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1. LIITON 1. VARAPUHEENJOHTAJA VUOSIKSI 2015-2016

Edellisestä edo eesta jäi pois maininta, e ä Tampereella pidetyssä lii okokouksessa vali in liiton 1. varapuheenjoh-
tajaksi vuosiksi 2015-2016 Marko Patrakka. Patrakka vali in uudelleen. Hän on So laspoliisieskadroona Lahden Killan
sekä Ratsumieskillan jäsen.

2. VALTIOLLISET KUNNIAMERKIT JA KILTARISTIT 4.6.  MUUT HUOMIONOSOITUKSET

TASAVALLAN PRESIDENTIN ANTAMAT KUNNIAMERKIT 4.6.

Suomen Leijonan Ritarikunnan I luokan ritarimerkki (SL R I)
Boström Per-Elof, kouluneuvos, Vaasan kiltapiiri ry, Kris inankaupunki

Suomen Leijonan Ritarikunnan I luokan ritarimerkki (SL R)
Aro Mar , pankinjohtaja, JR 56 ja 60 Kilta ry, Uusikaupunki

Suomen Valkoisen Ruusun Ritarikunnan ansioris  (SVR ar)
Rajaniemi Vilho, yliluutnan , Pohjois-Suomen Tykkimieskilta ry, Oulu

Suomen Leijonan Ritarikunnan ansioris  (SL ar)
Leh mäki Erkki, konemestari, Pohjanlahden Laivastokilta ry, Vaasa
Patrakka Marko, toiminnanjohtaja, So laspoliisieskadroona Lahden Kilta ry, Lah
Saarinen Juhani, kauppias, Riihimäen Seudun Tykistökilta ry, Riihimäki

PUOLUSTUSMINISTERIN MYÖNTÄMÄT KILTA-ANSIOMITALIT 4.6.

Nimi, mitalin nro, eli, kilta, ko paikka

Askola Jouko, 1291, toimitusjohtaja, Laivaston Sukeltajakilta ry, Nummela
Hakala Heimo, 1292, merkonomi, JR 56 ja 60 Kilta ry, Uusikaupunki
Jun la Timo, 1293, lippueamiraali, puolustusministeriö, Helsinki
Koivuaho Per , 1294, rakennusinsinööri, Pirkka-Hämeen Pioneerikilta ry, Ylöjärvi
Korpimies Pen , 1295, yliluutnan , Lahden Seudun Tykistökilta ry, Lah
Lappalainen Ma , 1296, kapteeni, Kankaanpään Seudun Tykistökilta ry, Kangasala
Lindberg Reijo, 1297, veturinkulje aja, Riihimäen seudun Tykistökilta ry, Riihimäki
Lindberg Jarmo, 1298, kenraaliluutnan , pääesikunta, Helsinki
Nurminen Seppo, 1299, luutnan , Mi amies- ja Topografikilta ry, Kankaanpää
Paavola Juha, 1300, so lasmestari, Kymen Jääkäripataljoonan Kilta ry, Hamina
Paukkunen Ari, 1301, rakennusmestari, Pirkka-Hämeen Pioneerikilta ry, Hämeenkyrö
Piippo Jorma, 1302, toimitusjohtaja, Autojoukkojen Helsingin Kilta ry, Helsinki
Piipponen Heikki, 1303, junamies, Riihimäen seudun Tykistökilta ry, Riihimäki
Pir koski Pasi, 1304, kapteeni, Hämeen Jääkärikilta ry, Hämeenlinna
Pohjola Pen , 1305, diplomi-insinööri, Mi amies- ja Topografikilta ry, Kirkkonummi
Rajala Arto, 1306, yri äjä, So laspoliisieskadroona Lahden Kilta ry, Nastola
Renwall Ronny, 1307, ylivääpeli, So laspoliisieskadroona Lahden Kilta ry, Lah
Riikonen Raimo, 1308, evers luutnan , 21. Prikaa n Perinneyhdistys ry, Espoo
Ruohosenmaa Risto, 1309, so lasmestari, Hämeen Jääkärikilta ry, Valkeakoski
Ruokoski Paavo, 1310, so lasmestari, Kankaanpään Seudun Tykistökilta ry, Kankaanpää
Ruuskanen Jorma, 1311, teknikkokapteeni, Vammalan Seudun Tykistökilta, Sastamala



Salonen Kalervo, 1312, kaupungingeodee , Mi amies- ja Topografikilta ry, Pori
Seppä Markku, 1313, majuri, Kymen Jääkäripataljoonan Kilta ry, Hamina
Seppälä Jussi, 1314, metsänhoitaja, Ratsumieskilta ry, Helsinki
Snäll Arto, 1315, hammaslääkäri, Helsingin Laivastokilta ry, Helsinki
Torikka Aarno, 1316, insinöörievers luutnan , Lentovarikon Kilta ry, Vesilah
Tuominen Kai, 1317, koulutusvastaava, Saaristomeren Merivar oston Kilta ry, Rauma
Tuunanen Pekka, 1318, toiminnanjohtaja, Maanpuolustuskoulutusyhdistys, Jyväskylä
Vento Timo, 1319, toimitusjohtaja, So laspoliisieskadroona Lahden Kilta ry, Lah
Virta Armas, 1320, faktori, Mi amies- ja Topografikilta ry, Noormarkku
Yläkorpi Antero, 1321, It-asiantun ja, Mi amies- ja Topografikilta ry, Vantaa

KILTALAISTEN SAAMAT SOTILASANSIOMITALIT 4.6.

Mikkola Pauli, puheenjohtaja, Maanpuolustuskiltojen lii o ry, Kirkkonummi
Suhonen Seppo, rakennusinsinööri, Pohjan Pioneerikilta ry, Oulu
Patrakka Marko, toiminnanjohtaja, So laspoliisieskadroona Lahden Kilta ry, Lah

LIITTOHALLITUKSEN MYÖNTÄMÄT HOPEISET KILTARISTIT 4.6.

Ahola Seppo Hämeen Jääkärikilta ry
Blomster Teemu So laspoliisieskadroona Lahden Kilta ry
Ellilä Iikka Pioneeriaselajin Lii o ry/Pohjan Pioneerikilta ry
Elo Peter Pioneeriaselajin Lii o ry/Pohjan Pioneerikilta ry
Gayer Patrik Puolustusministeriö
Hautala Jorma Ilmavoimien Kiltalii o ry/Lentovarikon Kilta ry
Heinonen Ari Karjalan Prikaa n Kilta ry
Hellqvist Jerry So laspoliisieskadroona Lahden Kilta ry
Hellqvist Tim So laspoliisieskadroona Lahden Kilta ry
Kivinen Erkki Pirkanmaan kiltapiiri ry
KoivistoOlli-Pekka Porin prikaa n kilta ry
Kolho Olli Karjalan Prikaa n Kilta ry
Kon o Janne Oulun So laspoliisikilta ry
Kuusinen An So laspoliisieskadroona Lahden Kilta ry
Meskanen Per Laivaston Sukeltajakilta ry
Mäkelä Lasse Karjalan Prikaa n Kilta ry
Mäkipää Esko Tykistöprikaa n Kilta ry/Vammalan Seudun Tykistökilta
Ojala Sirkka Tykistöprikaa n Kilta ry/Vammalan Seudun Tykistökilta
Ojanen Ossi Mi amies- ja Topografikilta ry
Paakkola Kari Pioneeriaselajin Lii o ry
Piipponen Mikko Laivaston Sukeltajakilta ry
Pyykkö Vesa So laspoliisieskadroona Lahden Kilta ry
Pölönen Pauli Karjalan Prikaa n Kilta ry
Rajala Satu Maanpuolustusnaisten Lii o ry
Rämäkkö Esa Ilmavoimien Kiltalii o ry/Lentosotakoulun Kilta ry
Saarikallio Simo Porin prikaa n kilta ry
Saarinen Seppo Reserviratsastajat ry
Savola Yrjö Vaasan kiltapiiri ry
Sillanpää Ma Porin prikaa n kilta ry
Tahko Ma Laivaston Sukeltajakilta ry



Tarkiainen Risto Reserviläisurheilulii o ry
Telkkinen Jukka Karjalan Prikaa n Kilta ry
Vaara Rebecka Karjalan Prikaa n Kilta ry
Valta Asko Puolustusministeriö
Vanhanen Toivo Mi amies- ja Topografikilta ry

LIITTOHALLITUKSEN MYÖNTÄMÄT PRONSSISET KILTARISTIT 4.6.

Härkönen Armas 21. Prikaa n Kilta ry
Nygren Otso 21. Prikaa n Kilta ry
Remsu Markku Autojoukkojen Helsingin Kilta ry
Remsu Erja Autojoukkojen Helsingin Kilta ry
Lyy käinen Sirkka Hämeen Jääkärikilta ry
Saarinen Risto Hämeen Jääkärikilta ry
SalmelaPekka Hämeen Jääkärikilta ry
Alanko Jarmo Ilmavoimien Kiltalii o ry/Ilmasotakoulun Kilta ry
Seeve Per Ilmavoimien Kiltalii o ry/Lentosotakoulun Kilta ry
Hallenberg Tuomas Karjalan Prikaa n Kilta ry
Kainulainen Ari Karjalan Prikaa n Kilta ry
Mikkonen Riku Karjalan Prikaa n Kilta ry
Rantanen Taru Karjalan Prikaa n Kilta ry
Rouvinen Jarmo Karjalan Prikaa n Kilta ry
Suninen Taru Karjalan Prikaa n Kilta ry
Ristkari Ilkka Lahden Seudun Tykistökilta ry
Pelto Juha Pioneeriaselajin Lii o ry/Keski-Suomen Pioneerikilta ry
Pir maa Jari Pioneeriaselajin Lii o ry/Keski-Suomen Pioneerikilta ry
Juu nen Jarmo Pioneeriaselajin Lii o ry/Pohjan Pioneerikilta ry
Sarvela Armas Pohjanlahden Laivastokilta ry
Heikkilä Lauri Porin prikaa n kilta ry
Poso Juhani Porin prikaa n kilta ry
Rohkimainen Tauno Porin prikaa n kilta ry
Ala-Talo Aino Tykistöprikaa n Kilta ry/Vammalan Seudun Tykistökilta
Ketola Heli Tykistöprikaa n Kilta ry/Vammalan Seudun Tykistökilta
Lappalainen Ter u Tykistöprikaa n Kilta ry/Vammalan Seudun Tykistökilta

MAANPUOLUSTUS-YHTEINEN ASIAMME -MITALI PUUALUSTALLA

Kiltaveli Jaakko Valve  75 vuo a 27.4.2014
Kiltaveli Aimo Ha ula Ha ula Aimo 70 vuo a 19.5.2014

TAHTOA JA TEKOJA -MITALI PUUALUSTALLA

Riihimäen Seudun Tykistökilta 50 vuo a 6.4.
Mi amies- ja Topografikilta ry 50 vuo a 11.6.

MAANPUOLUSTUSKILTOJEN LIITON PÖYTÄSTANDAARI

Vaasan kiltapiiri ry - Vasa Gillesdistrikt rf 20 vuo a 12.4.



3. TOIMISTON AUKIOLOAIKA KESÄLLÄ

Liiton toimisto on kesälomien takia sulje u  23.6. - 3.8. Sähköpos  kuitenkin kulkee, mu a sitä ei väl ämä ä lueta
joka päivä.

4. OHJE VALTIOLLISISTA KUNNIAMERKEISTÄ

Muis n virkistämiseksi tämän edo een lii eenä on ohje val ollisten kunniamerkkien hakemisesta.
Ohje on koo u ritarikun en ja puolustusministeriön ohjeista. Pyydän jakamaan lii eenä olevan ohjeen kaikille killan
hallituksen ja paikallisosastojen hallitusten jäsenille.
Mikään ei myöskään estä lai amasta ohje a edoksi killan jäsenille esim. jäsenkirjeen mukana. Ohjeen saa minulta
tarvi aessa myös sähköpos lla.

5. UUDEN JÄSENREKISTERIN TILANNE. JÄSENMAKSUJEN PERINTÄ.

Jäsenrekisteri ei ole vielä lopullises  valmis . Siihen on tulossa vielä viilauksia mm. rapor eihin. Näillä näkymillä jäsen-
rekisteri on täydessä iskussa syyskuun alkuun mennessä. Maanpuolustuskiltojen liiton jäsenrekisteriin hankitaan iPost
mahdollisuus eli samanlainen kuin vanhassa Sebacon-rekisterissä oli. Tämä helpo anee jäsenkirjeiden lähe ämistä
sellaisille jäsenille, joilla ei ole sähköpos a. Tiedotan asiasta kiltoihin, kun iPost mahdollisuus on käyte ävissä.

Muistutan, e ä jäsenrekisteriä hoitaa Päivi Ruusuvuori p. (09) 4056 2010 tai jasenasiat@maanpuolustusrekisteri.fi
Kaikki kyselyt, muutokset, kommen t, jäsenmaksuasiat jne. on ohja ava Päiville. Voi e edo aa asian myös jäsenil-
lenne.

Keväällä muutamat killat ja jotkut kiltojen paikallisosastot ovat itse keränneet jäsenmaksut jäseniltään. Ensi vuonna jä-
senmaksujen perintä myös edellä maini ujen osalta tapahtuu keskitetys  liiton toimesta.
Jos joku jäsenkilta tai killan paikallisosasto ei hyväksy tätä lii okokouksen tekemää päätöstä, niin pyydän ilmoi amaan
siitä kirjallises  minulle 15.8. mennessä.

Hyvää ja aurinkoista juhannusta!

Toivotan kaikille kiltalaisille
aurinkoista ja lämmintä ke-
sää!

Henry Siikander
toiminnanjohtaja

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



KUVASATOA 4.6. JÄRJESTETYSTÄ LIITON PERINTEISESTÄ BUFFETTILAISUUDESTA RITARIHUONEELLA

Puheenjohtaja Pauli Mikkola vaimoineen, kenraaliluut-
nan  Jarmo Lindberg, lippueamiraali Timo Jun la, toi-
minnanjohtaja Pekka Tuunanen (MPK), varapuheenjohta-
ja Aaro Mäkelä (RUL).

Buffe laisuuden vanhin osallistuja, laivaston lo a Anna-
Liisa Inhamaa-Häkkinen saa ajana liiton 2. varapuheen-
johtaja Arno Hakkarainen.

Tilaisuudessa oli myös tanskalaisten edustus. Vasemmalla
Helsingin Laivastokillan puheenjohtaja Lars Eklund vierel-
lään tanskalainen kiltaveli Ib Ke ler. Ke ler on osallistu-
nut useille pohjoismaisille kiltapäiville.

Val ollisilla kunniamerkeillä, kilta-ansiomitaleilla ja kilta-
risteillä palkitut.

Ritarihuoneen juhlavassa ympäristössä rii ää ihmeteltä-
vää.

Puolustusvoimien tuleva komentaja kenraaliluutnan
Jarmo Lindberg pitämässä kiitospuhe a huomionosoitus-
ten jaon jälkeen.
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Tämä kunniamerkkiohje perustuu puolustusministeriön ja ritarikuntien kunniamerkkkiohjeisiin.

Ohje kunniamerkkiehdotuslomakkeen täyttämiseen

Ehdotusten perusteet

Kunniamerkin saaminen edellyttää Suomen Valkoisen Ruusun (SVR) ritarikunnanohjesäännön mu-
kaan ansioituneisuutta isänmaan palveluksessa ja Suomen Leijonan (SL) ritarikunnan perustamis-
asetuksen mukaan huomattavia siviili- ja sotilaallisia ansioita.
Ehdotusten tulee perustua sääntöjen tarkoittamiin henkilökohtaisiin ansioihin. Virka- ja palvelusvuo-
det eivät sinänsä voi olla kunniamerkin myöntämisen perusteena. Toisaalta on myös muistettava,
ettei kunniamerkkiin oikeuttavia ansioita yleensä voida saavuttaa lyhytaikaisen toimintakauden ai-
kana. Ehdotusta ei saa myöskään tehdä yksinomaan virka tai muun aseman perusteella, esimerkiksi
vain siitä syystä, että toisille vastaavassa asemassa oleville on myönnetty kunniamerkki.
Ensisijaisena lähtökohtana ovat ne keskitason yläpuolella olevat ansiot, jotka asianomainen on
osoittanut omalla ammattialallaan tai huomattavissa yhteiskunnallisissa tehtävissä. Edellytyksenä
on lisäksi hyvämaineisuus ja myös halu ottaa vastaan kunniamerkki. Aloitteentekijän tuleekin ennen
ehdotuksen tekemistä ottaa selvää siitä, onko asianomainen halukas ottamaan kunniamerkin vas-
taan, jos sellainen hänelle myönnetään.

Toisen kunniamerkin saaminen edellyttää aina saajan virka-aseman, toimenkuvan tai työtehtävän
muuttumista entistä vaativammaksi ja henkilön erityistä ansioituneisuutta uusissa tehtävissään.

Ehdotuslomakkeen ensimmäinen sivu

1. Henkilötiedot
Kohtaan ”Virka, toimi tai ammatti” laitetaan henkilön sen hetkinen tehtävä (esim. osastopäällikkö,
varastonhoitaja). Jos henkilö on jäänyt tehtävästään eläkkeelle, laitetaan tehtävänimikkeen perään
sana eläkkeellä . Esim: Osastopäällikkö, eläkkeellä
Kohtaan ”Valtion/kunnan/yksityisen palveluksessa alkaen” laitetaan vuosiluku, jolloin henkilö on
aloittanut työuransa.
Kohtaan ”Nykyinen palkkausluokka, jos julkisessa palveluksessa” laitetaan valtion tai kunnan palk-
kausluokka, jos henkilö on julkishallinnon palveluksessa.

Valtiolliset kunniamerkit myönnetään ansioista. Liiton kautta menevissä kunniamerkkiehdotuksissa
se tarkoittaa ensisijaisesti ansioita kiltatoiminnassa ja vapaaehtoisessa maanpuolustustyössä.
Ehdotus tulee täyttää käyttäen kunniamerkkien ehdotuslomaketta. Vapaudenristin ehdottamiseen
on oma lomake (lomakkeet löytyvät ritarikuntien internetsivuilta). Lomake täytetään sähköisesti sen
takia, että toimisto pystyy korjaamaan mahdolliset kirjoitus- ja muotovirheet. Toimistossa ei ole re-
sursseja ”puhtaaksi kirjoittamiseen” jos lomake lähetetään vain paperiversiona.
Lomake on lähetettävä sähköisessä muodossa liiton toimistoon toiminnanjohtajalle osoitteella:
toiminnanjohtaja@mpkl.fi.
Lomaketta ei allekirjoita yhdistys, vaan ehdottaja on Maanpuolustuskiltojen liitto ry ja allekirjoittaja
liiton puheenjohtaja, joten se kohta jätetään tyhjäksi.
Jäsenkillan hallituksen on lähetettävä kunniamerkkiehdotuksensa Maanpuolustuskiltojen liiton toi-
mistoon siten, että ne ovat perillä viimeistään 15.1. vuosittain.
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Kohtaan ”Nykyisessä virassa tai toimessa alkaen” laitetaan vuosiluku, jos henkilö on vielä työelä-
mässä. Jos henkilö on eläkkeellä, kohta jätetään tyhjäksi.

2. Tarkka perustelu
Tämä kohta näyttää tuottavan eniten vaikeuksia. Jos henkilö on aikaisemmin saanut valtiollisen
kunniamerkin, niin sen myöntämisen jälkeen on hänelle täytynyt tulla lisää ansioita ja vastuunalai-
sempia tehtäviä.

Esimerkki: henkilö on saanut Suomen Leijonan Ritarikunnan Ritarimerkin (SL R) v. 2000 ansioistaan
kiltatoiminnassa ja vapaaehtoisessa maanpuolustustyössä. Hänelle ehdotetaan v. 2010 Suomen
Valkoisen Ruusun Ritarikunnan Ritarimerkkiä (SVR R). Vuosina 2001-2009 hänelle on täytynyt ker-
tyä lisää ansioita (=toimintaa luottamustehtävissä, kouluttajana, erilaisten projektien johtajana jne.).
Pelkästään vanhoilla, vuoteen 2000 päättyvillä ansioilla on kunniamerkkiä turha lähteä ehdotta-
maan. Ansioiksi eivät myöskään riitä pelkät jäsenyydet lukemattomissa maanpuolustusyhdistyksissä
vuosina 2001-2009.
Tämä kohta on ehdottomasti täytettävä perustellen lyhyesti ja suorasanaisesti ehdokkaan ansiot.
Perusteluksi ei riitä esim. "pitkäaikainen ja ansiokas palvelu yhdistyksessä". Kohtaan ei merkitä luet-
teloa ehdokkaan virka-, työ- tai luottamustehtävistä, ne merkitään sivun kääntöpuolelle. Jos ehdokas
on aikaisemmin saanut SVR- tai SL -kunniamerkin, perusteluissa tulee korostaa ehdokkaan sen
jälkeisiä ansioita.

Perusteluiksi ei myöskään laiteta niitä tehtäviä vuosilukuineen, joissa henkilö on toiminut. Ne laite-
taan toiselle sivulle kohtaan ”Koulutus, pää- ja sivutoimet, luottamustehtävät ym. toiminta.” Tarkka
perustelu on sanallinen kertomus siitä, mitä henkilö on saanut aikaan. Se ei ole tehtäväluettelo vuo-
silukuineen.

Perustelu voisi olla esimerkiksi tällainen:
”Kalle Kiltalainen on toiminut erittäin ansiokkaasti vapaaehtoisen maanpuolustuksen hyväksi ja
maanpuolustushengen kasvattamiseksi koko pääkaupunkiseudun alueella. Hänen toimintansa ja
toiminnan tulokset ylittävät moninkertaisesti tavanomaisen toimintatason. Kiltalainen on ansioitunut
maanpuolustaja, joka pyyteettömästi on uhrannut aikaansa vapaaehtoiselle maanpuolustukselle.
Ohjuskillan hallituksen jäsenenä Kiltalainen on käynnistänyt projekteja, joilla yhdistyksen jäsenmää-
rä on kasvanut kaksinkertaiseksi lyhyessä ajassa. Toiminnallaan hän on nostanut Ohjuskillan yhdek-
si maamme eturivin killoista. Maanpuolustuskiltojen liitto on valinnut Ohjuskillan kaksi kertaa Vuo-
den Killaksi hänen puheenjohtajuusaikanaan.
Ohjuskilta on Kalle Kiltalaisen ansiosta luonut läheiset suhteet muiden pohjoismaiden vastaaviin
yhdistyksiin. Hänen ansiostaan kilta on pystynyt järjestämään useita korkealaatuista ohjusasejärjes-
telmäseminaareja yhteistoiminnassa puolustusvoimien ja alan asiantuntijoiden kanssa. Uudenmaan
Kiltapiirin hallituksessa Kiltalainen on saanut killat ja alueella toimivat eri maanpuolustusyhdistykset
kaikkia maanpuolustajia hyödyntävään yhteistoimintaan ja siten kohotettua myös sekä kilta- että
maanpuolustushenkeä.
Kiltalainen on myös osallistunut aktiivisesti Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen kurssitoimintaan
kouluttajana. Hän on toiminut kouluttajana vuosittain useilla ohjus- ja viestikurssilla. Hän on ollut
ideoijana ja kurssinjohtajan apulaisena tehtävänään suurten harjoitusten yleisjärjestelyiden ohella
hyvän ja rehdin maanpuolustus- sekä yhteishengen luominen ja ylläpitäminen.
Kalle Kiltalainen on aktiivinen maanpuolustaja, jolle isänmaamme puolustaminen on sydämen asia.”
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Ehdotuslomakkeen toinen sivu

Lomakkeen kääntöpuolelle kirjoitetaan henkilön koulutus, työpaikat ja tehtävät vuosineen (esim.
2001-edelleen tai 2000-2008), luottamustoimet vuosineen jne. kronologisessa järjestyksessä. Edel-
lä mainitut tiedot on laitettava helposti luettavaan luettelomuotoon. Liiton kautta kulkevissa ehdo-
tuksissa pääpaino on kiltatoiminnassa ja vapaaehtoisessa maanpuolustustyössä. Luottamustehtä-
viin on turha laittaa asunto-osakeyhtiön hallituksen puheenjohtajuutta tai hallituksen jäsenyyttä,
paikallisen kennelyhdistyksen hallituksen jäsenyyttä jne. Vain siinä tapauksessa ne voidaan laittaa,
jos tällaisella luottamustehtävällä on ollut valtakunnallista tai kansainvälistä merkitystä.
Luottamustoimissa on syytä huomioida myös, että pelkkä jäsenyys yhdistyksessä ei ole luottamus-
tehtävä. Se on harrastus. Samoin osallistuminen ”rivijäsenenä” eri yhdistysten kokouksiin, retkiin,
tapahtumiin jne. ei ole erityinen ansio. Se on harrastus.
Jos henkilö on jäsenenä useissa maanpuolustusyhteisöissä, ne voidaan todeta lauseella ”N. N. on
jäsenenä useassa maanpuolustusyhdistyksessä.” Luottamustehtäviä ovat puheenjohtajuus, varapu-
heenjohtajuus, hallituksen jäsenyys ja toimiminen sihteerinä, taloudenhoitajana tai yhdistyksen jul-
kaisun palkattomana päätoimittajana tai jonkun projektin vastuullisena ”projektipäällikkönä”.

Sivu- ja luottamustehtävät laitetaan aikajärjestyksessä ja niistä vain tärkeimmät.

Päätoimet aikajärjestyksessä (puutteelliset työuratiedot johtavat esityksen hylkäämiseen ritarikun-
nissa))
- aikaisemmat työnantajat, virka/toimi/ammatti sekä alkamis- ja päättymisvuodet
- nykyinen työnantaja ja virka/toimi/ammatti sekä alkamisvuosi on ehdottomasti merkittävä

Tässä esimerkki:
*********************************************************************
Koulutus:
Ylioppilas, Vampulan yhteiskoulu 1968
Ylioppilasmerkonomi, Syrjälän kauppaoppilaitos 1972
Tuotantotekniikan insinööri, Helsingin Teknillinen Opisto 1978
Pää- ja sivutoimet:
Raaka-aineostaja, Nokian Kaapeli Oy, 1978-80
Markkinointipäällikkö, Kustannusosakeyhtiö Suomen Mies, 1981-86
Laiteostaja, Oy Nokia Ab Elektroniikka, 1986-87
Planning Engineer, Oy Philps Components, 1988-89
Tuotantopäällikkö, Mechano Components Oy, 1990-2004
Projektisuunnittelija, Helsingin Energia Oy, 2005-edelleen

Sotilaallinen toiminta ja vapaaehtoinen maanpuolustustyö, luottamustehtävät:
Varusmiespalvelus Helsingin Ohjuspatteristo 1970, kapteeni 1986.
Ohjuskilta ry, rahastonhoitaja 1976-79
Ohjuskilta ry hallituksen jäsen 1980-edelleen
Ohjuskilta ry varapuheenjohtaja 1980-82
Ohjussäätiön kannatusyhdistys, hallituksen jäsen 1992
Ohjuskilta ry rahastonhoitaja 1985-1997
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Ohjuskilta ry, puheenjohtaja 1998-edelleen
Uudenmaan Kiltapiiri ry, hallituksen jäsen 1998-2004
Maanpuolustuskiltojen liitto ry, liittovaltuuston 2. varapuheenjohtaja 2000-2006

Muut luottamustoimet:
Suomen Partiolaiset ry, järjestövaliokunnan puheenjohtaja 1985-92
Suomen Lions-liitto ry, kuvernöörineuvoston puheenjohtaja 2007-edelleen
International Sauna Society (Kansainvälinen Saunaliitto), pääsihteeri 2004-2008

Saadut arvonimet
Kysytyt arvonimet tarkoittavat vain niitä arvonimiä, joista pääsääntöisesti on maksettava leimavero
tai vastaava maksu (mm. ritarikuntien arvonimet) eli ne ovat tasavallan presidentin myöntämiä.
Puolustusministeriön tulkinnan mukaan myös akateemiset promootioissa (tohtori jne.) tai ilman juh-
lallista vihkimystä saadut arvot kuuluvat tässä mainittaviin. Tasavallan presidentin antama arvonimi
estää kunniamerkin myöntämisen yleensä seitsemän (7) vuoden ajan.
Aikaisemmat suomalaiset kunniamerkit tarkoittavat vain ylipäällikön tai tasavallan presidentin
myöntämiä Vapaudenristin, Suomen Valkoisen Ruusun ja Suomen Leijonan kunniamerkkejä. Myön-
netty Suomen Valkoisen Ruusun tai Suomen Leijonan kunniamerkki estää tavallisesti seitsemän (7)
vuoden ajan näiden ritarikuntien kunniamerkin ja arvonimen myöntämisen.

Erityisesti tähdennetään, että kiltojen on kunniamerkkiehdotuksissaan noudatettava malttia ja koh-
tuutta, jotta puolustusministeriössä ja ritarikuntien hallituksissa säilyisi se käsitys, että killat eivät
kirjoittele turhanaikaisia papereita.

Toisen sivun täyttäminen aloitetaan sivun yläreunasta. Täytettäessä on kiinnitettävä huomio selke-
ään luettavuuteen. Tiedot on pystyttävä karsimaan niin, ettei jatkolomakkeita käytetä. Nimikirjanot-
teita, ansioluetteloita tai henkilötietokortteja ei liitetä ehdotukseen, vaan tarpeelliset tiedot on siir-
rettävä lomakkeelle. Aloitteentekijällä on vastuu siitä, että tiedot ovat mahdollisimman täydellisiä ja
ehdottomasti oikeita.



Jatkosodan aikaiset uutiskatsaukset ainutlaatuisena DVD-kokoelmana

Jatkosodan suurista ratkaisutaisteluista kesällä 1944 tulee tänä vuonna kuluneeksi 70 vuotta. Sota
päättyi aselepoon ja välirauhan sopimukseen syyskuussa 1944.
Jatkosodan kulku ja sen tapahtumat on nyt koottu kattavaksi DVD-elokuvakokonaisuudeksi

(8 DVD-levyä), jonka kokonaispituus on yli 23 tuntia. Tämä ainutlaatuinen julkaisu sisältää kaikki
Puolustusvoimain alkuperäiset uutiskatsaukset jatkosodasta – sellaisina kuin aikalaiset ne näkivät.

Jos Teillä ei vielä ole tätä DVD-kokoelmaa, tilatkaa se merkkivuoden kunniaksi nyt!

Jatkosodan katsaukset-kokoelma sopii erinomaisesti myös liike- tai muistolahjaksi!

Vuosien 1941-1944 aikana filmattiin yhteensä 88 dokumenttielokuvaa, joissa esitettiin
reportaaseina hyökkäys- ja asemasodan vaiheita. Lisäksi kamera taltioi monipuolisesti kotirintaman
tapahtumia ja siviiliväestön elämää. Nämä kaikki filmit ovat nyt nähtävissä ensi kertaa sodan
jälkeen alkuperäisessä muodossaan.

Puolustusvoiman uutiskatsauksissa kuvattiin mm. eteneminen itään: vallatuiksi tulivat vuoden 1941
aikana mm. Sortavala, Viipuri, Aunus, Salla, Äänislinna, Hanko, Kontupohja, Koivisto, Karhumäki ja
Poventsa. Kesäkuussa 1942 tallennettiin Hitlerin ja Mannerheimin kohtaaminen Marskin 75-
vuotispäivän yhteydessä Suomessa ja Itä-Preussissa. Kokoelmassa on mukana myös harvinainen
filmi suomalaisista SS-miehistä.

Kesäkuussa 1944 kuvattiin Neuvostoliiton suurhyökkäyksen torjuntataisteluja Kannaksella ja
karjalaisten evakuointia. Uutiskatsaus Äyräpään taisteluista jäi kesken ja aikalaisilta näkemättä, nyt
se on mukana kokoelmassa.

Katsausten tekijöinä olivat rintamalla tiedotuskomppanioiden ja pääkaupunkiseudulla Valtion
Tiedotuslaitoksen ja Päämajan TK-kuvaajat. He olivat suurimmaksi osaksi elokuva-alan tunnettuja
konkareita. Nämä arvokkaat sotadokumentit antavat myös jälkipolville mahdollisuuden tutustua
historiallisesti merkittävän aikakauden kohtalonhetkiin.

Kieli: suomi, tekstitys ruotsi
8 DVD-levyä, kokonaispituus 23 tuntia.
Kokonaishinta vain 37,20 (sis. alv) + postituskulut 7,50

Voitte tilata Jatkosodan katsaukset -DVD-kokoelman täyttämällä alla olevat tiedot ja lähettämällä ne
sähköpostilla osoitteeseen tilaukset@portaalilehti.fi tai soittamalla 0104 226 590 tai faxilla 03 437
8591.

Tilaan ______ kpl Jatkosodan katsaukset –DVD-kokoelmaa.

Toimitus- ja laskutusosoite:

Yritys/tilaaja:

Osasto/henkilö:

Lähiosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:



VETERAANIEN AVOIN  VALTAKUNNALLINEN
MESTARUUSKILPAILU RATSASTUKSESSA

2014

Reserviratsastajat ry järjestää yhteistyössä Tampereen
Ratsastusseura ry:n kanssa veteraani ratsastajille avoimet
koulu- ja esteratsastuskilpailut la 30.8.2014 alkaen klo:09:00
Kilpailupaikkana toimii Niihaman ratsastuskeskus Tampere
Niihamankatu 18 Kilpailu on avoin vuonna 1964 ja sitä
aikaisemmin syntyneille ratsastajille.

Kilpailu suoritetaan kahdessa luokassa, kouluratsastus ja esteratsastus. Molemmissa
luokissa kilpaillaan veteraanimestaruudesta.

Luokka 1.   Kouluratsastus, helppo A:1, 2009.  ( Hyväksytään kanki- tai nivelsuitsitus.

Luokka  2.  Esteratsastus, 90 cm, arvostelu AM5.  1955-1964 syntyneille.
Ikähyvitys:  1945-1954 syntyneet 80 cm, 1935-1944 syntyneet
70 cm jne. porrastaen.



ERITYISMÄÄRÄYKSIÄ

1. Kilpailuun ei oteta jälki-ilmoittautumisia.
2. Kirjalliset ilmoittautumiset viimeistään 22.8.2014 osoitteella Anna-Kaisa Tiainen

,c/o Tampereen Ratsastusseura  ry, Niihamankatu 18, 33560 Tampere,
akvuorinen@gmail.com.

3. Ilmoittautumisessa on käytävä ilmi kilpailijan nimi, syntymävuosi, osoite,
mielellään myös sähköpostiosoite, puhelin, seura, osallistumisluokat sekä
ratsastusuran lyhyt kuvaus esittelyä varten.  Ilmoittauduttaessa on mainittava
kilpailuun osallistuvan hevosen nimi ja omistaja.

4. Osallistumismaksu on 30 eur./ratsastaja, lisähevoset 5 eur /hevonen . Maksu
maksettava viimeistään 22.8.2014 Reserviratsastajat ry:n tilille Nordea FI57
1031 3001 2708 62 .  ResRan ja TRS:n jäsenet maksavat puolet
osallistumismaksuista. .

5. Osallistumismaksuun sisältyy oikeus osallistua molempiin  luokkiin 1 ja 2.
6. Molemmissa veteraaniluokissa jaetaan voittajille kiertopalkinnot, kolmelle

ensimmäiselle mitalit sekä sijoittuneille ruusukkeet ja esinepalkintoja..
Mitalisijoitus yhden hevosen tuloksella.

7. Alustava kilpailuaikataulu: klo 09.00 kouluratsastus, klo 12.00 lounas ( lounaan
hinta ei sisälly kilpailumaksuun ) , klo 13.00 ratsukoiden esittely ja
koulukilpailun palkintojenjako, klo 14.00 esteratsastus, jonka jälkeen on
estekilpailun palkintojen jako.

8. Hevosilta vaaditaan rokotustodistus.
9. Kilpailevalta ratsukolta ei vaadita kilpailulisenssiä.

Lähtöjärjestystä voi tiedustella .25.8.2014 alkaen Anna-Kaisalta.
Lähtöjärjestys julkaistaan  myös KIPAssa  (https://kipa.ratsastus.fi
Seurakilpailut, este/kouluratsastus   Häme )

10 Järjestäjillä ei ole mahdollisuutta järjestää karsinapaikkoja
Hevosen vuokraamista kilpailuihin voi tiedustella Arja Huttuselta ,
040-5598088 sp. tunnit@horseforte.fi

11.    Lisätietoja Reserviratsastajat ry, Paavo Vaarela 050-5520635 ja
Anna-Kaisa Tiainen  050-3305228

12.    Paikalla buffetti.
13.    Järjestäjä pidättää oikeudet itsellään.

Tervetuloa



 

 

 

 
 
 
 
 

Yhteiskunnan kokonaisturvallisuus on laajasti esillä suurtapahtumassa Tampereella 
 

KOKONAISTURVALLISUUS – YHTEISKUNTA YHDESSÄ 
  

Tampere toimii vuoden 2015 syyskuussa näyttämönä yhteiskunnan kokonaisturvallisuuden 
suurtapahtumalle. Tapahtumakokonaisuuden muodostavat Tampereen Messu- ja 
Urheilukeskuksessa 4.–6.9.2015 järjestettävät Kokonaisturvallisuus 2015 -messut sekä samalla 
viikolla järjestettävät oheistapahtumat ja näytökset. Suurelle yleisölle ja alan ammattilaisille 
suunnattu tapahtuma tulee näkymään Tampereella laajasti. 
 

Kokonaisturvallisuus 2015 on yhteiskunnan kokonaisturvallisuutta esittelevä suurtapahtuma. 
Tapahtumaviikko alkaa jo keskiviikkona 2.9.2015 Tampere-talossa pidettävällä Kaartin soittokunnan 
konsertilla. Torstaina 3.9.2015 toteutetaan ajankohtaisseminaari kansainvälisen tilanteen vaikutuksista 
Suomen kokonaisturvallisuuteen. Perjantaista sunnuntaihin 4.–6.9.2015 Tampereen Messu- ja 
Urheilukeskuksessa pidettävillä Kokonaisturvallisuus-messuilla on näyttävien osastojen lisäksi monipuolinen 
ohjelmatarjonta näytöksineen ja seminaareineen. Lauantaina on luvassa myös näyttävä viranomaisten 
yhteistoimintanäytös Tampereen keskustassa. 
 

– Koko yhteiskuntaa ja meistä jokaista koskettava kokonaisturvallisuus on yhä merkittävämpi asia. Tämän 
suurtapahtuman tarkoituksena on tuoda tärkeä aihe lähelle ihmisiä ja avata kokonaisuutta ymmärrettävästi 
sekä lapsille että aikuisille. Teemaan sisältyy kaikki turvallisuus, kuten esimerkiksi kyberturvallisuus, 
maanpuolustus, luonnonkatastrofit, henkilöturvallisuus ja arjen turvallisuus. Kokonaisturvallisuutta ei ole 
käsitelty aiemmin tässä laajuudessa, joten tämä suurtapahtuma on hyödyllinen, vaikuttava ja antoisa 
kokemus jokaiselle. Tapahtuma kokoaa yhteen sekä ammattilaiset että suuren yleisön. Nuoret ovat tärkeä 
kohderyhmä kokonaisturvallisuuden näkökulmasta, joten tarjoamme maksuttoman sisäänpääsyn messuille 
kaikille alle 18-vuotiaille, kertoo messutoimikunnan puheenjohtaja, teollisuusneuvos Erkko Kajander. 
 

Kokonaisturvallisuus 2015 on läpileikkaus suomalaisesta kokonaisturvallisuudesta 
 

Kokonaisturvallisuus 2015 esittelee kokonaisturvallisuuden eri osa-alueita kansalaisten, järjestöjen, 
elinkeinoelämän ja viranomaisten toimesta. Suurtapahtuma tarjoaa kattavan läpileikkauksen suomalaisesta 
kokonaisturvallisuudesta ja sen toimijoista suurelle yleisölle ja alan ammattilaisille. 
 

Puolustusvoimat toteuttaa taistelunäytöksiä kaikkina messupäivinä 
 

Puolustusvoimat toteuttaa messuilla perjantaina, lauantaina ja sunnuntaina taistelunäytöksiä, jotka vievät 
messuvieraat toiminnan keskelle. Uudet Leopard-panssarivaunut, panssarintorjunta-aseet, 
ilmatorjuntaohjuspartio ja taistelupelastajat päästävät katsojat komppanian puolustustaistelun mukaan 
ennennäkemättömällä tavalla. Mukana reserviläisten taistelussa ovat muun muassa Leopard 2A6, 
Panssarintorjuntaohjus 2000, NLAW-lähipanssarintorjuntaohjus ja Stinger-ilmatorjuntaohjus. 
 

Maanpuolustusmessuista Kokonaisturvallisuus-messuihin  
 

Messujen taustalla on Turvallisuuskomitea. Ensimmäiset maanpuolustusmessut järjestettiin Helsingissä 
vuonna 1992. Edellinen tapahtuma toteutettiin Lahdessa nimellä Turvallisuus ja Puolustus 2012 -messut. 
Tampereella vastaava tapahtuma järjestettiin edellisen kerran nimellä Puolustus ja Turvallisuus 2005. 
Turvallisuuskomitea päätti huhtikuussa 2013, että Kokonaisturvallisuus 2015 -messut pidetään Tampereen 
Messu- ja Urheilukeskuksessa. Päätöstä puolsivat tapahtumapaikan hyvä ja keskeinen sijainti, nykyaikaiset 
ja monipuoliset tilat sekä Tampereen Messut Oy:n kokemus vastaavan tapahtuman menestyksekkäästä 
toteuttamisesta. Lisäksi Tampere sijaitsee keskeisellä paikalla toimivien liikenneyhteyksien äärellä ja 
kaupungissa on monipuoliset mahdollisuudet järjestää messujen lisäksi oheistapahtumia ja yleisönäytöksiä. 
Kokonaisturvallisuus 2015 -messut järjestää Tampereen Messut Oy yhteistyössä Turvallisuuskomitean, 
turvallisuus- ja maanpuolustusalan toimijoiden, viranomaisten, järjestöjen ja elinkeinoelämän kanssa. 
 

Kokonaisturvallisuus 2015 -messut 4.–6.9.2015 Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa. Messut ovat avoinna 
pe ja la klo 10–18, su klo 10–16. Samalla viikolla on messujen lisäksi muita tilaisuuksia suurtapahtumaan liittyen. 
 

LISÄTIEDOT: www.kokonaisturvallisuus.fi, Facebook: facebook.com/kokonaisturvallisuus 
Tampereen Messut Oy, www.tampereenmessut.fi, Twitter: @TampereenMessut 
Veli-Pekka Rouvali, projektipäällikkö, p. 050 516 4005, veli-pekka.rouvali@tampereenmessut.fi 
Tanja Järvensivu, viestintäpäällikkö, p. 050 536 8133, tanja.jarvensivu@tampereenmessut.fi, @TanjaJarvensivu 
Erkko Kajander, messutoimikunnan pj, teollisuusneuvos, p. 040 840 4242, erkko@kajander.eu 

KOKONAISTURVALLISUUS 2015 
Yhteiskunnan kokonaisturvallisuuden suurtapahtuma 
4.–6.9.2015 
Tampereen Messu- ja Urheilukeskus 
www.kokonaisturvallisuus.fi 
 

LEHDISTÖTIEDOTE 4.6.2014 


