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1. LIITTOKOKOUS PIDETTIIN TAMPEREELLA

Lii okokouksessa oli eduste una 41 kilta, joilla oli käytössään 59 ääntä (osa valtakirjalla). Lii okokous hyväksyi liiton
toimintakertomuksen 2013 sekä linpäätöksen.

Vuoden 2015 jäsenmaksuksi lii okokous pää 8,00 euroa/killan vuosijäsen. Veteraanijäsenilta peritään 2,00 euron
vuotuinen leh maksu (=Maanpuolustaja-leh ), joka laskutetaan killoilta koon laskulla vuosi ain.
Lii omaksua ei peritä ainaisjäseniltä, kunniajäseniltä, nuorisojäseniltä ja perhejäseniltä.

Lii ovaltuuston puheenjohtajaksi lii okokous valitsi Almamedia Oy:n toimitusjohtajan Kai Telanteen. Hänen kau-
tensä kestää lii okokouksesta 2014 lii okokoukseen 2016. Kai Telanne on Pirkka-Hämeen Pioneerikillan jäsen ja so -
lasarvoltaan kapteeni.

Lii ovaltuustoon vali in erovuoroisten lalle:

Ha ula Aimo Pioneeriaselajin Lii o ry
Ahokas Kari Pohjan Pioneerikilta ry
Elomaa Jukka Ratsumieskilta ry
Huopainen Osmo Kuopion Asevarikon Kilta ry
Jokinen Jyrki Etelä-Suomen kiltapiiri ry (kiltapiirin nimeämä)
Korpiluoma Raili Itä-Uudenmaan maanpuolustuskilta ry
Koukku Timo Vaasan kiltapiiri ry (kiltapiirin nimeämä)
Maljanen Jari Pohjois-Suomen kiltapiiri ry (kiltapiirin nimeämä)
Mikkonen Ma Kymenlaakson kiltapiiri ry (kiltapiirin nimeämä)
Mikkonen Paavo Karjalan Prikaa n Kilta ry
Rau ainen An Rannikkojääkärikilta ry
Salmi Tarja Varsinais-Suomen Kiltasisaret ry
Salonen Kalervo Mi amies- ja Topografikilta ry
Torikka Aarno Ilmavoimien Kiltalii o ry
Virtanen Ilkka Österbo ens försvarsgille-Pohjanmaan maanpuolustuskilta rf

Vaalivaliokunnan jäseneksi vali in lii okokouksesta 2014 lii okokoukseen 2016:
Koukku Timo Merenkurkun Kilta ry
Mäkiö Timo Suomenlahden Merivar okilta ry

Varajäseniksi vali in vuodeksi:
Arvonen Arto Porin prikaa n Kilta ry
Eklund Lars Helsingin Laivastokilta ry
Kojonen Ma Lahden Seudun Tykistökilta ry
Korpiluoma Raili Itä-Uudenmaan maanpuolustuskilta ry

Liiton lintarkastajaksi vali in Pekka Uusitalo, HTM, Hooteem Tilintarkastusyhteisö Oy ja hänen varamiehekseen Han-
nu Lamberg, HTM, Tilintarkastus Lamberg Oy.
Liiton toiminnantarkastajaksi vali in Kari Puus , KTM ja hänen varamiehekseen revisioneuvos Seppo Pen nen.



2. LIITTOKOKOUKSESSA PALKITUT

Vuoden Kiltaleh : Hakku, julkaisija Pioneeriaselajin Lii o ry
Perustelut:
- Maamme vanhin yhtäjaksoises  ilmestynyt aselajileh . Leh  täy  90-vuo a v. 2013.
- leh  on jäsenistölle erityisen tärkeä.
- Lehdessä historian dokumentoin  ja esi äminen onnistunut.
- Kuvitus runsasta ja onnistunu a.
- Neljä numeroa vuodessa.
- Mielenkiintoista lue avaa myös sellaiselle, joka ei ole saanut pioneerikoulutusta.
- Pioneerialan amma leh .

Vuoden kiltalehden valinta perustui vuonna 2013 ilmestyneisiin leh in.

Vuoden joukko-osastoleh  2013: Karjalan prikaa n Kilpi, julkaisija Karjalan Prikaa  ja Karjalan Prikaa n
Kilta
Perustelut:
-Edustaa sekä joukko-osastoa e ä joukko-osaston kiltaken ää
- Pääpaino on joukko-osaston esi elyssä.
- Eri äin informa ivinen ja monipuolinen.
- Mielenkiintoista lukemista niin joukko-osastossa palvelussa oleville varusmiehille sekä henkilöstölle kuin muillekin.
- Hyvin laa kiltojen kirjoituksille.
- Loistavas  mukana sekä ajassa e ä hengessä.
- Laadukas ja monipuolinen leh , jossa on lukemista kaikille.

Vuoden joukko-osastolehden valinta perustui vuonna 2013 ilmestyneisiin leh in.

Lisäksi leh sarjassa anne in kunniamaininnat seuraavista v. 2013 ilmestyneistä ar kkeleista:

Rakuuna-leh : Kiltamatka 10.-13.6.2013, kirjoi aja Kari Qvist.
Pilven Veikko -leh : Sotavainajiamme ei unohdeta ulkomaillakaan, kirjoi aja Ma  Hara.
Erikoismaininnan kansikuvasta sai Pilven Veikko -lehden nro 2/2013.

Vuoden internetsivut 2014: Porin prikaa n kilta
Perustelut:
- Hyvin toteutetut, selkeät ja informa iviset.
- Helppolukuiset, ei turhaa kikkailua väreillä.
- MPKL:n edo eet esillä.
- Ajan tasalla olevat sivut, joita päivitetään jatkuvas .

Vuoden Kilta 2014: Karjalan Prikaa n Kilta
Perustelut:
- Jäsenmäärän lukumääräinen kasvu suhteessa killan kokoon.
- Runsaas  uusia jäseniä, naisten osuus killan jäsenmäärästä.
- Koulu ajien lukumäärä suuri.
- Kilta vahvas  mukana Kymenlaakson alueen vapaaehtoisessa maanpuolustuskoulutuksessa.
- Killan toiminta pohjoismaisten kiltapäivien järjestämisessä.
- Kilta on tunne u ja vahva vaiku aja Kymenlaakson alueella.



Vuoden Kilta 1. kunniamaininta: So laspoliisieskadroona Lahden Kilta
Perustelut:
- Toiminta laisuuksien lukumäärä suhteessa jäsenmäärään todella suuri.
- Koulu ajien lukumäärä suhteessa killan jäsenmäärään aivan omaa luokkaansa.
- Maanpuolustuskoulutus laisuuksien lukumäärä todella suuri.

Vuoden Kilta 2. kunniamaininta: Pohjan Pioneerikilta
Perustelut:
- Maanpuolustuskoulutus laisuuksien lukumäärä suuri.
- Toiminta laisuuksien lukumäärä suhteessa jäsenmäärään todella suuri.
- Koulu ajien lukumäärä suhteessa killan jäsenmäärään suuri.

Vuoden Kiltalainen 2014: Petri Härmä, Laivaston Sukeltajakilta

Petri Härmä on suunnitellut ja hänen johdollaan on myös toteute u kaikki killan sukeltajakurssit Maanpuolustuskou-
lutusyhdistyksen kursseina vuonna 2013. Härmä on toiminnallaan arvoste una ken äkoulu ajana jo usean vuoden
ajan antanut "kasvot” Sukeltajakillalle sukeltajien parissa. Vuonna 2013 Härmä osallistui erikseen kutsu una asiantun-

jana myös Sukeltajakillan hallituksen työskentelyyn.

3. TOIMINTALOMAKKEITA VUODELTA 2013 PUUTTUU EDELLEEN

Seuraavien liiton jäsenyhdistysten toimintalomake vuodelta 2013 puu uu edelleen. Muistutan, e ä lomake pi  lä-
he ää jo viime helmikuussa. Pyydän kiltojen puheenjohtajia o amaan yhtey ä allekirjoi aneeseen pikaises :
toiminnanjohtaja@mpkl.fi tai p. 040 554 8862.

Helsingin Maanpuolustuskilta ry
Helsingin Miinanraivaajakilta ry
Jääkäritykistön Kilta ry
Kaar n Jääkärirykmen n Kilta ry
Lääkintäkilta ry
Miinanraivaajakilta ry
Osasto Lauri Törni Perinnekilta ry
Rannikon Puolustajain Kilta ry
Rukajärven suunnan historiayhdistys ry

4. KANNANOTTO AMPUMARADOISTA

Keskustan eduskuntaryhmä:
Ampumarataverkosto säilyte ävä koko Suomessa

Keskustan eduskuntaryhmä vaa i hallitukselta toimenpiteitä ampumarataverkoston säily ämiseksi koko Suomen alu-
eella. Hallituksen esityksen ampumarata- ja aselaista sekä puolustusvoimauudistuksen mukanaan tuomien varuskun-

en lakkau amisten myötä on uhka, e ä mahdollisuudet ampumaharjoi eluun alan harrastajilla vaikeutuvat oleelli-
ses .

Suomessa on yli 300 000 metsästäjää ja reserviläistä joista suuri joukko on tukeutunut alueillaan oleviin Puolustusvoi-
mien ampumaratoihin. Keskustan mielestä heillä tulee olla mahdollisuus tähän jatkossakin.



Ampumaharrastajien kannalta tämä toteutuu parhaiten, mikäli Puolustusvoimat säily ää mahdollisuuksien mukaan ny-
kyiset ampumaradat hallinnassaan. Muussa tapauksessa Puolustusvoimien toimintana lakkaute avista ampumarata-
alueista tulisi tehdä alueellisia ampumaurheilukeskuksia.

Ampumaratojen suunni elu ja sijain  tulee huomioida maakun en ja kun en kaavoituksessa. Ylläpito keskuksissa voi-
taisiin tehdä esimerkiksi vapaaehtoisten maanpuolustusjärjestöjen, ampuma- ja metsästysyhdistysten sekä kun en vä-
lisenä yhteistyönä.

Suomen maanpuolustusjärjestelmän usko avuus vaa i reserviläisten so lasosaamisen omaehtoista ylläpitoa. Metsäs-
täjien on myös tärkeää päästä ylläpitämään turvalliseen ja vastuulliseen metsästykseen tarvi avaa ampumataitoa.
Omaehtoisen harjoi elun ja koulutuksen järjestäminen edelly ää rii ävää määrää ampumaratoja ja harjoitusalueita
kaikkialla Suomessa.

Käsi elyssä olevassa ampumarata- ja aselaissa on huomioitava, e ei metsästäjien ja reserviläisten harrastamisesta tule
liian kallista ja hankalaa huomioon o aen, e ä Suomen aselainsäädäntö on jo nyt eri äin ukka. Luo amus rehellisiin
alan harrastajiin on säilyte ävä jatkossakin.

Lisä etoja: kansanedustaja Mikko Savola, puhelin 040 575 8498

5. 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 27 euroa sisältää alkudrinkin sekä tarjoilun juomineen.
Kaikki kiltalaiset ystävineen 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.

8.5.2014
Henry Si ikander
to im innanjohtaja



● Kenraalin tehtävään määräämisiä ja virkaan nimi ämisiä puolustusvoimissa

Tasavallan presiden  on 28. maaliskuuta 2014 pää änyt seuraavista kenraalin virkojen täy ämisistä sekä tehtävään
määräämisistä kenraalikunnassa.

Maavoimien komentaja, kenraaliluutnan  Raimo Jyväsjärvi on määrä y puolustusvoimien sotatalouspäälliköksi
1.7.2014 lukien. Hän on palvellut maavoimien komentajana heinäkuusta 2011. Aikaisemmin hän on palvellut muun
muassa Maavoimien materiaalilaitoksen johtajana, suunni elupäällikkönä ja maavoimaosaston apulaisosastopäällik-
könä Pääesikunnassa. Hän on myös opiskellut Na onal Defence University:ssä Yhdysvalloissa.

Uudeksi maavoimien komentajaksi on määrä y kenraalimajuri Seppo Toivonen 1.7.2014 lukien. Hän on palvellut
vuodesta 2010 erityistehtävässä Pääesikunnan suunni eluosastolla johtamassa puolustusvoimauudistuksen suun-
ni eluryhmää. Aikaisemmin hän on toiminut Monikansallisen keskisen taisteluosaston komentajana KFOR-
operaa ossa Kosovossa, Itäisen Maanpuolustusalueen operaa opäällikkönä ja Maavoimien operaa opäällikkönä.

Pohjois-Suomen so lasläänin komentaja, kenraalimajuri Jorma Ala-Sankila on määrä y maavoimien esikuntapäälli-
köksi 1.1.2015 lukien. Hän on palvellut Pohjois-Suomen so lasläänin komentajana lokakuusta 2013. Aikaisemmin hän
on palvellut muun muassa U n jääkärirykmen n ja Karjalan prikaa n komentajana sekä valmiuspäällikkönä Pää-
esikunnassa.

Maavoimien materiaalilaitoksen johtaja, kenraalimajuri Kyös  Halonen on määrä y pääesikunnan logis ikkapäälli-
köksi 1.1.2015 lukien. Hän on heinäkuusta 2011 toiminut Maavoimien materiaalilaitoksen johtajana. Hän on aikaisem-
min palvellut muun muassa Panssariprikaa n komentajana sekä Monikansallisen keskisen taisteluosaston komentaja-
na KFOR-operaa ossa Kosovossa.

Puolustusvoimien logis ikkapäällikkö, prikaa kenraali Timo Rotonen on määrä y Puolustusvoimien logis ikkalai-
toksen johtajaksi 1.1.2015 lukien. Hän on palvellut puolustusvoimien logis ikkapäällikkönä maaliskuusta 2012. Hän on
aikaisemmin palvellut muun muassa Helsingin ilmatorjuntarykmen n komentajana, maavoimien huoltopäällikkönä
Maavoimien Esikunnassa sekä Maavoimien Materiaalilaitoksen esikuntapäällikkönä (- 31.12.2007 Puolustusvoimien
materiaalilaitos).

Maavoimien operaa opäällikkö, prikaa kenraali Petri Hulkko on määrä y maavoimien esikuntapäälliköksi määrä-
ajaksi 1.9.2014 - 31.12.2014. Hän on palvellut maavoimien operaa opäällikkönä marraskuusta 2011. Aikaisemmin hän
on palvellut muun muassa maavoimien suunni elupäällikkönä, puolustusministerin so lasneuvonantajana sekä U n
jääkärirykmen n komentajana.

● Maavoimat julkis  Paikallispuolustusmallin

Maavoimien komentaja, kenraaliluutnan  Raimo Jyväsjärvi sekä Maavoimien operaa opäällikkö, prikaa kenraali Pet-
ri Hulkko esi elivät maanantaina 28. huh kuuta Puolustusvoimien Paikallispuolustusmallin Maavoimien esikunnassa
Mikkelissä.

Paikallisjoukot perustetaan osana puolustusvoimauudistusta. Paikallisjoukot ovat puolustusvoimien sodan ajan jouk-
koja. Poikkeusoloissa paikallispuolustuksen osana muita maavoimien operaa oita johtaa maavoimien komentaja joh-
toesikuntanaan Maavoimien esikunta.

Puolustusvoimissa tapahtuu



Nykyinen sodan ajan joukkojen jako koostuu opera ivisista joukoista ja alueellisista joukoista. Uusi sodan
ajan joukkojen jako rakentuu 1.1.2015 alkaen opera ivisista joukoista, alueellisista joukoista ja paikallisjoukoista. Poik-
keusoloissa paikallisjoukot organisoidaan paikallispataljooniksi.

Paikallisjoukot ovat paikallisiin taistelu- ja tukemistehtäviin käyte äviä sodan ajan joukkoja. Paikallisjoukkojen tehtä-
viä ovat muun muassa joukkojen perustaminen, alueen valvonta, kohteiden suojaaminen, erikoisjoukkojen vastainen
toiminta, yhteistoiminta siviiliviranomaisten kanssa sekä muiden joukkojen tukeminen ja paikallishuolto.

Paikallisjoukkoja voidaan käy ää myös normaalioloissa rajoitetus  muiden viranomaisten tukemiseen. Paikallisjouk-
koihin sijoitetaan toiminta-alueen hyvin tuntevia reserviläisiä. Paikallisjoukkojen koulu amisessa hyödynnetään laa-
jas  vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen resursseja sekä vapaaehtoisuu a.

Paikallisjoukkojen perustaminen mahdollistaa tehokkaammin reserviläisten osaamisen hyödyntämisen ja kehi ämisen
vaa viinkin tehtäviin. Paikallispataljoonissa reserviläisillä on esimerkiksi mahdollisuus sijoi ua aina korkeimpiin johto-
tehtäviin as .

Mahdolliset listaa koskevat kysymykset voi lähe ää osoi eeseen puolustusvoimat@mil.fi

● Suosi u SA-kuva.fi täy ää vuoden – luvassa päivitys

Maanpuolustuskorkeakouluun kuuluvan Tuotanto-osaston ylläpitämä SA-kuvagalleria ava in huh kuussa 2013. Maa-
ilmanlaajuises  suuren suosion saavu aneen kuvagallerian yksivuo sjuhla kansallisena veteraanipäivänä tuo muka-
naan uu a sisältöä, kun palvelu päivi yy yli 800 värivalokuvalla ja videomateriaalilla.

Kansallisen veteraanipäivän aatonaa ona 25. huh kuuta tuli kuluneeksi tasan vuosi SA-kuvagallerian julkistamisesta.
Kansainvälisellä mi apuulla ainutlaatuisessa avoimeen etoon perustuvassa kuvapalvelussa on vieraillut kuluneen
vuoden aikana maailmanlaajuises  yli miljoona kävijää. Yksi äisiä kuvalatauksia on kertynyt yli 31,3 miljoonaa.

Veteraanipäivän yhteydessä toteute ava päivitys tuo nähtäville yli 800 harvinaista ja historiallises  merki ävää väri-
valokuvaa jatkosodan ajalta. Joukossa on kuvia esimerkiksi Viipurin pommituksesta ja valtausparaa sta.
Värivalokuvien ohella sivuston hakupalvelu sisälly ää tuloksiin jatkossa myös Kansallisen audiovisuaalisen ins tuu n
ylläpitämässä Elonet-verkkopalvelussa olevat digitoidut puolustusvoimien uu skatsausvideot vuosilta 1940–1944.
Myös sivuston käyte ävyys päivi yy. Vierailijat voivat jatkossa hakea ja tarkastella teemapohjaista sisältöä esimerkiksi
keskeisimpien juhlapäivien aikaan.

Sivuston päivityksen myötä tuleva uusi sisältö ja lähes 160 000 jo esillä olevaa mustavalkovalokuvaa ovat vapaas  la-
da avissa ja käyte ävissä. SA-kuva.fi avautuu myös Kansallinen digitaalinen kirjasto -hankkeen kau a helpo amaan
esimerkiksi tutkijoiden työtä finna.fi-palvelussa. Kaikilla kuvagalleriassa vierailevilla on mahdollisuus jä ää kuviin lii y-
vää palaute a materiaalin tausta etojen lisäämiseksi.

Päivite y www.sa-kuva.fi avautui kansallisena veteraanipäivänä 27. huh kuuta 2014.

Lue lisää SA-kuva-arkistosta ar kkelista SA-kuva-arkisto johda aa kuvien maailmaan. (www.bit.ly/SA-kuva)

Puolustusvoimissa tapahtuu



● Merisotakoulun pitkä koulutuspurjehdus alkoi 5.5.

Merisotakoulun koulutuspurjehdus suuntautuu tänä vuonna Pohjois-Atlan lle ja Välimerelle. Purjehdus tehdään mii-
nalaiva Uusimaalla.

Koulutuspurjehduksella koulutetaan merikade eja, aliupseereja sekä miinalaiva Uusimaan henkilöstöä ja varusmiehiä.
Purjehdus on noin kuuden viikon mi ainen (5.5.–16.6.), ja matkalla pysähdytään Oslossa 9.–12. toukokuuta, Barcelo-
nassa 23.–26. toukokuuta ja Karlskronassa 6.-9. kesäkuuta.

Oslossa osallistutaan Norjan merivoimien 200-vuo sjuhlallisuuksiin, Barcelonaan tehdään tavanomainen huoltokäyn ,
ja Karlskronassa on Baltops 2014 -harjoituksen satamavaihe.

Toimitukselle edoksi: Matkan vaiheita voi seurata 5.5. alkaen osoi eessa www.puolustusvoimat.fi/
koulutuspurjehdus2014

● Lähes 30 kone a operoi Suomen taivaalla Kanki-harjoituksessa toukokuussa

Ilmavoimat järjestää 12.–16. toukokuuta Kanki-lentotoimintaharjoituksen Rissalan ja Rovaniemen tukikohdissa. Harjoi-
tusalueena on Kuopion ja Rovaniemen välinen alue, rajoi uen itäpuolella Suomen valtakunnan rajaan ja länsipuolella
Jyväskylä - Rovaniemi -akselille.

Harjoituksessa lennetään lentokoulutusohjelmien mukaisia lentoja kahdellakymmenellä Horne lla ja kuudella Hawkil-
la päivi äin kello 10.00–21.00 välisenä aikana. Lentotoiminta pää yy perjantaina 16. toukokuuta kello 19.00 mennes-
sä.
Harjoitukseen sisältyy matalalentotoimintaa. Lentokoneet käy ävät harjoituksessa soihtuja, jotka voivat näkyä taivaal-
la kirkkaina muutaman sekunnin kestävinä valoilmiöinä.

Lentotoiminnasta aiheutuva melu voi aiheu aa häiriötä, jota pyritään väl ämään suuntaamalla toiminta harvaan asu-
tuille alueille. Lentoaseman lähialueella noudatetaan melua vähentäviä lentomenetelmiä aina, kun se on mahdollista.

Toimitukselle edoksi: Lisä etoja harjoituksesta antaa tarvi aessa harjoituksen johtaja evers luutnan  Samuli Niemi,
p. 0299 800 (vaihde).

● Puolustusvoimien Urheilukoulu siirtyy Kaar n jääkärirykmen in

Urheilukoulu siirtyy Kaar n jääkärirykmen n alaisuuteen 1.1.2015 alkaen Santahaminaan.  Kuusi lumilajia
(ampumahiihto, hiihtosuunnistus, lumilautailu, maastohiihto, mäkihyppy ja yhdistetyn hiihto) aloi avat Kainuun pri-
kaa ssa Kajaanissa.

Toimitukselle edoksi: Urheilukoulun toiminta Lahdessa pää yy vuoden 2014 jälkeen, kun Hämeen rykmen  lakkau-
tetaan osana puolustusvoimauudistusta. Ensimmäinen saapumiserä III/14 astuu palvelukseen Santahaminassa ja Kai-
nuussa 2.6. Muutoksen toinen vaihe on 1.10., kun loput Urheilukoulun henkilöstöstä siirtyy Santahaminaan vastaan-
o amaan 29.9. aloi avan saapumiserän

Muutoksen myötä kiinnostus Urheilukoulua kohtaan on kasvanut. Hakijamäärät ovat nousseet sekä yhteistyötä on i-
viste y sidosryhmien kanssa. Yhteistyötä on kehite y yhdessä mm. Suomen Olympia-komitean huippu-
urheiluyksikön, pääkaupunkiseudun urheiluakatemia URHEAn, Vuoka -Ruka Urheiluakatemian sekä Helsingin kau-
pungin ja eri lajilii ojen kanssa.

Puolustusvoimissa tapahtuu



● Kenraalin virkaan nimi ämisiä puolustusvoimissa

Val oneuvosto on yleisistunnossaan 8.5.2014 pää änyt esi ää Tasavallan Presiden lle seuraavia kenraalin virkaan ni-
mi ämisiä puolustusvoimissa:
- Pääesikunnan suunni eluosaston apulaisosastopäällikkö, evers  Jari Kallio (s.1961) nimitetään kenraalin virkaan
1.8.2014 lukien viiden vuoden määräajaksi.

- Ilmasotakoulun johtaja, evers  Petri Tolla (s.1962) nimitetään kenraalin virkaan ajaksi 1.7.2014-31.7.2017.

- Kainuun Prikaa n komentaja, evers  Jukka Sonninen (s.1960) nimitetään kenraalin virkaan 1.7.2014 lukien viiden
vuoden määräajaksi.

Lisä etoja puolustusministeriössä antaa henkilöstöjohtaja Jari Kajavirta puh. 0295 140430..

Lue lisää: h p://www.defmin.fi/?9_m=5879&s=8&l=fi

Puolustusvoimissa tapahtuu



Vuonna 1974 olin ensimmäistä kertaa Ha uvaarassa Tii alan talon maise-
massa seuraamassa Hämeen Ratsurykmen n vuosipäivää. Tuolloin ryk-
men  vie  Ha uvaaran taistelun kolma akymmene ä muistopäivää,
taistelusta oli kulunut tasan kolmekymmentä vuo a ja 30-vuo sesta ko -
sodasta silloin moni leikillään puhuikin.
30.7.1974 oli paikalla vielä runsaas  taisteluun osallistuneita, Hova alan
kallion muistolaatalle kokoontuneet aseveljet ovat nelirivissä, taistelua
johtanut luutnan  Voi o Niskanen komentaa:”Eskadroona, asento!” ja
yksin lukien, kuusikymmentä kahdeksan jalkaparia kalah  yhteen. Eivät
kaikki olleet ensimmäisestä eskadroonasta, mukana olivat muutkin Ha u-
vaaran taistelu ellä mukana olleet.
Tuolloin kuulin liki auten sia kertomuksia taisteluista. Kirjailija, taistelus-

sa mukana ollut Eero Tuomaala joutui moneen kertaan seli ämään aseveljilleen juuri ilmestyneen romaaninsa to-
denperäisyy ä. Ja kyllä se todeksi perustelujen jälkeen tunnuste in, vaikka moneen kertaan kuuli maininnan, ”siitä
et ollut mitään kirjo anu”.
Vuodet kuluivat, kävin vuosipäivinä kuulemassa ja oppimassa, kertomuksia tuli lisää: noistahan saa kokonaisen kirjan.
Neljäkymmentä vuo a siihen kului, liki kaikki kertojat ovat saapuneet viimeiseen iltahuutoon, olkoon tämä postuu-
mina ja kiitoksena heille.
Nyt ilmestyvä kirja perustuu sekä kuultujen kertomusten muis inpanoihin, taisteluissa mukana ollei en luentoihin,
taistelunäytösten käsikirjoituksiin ja ennen kaikkea HRR:n ja Ratsuväkiprikaa n sotapäiväkirjoihin. Päiväkirjojen teks-
tejä olen käy änyt sellaisenaan, sillä ne ovat niin to a kuin kirjanpitäjä on halunnut ne muis in panna. Lukuisat liite-
kuvat, muis lappujen jäljennökset, ryppyiset tai nuhruiset kar apiirrokset, mitä ömän pienet repliikit lappujen reu-
noissa, kaikki ne kertovat siitä hetkestä ja silloin kirjoi ajalle tärkeän, todessa olevan ajatuksen.
Kuvia on runsaas , kiitos Taistelijantalon näy elyi en kokoajille ja kaikille, jotka ovat kuviaan lahjoi aneet talon ko-
koelmiin. Pääosin kuvat ovat SA-Kuvia, suurin osa niistä on ollut joskus talolla näy eillä. Monessa kirjan kuvassa on
SA-Kuvan logo, vaikka sama kuva on ollut Taistelijantalon näy elyissä jo vuosia, tämä siksi, e ä näy elyn kehystetys-
tä kuvasta näin olen saanut paremman kirjakuvan. Aivan viimeisimmät kuvat olen o anut vapaaseen käy öön luva-
tusta Puolustusvoimien SA-aineistosta.

Kirja on 240 sivuinen ja se on kirjoite u HRR:n näkökulmasta. Kirjassa on runsaas  kuvia, myös luovutetun alueen
taistelupaikoilta 2000-luvulla. Se on etynlainen tutkimus, perustuen pitkäl  sotapäiväkirjoihin, henkilöhaasta elui-
hin, muisteluihin, sekä monipuolises  jo julkaistuun kirjallisuuteen. Kirjan kustantaa Ilomantsin valokuvausseura, jo-
ka on tehnyt useita valokuvanäy elyitä Ilomantsi taisteluista, joita on pysyväs  esillä muun muassa Taistelijantalolla
Ha uvaarassa, sekä Kainuun Prikaa ssa Kajaanissa.

Kirja ilmestyy elokuussa viikolla 32 ja julkistamis laisuus on Ha uvaarassa Taistelijantalolla juhlien retkipäivänä
9.8.2014.

Kirjoi aja: Ma  Kallio, Varpukuja 7, 82900 Ilomantsi
ma .kallio@pp.inet.fi

Hämeen Ratsurykmen  Ilomantsissa
Ha uvaaran taistelusta Kon olahden asemalle

Ma  Kallio
Ilomantsin valokuvausseura 2014



Hamina Ta ooseen soi okunnat kuudesta eri maasta

Haminan ympyrät täy yvät jälleen kansainvälisestä tunnelmasta heinä-elokuun vaihteessa, kun so lasmusiikkifes vaali Hamina
Ta oo 2014 kokoaa yhteen soi okunnat kuudesta eri maasta: Suomesta, Norjasta, Saksasta, Iso-Britanniasta, Venäjältä sekä Japa-
nista.  Soi okunnat esiintyvät Hamina Ta oon marssishow-esityksissä, Ta oo-paraa ssa sekä eri kokoonpanoin mm. ilmaisissa
Puistokonserteissa.

Ensimmäistä kertaa Hamina Ta oon historiassa marssishow’n avausnumero kokoaa estradille kaikki suomalaiset so lassoi okun-
nat. Soi okunnat esiintyvät uusi uina, täysikokoisina so lassoi okun na, musiikkievers luutnan  Elias Seppälän johdolla. Suo-
malaisista soi okunnista oman kuviomarssiesityksensä antavat vii ä keisaria ja kaikkia itsenäisen Suomen presiden ejä palvellut
puolustusvoimien edustussoi okunta, 195-vuo as Kaar n soi okunta sekä Puolustusvoimien Varusmiessoi okunta. Puolustus-
voimien Varusmiessoi okunta ja kivääriryhmä edustavat asevelvollisuusjärjestelmämme korkeaa osaamista ja suoritustasoa. Va-
rusmiessoi okunta on noussut eri äin kysytyksi maailman suurimmilla Ta oo-areenoilla ja hurmannut viimeksi mm. Modenassa
vuonna 2011, Baselissa vuonna 2012 ja Moskovassa vuonna 2013.

Norjasta Haminaan tulee His Majesty The King’s Guard:n soi okunta ja kivääriryhmä 130 soi ajan kokoonpanolla. – Hamina
Ta oossa ei ole aikaisemmin nähty näin isoa kokoonpanoa yhdeltä soi okunnalta. Varmas  Norjan kuviomarssiesitykset tulevat
olemaan näy ävät Bas onin areenalla, Haminan Ta oon toiminnanjohtaja Hannu Kaukiainen sanoo.

Iso-Britannian vuosisataisia so lasmusiikkiperinteitä, sekä kuninkaallista tykistöä Hamina Bas onissa edustaa The combined Band
of the Lancashire Ar llery and The Duke of Lancaster's Regiment. Saksasta Hamina Ta oon vieraaksi saapuu Heeresmusikkorps
Koblenz. Moskovan ja Leningradin so laspiirit sekä Venäjän Pohjoinen- ja Itämeren laivasto yhdistyivät vuonna 2010. Uuden ja
suuren kokonaisuuden virallisena edustusorkesterina Haminaan saapuu Venäjän Län sen so laspiirin esikunnan keskussoi okun-
ta

Kaukaisin soi okunta tulee Japanista. Japanin val on edustusorkesteri, 50 henkilön vahvuinen Japanin itsepuolustusvoimien kes-
kusso lassoi okunta, saapuu ensimmäistä kertaa Eurooppaan. – Olen iloinen, e ä Japanin tulo Haminaan järjestyi nopeas . Suuri
ansio orkesterin saamiseen ensimmäistä kertaa Eurooppaan esiintymään oli asiaa eteenpäin vieneellä Japanin Suomen suurlä-
he läällä, toteaa Hannu Kaukiainen. – Samalla japanilaisten osallistuminen takaa fes vaalille eksoo sen säväyksen estyneen Tri-
nidad & Tobagon orkesterin lalle, Kaukiainen lisää.

Lisä etoja:

Hannu Kaukiainen
Toiminnanjohtaja
hannu.kaukiainen@hamina.fi
puh. 040 199 1348



Kesäkuu 2014

Ke 4.6. Perinteinen kaikkien maanpuolustajien lippujuhlapäivän buffet Ritarihuoneella klo 17.30-19.30.
Lippujen laus: toimisto@mpkl.fi tai 040 554 8805 viimeistään 23.5. !!

Heinäkuu 2014

Liiton toimisto on sulje una 23.6 - 4.8. Puhelin ja sähköpos  toimivat.

Syyskuu 2015

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

Maanpuolustuskiltojen liiton toimintakalenteri 2014


