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LIITTEET Maanpuolustuskiltojen liiton mobiilijäsenkor
Reserviläisurheiluliiton edo eet
Kesäyönmarssi
Kokonaisturvallisuus 2015 -messut

HUOM! Lukemalla tämän edo een pysyt ajantasalla liiton tapahtumista ja tärkeistä päivämääristä.
Tiedote ilmestyy sähköisenä eikä sitä pos teta kirjepos na.

toimisto@mpkl.fi
Typewritten text
Ilmoittakaa killan toimihenkilöiden muutokset liiton toimistoon (puhjoht, siht, tal.hoit.)---->  toiminnanjohtaja@mpkl.fi



1. Mobiilijäsenkortti 2015

Liitolle on hanki u mobiilijäsenkor . Mobiilijäsenkor  toimii seuraavissa älypuhelimien käy öjärjestelmissä:
android, iOS (iPhone), windows phone. Jäsenkor ssa on jäsenen nimi ja jäsennumero sekä kilta tai killat, joihin hän
kuuluu. Kor in mahtuu maksimissaan neljän killan nimi. Pyydän, e ä edota e jäsenillenne tästä mahdollisuudesta.

Mobiilijäsenkor n hankinta tapahtuu seuraavas :

1. Lähetä sähköpos lla lii oon (toimisto@mpkl.fi) seuraavat
edot:

- jäsennumerosi (löytyy jäsenmaksulomakkeesta tai saat sen jä-
senrekisteristä)
- sukunimi ja etunimi
- killat joihin kuulut (max. 4)

2. Lataa puhelimeesi sovelluskaupasta Lompakko-sovellus.

Tämän jälkeen saat Cardplus Oy:stä teks vies n, jolla voit la-
data jäsenkor n puhelimeesi. Tarkemmat ohjeet ovat tämän

edo een lii eenä.

2. Jäsenrekisteri– ja jäsenmaksuasiat

Ensimmäinen litys killoille on lähtenyt jäsenrekisteristä torstaina 19.3. Seuraava litys tapahtunee kesäkuussa.

Killan jäserekisterinhoitajan on syytä käydä tarkistamassa jäsenten jäsenyysluokka. Epäselvyyksiä näy ää olevan aina-
kin ainais-/kunnia– ja veteraanijäsenten osalta. Toisin sanoen kaikkia em. jäsenluokkiin kuuluvia ei ole selaiseksi mer-
ki y. Jos jäsenluokkaa ei ole oikein merki y, niin jäsenmaksukaan ei tulostu jäsenelle oikean suuruisena.
Jäsenrekisteri ja jäsenmaksuasioita hoitaa Päivi Ruusuvuori p. (09) 4056 2012 tai jasenasiat@maanpuolustusrekisteri.fi

3.  35. Pohjoismaiset Kiltapäivät Tanskassa

Ilmoi autuminen 35. Pohjoismaisille KIltapäiville Tanskaan pää yy 31.3. Lii eenä muistutukseksi ilmoi autumisloma-
ke. Lii o ei järjestä yhteiskuljetusta. Jokainen osallistuja varaa itse lentonsa.

4. Toimintalomakkeet vuodelta 2014

Lomakkeita puu uu vielä melko paljon. Lomakkeen viimeinen palautuspäivä oli 15.2. !! Puheenjohtajat: tarkistakaa
on kiltanne sihteeri lähe änyt toimintalomakkeen. Lomakkeen palau aminen on myös edellytys toiminta-apurahan
saamiseen!

5. Lippujuhlapäivän 4.6. perinteinen buffet

Lii o järjestää yhdessä Etelä-Suomen kiltapiirin kanssa perinteisen kaikille maanpuolustajille tarkoitetun buffe lai-
suuden Ritarihuoneella. Tilaisuus alkaa klo 17.30 ja pää yy 19.30. Tilaisuus on maksullinen. Tarkemmat edot julkais-
taan liiton ne sivuilla.



6. Kokonaisturvallisuus 2015 –messut

Kokonaisturvallisuusmessut 2015 järjestetään Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa 4.- 6.9.2015.
Tämän edo een lii eenä on lisäinfoa messuista.

7. Kesäyönmarssi 2015

Lauantaina 6.6.2015 järjestetään jo 18. Kesäyön marssi -tapahtuma Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) ja
Reserviläisurheiluliiton (RESUL) yhteisponnistuksena. Tämän edo een lii eenä on lisäinfoa kesäyönmarssista.

8. Kutsu kiltasisarille

Tiivis yhteydenpito ja yhteistyö Saarenmaan Kodukaitselii n naisiin on saanut jatkoa. MPKL:n kiltasisartoimikunta on
saanut kutsun Viroon osallistumaan Saarenmaan Naiskodukaitsen kolmipäiväiseen harjoitukseen 15. - 17.5.2015. Oh-
jelmassa on mm. maastoharjoitus ja ampumista. Tel amajoitus. Mukaan mahtuu 15 kiltasisarta ilmoi autumisjärjes-
tyksessä. Sitova ilmoi autuminen 1.-19.4.2015 sähköpos in marjo.tuomaranta@gmail.com Läh jöitä informoidaan
järjestelyistä huh kuun aikana. Matkajärjestelyistä vastaa toimikunnan puheenjohtaja Marjo Tuomaranta.

9. Kenraalintie-marssi Turussa

XIII KENRAALINTIE -MARSSI 18.4.2015 KAKSKERTA, TURKU
Huh kuun 18. päivänä järjestetään kolmastoista Kenraalin e
-kävelytapahtuma Kakskerran saarella Turussa.
Toimintakeskuksena Harja ulan kartanon alueella toimii klo 10.00 ava ava
marssitoimisto, jonka edustalta lähtö reiteille tapahtuu klo 11.00.
Marssin hinta on 25 € sisältäen käsiohjelman, mitalin, kunniakirjan, saunan
ja kei olounaan. Matkat ovat 10, 18 tai 25 km.

Ilmoi autumiset ja edustelut:
kenraalin e@luukku.com  tai teks vies llä numeroon 040 758 6961.

www.kenraalin emarssi.kuvat.fi

Henry Siikander
toiminnanjohtaja

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

HUOM: tapahtumakalenteri seuraavalla sivulla.



TAPAHTUMAKALENTERI 2015

Maaliskuu 2015

Ma 16.3. Lii ohallituksen kokous.

La 28.3. Lii ovaltuuston kokous maanpuolustusjärjestöjen toimitalon auditoriossa Töölöntorinkatu 2.

Huhtikuu

Ti 21.4. Lii ohallituksen kokous.

La 25.4. Lii okokous Jyväskylässä hotelli Cumuluksessa.

Kesäkuu

To 4.6. Liiton perinteiden buffe laisuus Ritarihuoneella.

18.-21.6. 35. Pohjoismaiset Kiltapäivät Aalborgissa Tanskassa. Lähtö ke 17.6.

Toukokuu

Ma 25.5. Lii ohallituksen kokous.

Kesä-heinäkuu

26.6. - 31.8. Liiton toimiston on sulje u.

Syyskuu 2015

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



LOMPAKKO® -Mobiilikorttisovellus
Maanpuolustuskiltojen liiton mobiilijäsenkortti kiltalaisille

Maanpuolustuskiltojen liiton jäsenet saavat halutessaan mobiilijäsenkortin, jolla voi tarvittaessa todistaa
jäsenyytensä. Korttisovelluksen mukana myös jäsenedut ovat helposti ja nopeasti löydettävissä.

Mobiilijäsenkortti toimitetaan tekstiviestillä: saat puhelimeesi linkin, josta voit käydä lataamassa kortin.
Lompakko-sovellus, johon kortti ladataan, toimii iPhonella, Androidilla sekä Windows Phonella ja se ladataan
asianomaisen käyttöjärjestelmän kaupasta.

LOMPAKKO® on matkapuhelinsovellus, johon voidaan lähettää yksilöityjä jäsen-, kanta-asiakas, tai lahjakortteja.

Ladattuasi Lompakko-sovelluksen puhelimeen, löydät Lompakosta Maanpuolustuskiltojen liiton jäsenkortin
välilehden ”Jäsenkortit” alta sen jälkeen, kun kortin toimittaja Cardplus Oy on lähettänyt sinulle tekstiviestin.
Kortissa on nimesi, jäsennumerosi ja kiltasi, johon kuulut. Kortissa oleva tila tekstille on rajoitettu, joten emme voi
taata, että kaikkien jäsenkiltojesi nimi näkyy siinä (max. neljä kiltaa).

Lompakko® – Kysymyksiä ja vastauksia

Millä puhelimen käyttöjärjestelmillä sovellus toimii?
Lompakko® sovellus toimii iOS, Android ja Windows Phone -käyttöjärjestelmiä käyttävissä puhelimissa.
Symbian -käyttöjärjestelmää ei valitettavasti enää tueta.

Olen ladannut Lompakon sovelluskaupasta, mutta en saa siihen kortteja, koska sovellus kysyy aktivointikoodia
jota minulla ei ole?
Kortteja voidaan vastaanottaa sovellukseen vasta kun Cardplus on ne jäsenelle lähettänyt. Näin voidaan
varmistaa, että kortti on "aito".
Mikäli olet liittynyt uutena jäsenenä Maanpuolustuskiltojen liittoon ja valinnut mobiilijäsenkortin saat
latauslinkin, kun jäsenhakemuksesi on käsitelty. Mikäli olet tilannut Maanpuolustuskiltojen liiton
mobiilijäsenkortin Lompakkoon, mutta et ole saanut tekstiviestiä joka sisältää aktivointikoodin, niin ota yhteyttä
jasenrekisteri@jhl.fi.

Olen vaihtanut puhelimen. Miten saan Lompakossa olevat korttini siirrettyä uuteen puhelimeen?
Voit käyttää Lompakon Palauta -toimintoa palauttaaksesi vanhat korttisi. Palauta -toiminto tulee aktivoida jo
vanhassa puhelimessa, jotta se toimii uudessa.

Palauta -toiminto kysyy sähköpostiosoitettani kun haluan aktivoida sen. Mihin tätä tietoa käytetään?
Kun vaihdat puhelimen tai puhelinnumeron, niin Palauta -toiminto lähettää uuden aktivointikoodin ilmoittamaasi
sähköpostiosoitteeseen.

Kun Cardplus Oy on lähettänyt sinulle mobiilijäsenkortin, saat tekstiviestin:
"Cardplus on lähettänyt sinulle mobiilikortin. Voit ladata sen (linkki sovelluskauppaan)
Aktivointikoodisi on (XXXXXXX)."

Linkki ohjaa sinut puhelimesi käyttöjärjestelmän perusteella oikeaan  sovelluskauppaan. Ota aktivointikoodi
talteen ja käytä sitä kun avaat Lompakko-sovelluksen ensimmäisen kerran.  Lompakko -sovellus kysyy aluksi myös
sähköpostiosoitettasi Palauta-toimintoa varten, jotta saat myöhemmin ladattua sovelluksen myös uuteen
puhelimeesi, jos puhelin vaihtuu.

Kun olet saanut sovelluksen asennettua,  jäsenkortti latautuu sinne automaattisesti. Mobiilijäsenkorttiin voidaan
lähetettää tarjouksia ja jäsenetuja, jotka koskevat vain jäseniä.

Annathan sovelluksen myös käyttää sijaintiasi. Mobiilijäsenkorttien toimittajana toimii CardPlus Oy.
Kortti on henkilökohtainen. Mobiilikortin voi ladata uudelleen, mikäli vaihdat puhelinta tai poistat sovelluksen.
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PÄIJÄT-HÄMEEN RESERVIPIIRI KUTSU

Lahti 16-17.05.2015

RESERVILÄISURHEILULIITON PERINNEASE SM KILPAILU 2015

Yleistä
Päijät-Hämeen reservipiiri kutsuu Reserviläisurheiluliiton perinnease-
mestaruuskilpailuihin Lahteen 16-17.05.2015.
Kilpailupaikka on Panssariprikaatin ampuma-rata Hälvälässä.

Kilpailun johtajana toimii Arto Tapiomaa.

Kilpailu alkaa Lauantaina 16.5 klo 9.00, asetarkastus klo8.30 alkaen
kilpailupaikalla.
Sunnuntaina 17.5 kilpailu alkaa klo 12.00 ja päättyy klo 18.00 mennes-
sä.
Asetarkastukset suoritetaan ennen erän alkua ampumapaikalla.

Huomio 300m kivääriammunnassa suurin sallittu kaliberi 7,62mm

Lajit
Lauantai 16.05.

Perinnekivääri (sääntö 4.1.A) 150m 3-asentoinen 10+10+10 ls.
Perinnepistooli (sääntö 2.2.A) kuvio 25m 30 ls
Perinnekivääri (sääntö 4.1.A) 300m makuu 15 +15 ls.

Sunnuntai 17.05. Perinnepistooli (sääntö 2.2.A) koulu 25m 30 ls
Perinnekivääri (sääntö 4.1 A) 150m(kenttä) 10ls makuu+10ls pysty

Sarjat
H, H 50, H 60 / N ja N 50 sekä joukkuekilpailu joka lajissa. Joukkuee-
seen voi ilmoittaa 4 kilpailijaa, joista 3 parasta otetaan huomioon tulok-
sessa. Piiri voi lähettää useampia joukkueita. Huom. Kilpailija voi kil-
pailla vain yhdessä sarjassa/laji.

Osallistumismaksu
25€ / laji. Joukkuekilpailussa ei eri maksua. Maksu 30.04.2015 men-
nessä oltava suoritettu piirin tilille.
Päijät-Hämeen reservipiiri Osuuspankki FI8856100720069690
Viite perinne-ase 2015

Ilmoittautumiset
Vain piirit ilmoittavat kootusti osallistujansa kirjallisesti 15.4.2015
mennessä sähköpostilla juha.nuoritalo@phnet.fi .
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Yksittäisten jäsenyhdistysten ilmoittautumisia ei noteerata. Ilmoittautu-
misessa tulee olla kilpailijan nimi, sotilasarvo, sarja, piiri, ilmoittajan yh-
teystiedot.

Joukkueiden kokoonpanot ilmoitetaan 9.5 mennessä. Jälki-
ilmoittautuneita otetaan tilan salliessa 9.5.lähtien. Jälki-
ilmoittautumismaksu on 50€ / laji

Ratakapasiteetista johtuen rajataan osallistujien lukumääräksi 150m:n
kivääriammuntaan 112 ampujaa ja 300m kivääriammuntaan 200
ampujaa . Pistooli koulu 90 ampujaa sekä kuvio 90 ampujaa, Kent-
täammuntaan 90 ampujaa. Kilpailijat sijoitetaan eriin ilmoittautumisjär-
jestyksessä. Eräluettelot ja muut kilpailua koskevat ohjeet lähetetään
kaikkiin reserviläispiireihin viikko ennen kilpailua. Piirit huolehtivat in-
formoinnista kilpailijoilleen.

Muuta
Kilpailijalla on oltava voimassa oleva kilpailulisenssi tai vakuutus.
Lisäksi kilpailijalla on oltava tosite siitä, että on jonkin reserviläisjärjes-
tön tai killan jäsen. Aseen hallussapitoluvat mukaan. Vakuutus doku-
mentit tullaan tarkastamaan ennen
kilpailun alkua, ja tarpeen tullen hallussapitolupa. Jos vakuutus puut-
tuu, niin kilpailija ei ammu.

Kilpailussa käytetään vain järjestäjän jakamia nilkkatyynyjä. Rata-
kaukoputkien käyttö on sallittu. Omat ampuma-alustat mukaan!!
Radalla on mahdollisuus kenttämuonitukseen sekä bufettipalveluihin
omakustannus hinnoin.

Kilpailumaksua ei makseta takaisin jos ampuja ei ole peruuttanut
osallistumista 9.5.2015 mennessä.

Rata-alueella ei voi yöpyä.

Kilpailijoiden tulee perehtyä tarkoin perinneaseammunnan sääntöihin ja
noudattaa niitä!

Lisätietoja kilpailuista antaa Marko Patrakka markopatrakka@phnet.fi
tai 050-5570761

Tervetuloa Päijät-Hämeeseen!



KILPAILUKUTSU

RESUL:n FALLING PLATES AMMUNNAN
MESTARUUSKILPAILUT 4.7.2015

Kangasniemen reserviläiset ry järjestää ResUL:n mestaruuskilpailut Falling Plates ammunnassa
Mikkelissä, Kyrönpellon ampumaradalla lauantaina 4.7.2015. Osoite on Kyrön-pellontie 1
MikkeliN61.720476 ja E 27.199779

Kilpailun ohjelma:
Klo.
12.00 - 13.00 Ilmoittautuminen ja vakuutusten tarkastukset alkaa. (Kyrön-pirtti)
13.00 – 14.00 Aseiden kohdistus 300m:n radalla.
11.00 – 14.30 Ruokailu.
15.00 – 17.30 Aika-ammunta ja Falling Plates kilpailu.
17.30 – 18.00 Palkintojen jako Kyrön-pirtin pihalla.

Aseet:
Sallitut aseet ovat puoliautomaattikiväärit, joilla suurin sallittu kaliiberi 7,62x39.
Myös pienemmät kuten 223 Rem sallitaan.
Optiset tähtäimet eivät ole sallittuja!
Luotien tulee olla kuparivaippaisia lyijyluoteja. Läpäisevien teräsluotien käyttö on
ehdottomasti kielletty. Jokaisella kilpailijalla tulee olla käytössään riittävästi
patruunoita. Kilpailussa on oltava 8 patruunaa /ampuja / erä.

Sarjat:
Sarjat H ja H50 Miehet ja naiset kilpailevat samoissa sarjoissa. Joukkueiden määrää ei
rajata. H50 sarja toteutuu vain, mikäli joukkueita on vähintään neljä.

Kilpailusäännöt:
Aseiden kohdistuksessa ratakaukoputkien käyttö on sallittu.
Lukekaa huolellisesti lajikohtaiset säännöt ResUL>Kilpailusäännöt> Ammunnat>
Falling Plate.
Huom! Sääntöjen kohdan 8 alakohdassa 2 on virhe. Lipas ei ole kiinnitettynä, vaan se
on ampuma-alustalla.
Aseiden kohdistuksen jälkeen kaikki joukkueet ampuvat itselleen lajitteluajan, jonka
perusteella määräytyy paikka ensimmäiselle kilpailukierrokselle.
Esim. Mikäli kilpailevia joukkueita olisi 21, niin ensimmäisellä kierroksella huilaa
parhaan lajitteluajan ampunut joukkue. Seuraavalle kierrokselle pääsevät voittaneet 10
joukkuetta + huilannut joukkue ja lisäksi karsiutuneista joukkueista parhaan ajan
ampunut joukkue (lucky looser sääntö). Näin jatketaan 12 joukkueella seuraava
kierros. Kierrokselta jatkoon selvinneet 6 joukkuetta muodostavat 3 kilpailuparia,
jotka karsivat pääsystä mitali kierroksille. Kolmen voittajan lisäksi, nostetaan jälleen
parhaalla ajalla karsiutunut joukkue mukaan ja saadaan 4 joukkuetta, jotka ratkovat
mitalit. Yksinkertaista eikö totta?
Kun mestarit ovat selvillä molemmissa sarjoissa seuraa huipennuksena vielä
Grand finale, jossa nuoruus ottaa mittaa kokemuksesta, eli sarjojen voittaja
joukkueet juoksevat toisiaan vastaan.

HUOM! Mikäli H50 sarjalainen kilpailee sarjassa H, on se sallittua, mutta hän on koko kisan
sarjassa, eikä voi kilpailla kahdessa eri joukkueessa/ sarjassa.



Huolto:
Kyrönpirtissä palvelee kanttiini klo 8.00 alkaen ja keittolounasta tarjolla
asevelihintaan alkaen 11.00 – 14.30

Majoitus:
Kilpailun järjestäjän varaamaa majoitusta ei ole, mutta Mikkelin kaupungin
nettisivuilta löytyy majoitustietoa.

Ilmoittautuminen:
Ilmoittautumiset on tehtävä kootusti reserviläispiireittäin ja siitä on ilmettävä piiri/
joukkueen numero, kilpailijain nimet ja syntymäajat. Lisäksi joukkueenjohtajan
sähköpostiosoite ja puhelin numero. Joukkueiden varamiehet tulee myös ilmoittaa.
Ilmoitus osoite on: pirkkaj@ gmail.com tai postitse Pirkka Juntunen Tikankolo 22
51200 Kangasniemi. Osallistumismaksu 60 €/ joukkue on suoritettava
30.6.2015 mennessä Kangasniemen reserviläiset ry:n tilille 510506-
261047 Viite: ResUL Falling Plates 2015. Jälki-ilmoittautuminen paikanpäällä 75
euroa/joukkue on maksettava käteisellä.

Ampumaturva:
Kilpailijalla on oltava voimassa oleva vakuutus/ lisenssi.
- Suomen ampujainliiton kilpailulisenssi
- Reserviläisen ampumavakuutus
- Reserviläisjärjestön/ vast ryhmähenkivakuutukseen perustuva vakuutusturva, joka

kattaa ampumavahingot urheilu- ja kilpailutoiminnassa.
Vakuutukset tarkastetaan ilmoittautumisen yhteydessä ja ilman tositetta
vakuutuksen voimassaolosta ei pääse kilpailemaan.

Tiedustelut:
Kilpailunjohtaja Pirkka Juntunen 040–5787246
Kilpailun TA Marko Patrakka 050–5570761
Tervetuloa Mikkeliin!

Kangasniemen Reserviläiset ja Kangasniemen Reservinupseerit.



RESUL:N PALVELUSAMMUNNAN SM-KILPAILUT 2015 MIKKELISSÄ

RESUL:n Palvelusammunnan SM-kilpailut ammutaan 4.7.2015 klo. 09.00 alkaen
Mikkelissä Kyrön-pellon ampumakeskuksessa. Osoite on Kyrön-pellontie 1 Mikkeli
N 61.720476 ja E 27.199779

Lajit PA1 ja PA2 ammutaan itselataavalla kertatuli kiväärillä, cal. 5,45–8,00 mm.
Lajit PA3 ja PA4 ammutaan väh. 9 mm pistoolilla.
Tarkemmat säännöt ovat osoitteessa www.resul.fi Etusivu Säännöt Ammunta –
lajisäännöt Palvelusammunta

Kilpailussa on sääntöjen mukaan vain yksi sarja, johon osallistuvat kaikki kilpailijat!

Aikataulu
Kilpailukanslia avoinna 07.00 alkaen
Kilpailujen avajaiset 08.30
Ensimmäiset erät 09.00

Kilpailukanslia on Kyrönpirtissä.
Palkintojen jako suoritetaan kilpailukeskuksessa välittömästi kilpailun jälkeen.

Palkinnot
Jokaisessa lajissa palkitaan 3 parasta ampujaa mestaruusmitalein.
Neljän lajin yhteistuloksissa palkitaan 3 parasta ampujaa mestaruusmitalein.
Joukkuekilpailut ovat joka lajissa.
Kokonaiskilpailussa tasapisteissä paremmuus ratkaistaan ensisijaisesti PA2 sijoituksen
mukaan.

Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen tapahtuu piireittäin 19.6.2015 klo. 16.00 mennessä sähköpostilla
osoitteeseen pirkkaj@gmail.com

Jälki-ilmoittautumiset piireittäin vain sähköpostilla perjantaihin 30.06. mennessä
osoitteeseen pirkkaj@gmail.com (henkilökohtaisia ilmoittautumisia ei huomioida).

Kilpailuun otetaan max 100 osallistujaa.

Osallistumismaksu
Osallistumismaksu kilpailuun on 25 euroa/laji, joka pitää olla maksettuna piireittäin
30.6.2015 mennessä Kangasniemen reserviläiset ry:n tilille 510506-261047
Viesti maksuun: Palvelusammunta 2015

Jälki-ilmoittautuneiden osallistumismaksu on 40€/laji, joka on maksettava 18.07.
mennessä em tilille
Viesti maksuun: Palvelusammunta 2015
Mikäli osallistumismaksut ovat suorittamatta, evätään kilpailuun osallistuminen!

Vakuutukset
Kilpailijoilla tulee olla maksettu ampujain vakuutus (SAL/RES). Vakuutuksen voimassa olo



tullaan tarkastamaan ennen ammuntoja. Mikäli kilpailija ei kykene esittämään vakuutuksen
voimassa oloa, evätään kilpailijalta osallistuminen. Vakuutuskortti/kuitti maksusta sekä
jäsenkortti mukaan!

Huolto
Kyrönpirtin kanttiinissa on myynnissä, kahvia, virvokkeita, pullaa ja voileipiä.
Mikkelin reserviläiset tarjoavat kenttäkeittiöstä ruokaa rehtiin reserviläishintaan.
Vain käteismaksu!

Kisainformaatio toimitetaan kullekin ilmoittaneelle piirille siihen sähköpostiosoitteeseen
joka tulee ilmoittautumisen mukana.

HUOMIO! HUOMIO! HUOMIO!

ResUL:n Falling Plates kilpailu ammutaan samana päivänä heti Palvelusammunnan
päätyttyä Samoilla radoilla. Kilpailukutsu tulee erillisenä.

Kilpailun johtaja
Pirkka Juntunen puh. 040 578 7246

Kilpailun tekninen asiantuntija
Marko Patrakka, puh. 050 557 0761

Tiedustelut
Pirkka Juntunen puh. 040 578 7246
Suur-Savon Reservipiiri ry



Tu l e  m u ka a n  m a r s s i m a a n !
Kaunis ja historiallinen, entinen pääkaupunkimme, Suomen Turku kutsuu Sinua, perhettäsi, 

ystäviäsi ja  halutessasi myös työyhteisöäsi kävelemään yhdessä kesäkuiseen iltaan!

Lisätiedot: www.facebook.com/mpk.kesayonmarssi ja www.mpk.fi/kesayonmarssi

Lauantaina 6.6.2015 järjestetään jo 18. Kesäyön marssi –tapahtuma Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) ja 
Reserviläisurheiluliiton (RESUL) yhteisponnistuksena.

Tarkkaan suunnitellut marssireitit lähtevät Heikkilästä ja kiertävät historian ja kulttuurin maisemissa: läpi Samppalinnan, seuraten Aurajokea yläjuoksulle, 
Halisten koskelle ja takaisin. Ja tokihan reitillä pääsee myös Suomen ainoan kaupunkilautan, Förin kyytiin! 
Pidemmät reitit jatkuvat Turun linnan ja Suomen Joutsenen ohi jopa rehevään, tammipuistaan kuuluisaan Ruissaloon asti.

Nyt Kesäyön marssilla on ensimmäistä kertaa mahdollista suorittaa jopa maraton, kävellen!

Kesäillan kävelylenkille pääsee klo 18 alkaen. Ensimmäisinä kävelemään pääsevät pitkien matkojan marssijat  ja noin 30 minuutin kuluessa muut. Osallistumis-
maksu sisältää reiteillä olevien huoltopisteiden palvelut, marssin jälkeen tarjottavan keittoaterian, kunniakirjan, mitalin sekä vakuutuksen. 

Reippailun jälkeen on mahdollisuus peseytymiseen. Yhdessä liikkumaan ovat tieten-
kin tervetulleita myös lapset. 
Marssikeskuksessa on lapsiparkki, jossa perheen pienimmät voivat viettää turvallis-
esti aikaa vanhempien nauttiessa reippaasta kävelystä.

Marssille ovat tervetulleita myös sauvakävelijät ja taluttajansa hallinnassa olevat 
koirat.

"Ruissalo on saari, puoli peninkulmaa Turusta, missä kaikki, 
mikä luonnossa on ihanaa ja lumoavaa, näyttää kohdanneen 

yhdessä pisteessä. 

Suuret ja mahtavat tammilehdot herättävät synkän ja juhlalli-
sen tunnelman. Näyttää siltä, ikään kuin luonto olisi huvitellut 
luonnostelemalla suunnitelmia useihin englantilaisiin puutar-
hoihin, joita hän ei ole nähnyt hyväksi saattaa loppuun. 

Jos joku joka rakastaa kaikkea kaunista matkustelee 
etsimässä maalauksellisia paikkakuntia isänmaas-
sani ja haluaa kunnioittaa käynnillään myös Suo-
mea, ei hänen pidä unohtaa tätä paikkaa."

Runoilija Michael Choraeus Åbo Tidningar -lehdessä
12.8.1799

Matkat

Maraton 42,195 km
32 km
20 km
15 km
11 km
6 km
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Suurtapahtuma nostaa kokonaisturvallisuuden koko Suomen yhteiseksi asiaksi 
 

KOKONAISTURVALLISUUS – ARJEN TURVALLISUUDESTA MAANPUOLUSTUKSEEN 
 

Tampereella syyskuussa järjestettävä Kokonaisturvallisuus 2015 on jokaista kansalaista koskettava 
suurtapahtuma, joka esittelee laajasti yhteiskunnan turvallisuutta. Tapahtumakokonaisuus 
muodostuu 4.–6.9. Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa pidettävistä Kokonaisturvallisuus-
messuista sekä samalla viikolla Tampere-talossa järjestettävästä Kaartin Soittokunnan ja Laura 
Voutilaisen Pidä huolta -konsertista, korkeatasoisesta turvallisuusseminaarista sekä Tampereen 
keskustassa nähtävästä vesipelastusnäytöksestä, joka toteutetaan viranomaisten yhteistyönä. 
Messujen ohjelmasta nousevat esille Puolustusvoimien toteuttamat taistelunäytökset sekä Security 
Track -kilpailu, jossa koululaiset, perheet ja yritykset kisaavat turvallisuustietämyksestä ja -taidoista. 
 

Kokonaisturvallisuus-messut ja tapahtumaviikon muu ohjelma tuovat yhteen turvallisuuden eri toimijat eli 
kansalaiset, järjestöt, elinkeinoelämän ja viranomaiset. Tapahtuman slogan ”Kokonaisturvallisuus – 
yhteiskunta yhdessä. Arjen turvallisuudesta maanpuolustukseen.” korostaa sitä, että turvallisuus on kaikkien 
yhteinen asia ja läsnä elämässä joka hetki. Käsitteenä kokonaisturvallisuus on laaja. Se merkitsee 
yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamista ja ulottuu käytännössä arjen ja yksilön turvallisuudesta ja 
toisista välittämisestä aina kyberturvallisuuteen, maanpuolustukseen ja luonnonkatastrofeihin.  
 

– Kokonaisturvallisuuden suurtapahtuman avulla haluamme luoda selkeän kuvan siitä mitä kaikkea 
nykypäivän turvallisuus on. Turvallisuuden hallintaa toteutetaan yhteiskunnassa koko ajan sekä 
normaalioloissa, erilaisissa häiriötilanteissa että poikkeusoloissa. Jokaisella ihmisellä, perheellä ja alan 
ammattilaisella on oma roolinsa turvallisuuden luojana. Onkin tärkeää ymmärtää, että turvallisuus ei 
pohjaudu pelkästään esimerkiksi viranomaisten ja maanpuolustuksen toimintaan, vaan jokainen voi omalla 
osuudellaan vaikuttaa itsensä, lähipiirinsä ja yhteiskunnan turvallisuuteen. Kaikki kulminoituu loppujen 
lopuksi välittämiseen ja nimenomaan siihen, että sanoista ryhdytään tekoihin. Messut ja muu ohjelma 
tarjoavat kattavan läpileikkauksen suomalaisesta kokonaisturvallisuudesta ja sen toimijoista suurelle yleisölle 
sekä alan ammattilaisille, sanoo messutoimikunnan puheenjohtaja, teollisuusneuvos Erkko Kajander.  
 

Kokonaisturvallisuus ensi kertaa esillä näin laajasti – ohjelmaa taistelunäytöksistä seminaareihin 
 

Perjantaista sunnuntaihin 4.–6.9. pidettävillä Kokonaisturvallisuus-messuilla on osastojen lisäksi runsaasti 
ohjelmaa. Eri teemoja esitellään kansalaisten, järjestöjen, elinkeinoelämän ja viranomaisten toimesta. 
Puolustusvoimat toteuttaa taistelunäytöksiä, jotka vievät yleisön toiminnan keskelle. Leopard-
panssarivaunut, panssarintorjunta-aseet, ilmatorjuntaohjuspartio ja taistelupelastajat päästävät katsojat 
komppanian puolustustaistelun mukaan ennennäkemättömällä tavalla. Lisäksi luvassa on hyödyllistä tietoa 
seminaareissa ja tietoiskuissa sekä elämyksiä muiden näytösten, aktiviteettien ja kilpailujen muodossa. 
 

– Suurtapahtuma tarjoaa kattavan läpileikkauksen suomalaisesta kokonaisturvallisuudesta ja sen toimijoista 
suurelle yleisölle ja alan ammattilaisille. Oheisohjelman tavoitteena on jakaa tietoa turvallisuudesta ja omien 
valintojen heijastumisesta arkeen, esitellä ammattilaisten, viranomaisten ja vapaaehtoisten toimintaa sekä 
nostaa keskusteluihin päivän polttavat turvallisuusasiat niin kansallisella kuin kansainvälisellä tasolla, sanoo 
projektipäällikkö Veli-Pekka Rouvali Tampereen Messut Oy:stä. 
 

– Kokonaisturvallisuus-tapahtumassa painotetaan sanaa turvallisuus ja tähdätään nimenomaan uhkien ja 
vaikeuksien torjumiseen sekä niistä selviämiseen. Suurtapahtuma yhdistää luontevasti yhteiskunnan 
turvallisuusstrategian, tiedotusvälineiden roolin ja yksilötason toiminnan. Tarkoituksena on avata 
kokonaisuutta ymmärrettävästi sekä lapsille että aikuisille. Kokonaisturvallisuutta ei ole käsitelty aiemmin 
tässä laajuudessa, joten tämä suurtapahtuma on hyödyllinen ja antoisa kokemus jokaiselle, toteaa 
messutoimikunnan puheenjohtaja Erkko Kajander.  
 

Messuja edeltävänä päivänä torstaina 3.9. järjestetään korkeatasoinen turvallisuusseminaari, jossa alan 
asiantuntijoiden johdolla pohditaan kansainvälisen tilanteen vaikutuksia Suomen kokonaisturvallisuuteen. 
Perjantaina 4.9. pidetään Yhteiskunnan kokonaisturvallisuuden foorumi, jossa käsitellään maamme 
kokonaisturvallisuutta yhteiskunnan turvallisuusstrategian mukaisesti. Foorumin ohjelma julkaistaan ja 
lipunmyynti tilaisuuteen alkaa huhtikuussa. 
 

Security Track haastaa koululaiset, perheet ja yritykset turvallisuuskilpailuun  
 

Security Track -kilpailu haastaa koululaiset, perheet ja yritykset testaamaan turvallisuustietämystä ja 
kehittämään turvallisuustaitoja. Kilpailu on osa valtakunnallista Security Track tietotaito-ohjelmaa, jonka 
tavoitteena on lisätä tietoutta niistä tiedoista ja taidoista, joilla voimme vaikuttaa omaan ja läheistemme 
turvallisuuteen kotona, koulussa, työpaikoilla ja asuinalueellamme arjessa ja poikkeustilanteissa. Ajatuksena 
on, että ihminen joutuu miettimään ja etsimään tietoa sekä muodostamaan sitä kautta oman 
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turvallisuuskäsityksensä. Koulujen osalta kaksivaiheinen kilpailu starttaa netissä huhtikuun alussa ja finaalit 
pidetään messuilla. Perheiden kilpailu ja yritysten haastekilpailu on suoraan loppukilpailuna messuilla. Muun 
muassa Tampereen kauppakamari haastaa yrityksiä ja muita kauppakamareita mukaan kilpailuun kevään 
aikana. Security Track -kilpailualue on yli 500 m², joten luvassa on näyttävä kokonaisuus. 
 

– Security Track -kilpailun tehtävät käsittelevät arjen turvallisuuteen liittyviä teemoja. Aiheina ovat muun 
muassa yhteiskunnan kriisitilanteet, onnettomuudet ja hätätilanteet, kodin turvallisuus, matkustaminen, 
itsepuolustus ja nettiturvallisuus. Lisäksi muita turvallisuuteemme keskeisesti vaikuttavia tekijöitä ovat 
fyysinen kunto ja jaksaminen, selviytymistaidot, läheisten auttaminen sekä terveys ja ravinto. Nuoret ovat 
tärkeä kohderyhmä, joten Security Trackin innoittamana messuille odotetaan tuhansia koululaisia. Oppilaille 
tämä on erinomainen tilaisuus nähdä kuinka yhteiskunta toimii kokonaisturvallisuuden nimissä. Kilpailun 
kautta saamme myös tietää suomalaisten oppilaiden tietotason kokonaisturvallisuudesta aihealueittain ja 
maakunnittain. Kaikki alle 18-vuotiaat pääsevät messuille maksutta. Kilpailuun haastetaan laajasti myös 
yrityksiä ja perheitä, kertoo Security Trackin tuottaja Olli Patja.  
 

Tieto & Taito -kehät korostavat terveiden elämäntapojen, hyvinvoinnin ja turvallisen elämän tärkeyttä 
 

Security Trackin viereen keskelle messualuetta toteutetaan neljä Tieto & Taito -kehää, jotka ovat erityisesti 
nuorille ja perheille kohdennettuja avoimia ja toimintaan aktivoivia toiminta-alueita. Kehien teemoja ovat 
Toimi ja osallistu, Terveys ja kunto, Hyvä ruoka ja Turvallinen netti. Tarkoituksena on tuoda esille hyvän, 
terveellisen ja turvallisen elämän perusaiheita monesta näkökulmasta. Kehissä muun muassa testataan 
kehon koostumusta, otetaan verikokeita ja kerrotaan järjestöjen toiminnasta ja osallistumismahdollisuuksista. 
 

Pidä huolta -konsertin tähtinä Kaartin Soittokunta ja Laura Voutilainen  
 

Kokonaisturvallisuuden suurtapahtuma alkaa keskiviikkona 2.9. Tampere-talossa klo 19 järjestettävällä Pidä 
huolta -konsertilla, jossa esiintyy Kaartin Soittokunta solistinaan Laura Voutilainen. Konsertin teemalla 
halutaan korostaa arjen turvallisuuden ja toisista välittämisen tärkeyttä. Konsertin järjestävät yhteistyössä 
Tampere-talo ja Tampereen Messut Oy. Liput tulevat myyntiin huhtikuussa (Liput 28 €, Tampere-talo, Lippupiste).  
 

Tampereen kaupunki mukana suurtapahtumassa – Ratinassa viranomaisten yhteistoimintanäytös 
 

Tampereen kaupunki on mukana Kokonaisturvallisuuden suurtapahtumassa ja teema levittäytyy 
messualueelta myös keskustaan. Lauantaina 5.9. Ratinassa nähdään viranomaisten yhteistyössä toteuttama 
vesipelastusnäytös. Viranomaisina ovat mukana muun muassa Pirkanmaan pelastuslaitos ja Sisä-Suomen 
poliisilaitos sekä lisäksi Suomen Hopealinja Oy, Tampereen kaupunki ja Tampereen Messut Oy.  
 

– Kokonaisturvallisuus on tärkeä tapahtuma jokaiselle, sillä se nostaa laajasti esille meitä kaikkia koskettavat 
turvallisuusasiat. Kokonaisturvallisuus merkitsee myös kansalaistaitoja, joita on syytä kehittää ja herättää 
henkiin kaikissa ikäryhmissä, sillä turvallisuus on paitsi jokaisen oikeus myös velvollisuus. Tapahtuma luo 
hyvän tilaisuuden keskustella globaalien turvallisuuskysymysten ohella päivittäistä elämää koskettavista 
turvallisuusasioista, toisten auttamisesta ja ensiaputaidoista sekä välittämisestä ja aidon läsnäolon 
tärkeydestä. Tampereen kaupunki on mukana myös messulauantaina Ratinan suvannossa toteutettavassa 
viranomaisten yhteistoimintanäytöksessä, jossa Tammerkoski-laiva tulee olemaan vesipelastusnäytöksen 
kohteena, kertoo tapahtumajohtaja Perttu Pesä Tampereen kaupungin Tapahtumatoimistosta.   
 

Taustalla yhteiskunnan turvallisuusstrategia – mitä se käytännössä tarkoittaa? 
 

Messujen taustalla on Turvallisuuskomitea ja Maanpuolustusmessut. Ensimmäiset maanpuolustusmessut 
järjestettiin Helsingissä jo v. 1992. Tapahtuma on pidetty kahdesti Lahdessa ja Tampereella edellisen kerran 
v. 2005. Maanpuolustusmessut ovat nyt laajentuneet kokonaisturvallisuuden suurtapahtumaksi. Messujen 
painopisteenä on kokonaismaanpuolustuksen toimintamallin mukainen yhteiskunnan turvallisuusstrategia.  
 

Kokonaisturvallisuus on suomalainen varautumisen malli, joka huomioi yhteiskunnan kannalta kriittiset 
toiminnot ja toimijat. Kokonaisturvallisuus on määritelty tilaksi, jossa yhteiskunnan elintärkeisiin toimintoihin 
kohdistuvat uhkat ja riskit ovat hallittavissa. Kokonaisturvallisuuden hallintaan kuuluvat uhkiin varautuminen, 
häiriötilanteiden ja poikkeusolojen hallinta sekä niistä toipuminen. Suomalaisen yhteiskunnan varautuminen 
toteutetaan kokonaisturvallisuuden periaatteella, mikä tarkoittaa yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen 
turvaamista viranomaisten, elinkeinoelämän sekä järjestöjen ja kansalaisten yhteistoimintana.  
 

Kokonaisturvallisuus-messut 4.–6.9.2015 Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa. Messut avoinna pe ja la klo 10–18, 
su klo 10–16. Messut järjestää Tampereen Messut Oy yhteistyössä Turvallisuuskomitean, turvallisuus- ja 
maanpuolustusalan toimijoiden, viranomaisten, järjestöjen ja elinkeinoelämän kanssa.  
 

Lisätiedot: www.kokonaisturvallisuus.fi 
Twitter, Instagram: @TampereenMessut, #Kokonaisturvallisuus, Facebook: facebook.com/kokonaisturvallisuus 
 

Tampereen Messut Oy, www.tampereenmessut.fi 
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 
Messutoimikunnan pj: Erkko Kajander, teollisuusneuvos, p. 040 840 4242, erkko@kajander.eu 
Security Track, Tieto & Taito -kehät: Olli Patja, p. 040 584 0840, olli.patja@fairpro.fi 


