriallisen työryhmän ja Karjalaisen Kulttuurin Edistämissäätiön kanssa.

21.Prikaatin Perinneyhdistys ry on sodanaikaisen 21.Prikaatin veteraanien vuonna 1989 perustama
yhdistys. Sen päämääränä on Ilomantsin taistelujen perinteen ylläpito ja tunnetuksi tekeminen.

Ohjelma:
klo 13.00–13.10 Tilaisuuden avaus

21. Prikaatin Perinneyhdistys ry:n puheenjohtaja
Everstiluutnantti Raimo Riikonen

klo 13.10–13.55 Ryhmä Raappanan kenttätykistö
Eversti Jyri Paulaharju

klo 13.55–14.40 Puna-armeijan kenttätykistön toiminta Ilomantsissa
Professori Juri Kilin

klo 14.40–15.10 Kahvitauko (omakustanteinen)

klo 15.10–15.55 Ilmatoiminta Ilomantsin taisteluissa
Diplomi-insinööri Carl-Fredrik Geust

klo 15.55–16.00 Seminaarin päätössanat
Eversti Pekka Ripatti

Seminaari on kaikille avoin ja maksuton. Seminaaripaikan läheisyydessä on runsaasti paikoitustilaa, joka
on maksullista.

Järjestelyistä vastaavat

21. Prikaatin Perinneyhdistys ry
Itä-Suomen yliopiston Historia- ja maantieteiden laitos
Ilomantsin sotahistoriallinen työryhmä
Karjalaisen Kulttuurin Edistämissäätiö
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TiisTai 29.7.   

9.00  Tattoo-katu avautuu
11.00  Puistokonsertti, Kesäpuisto 
 - Lapin sotilassoittokunta, Suomi
12.00  Linnoituksen wanhat pihat avautuvat
19.00  A Taste of America -avajaiskonsertti, 
 Hamina Bastioni
20.00   Tattoo-klubi, Kauppatori
 - Queen-show
 Jarkko Ahola ja Ilmavoimien Big Band
    
kEskiviikko 30.7.   

9.00  Tattoo-katu avautuu
11.00  Puistokonsertti, Kesäpuisto
 - Heeresmusikkorps 300, Saksa
12.00  Linnoituksen wanhat pihat avautuvat
20.00   Tattoo-klubi, Kauppatori
 - Michael Bublé -show
 Mikael Konttinen & Rakuunasoittokunta
 - Kaartin Combo & Sami Pitkämö & Johanna Försti 
 & Heka Mäntynen
    
TorsTai 31.7.   

9.00  Tattoo-katu avautuu
11.00  Puistokonsertti, Kesäpuisto
 - HMKG, eli His Majesty The King´s Guard, Norja
12.00  Linnoituksen wanhat pihat avautuvat
14.00  Tattoo-paraati, Raatihuoneentori
15.00 MALTTI & VALTTI & Helsingin poliisisoittokunnan 
 Nallekopla,  Tattoo-klubi, Kauppatori

vuodEn 2014 alusTava viikko-ohJElma

Ohjelma

Huom. Ohjelma voi vielä muuttua ennen festivaalia. Kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään.
    

Programme

  Event arena of Defence Forces open
20.00  Tattoo Club, Market Place 
 “Sata kesää - tuhat yötä”
 Paula Koivuniemi & Helsinki Police Band

fridaY 1 augusT

9.00  Tattoo Street opens
 Event arena of Defence Forces open 
11.00  Park Concert, Kesäpuisto Park
 - The Lancashire Artillery Band, Great Britain
12.00 Old gardens within the fortress area open
14.00 March Show, Hamina Bastion
20.00  March Show, Hamina Bastion
20.00  Tattoo Club, Market Place 
 - Inga Söder & Show Band of the Conscript Band 
 of the Finnish Defence Forces

saTurdaY 2 augusT

9.00  Tattoo Street opens
 Event arena of Defence Forces open 
11.00  Park Concert, Kesäpuisto Park
 - Western Military District Headquarters Band, Russia
12.00  Old gardens within the fortress area open
14.00  March Show, Hamina Bastion
21.00 March Show, Hamina Bastion
20.00  Tattoo Club, Market Place 
 “Caribbean night” – Laritza Silverio Rojas & 
 Anton Häggblom with Navy Band and Big Band 
 of Lapland Military Band

Hamina Tattoo sotilasmusiikkifestivaali on täynnä mielenkiintoisia tapahtumia, jotka sijaitsevat kävely-

matkan päässä toisistaan. Tapahtumaviikon aikana voit nauttia upeista ilmaiskonserteista Kesäpuistossa, 

Tattoo-paraatista Raatihuoneentorilla sekä Tattoo-kadun myyntikojuista ja musiikkiesityksistä. Tapahtu-

maviikko huipentuu marssihow-esityksiin Hamina Bastionin tapahtuma-areenalla. Kaupungilla tapahtuu 

myös paljon muuta aina torimyynnistä taidenäyttelyihin. Hamina Tattoossa viihdyt koko päivän.

  Puolustusvoimien tapahtumakenttä avautuu
19.00  Marssishow’n kutsuvierasnäytös
20.00   Tattoo-klubi, Kauppatori
 - Sata kesää – tuhat yötä.
 Paula Koivuniemi ja Helsingin Poliisisoittokunta
    
pErJanTai 1.8.   

9.00  Tattoo-katu avautuu
   Puolustusvoimien tapahtumakenttä avautuu
11.00  Puistokonsertti, Kesäpuisto
 - Lancashire Artillery Band, Iso-Britannia
12.00  Linnoituksen wanhat pihat avautuvat
14.00  Marssishow, Hamina Bastioni
20.00  Marssishow, Hamina Bastioni
20.00   Tattoo-klubi, Kauppatori
 - Inga Söder & Varusmiessoittokunnan showband
    
lauanTai 2.8.   

9.00  Tattoo-katu avautuu
   Puolustusvoimien tapahtumakenttä avautuu
11.00  Puistokonsertti, Kesäpuisto
 - Venäjän läntisen sotilaspiirin esikunnan soittokunta
12.00  Linnoituksen wanhat pihat avautuvat
14.00  Marssishow, Hamina Bastioni
21.00  Marssishow, Hamina Bastioni
20.00   Tattoo-klubi, Kauppatori
 - Caribian yö – Laritza Silverio Rojas ja Anton Häggblom
 sekä Laivaston soittokunta että Lapin sotilassoittokunnan
 Big Band.

prEliminarY wEEk programmE for 2014

Hamina Tattoo, the International Military Music Festival, is filled with interesting events which take 

place within a walking distance from each other. During the event week, you can enjoy great free concerts 

in Kesäpuisto Park, the Tattoo Parade at the Town Hall Square, and the stalls and musical performances 

of the Tattoo Street. The week culminates with the March Shows in the event arena Hamina Bastion. 

There are also many other things going on in Hamina, from a daily market to art exhibitions. You will 

enjoy yourself in Hamina Tattoo throughout the day!

 
TuEsdaY 29 JulY

9.00 Tattoo Street opens
11.00  Park Concert, Kesäpuisto Park
 - The Lapland Military Band, Finland
12.00  Old gardens within the fortress area open
19.00  A Taste of America Opening Concert, Hamina Bastion
20.00  Tattoo Club, Market Place
 - Queen show
 Jarkko Ahola and The Air Force Big Band
    
wEdnEsdaY 30 JulY  

9.00  Tattoo Street opens
11.00 Park Concert, Kesäpuisto Park
 - Heeresmusikkorps 300, Germany
12.00  Old gardens within the fortress area open
20.00  Tattoo Club, Market Place 
 - Michael Bublé  show
 Mikael Konttinen & The Dragoon Band
 - The Combo of the Guards Band & Sami Pitkämö 
 & Johanna Försti & Heka Mäntynen

ThursdaY 31 JulY

9.00  Tattoo Street opens
11.00  Park Concert, Kesäpuisto Park
 - HMKG, His Majesty The King´s Guard, Norway
12.00  Old gardens within the fortress area open
14.00  Tattoo Parade, Town Hall Square
15.00  Maltti and Valtti & Helsinki Police Band
 Nallekopla, Tattoo Club, Market Place 

Note! The programme may be subject to change prior to the festival. All rights reserved. 
    


