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1. LIITTOHALLITUS ALOITTAA ”ROAD SHOW´N”

Maanpuolustuskiltojen liittohallitus pitää lomakauden jälkeen ensimmäisen kokouksensa tiistaina
20.9. Continental Rengas Oy:n toimitiloissa Espoossa.

Lokakuun alusta liittohallitus jalkaantuu kiltakentälle. Kiltapiirien syyskokouksiin osallistuu liitto-
hallituksen jäsen (= kiltapiirin kummi), liittohallituksen tuleva puheenjohtaja Pauli Mikkola sekä
toiminnanjohtaja Henry Siikander. Tämän ”Road Show´n” tarkoituksena on, että liiton edustajat
kertovat kokouksissa liiton kuulumiset ja tavoitteet, kuuntelevat kiltakentän ajankohtaisia suunni-
telmia sekä vastaavat kysymyksiin killan ja liiton yhteistoiminnan odotuksista.

2. MERKITSE KALENTERIISI MARRASKUINEN MAANPUOLUSTUSJUHLA

Liittovaltuuston syyskokous ja liiton valtakunnallinen maanpuolus-
tusjuhla pidetään perinteisesti marraskuisena viikonloppuna
paikkakuntaa vuosittain vaihtaen. Tänä vuonna suuntaamme
Pohjanmaalle, länsirannikolle, kauniiseen Vaasaan. Vaasan kilta-
piirillä on jo reippaasti isänmaallisen viikonvaihteen marssitahti
hallinnassa. Maanpuolustusjuhla on MPKL:n arvokas juhlatilaisuus,
jonka puitteisiin, ohjelmaan ja järjestelyihin kulloinkin vastuussa oleva kiltapiiri satsaa huolellises-
ti, kuten sotaveteraanimme, maanpuolustushenkiset juhlavieraamme sekä tilaisuuden esiintyjät
ansaitsevatkin.

Laita jo kalenteriisi varatuksi sunnuntai 27.11. Tarkemmat tiedot tulevissa tiedotteissa sekä liiton
nettisivujen tapahtumissa. Maanpuolustusjuhlamme on kaikille avoin kansalaisjuhla.

3. MAANPUOLUSTAJA - KILTAKENTÄN YHTEINEN PRINTTIKANAVA

Kiltakentän yhteinen Maanpuolustaja-lehti on oiva kanava kertoa killan tapahtumista, jotka ajoit-
tuvat loppuvuoteen 2011 - alkuvuoteen 2012. Kiltaväkeä kiinnostaa myös lukea missä kaikessa
muut killat ovat olleet mukana ja millaista toimintaa killoissa kautta Suomen harrastetaan. Tiedon
jakamisella osallistut koko kiltakentän kehittämiseen ja sitä myötä kiltatoiminnan jatkumiseen.

Maanpuolustaja lähetetään jokaiselle kiltajäsenelle, jonka osoite on ilmoitettu liiton Sebacon-
jäsenrekisteriin. Edellisen lehden painosmäärä oli 17.000.

Voit tarjota syksyn lehteen kiltajuttuja toimimalla näin =>
* lähetä aineistosi sähköpostiin toimisto@mpkl.  viimeistään perjantaina 2.9. 
* lähetä kuvat erillisenä kuvatiedostona (jpg, eps, tiff)
* älä siis upota kuvia tekstitiedostoon
* älä myöskään pienennä tai säädä kuvia, vaan esitä mahdolliset kuvankäsittelytoiveet erikseen
* jos tarjoat paperikuvia, lähetä ne osoitteeseen Maanpuolustuskiltojen liitto ry, Inga-Katriina Hei-
nonen, Döbelninkatu 2, 00260 Helsinki (paperikuvat palautetaan lähettäjälle)
* lisää aina mukaan tieto kuvaoikeudesta (kuvan ottaja, killan arkisto tai muu vastaava)
* lisää mukaan lyhyt kuvaselostus

Juttuja editoidaan ja julkaistaan toimituksellisen harkinnan ja palstatilan mukaan. Kiitos yhteis-
työstäsi.

4. MAANPUOLUSTUSKILTOJEN LIITTO FACEBOOKISSA

Maanpuolustuskiltojen liitolla on pro ili yhteisöpalvelu Facebookissa. Jos olet tämän sosiaalisen 
median käyttäjä, käy laittamassa liitolle kaveripyyntö. Pro ili on liiton koko nimellä Maanpuolus-
tuskiltojen liitto ry.

5. KILTSIT KURSILLE KUIVASAAREEN

MPKL:n kiltasisartoimikunta järjestää kurssin Kuivasaaressa la-su 3.-4. syyskuuta. Aiheina ovat
luonnonmuona, saariston luonto sekä historiallinen katsaus. Katso tarkemmat tiedot kurssikut-
susta tiedotteen liitteenä ja ilmoittaudu mukaan.



6. KILTATIEDOTTAJIEN KOULUTUSPÄIVÄ

Kiltatiedottajat voivat ilmoittautua liiton järjestämään koulutuspäivään, joka pidetään Helsingissä
lauantaina 15.10. Päivän ohjelma on työn alla. Tarkempaa tietoa seuraavassa tiedotteessa ja
liiton nettisivujen tapahtumissa. Päivän teema on vuorovuosin sähköinen viestintä ja

printtiviestintä. Tänä vuonna liikumme linjoja pitkin.

7. KILTOJEN KUULUMISIA - HYÖDYNNÄ, OSALLISTU, POIMI VINKKI

Liiton tiedotteessa julkaistaan kiltojen ja kiltapiirien kuulumisia, tapahtumia, työprojekteja, retkiä
ym. toimintaa, joista myös muut killat voivat poimia ideoita omaan toimintaansa tai joihin myös
muiden kiltojen jäsenet voivat osallistua. Katso tiedotteen ensimmäiseltä sivulta, millä viikolla
seuraava tiedote ilmestyy ja tarjoa ajoissa uutisesi sähköpostiin toimisto@mpkl. . Muista lähettää 
kuva aina kuvatiedostona ja merkitä mukaan kuvaoikeus (ja kuvateksti).

Karjalan Poikien Kilta
Kiltalaiset pistivät kehonsa koetukselle kolme viikkoa sitten Hollannissa, kun killan joukkue osal-
listui Nijmegenin ympäristössä järjestettyyn Vierdaagse-marssiin. Suomen joukkueeseen kerättiin
osallistujia ympäri maata. Pohjois-Karjala ja Karjalan Poikien Kilta oli hyvin edustettuna kahdek-
salla osallistujalla.
Tämä nimensä mukaisesti neljäpäiväinen Vierdaagse-marssi oli järjestyksessään jo 95. Ensim-
mäinen järjestettiin vuonna 1909. Nykypäivän Vierdaagse on saavuttanut suuren suosion ympäri
maailmaa ja se onkin paisunut megaluokan tapahtumaksi: osallistujia oli 45.000 ja katselijoita
puolitoista miljoonaa. Yli 20 maan armeijat lähettävät edustajansa tapahtumaan, jonka aikana
asutaan legendaarisessa sotilasleiri Camp Heumensoordissa. Nyt tähtäimessä on jo vuosi 2016,
jolloin Pohjois-Karjalasta kootaan oma sotilassarjan joukkue Vierdaagsen 100-vuotisjuhlamarssil-
le.
Kuvassa vasemmalla tutkitaan kartasta marssireittiä. ”Jäljellä on tänään vielä 35 km.” Kuva: Teijo
Reunanen
Kuvassa oikealla onnellisia kiltalaisia maalissa. Kuva: Harri Norismaa
Kerromme aiheesta ja osallistujien tunnelmista lisää lähipäivinä liiton nettisivuilla sekä syksyn
Maanpuolustajassa. Lisätietoja killan puheenjohtaja Harri Norismaalta => harri.norismaa@jns. 

Varsinais-Suomen Reserviläisampujien Kilta
Killasta kerrotaan, että se on saanut ampumaluvan ja näin ollen ampumaseurastatuksen aluehal-
linnolta => ”Aluehallintovirasto myöntää hakijalle hakemuksen mukaisen luvan harjoittaa yhdis-
tyksen sääntöjen mukaista toiminnallista ammuntaa, ammunnan koulutusta ja muita maanpuolus-
tusta edistäviä toimia. Lupa on voimassa toistaiseksi.”
Kilta oli juuri äskettäin mukana kilpailijana, rakentajana, toimitsijana ja tuomarina Hätilässä jär-
jestetyissä SRA-SM-ampumamestaruuskisoissa heinäkuun lopulla. Kerromme tästä lisää syksyn
Maanpuolustajassa. Lisätietoja killan puheenjohtaja Tommi Leppäseltä =>
tommi.t.leppanen@gmail.com

Ratsumieskilta
Kesän päätapahtumassa perjantaina 26.8. vietetään Hennalan kasarmialueen 100-vuotisjuhlia ja
Ratsuväen perinnepäivää. Lisätietoja => Jukka Elomaa, jukka.elomaa@phnet. 



Karjalan Prikaatin Kilta
Karjalan Prikaatin Kilta ry/Kouvolan osasto juhlistaa 50-vuotista taivaltaan lauantaina 27.8.
klo 15 alkaen Kouvolan VPK:n talossa (Meksiko) osoitteessa Palovartijantie 5. Tarjoilua varten
ilmoittautumiset viimeistään 20.8. => paavo.mikkonen@pp.inet.  tai 044 550 9375. Kilta toivot-
taa tervetulleeksi ja muistuttaa pukeutumiskoodin olevan ”sellainen asu, jossa viihdyt”.
Virallinen 50-vuotisjuhla on lauantaina 17.9. Kouvolan Upseerikerholla, jolloin pukeudutaan
juhla-asuun. Lisätietoja molemmista Paavo Mikkoselta, yhteystiedot yllä.

Porin Rykmentin - Porin Prikaatin Kilta / Turku
Turku on tänä vuonna EU:n virallinen kulttuuripääkaupunki. Kilta kantoi oman kortensa kulttuuril-
liseen kekoon järjestämällä elokuun alussa
ensimmäistä kertaa Turun Tuomaanpuistossa
konsertin. Kauniissa kesäillassa musiikista,
yhdessäolosta ja sotilaskodin antimista nautti
lähes 400 osallistujaa. Mukana oli veteraane-
ja ja nuoria aikuisia. Useilla oli jokin kontakti
Turun kasarmiin ja Porin Prikaatin, joka muutti
1967 lopullisesti Säkylän Huovinrinteelle. Mai-
nittakoon, että Turun kasarmista on vielä
muutamia puurakennuksia jäljellä.
Konsertin tervehdyssanoissa ye-everstiluut-
nantti evp. Tapio Santalahti totesi, että tapah-
tuman tarkoitus on palauttaa mieliin isän-
maamme ja Turun historiaa sekä suoda
tilaisuus vanhojen kaverien tapaamiseen hyvän musiikin säestyksellä. Yleisöä viihdytti Laivaston
soittokunta. ”Bravo!” ja ”Hyvä!” -huudot yleisön joukosta kertoivat, että tapahtuma ylsi tavoittee-
seensa. Lisätietoja Kari Nummilalta => kari.nummila@gmail.com
Kuva: Porilaispatsas on yksi Tuomaanpuiston maamerkeistä. Kuva Kari Nummila

Ventti eli 21.Prikaatin Perinneyhdistys
Pieni, mutta aktiivinen yhdistys vietti perinteistä kesäpäiväänsä Ilomantsin Möhkössä. Paikal-
lisen Ruukkipäivän yhteydessä laskettiin seppele Koitajoen rannalla olevalle muistomerkille ja
vierailtiin jatkosodan aikaisessa Kaatiolammen tukikohdassa. ”Tarinateltassa” Ventin veteraanit
Aarne Päiviö (kuvassa toinen vasemmalta) ja Antero Tiirikka (kuvassa kolmas oikealta) sekä
ilomantsilainen veteraanirouva Liisa Vainikainen (kuvassa vasemmalla) vastailivat yleisön kysy-
myksiin, jotka liittyivät Ruukkipäivään. Kuva: Raimo Riikonen

Autojoukkojen Päijät-Hämeen Kilta
Kilta tervehtii liiton jäsenkiltoja Lahdessa Hennalan 100-vuotisjuhlien tiimoilta. Hämeen Ryk-
mentti järjestää runsaasti tapahtumia. Poikkea paikalla, jos liikut Päijät-Hämeessä.

Ke 17.8. Varusmiessoittokunnan puistokonsertti 19.00, Sotilasmusiikkimuseon piha
Pe 26.8. Hennala 100-vuotta juhla kasarmialueella, sotilasvala
La 12.11. Sotilaskodin myyjäiset Hennalassa



Selkämeren Rannikkokilta
Kuuskajaskarin perinnelinnakkeen tulosta takaisin Rauman kaupungin omistukseen tuli kesällä
kuluneeksi 10 vuotta. Sen kunniaksi saarella järjestettiin kaikille avoin tilaisuus tulla katsomaan
niin sanottua saluuttilaukausta, jonka jälkeen yleisö sai tutustua tykkiasemaan. Killan tykkimes-
tari Iiro Hyrsky kertoi ennen laukaisua ko. raskaan tykkikaluston historiasta rannikkotykistön
raskaan kaluston pääaseena. Lisätietoja killan puheenjohtaja Tauno Setälältä =>
tauno.setala@kolumbus. 
Kuva vasemmalla: Laukauksen ampujana oli Selkämeren Rannikkokilta ja sen tykkiryhmä Iiro
Hyrsky, Ravo Sarmet, Veikko Laaksonen ja Risto Sipponen.
Kuva oikealla: Ja tältä se sitten näytti.
Kuvat: Tauno Setälä

Rukajärven suunnan historiayhdistys
* Kansainvälinen Rukajärvi-seminaari, jossa käsitellään Rukajärven suunnan taisteluja jatko-
sodassa, järjestetään lauantaina 17.9. Iisalmen kulttuurikeskuksessa. Katso tarkemmat tiedot,
ilmoittautumisohjeet ja seminaarin ohjelma tiedotteen liitteestä.
* Lieksan kirjastossa on nähtävillä Rukajärven rintaman taidetta jatkosodan ajalta -valokuva-
näyttely 5.9. asti. Sen jälkeen siellä avataan Pentti Perttulin 95-vuotisjuhlavalokuvanäyttely.
Perttuli taisteli Rukajärvellä Kev.Os. 2:n riveissä. Tarkempiaa tietoa => www.lieksa.  / Tapahtu-
mat
* Edellisessä tiedotteessa kerroimmekin, että Rukajärven taistelutie opasteineen vihittiin Liek-
sassa reilu kuukausi sitten (kuvassa alla projektiin osallistuneita kiltalaisia, killan kuva-arkisto).
Vihkimisen suoritti itsekin Rukajärven veteraani kenraaliluutnantti Ermei Kanninen. Käykää ih-
meessä tutustumassa tähän matkailukohteeseen. Kerromme lisää syksyn Maanpuolustajassa.
Näistä killan kuulumisista lisätietoja antaa killan puheenjohtaja Tenho Tikkanen =>
tenho.tikkanen@kolumbus.  tai 040 540 8045. 

8. RESUL LIIKUTTAA LOMAKAUDEN JÄLKEEN

Kiltalaiset voivat ilmoittaa joukkueitaan Reserviläisurheiluliiton tapahtumiin. Katso kilpailukalen-
teri tiedotteen liitteenä. Ampumasuunnistuksen ja kesäyön marssin ajankohdat tarkentuvat lähi-
aikoina. Vastuuhenkilöiden yhteystiedot voit kysyä sähköpostitse => info@resul.  



9. STELLA POLARIS -SEMINAARI KRISTIINANKAUPUNGISSA

Kristiinankaupunki oli merkittävässä asemassa jatkosodan jälkeisessä radiotiedustelun operaatio
Stella Polariksessa. Kaupunki järjestää aiheeseen liittyvän kaksipäiväisen seminaarin pe-la
24.-25.9. Kristiinankaupungin kulttuuritalolla. Seminaarin pääalustajana on kirjailija Johanna Pa-
rikka Altenstedt, joka on kirjoittanut kirjan Operaatio Stella Polaris. Pääset mukaan, kun suoritat
osallistumismaksun viimeistään perjantaina 9.9. Ohjeet löydät tiedotteen liitteenä olevasta kut-
susta.

10. PÄIVÄNPOLTTAVAA PUOLUSTUSVOIMISTA

Maavoimat
Suomi lahjoittaa kaksi puolustusvoimien käytöstä poistettua Mi8-helikopteria kriisinhallintatehtä-
viin Unkariin. Helikopterit, niiden varaosat ja muu pienmateriaali luovutetaan Unkarille veloituk-
setta, mutta Unkari vastaa koptereiden siirrosta sekä kaikista luovutuksen jälkeisten huoltotoi-
menpiteiden kuluista. Unkarilaiset noutavat helikopterit Suomesta 25.8. ja maa käyttää niitä
koulutukseen. Lahjoitus on osa Suomen panosta kansainväliseen helikopterirahastoon (Multina-
tional Helicopter Initiative, MHI, perustettiin 2008, Ranska ja Iso-Britannia). Rahasto vastaa kv-
kriisinhallintaoperaatioiden helikopterinpuutteeseen.
Puolustusvoimilla ja Rajavartiolaitoksella on vuosina 1973 - 2011 ollut käytössä 10 Mi8-helikop-
teria. Yksi Rajavartiolaitoksen Turun Vartiolentueen käytössä olleista teki pakkolaskun mereen
vuonna 1982. Se on ainoa vakava onnettomuus Mi8-kalustolla Suomessa. Mi8-kuljetushelikop-
tereilla lennettiin Suomessa yhteensä noin 40.600 tuntia (PV 36.100 ja Rajavartiolaitos 4.500
lentotuntia).

Pääesikunta
Tasavallan presidentti on nimittänyt merivoimien komentaja, vara-amiraali Juha Rannikon pää-
esikunnan päällikön virkaan 1.10. alkaen. Merivoimien komentajaksi siirtyy 1.9. alkaen merivoi-
mien esikuntapäällikkö, lippueamiraali Veli-Jukka Pennala.
Vara-amiraali Juha Rannikko on syntynyt 1955 ja hän on valmistunut sotakorkeakoulusta 1987.
Sen jälkeen hän on palvellut muun muassa puolustusvoimien huoltopäällikkönä, puolustusvoi-
mien sotatalouspäällikkönä ja merivoimien komentajana. Vara-amiraaliksi Rannikko ylennettiin
2009.
Lippueamiraali Veli-Jukka Pennala on syntynyt 1953 ja hän on valmistunut sotakorkeakoulusta
1987. Lisäksi hän on valmistunut 1999 Yhdysvaltojen sotakorkeakoulusta (NCC). Sen jälkeen
hän on palvellut muun muassa ohjuslaivueen komentajana, opettajana Maanpuolustuskorkea-
koulussa, Saaristomeren Meripuolustusalueen komentajana ja merivoimien esikuntapäällikkönä.
Lippueamiraaliksi Pennala ylennettiin 2005.

Merivoimat
Puolustusvoimain komentaja on määrännyt Merisotakoulun johtaja, kommo-
dori Veijo Taipaluksen (kuvassa, kuva: Puolustusvoimat) esikuntapäälliköksi
Merivoimien esikuntaan. Merisotakoulun johtajaksi siirtyy Puolustusvoimien
tiedustelukeskuksesta kommodori Sakari Martimo. Komentaja Ismo Korhonen
määrätään merivoimien henkilöstöpäälliköksi Merivoimien esikuntaan.
Kommodori Veijo Taipalus on syntynyt 1958. Hän on suorittanut
yleisesikuntaupseerin tutkinnon 1993. Sen jälkeen hän on palvellut muun
muassa Pääesikunnassa ja Puolustusministeriössä eri tehtävissä, Kotkan
rannikkoalueen komentajana, Maanpuolustuskorkeakoulun jatkotutkinto-osaston johtajana ja
Merisotakoulun johtajana. Kommodoriksi Taipalus ylennettiin 2009.
Kommodori Sakari Martimo on syntynyt 1960. Hän on suorittanut yleisesikuntaupseerin tutkinnon
1993. Sen jälkeen hän on palvellut muun muassa Maanpuolustuskorkeakoulun opettajana, Pää-
esikunnan tutkintaosastolla, Suomenlahden meripuolustusalueen esikuntapäällikkönä ja apulais-
sotilasedustajana EU:n pysyvässä sotilaskomiteassa. Kommodoriksi Martimo ylennettiin 2007.

Jääkäriprikaati
Puolustusvoimain komentaja on määrännyt Kainuun Prikaatin komentaja, eversti Petteri Koski-
sen 1.1.2012 alkaen komentajaksi Jääkäriprikaatiin. Koskinen on syntynyt 1961 ja suorittanut
yleisesikuntaupseerin tutkinnon 1997. Hän on palvellut muun muassa Pohjoisen Maanpuolustus-
alueen Esikunnassa eri tehtävissä, Kainuun Jääkäripataljoonan komentajana ja Pohjois-Suomen
Sotilasläänin esikunnassa operatiivisen osaston päällikkönä. Everstiksi hänet ylennettiin 2011.



11. MILJAZZ 2011 JATKUU - VIELÄ EHDIT

Pe 19.8. Oulu, Ammattiopisto Luovi, kasarmi, klo 18.00
Puolustusvoimien Varusmiessoittokunta solistina Jussu Pöyhönen ( Suurlähettiläät)
Ilmavoimien Big Band solistina Lenni-Kalle Taipale
Pohjan Sotilassoittokunta solistina Emma Salokoski

La 27.8. Turku, Suomen Joutsenen lava, klo 17.00
Puolustusvoimien Varusmiessoittokunta solistina Jussu Pöyhönen (Suurlähettiläät)
Laivaston Soittokunta solistina Emma Salokoski
Ilmavoimien Big Band solistina Lenni-Kalle Taipale
MILjazz on osa Turku Euroopan kulttuuripääkaupunki -ohjelmistoa

Su 28.8. Raseborg, Nylands Brigad, Uudenmaan Prikaati, Dragsvik, klo 14.00
Försvarsmaktens Värnpliktsmusikkår med solist Jussu Pöyhönen (Suurlähettiläät)
Flottans Musikkår med solist Gunhild Carling
Flygvapnets Big Band med solist Lenni-Kalle Taipale

RÖLLITÄR ON KÖMPINYT KOLOSTAAN IHMISTEN ILMOILLE

Viikonloppu kirii jo niin kintereillä, että pitemmittä turinoitta kuvakuunnelmaa suvitunnelmistani.
Heinikossa hengailu on tältä erää päättynyt. Ja terveisiä sinne kulttuuripääkaupunki Turkuun:
Kiitos kysymästä, kyllä vain, aurinkoa ja iloa akkuihin talven varalle on saatu roppakaupalla.
Kauhoin niitä kotomaan maaseudulta ja hiukan Pietaristakin. Nyt onkin hyvä kuulostella kiltaken-
tän kuulumisia ja ryhtyä toimeliaan loppukesän ja alkusyksyn rakennuspuuhiin. Juu ei, ei Iisakin-
kirkon malliin, vaikka tsaikalla kävinkin :)

t. Inga



Määräpäivä = pitää olla perillä liiton toimistolla

Syyskuu
pe 2.9. Syksyn Maanpuolustaja-lehden aineistojen määräpäivä
ti 20.9. Liittohallituksen kokous

Lokakuu
la 15.10. Kiltatiedottajien koulutuspäivä => teemana sähköinen viestintä

Marraskuu
la 26.11. Liittovaltuuston syyskokous Vaasassa
su 27.11. Maanpuolustusjuhla Vaasassa

Tammikuu 2012
su 15.1. Valtiollisten kunniamerkkianomusten määräpäivä
la 28.1. Turvallisuuspolitiikan seminaari Santahaminassa

Maaliskuu 2012
la 31.3. Kilta-ansiomitalianomusten määräpäivä

Huhtikuu 2012
su 15.4. Kiltaristianomusten määräpäivä

Syyskuu 2012
27.-29.9. Turvallisuus ja Puolustus 2012 -messut Lahdessa

Liiton tuotehinnasto
Kuntomerkki Suurmestari-lk 20,00 € Kuntomerkki Mest-lk 15,00 €
Kuntomerkki 1-lk 15,00 € Kiltaristi hopeinen (KRH) 51,00 €
Kiltaristi pronssinen (KRP) 34,00 € Kilta-ansiomitali (KAM) 68,00 €
MPKL:n standaari 40,00 € Kilta-ansiomitalin pienoismerkki 25,00 € (kuvassa)
MPKL:n silkkisolmio 32,00 € MPKL:n pinssi 3,50 €
Kello liiton tornitunnuksella 50,00 €
Maanpuolustus yhteinen asiamme -mitali puualustalla 80,00 €

Liiton tarjoamat työvälineet hyötykäyttöön!
Killan avainhenkilö, muistathan hyödyntää liiton tarjoamat ilmaiset ohjelmistotyövälineet. Ota yhteyttä toimistolle, kun
haluat ottaa käyttöön nettipohjaisen Sebacon-jäsenhallintarekisterin tai aktivoida killan näkyvyyden liiton kotisivujen alla.
Saat toimistolta käyttäjämanuaalin sekä tunnukset.

Maanpuolustuskiltojen liitto ry
Toimintakalenteri



Kiltasisar lähde tutustumaan Kuivasaaren 

luontoon ja historiaan!

3. - 4.9.2011
Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen Meripuolustuspiiri järjestää 

yhteistyössä MPKL:n kiltasisartoimikunnan kanssa 

Kiltojen naisjäsenille kohdennetun kurssin, jonka tarkoituksena 

on tutustuttaa kiltasisaret Kuivasaaren historialliseen 

ympäristöön ja opettaa selviytymistä luonnossa mm. 

tutustumalla luonnonmuonan käyttöön

Lauantaina 3.9. klo 11.00 kokoonnutaan Santahaminaan, josta siirrytään 

Kuivasaareen linnakeveneellä ja takaisin lähdetään  sunnuntaina klo 15.00.

Tarkempi kurssiohjelma ilmoitetaan kurssilaisille myöhemmin ja mukaan 

mahtuu kiltasisarten lisäksi myös muita asiasta 

kiinnostuneita naisia. 

Kurssin hinta on 15 euroa ja se sisältää: opetuksen, majoituksen, 

muonituksen, kurssin aikaisen vakuutuksen sekä merikuljetuksen.

Lisätietoja kurssista antaa: Kurssinjohtaja Kristiina Slotte

puh. 050 5250022 tai kristiina.slotte@mpk.fi tai 

Marjo Tuomaranta marjo.tuomaranta@gmail.com

Ilmoittaudu www.mpk.fi /siirry koulutuskalenteriin/Meripuolustuspiiri

mailto:kristiina.slotte@mpk.fi
mailto:marjo.tuomaranta@gmail.com
http://www.mpk.fi/


Rukajärven suunnan historiayhdistys ry, tiedottaa 10.8.2011

Kansainvälinen Rukajärvi-seminaari 17.9.2011
Rukajärven suunnan taisteluja jatkosodassa käsittelevä kansainvälinen
seminaari pidetään 17.9.2011 klo 12.00 - 15.30 Iisalmen kulttuurikeskuksessa
(os. Kirkkopuistonkatu 9, 74100 Iisalmi, puh. (017) 272 3600).

Seminaariesitelmät:
o Sotahistorioitsija, everstiluutnantti evp., valtiotieteen maisteri Ari

Raunio: Katsaus 14. Divisioonan sotatoimiin Rukajärven
suunnalla jatkosodassa.

o Kenraaliluutnantti Ermei Kanninen: Rukajärven suunnan
taistelujen merkitys jatkosodassa

o Kahvitauko
o Professori Juri Kilin: Taistelut Rukajärven suunnalla elokuussa

1944
o Sotahistorioitsija, rajakapteeni Tauno Oksanen: Rintamatilanne

viimeisen sotapäivän iltana Rukajärven suunnalla, Upporikas tai
rutiköyhä.

- Keskustelu, jossa luennoitsijat vastaavat kysymyksiin
- Seminaarin jälkeen klo 17.00 alkaa kulttuurikeskuksessa

elokuvailtamat, jossa yleisöllä on mahdollisuus nähdä
dokumenttielokuvat, Rukajärven suunnan taistelut jatkosodassa (60
min) sekä Munkkien matka (75 min).

- Munkkien matka on kyyjärveläisen Raimo Salon ohjaama ja tuottama.
Ainutlaatuinen ja kiinnostava elokuva kertoo Laatokan Valamon
munkkien raskaasta evakkomatkasta suurluostarin kultakupolien alta
Kannonkoskelle talvisodan aikaan 1939-40. Ohjaaja Raimo Salo esittää
elokuvailtamassa jatkosodan aikaista luutnantti Toivo Kärjen rintamalla
säveltämää musiikkia.

- Rukajärven suunnan taistelut -dokumenttielokuva on Tauno Oksasen
käsikirjoittama ja Ari Komulaisen ohjaama ja kuvaama (3.9.2011 ensi-
ilta Lieksassa), jossa taistelupaikkakuvauksin esitellään Rukajärven
suunnan taisteluja jatkosodassa. Elokuvan animaatiot on tehnyt
Tuomas Kortelainen, editointi on Reijo Väisäsen ja työryhmään ovat
kuuluneet Reijo Kortelainen ja Isto Turpeinen.

- Seminaariohjelma on luettavissa kokonaan Iisalmen kaupungin
nettisivuilla =>
http://www.iisalmi.fi/Suomeksi/Palvelut/Kulttuuripalvelut/Kulttuurikeskus/
Tapahtumat_Kulttuurikeskuksessa.iw3?showmodul=157&interface=off&
eventId=ff37e039-bd17-406c-a860-c98b35e23d4f

- Ilmoittautuminen seminaariin on suotavaa =>
http://www.rukajarvensuunnanhistoriayhdistys.fi/



KILPAILUKALENTERI 2012
3.8.2011

Tukeva j-os.

Talvijotos Satakunta Niinisalo TYKPR 10.-12.2. Petri Borg
Ilma-aseet Lappi Rovaniemi 3.-4.3. Pasi Ruokanen

Ampumahiihto Pohjois-Savo Suonenjoki 17.-19.02. Jouko Järvi

Talvikilpailu Lappi Sodankylä 24.3. Esa Riipi

Pistooliampumahiihto Lappi Sodankylä 25.3. Esa Riipi

Ampumasuunnistus Etelä-Häme Valkeakoski toukokuu Timo Salonen

Naisten jotos Satakunta Jämijärvi 5.-6.5. Leena Lukka

Perinneaseet Suur-Savo Mikkeli ALUETSTO 26.-27.05. Pirkka Juntunen

Neliottelu Pohjois-Karjala Kontiolahti PKPR 26.5. Ari Eskelinen

Pistooliampumajuoksu Pohjois-Karjala Kontiolahti 27.5. Ari Eskelinen

Kesäyön marssi RESUL Vantaa toukokuu Risto Tarkiainen

Vakiokivääri 300 m Kymenlaakso Tyrri UTJR 17.6. Sakari Ahola

Palvelusammunnat Päijät-Häme Lahti HÄMR 21.7. Marko Patrakka

Pioneeri- ja suojelujotos MPKL Parola PSPR 28.-29.7. Seppo Suhonen

SRA –amp.mestaruus Kymenlaakso Pahkajärvi KARPR 28.-29.7. Jari Suni

RUL ampumamest Varsinais-Suomi Salo 17.-19.8. Mikko Halkilahti

RES ampumamest Pohjois-Karjala Kontiolahti PKPR 17.-19.8. Ari Eskelinen

Häyhä – TA -kilpailu TA-KILTA Pahkajärvi KARPR 17.-19.8. Mika Korkeamäki

Pystykorva SM-kilp. Keski-Suomi Keuruu PIONR 1.9. Aarre Karja

Partiokilpailu Varsinais-Suomi Somero 8.9. Aki Laurila

Syysjotos Etelä-Pohjanmaa Jurva 14.-16.09. Markku Laiteenmäki
Maastokilpailu Päijät-Häme Padasjoki 22.-23.09. Jukka Luukko

Kilpailujen ja tapahtumien kilpailukutsut ovat luettavissa liiton verkkopalvelusta www.resul.fi ja ne julkaistaan Reserviläinen -lehdessä.

Kilpailujen ja tapahtumien vastuuhenkilöiden puhelinnumerot ja sähköpostiosoitteet saa pyynnöstä liiton toimistosta, info@resul.fi

Kilpailu Piiri/Liitto Paikkakunta Ajankohta Vastuuhenkilö
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Stella Polaris
i Sydösterbotten

Rannikko-Suupohjassa

Inbjudan till SEMINARIUM
Kutsu SEMINAARIIN

Tid: 24 - 25 september
Aika: 24. - 25. syyskuuta

Plats:
Paikka:

Adress: Strandgatan 22, 64100 Kristinestad
Osoite: Rantakatu 22, 64100 Kristiinankaupunki

Anmälan:
Seminarieplatserna är begränsade. Anmälan till seminariet bör ske
senast 9 september genom inbetalning av seminariavgiften på
arrangörernas konto i Kristinestads Sparbank FI62 4956 0010 0146 74.
I samband med inbetalningen bör deltagarens/deltagarnas namn
antecknas tydligt med blockbokstäver.
Ilmoittautuminen:
Osallistujamäärä on rajattu. Ilmoittautuminen tapahtuu maksamalla
seminaarimaksun viimeistään 9. syyskuuta 2011 Kristiinankaupungin
Säästöpankin tilille FI62 4956 0010 0146 74.
Merkitkää nimenne selvästi tiedonantoja kohtaan.

Pris:
Seminarieavgiften är 100,00 € då inbetalning av avgiften sker före 9
sept. 2011.
Seminariekostnaden inkluderar: Ankomstkaffe, föreläsningar, 2 x
fältlunch, utställning, busstransport tur/retur Kristinestad-Nämpnäs.
Efter 9.9.2011 är seminarieavgiften 150,00 € under förutsättning att
platser är lediga.

Kulturhuset DUX Kulttuuritalo,
Kristinestad/Kristiinankaupunki
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Stella Polaris
i Sydösterbotten

Rannikko-Suupohjassa

Hinta:
Seminaarimaksu on 100,00 € mikäli maksu ja ilmoittautuminen tapahtuu
viimeistään 9. syyskuuta 2011.
Seminaarimaksu sisältää: Tulokahvit, luennot, 2 x kenttälounasta,
näyttelyyn tutustumisen sekä linja-autokuljetuksen Kristiinankaupunki –
Nämpnäs – Kristiinankaupunki.
Seminaarimaksu 9.9.2011 jälkeen 150,00 € mikäli paikkoja on.

Hotellrum:
Arrangörerna har ingått avtal med ägaren till Hotell Alma och Leila
http://www.hotelleila.fi/, hotel@hotelleila.fi, puh. 0404185185. För att
erhålla avtalad rabatt bör reservering göras senast 9 sept. 2011 med
koden Stella Polaris.
Övriga inkvarteringsmöjligheter finns även i Kristinestad se:
http://www.hotel-kristina.com/,
http://www.krepelin.fi/HuoneistomajoitusKrepelin.pdf,
http://vinkel.fi/index.php?sivu=pakari&kieli=fi.
Hotellinvaraukset:
Seminaarin järjestäjät ovat sopineet Alma ja Leila Hotellien omistajan
kanssa erikoishinnoista seminaarin osallistujille. Varaukset on tehtävä
viimeistään 9. syyskuuta 2011. Koodi ”Stella Polaris”.
http://www.hotelleila.fi/, hotel@hotelleila.fi, puh. 0404185185.
Muut majoitusmahdollisuudet katso:
http://www.hotel-kristina.com/,
http://www.krepelin.fi/HuoneistomajoitusKrepelin.pdf,
http://vinkel.fi/index.php?sivu=pakari&kieli=fi.

Bakgrund:
Kristinestads bakgrund som en betydelsefull radiospaningsort under
fortsättningskriget presenteras och Operation/Affären Stella Polaris.
Taustatiedot:
Kristiinankaupunki on ollut merkittävässä asemassa jatkosodan
jälkeisessä radiotiedustelun operaatio Stella Polariksessa.
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Stella Polaris
i Sydösterbotten

Rannikko-Suupohjassa

Författaren, fil.mag. i sociologi och fil. lic. i
mediapedagogik, Johanna Parikka Altenstedt, med
boken Operation Stella Polaris (2010) är en
huvudpresentatör och -talare.
”Operation Stella Polaris är en hemlig men
spektakulär underrättelseoperation 1944 vars
historiska och politiska värde för Finland och Sverige
under efterkrigstiden fortfarande är nästan outforskat.
Stella Polaris var en evakuering av hela den finska
signalspaningen från Finlands territorium till Sverige
under allra största hemlighet den 23-24 september

1944 direkt efter att Finland ingått vapenstillestånd med Sovjet.”

Kirjailija, sosiologian maisteri ja mediapedagogiikan lisensiaatti, Johanna Parikka
Altenstedt, joka on kirjoittanut kirjan Operaatio Stella Polaris, on pääesittelijä ja
-puhuja.
”Operaatio Stella Polaris on vuonna 1944 tapahtunut salainen mutta näyttävä
tiedusteluoperaatio, jonka täyttä historiallista ja poliittista arvoa Suomelle ja Ruotsille
sotien jälkeen ei ole vielä perusteellisesti tutkittu.
Lyhyesti voidaan sanoa, että Stella Polaris oli suomalaisen radiotiedustelun
evakuointi Suomen maaperältä Ruotsiin kaikessa hiljaisuudessa 23-24 syyskuuta
1944 heti aseleposopimuksen astuttua voimaan.”
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Den andra huvudföreläsaren är politices doktor och överste
Pekka Visuri, erkänd sakkunnig, forskare och författare
inom säkerhetsområdet.

Valtiotieteen tohtori, eversti (evp) Pekka Visuri on
suorittanut yleisesikuntaupseerin tutkinnon
Sotakorkeakoulussa 1975 ja tohtorin tutkinnon Helsingin
yliopistossa 1989. Hän on palvellut Panssariprikaatissa
1960-luvun lopulla, Etelä-Suomen sotilasläänin
esikunnassa 1975–1980 ja opettajana Sotakorkeakoulussa
1980-luvulla. Sen jälkeen hän on ollut dosenttina
Maanpuolustuskorkeakoulussa, erityisalueena
turvallisuuspolitiikka ja strategia. Vuosina 1990–2003 hän

toimi tutkijana Ulkopoliittisessa instituutissa ja on sen jälkeen osallistunut
tutkimusprojekteihin Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutissa.

Pekka Visuri on kirjoittanut lukuisia kirjoja turvallisuuspolitiikan ja historian alalta.
Näistä mainittakoon Kosovon sota (Gaudeamus, 2000), Suomi kylmässä sodassa
(Otava, 2006), Suomen sota 1808–1809. Taustat, tapahtumat, muistomerkit (Fenix,
3. painos 2010), Idän ja lännen välissä - puolustuspolitiikka presidentti Kekkosen
kaudella (Fenix, 2010) ja Maailman muutos ja Suomi (WSOYpro, 2011).

Huvudföreläsarna ”kommenteras” av lokala och regionala sakkunniga inom området:
Pääluennoitsiota ”kommentoivat” paikalliset ja alueelliset asiantuntijat:
- Politices doktor Dennis Rundt, rubrik: ”Med Sverige i ryggen”.
- Valtiotieteen tohtori Dennis Rundt: ”Med Sverige i ryggen”.
- Redaktör Börje Sidbäck, rubrik: ”Stella Polaris – Närpesperspektiv”
- Toimittaja Börje Sidbäck, aiheesta: ”Stella Polaris – Närpesperspektiv”
- Fil. lic. Karl-Henrik Nikula, rubrik: ”Stella Polaris – toppen av ett isberg”
- Fil.lis. Karl-Henrik Nikula, aiheesta: ”Stella Polaris – toppen av ett isberg”

Under seminariet anordnas utställningar och förevisningar
Seminaarin yhteydessä järjestetään näyttelyt ja esityksiä
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Lördagen
Lauantaina 24.9.2011

Ramprogram för seminariet/Seminaarin kehysohjelma

09 – 09:30 Ankomstkaffe och anmälan
Tulokahvit ja ilmoittautuminen

09:30 Seminariet öppnas och info
Seminaarin avaus ja info

10:00 Pekka Visuri

11:00 Johanna Parikka Altenstedt

12 – 13 Fältlunch
Kenttälounas

13:00 Dennis Rundt

14:00 Börje Sidbäck

15 – 15:30 Eftermiddagskaffe
Iltapäiväkahvit

15:30 – 16:00 Diskussion kring dagens teman/Panel/Sammanfattning
Keskustelua päivän teemoista/Paneli/Yhteenveto

Vi bekantar oss med utställningen
Tutustuminen näyttelyyn

19:00 Kvällsfest
Iltajuhla
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Söndagen
Sunnuntaina 25.9.2011

08:45 Samling i Rådhusparken
Kokoontuminen Raatihuoneenpuistossa

09:00 Busstransport till Nämpnäs
Linja-autot lähtevät Nämpnäsiin

Vi bekantar oss med den plats varifrån båtarna for iväg i september 1944
Tutustuminen alueeseen mistä laivat lähtivät syyskuussa 1944

Hedersbetygelse och kransnedläggning vid minnesmärket
Kunnianosoitus ja seppeleenlasku muistomerkillä

10:30 Avfärd till Kristinestad
Lähtö Kristiinaan

Utflykt till Stationshuset i Närpes
Tutustumiskäynti Närpiön VR-asemalla

11:30 Lunch i Kristinestad
Lounas Kristiinankaupungissa

12:30 Karl-Henrik Nikula

13:00 Pekka Visuri

13:45 Johanna Parikka Altenstedt

14:30 Avslutningsdiskussion/Kommande evenemang/Avslutningsord
Loppukeskustelu/Tulevia tapahtumia/Päätössanat

Festbankett 24.9 kl. 19 till ett pris om 35 €. Kan inbetalas i samband
med seminarieavgiften.
Juhlaillallinen 24.9. klo 19 hintaan 35 €. Illallismaksu voidaan maksa
seminaarimaksun yhteydessä.


