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1. LIITTOVALTUUSTONKOKOUS PIDETTIIN KOUVOLASSA

Lii ovaltuuston kokoontui Kouvolassa 15.11. ja valitsi lii ohallituksen erovuoroisten jäsenten lalle jäsenet. Valituiksi
tulivat:

Boström Per-Elof (Kris inankaupunki) Österbo ens Försvarsgille - Pohjanmaan Maanpuolustuskilta rf (uudelleen)
Hakkarainen Arno, (Vantaa), Suomenlinnan Rannikkotykistökilta ry (uudelleen)
Jurvanen Jari (Joensuu), Pohjois-Karjalan Prikaa n Perinnekilta ry  (uudelleen)
Salumäki Heikki (Vantaa), Pioneeriaselajin Lii o ry/Pohjan Pioneerikilta ry (uusi)

Lii ovaltuusto hyväksyi toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2015.

Seuraavan päivänä oli liiton valtakunnallinen maanpuolustusjuhla Kouvolan kaupungintalossa. Juhlan vastuullisena jär-
jestäjänä oli Kymenlaakson kiltapiiri Ma  Mikkosen johdolla.

2. TOIMINTA-APURAHOJEN KÄYTTÖSELVITYS

Lii ohallitus myönsi killoille viime keväänä apurahoja toimintaan yhteensä 11.000 euroa, josta Maanpuolustuskiltojen
sää ön osuus oli 5.000 euroa. Apurahoja myönne in seuraaville killoille:

Autojoukkojen Helsingin Kilta 300,00
Helsingin Laivastokilta 700,00
JR 56 ja 60 Kilta 300,00
Kaakkois-Suomen Vies kilta 200,00
Karjalan Prikaa n Kilta 400,00
Laivaston Sukeltajakilta 300,00
Laivaston Sukeltajakilta 200,00
Lentovarikon Kilta 300,00
Pioneeriaselajin Lii o 600,00
Pirkanmaan Meripuolustuskilta 200,00
Pohjan Pioneerikilta 192,00
Pohjan Pioneerikilta 300,00
Pohjan Pioneerikilta 392,00
Pohjanlahden Laivastokilta 600,00
Pohjois-Pohjanmaan Ilmatorjuntakilta 400,00
Pohjois-Pohjanmaan Ilmatorjuntakilta 165,00
Pohjois-Pohjanmaan Ilmatorjuntakilta 385,00
Pohjois-Suomen kiltapiiri 500,00
Päijät-Hämeen maanpuolustuskilta 150,00
Rakuunakilta 400,00
Reserviratsastajat 300,00
Riihimäen Seudun Tykistökilta 400,00
Saaristomeren Merivar oston Kilta 516,00
Satakunnan kiltapiiri 400,00
So lasmusiikkikilta 350,00
Suomenlahden Merivar okilta 400,00
Tampereen Seudun Ratsuväenkilta 400,00
Turvakurssin Kilta 150,00
Tutkamieskilta 200,00
Vaasan kiltapiiri 600,00



Österbo ens försvarsgille-
Pohjanmaan maanpuolustuskilta 300,00

Apurahojen myöntämisen ehtona oli, e ä niiden käytöstä tehdään selvitys. Yllä maini ujen kiltojen on lähete ävä sel-
vitys 15.12. mennessä sähköpos tse toiminnanjohtaja@mpkl.fi

Tarvi ava lomake lähetetään sähköpos lla kiltojen puheenjohtajille ja sihteereille.

3. Myönnetyt kiltaristit 6.12.

Lii ohallitus on kiinni änyt huomiota saapuneiden kiltaris ehdotusten perusteluihin. Lii ohallitus muistu aa, e ä kil-
taris n myöntämissäännöissä sanotaan seuraavas :

Hopeinen kiltaris : Voidaan myöntää MPKL:n jäsenkillan jäsenelle, joka on vähintään 10 vuo a ollut killan jäsen ja
toiminut erityisen ansiokkaas  MPKL:n tai sen jäsenkillan hyväksi ja tarkoitusperien edistämiseksi.

Pronssinen kiltaris :Voidaan myöntää MPKL:n jäsenkillan jäsenelle, joka on vähintään 4 vuo a ollut killan jäsen ja
toiminut ansiokkaas  MPKL:n tai sen jäsenkillan tarkoitusperien edistämiseksi.

Ansiokkaan tai erityisen ansiokaan toiminnan on selvi ävä perusteluista, joilla kiltaris ä ehdotetaan!

Lii ohallitus on myöntänyt 15.11. seuraavat kiltaris t Autojoukkojen Tampereen Killan 50-vuo sjuhlapäivänä:

Kuntsi Helge KRH Keskinen Heikki KRP
Laakso Pekka KRH Kivistö Juha KRP
Haavisto Osmo KRP Lumme Timo KRP
Järvinen Heikki KRP L undán Jari KRP

Hopeinen kiltaris  (KRH), pronssinen kiltaris  (KRP).

Lii ohallitus on myöntänyt päivämäärällä 6.12. seuraavat kiltaris t:

Nimi Mitali Yhdistys
Hämäläinen Jorma KRP 21. Prikaa n Perinneyhdistys ry
Roihula Timo KRP 21. Prikaa n Perinneyhdistys ry
Numminen Jarkko KRH Ilmavoimien Soi okunnan Tukiyhdistys ry
Norismaa Harri KRH Karjalan Poikien Kilta ry
Vatanen Pekka KRH Karjalan Poikien Kilta ry
Himanen Reijo KRP Kuopion Asevarikon Kilta ry
Laakkonen Juho KRP Kuopion Asevarikon Kilta ry
Pullo Jarmo KRP Kuopion Asevarikon Kilta ry
Rossi Seppo KRP Kuopion Asevarikon Kilta ry
Tirkkonen Ilkka KRP Kuopion Asevarikon Kilta ry
Johansson Petri KRH Reserviratsastajat ry
Oksa Klaus KRP Reserviratsastajat ry
Strömberg Ilkka KRH Satakunnan kiltapiiri ry
Lindström Tuomo KRP So laspoliisieskadroona Lahden Kilta ry
Ma la Juho KRP So laspoliisieskadroona Lahden Kilta ry
Mellanen Pirkka KRP So laspoliisieskadroona Lahden Kilta ry
Heinonen Arto KRH Turun Rannikkotykistökilta ry
Joutsikoski Eero KRP Turun Rannikkotykistökilta ry



Lähdenii y Arimo KRP Turun Rannikkotykistökilta ry
Takala Harri KRP Turun Rannikkotykistökilta ry
Havusela Raimo KRH Österbo ens försvarsgille-Pohjanmaan maanpuolustuskilta rf
Sandström Kaj KRH Österbo ens försvarsgille-Pohjanmaan maanpuolustuskilta rf

4. Jäsenrekisterin pikaohje

Tämän edo een lii eenä on Helsingin Reserviupseeripiirin järjestösihteeri tekemä pikaohje jäsenrekisterin käytöstä.
Tarkempi ohje valmistuu vuoden vaihteen jälkeen ja se lähetetään sähköpos lla kiltojen puheenjohtajille, sihteereille
ja taloudenhoitajille.

5. Jouluaaton kunniavartio Hietaniemen sankarihaudoilla ja marsalkka Mannerheimin haudalla

Maanpuolustuskiltojen lii on vuoro on perinteises 24.12. klo 14.30-15.00. Kunniavar oon tarvitaan 8-12 kiltalaista.
Pyydän vapaaehtoisia ilmoi autumaan minulle viimeistään perjantaina 12.12. puhelimitse 040 554 8862 tai sähköpos-

lla toiminnanjohtaja@mpkl.fi  Ilmoi autuminen on sitova!

Pyyntö tullaan lähe ämään jäsenrekisterin kau a sähköpos lla (niille, joilla on sähköpos ) pääkaupunkiseudulla asu-
ville ensi viikolla.

6. Turvallisuuspolitiikan seminaari TURPO-2015

Liiton perinteinen turvallisuuspoli ikan seminaari on jälleen Santahaminassa Maanpuolustuskorkeakoulun auditorios-
sa lauantaina 7.2.2015 klo 9-15.30. Ilmoi autumisohjeet ovat tämän edo een lii eenä ja ne julkaistaan liiton in-
ternetsivuilla joulukuussa. Seminaarin aihe on jälleen ajankohtainen ja luennoitsijat alansa asiantun joita. Ohjelma
julkaistaan he , kun luennoitsijat ovat varmistuneet.

7. Jäsenrekisteristä puuttuvat kiltojen ja paikallisosastojen tilinumerot

Jäsenrekisteristä puu uu vieläkin muutaman killan ja paikallisosaston jäsenmaksujen suuruudet ja ennen kaikkea li-
numerot.  Ne on ilmoite ava jäsenrekisterinhoitajalle viimeistään 15.12. Ne killat, joilla on vain yksi kokous vuodessa,
ilmoi avat nyt linumeronsa ja si en ensi keväänä vuosikokouksen jälkeen jäsenmaksujensa suuruuden. Ilmoitukses-
sa on maini ava sisältääkö jäsenmaksu lii omaksun 8,00 €.
Jäsenrekisterinhoitaja on Päivi Ruusuvuori p. (09) 4056 2010 tai jasenasiat@maanpuolustusrekisteri.fi

Jäsenmaksut lähetetään ensi keväänä kahdessa osassa:
1. Helmikuun puolessa välissä niiden kiltojen jäsenille, joiden killoilla on kaksi kokousta vuodessa.
2. Toukuukuun lopussa niiden kiltojen jäsenille, joiden killoilla on yksi kokous vuodessa.

8. Vuoden Kilta –pisteytysjärjestelmä

Vuoden Kilta –tunnustuksen peruspisteytysjärjestelmään on tullut muutoksia. Uusi u pisteytysjärjestelmä on e-
do een lii eenä.

Liiton toimisto on rajoitetus  auki 30.12.2014 - 14.1.2015 toiminnanjohtajan loman takia.
Toiminnanjohtaja on tavoite avissa yllä maini una aikana sähköpos lla tai teks vies llä.



9. Maanpuolustusjuhla Kouvolassa

Liiton valtakunnallista maanpuolustusjuhlaa viete in Kouvolan kaupungintalolla 16.11. Juhlassa luovute in Sotava-
hinkosää ön tunnustuspalkintojen kunniakirjat. Tunnustuspalkinnon sai tänä vuonna neljä kiltalaista ja kolme kiltaa.
Valite avas  osa tunnustuspalkinnon saaneista killoista ei ollut lähe änyt edustusta laisuuteen.

Juhlassa  palki in Maanpuolustusmitalilla miekkojen kera seuraavat kiltalaiset:
Sirpa Holma, Suomenlinnan Rannikkotykistökilta ry
Kari Soininen, Karjalan Prikaa n Kilta ry
Paavo Mikkonen, Karjalan Prikaa n Kilta ry

Maanpuolustuskiltojen lii o onni elee palki uja!

Vasemmalta lukien: Sirpa Holma, Kari Soininen, Paavo Mikkonen Sotavahinkosää ön puheenjohtaja Harri Kainulainen jakaa tun-
nustuspalkintojen kunniakirjat. Vas. Marju Teperi (henk.koht.
palkinto), Seppo Suhonen (henk.koht. palkinto) ja Jukka Elomaa
(vastaano  killan edustajana palkinnon)

Itä-Suomen so lasläänin komentaja kenraalimajuri Veli-Pekka
Parka  pi  juhlapuheen.

Maanpuolustusjuhlan järjestelytoimikunnan puheenjohtaja Ma  Mikko-
nen kuvassa oikealla keskellä.



Lii ovaltuuston uusi puheenjohtaja toimitusjohtaja Kai Telanne
(vas.) luovu   Kouvolan kaupungille Maanpuolustus-yhteinen
asiamme levykkeen puualustalla. Keskellä kaupunginhallituksen
puheenjohtaja Jari Larikka, oikealla kaupunginhallituksen jäsen
Marja a Nykänen.

Lii ovaltuusto valmiina laskemaan seppeleen Itsenäisyyden pat-
saalle. Seppeleen laskijoina vasemmalta lukien Jari Larikka
(Kouvolan kaupunki), Kai Telanne (lii ovaltuusto), Ma  Mikkonen
(järjestelytoimikunnan puheenjohtaja).



Joulukuu

24.12. Jouluaaton kunniavar o Hietaniemen sankarihaudoilla ja marsalkka Mannerheimin haudalla.
Liiton vuoro on klo 14.30-15.00.

Helmikuu 2015

7.2.2015 Liiton turvallisuuspoli ikan seminaari TURPO-2015 Santahaminassa
Maanpuolustuskorkeakoulun auditoriossa

Syyskuu 2015

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

Liiton toimisto on rajoitetus  auki 30.12.2014 - 14.1.2015 toiminnanjohtajan loman takia.
Toiminnanjohtaja on tavoite avissa yllä maini una aikana sähköpos lla tai teks vies llä.

Maanpuolustuskiltojen liiton toimintakalenteri
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Maanpuolustusrekisterin käyttöohje 15.5.2014 

 

Tämä ohje on täysin epävirallinen ja tarkoitettu ensisijaisesti Helsingin 
Reserviupseeripiirin jäsenkerhojen apuvälineeksi. Ohjeen jakaminen muillekin on 
täysin sallittua. Kommentit ja parannusehdotukset ovat tervetulleita, niitä voi lähettää 
osoitteeseen ossi.ikonen@hrup.fi. 

 

 

Maanpuolustusrekisteri on Suomen Reserviupseeriliiton, Reserviläisliiton ja 
Maanpuolustuskiltojen liiton yhteinen. Sitä hallinnoi Maanpuolustusyhtiö Oy. 

 

Ohjeen sisältö: 

 

1. Kirjautuminen 

2. Päävalikko 

3. Jäsenen tietojen selaus tai muuttaminen 

4. Uuden jäsenen lisäys 

5. Sähköpostin lähettäminen valitulle jakelulle 

6. Raportit 

7. Yhdistykset 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maanpuolustusrekisterin käyttötuki palvelee osoitteessa 
jasenasiat@maanpuolustusrekisteri.fi. Muun muassa käyttäjätunnukset tilataan tästä 
osoitteesta. 

mailto:ossi.ikonen@hrup.fi
mailto:jasenasiat@maanpuolustusrekisteri.fi
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1. Kirjautuminen 

 

Rekisteriin kirjaudutaan osoitteessa www.maanpuolustusrekisteri.fi. Jos sinulla ei ole 
tunnuksia tai tunnuksesi eivät toimi, voit tilata uudet osoitteesta 
jasenasiat@maanpuolustusrekisteri.fi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.maanpuolustusrekisteri.fi/
mailto:jasenasiat@maanpuolustusrekisteri.fi
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2. Päävalikko 

 

 

Etusivu näyttää oheiselta. Ylävalikossa on linkit etusivu, yhdistykset, email, raportit 
ja poiminta. 

 

 

Email-linkin kautta voit lähettää sähköpostia valitsemallesi jakelulle. 

 

Raportit-linkin kautta voit tulostaa haluamiasi raportteja ja listauksia, esim. kerhon 
jäsenlista, maksaneet jäsenet, uudet jäsenet, merkkipäiväluettelo jne. 

 

Poiminta-linkin kautta voit luoda poimintoja erilaisia hakuehtoja käyttäen, esim. 
”poimi kaikki kerhon nuorisojäsenet ja lähetä heille sähköpostia”. 

 

Etusivu-linkin kautta pääset jälleen etusivulle. Etusivulla on toiminnot ”Lisää 
henkilö” ja ”hae henkilöä”. 

 

 

 

Yhdistykset-linkin kautta näet kaikki ne yhdistykset, joiden tietoihin sinulla on 
pääsyoikeus. Tätä kautta voit muuttaa yhdistyksen perustietoja, luottamushenkilöitä 
jne. 



Maanpuolustusrekisterin käyttöohje  15.5.2014 
ossi.ikonen@hrup.fi 
 

3. Jäsenen tietojen selaus tai muuttaminen 

 

a) Hae henkilöä kirjoittamalla henkilön nimi etusivun vasemmassa 
laidassa olevaan tekstikenttään. 

 

 

b) Jos samannimisiä henkilöitä on useita, ilmestyy niistä luettelo. Jos 
heitä on vain yksi, avautuvat hänen tietonsa suoraan näkyviin. 
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c) Henkilön tietoja voi muokata ”muokkaa tietoja”-painikkeella. 

 

d) Laskut-välilehdeltä voit hakea jäsenelle lähteneet laskut pdf-muodossa 
ja tarvittaessa lähettää itsekin muistutuslaskuja. 
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4. Uuden jäsenen lisäys 

 

a) Klikkaa vasemmalla olevaa ”lisää henkilö”-painiketta (työkalut-
otsikon alla). 
 

 

 

a) Täytä uuden jäsenen henkilötiedot.  Klikkaa ”tallenna”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Hae henkilöä nimellä tai sähköpostiosoitteella. Saat listauksena 
KAIKKI maanpuolustusrekisterissä olevat tuon nimiset henkilöt. Jos 
henkilöä ei ole saamassasi listauksessa, klikkaa ”lisää henkilö”. Jos 
henkilö löytyy listauksesta, klikkaa tämän nimeä ja jatka ohjeiden 
mukaan. Jos henkilö löytyy, mutta sinulla ei ole oikeuksia käsitellä 
henkilön tietoja, ota yhteyttä rekisterin pääkäyttäjään. 
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b) Avautuu uusi ikkuna, jos täytit kaikki pakolliset tiedot. Täytä vielä jäsenyyttä 
koskevat tiedot. 

 

 

c) Klikkaa jälleen ”tallenna”. Uusi jäsen on nyt lisätty. Uudesta jäsenestä tulee 
puheenjohtajalle sähköposti-ilmoitus. 
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5. Sähköpostin lähettäminen valitulle jakelulle 

 

a) Luodaan ensin sähköposti, joka halutaan lähettää. Klikataan siis 
ylävalikosta ”email”. Sitten klikataan välilehteä ”Vapaa-html”. 

b) Tähän tekstieditoriin voidaan nyt kirjoittaa lähetettävä viesti. Viesti voidaan 
myös liittää valmiiksi kirjoitetusta Word-dokumentista. 

 

 

 

c) Kun viesti on muotoiltu, klikataan välilehteä ”lähetettävät sähköpostit”. 
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d) Nyt määritetään sähköpostin tallennusnimi, esimerkiksi ”viesti”, ja 
klikataan ”tallenna”. 

 

 

Nyt viesti on luotu ja voidaan valita henkilöt, joille viesti lähetetään. 
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e) Klikkaa ylävalikosta ”poiminta” ja sitten ”uusi poiminta” 

 

f) Valitse välilehti ”yleiset” ja määritä hakuehtosi. Esimerkissä hakuehtona 
on nuorisojäsenet, merkitään siis syntymäajaksi 01.01.1986 – 31.12.1995. 

 

 

g) Kun hakuehdot on määritetty, klikataan alhaalta ”poimi”. 
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h) Näin saadulle poimintajoukolle voidaan nyt esim. lähettää sähköpostia, 
tulostaa osoitetarrat PDF-muodossa tai ladata luettelo Excel-muodossa. 

 

i) Klikataan ”lähetä sähköpostia”. 
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j) Tähän täytetään lähettäjän osoite ja nimi, viestin otsikko, ajastettu 
lähetysaika (jos haluat), mahdollinen liitetiedosto ja itse viesti. Kun tiedot 
on täytetty ja valinnat tehty, klikkaa ”lähetä viesti”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Raportit 

 

 

 

Raportit-välilehden takaa voi hakea erilaisia valmisraportteja, kuten 
yhdistyksen jäsenluettelon, merkkipäivät, poistuneet ja uudet jäsenet, 
jäsenmaksulaskutuksen tilanteen jne. 
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7. Yhdistykset 

Yhdistykset-välilehden kautta näet kaikki ne yhdistykset, joihin sinulla on 

käyttöoikeus. 
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Tällä välilehdellä voit syöttää ja täyttää yhdistyksen perustiedot, luottamushenkilöt 

jne. 

 

 

Yhteystiedot-välilehdelle  täytetään  yhdistyksen  postitus-  ja  laskutusosoitteet, 

tilinumero, nettisivujen osoite, sähköpostiosoite jne. 
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Henkilöstö-välilehdelle täytetään yhdistyksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, 

sihteerin ja muiden luottamushenkilöiden tiedot. Uusia tehtäviä lisätään painikkeella 

”Lisää luottamustoimi”. 



MAANPUOLUSTUSKILTOJEN LIITTO RY 27.10.2014
Döbelninkatu 2, 00260  HELSINKI
puh (09) 491 492, fax (09) 492 058

VUODEN KILTA -TUNNUSTUKSEN PERUSPISTEYTYSJÄRJESTELMÄ

YLEISTÄ

Tämän pistejärjestelmän tarkoituksena on määritellä ne perusteet, joita käytetään vuoden
kiltaa valittaessa. Kaikki annettavat pisteet ovat pluspisteitä.

Vuoden Kilta -kilpailun lähtökohtana on numeroihin perustuva pisteytys. Tunnustuksen saa-
miseen vaikuttaa myös MPKL:n toimintavuoden painopistealueiden toteuttaminen. Valinta-
raati voi käyttää siinä harkintavaltaansa.

Perustiedot arvosteluun saadaan kiltojen lähettämistä toimintalomakkeista ja toimintakerto-
muksista. Jos lomake ja toimintakertomus ovat huolimattomasti tai puutteellisesti täytetty,
niin ne vaikuttavat killan pisteiden määrään. Toimintalomakkeessa ilmoitettaviin numerotie-
toihin tulee killan laskea myös rekisteröimättömien paikallisosastojen tiedot. Viimeksi
mainituille lähetetään oma toimintalomake, jonka paikallisosasto lähettää oman pääkillan
sihteerille.

Rekisteröityneet paikallisosastot eli rekisteröidyt paikalliskillat, voivat myös osallistua
Vuoden Kilta -kilpailuun täyttämällä toimintalomakkeen ja toimintakertomuksen sekä lähet-
tämällä ne liiton toimistoon.

Toimintalomakkeessa ilmoitettujen tietojen on täsmättävä killan toimintakertomuksessa il-
moitettuihin tietoihin. Toimintalomakkeet ja toimintakertomus tulee lähettää liiton toimistoon
määräaikaan mennessä. Myöhemmin tulleita tietoja ei käsitellä kiltojen vertailussa.

Tätä pisteytysjärjestelmää voidaan muuttaa vastaamaan niitä päämääriä ja tavoitteita, jota
kiltatoiminnalle kulloinkin asetetaan.

Kilta voi saada Vuoden Kilta -tunnustuksen tai kunniamaininnan oltuaan liiton jäsen vähin-
tään kaksi (2) täyttä kalenterivuotta. Tunnustus voidaan antaa kaksi kertaa peräkkäin. Eh-
dokkaat Vuoden Kilta -tunnustuksen saajaksi sekä kahdeksi kunniamaininnaksi tekee järjes-
tö- ja viestintätoimikunta. Toimikunta voi käyttää apunaan tarpeelliseksi katsomiaan asian-
tuntijoita. Lopullisen päätöksen valinnoista tekee liittohallitus.

PISTEYTYS

1.  KILLAN JÄSENISTÖ (max 10 pistettä)

Pisteytyksessä killan toimintalukuja verrataan killan jäsenmäärään. Näin saadut suhdeluvut
määrittävät pisteytyksen. Killan jäsenistöön luetaan jäsenmaksutietojen perusteella vain ne
vuosi- ja veteraanijäsenet, joista kilta maksaa liitolle jäsenmaksun tai lehtimaksun.

Jäsenmäärän kasvu 1 %:lla on 1 piste. Yli 10 %:n jäsenmääränkasvusta ei enää saa pistei-
tä.



2.  KILLAN JÄRJESTÖTOIMINTA (max 10 pistettä)

Killan järjestämien tilaisuuksien yhteenlaskettu lukumäärä on lähtökohta:

- Esitelmätilaisuudet
- Seminaarit
- Retket/tutustumiskäynnit, myös muualle kuin perinnepaikoille
- Muut kiltatilaisuudet (esim. perhepäivät, herrasmieskilpailut, perinnepäivät jne.)
- Varusmiehille ja kadeteille järjestetyt tilaisuudet (kilta on järjestäjä tai mukana järjestelyis-
sä)
- Killan jäsenistölleen järjestämät omat koulutustilaisuudet (Huom: ei vapaaehtoinen maan-
puolustuskoulutus eli MPK:n kurssit!)
- Killan järjestämät yleisötilaisuudet tai tilaisuudet yhteistoiminnassa muiden järjestäjien
kanssa

Tilaisuuksien yhteenlaskettua lukumäärää verrataan killan jäsenmäärään ja näin saadaan
suhdeluku. Kymmenen (10) parasta kiltaa saa pisteitä siten, että 1. (paras) 10 pistettä, 2.
(toinen) 9 pistettä, 3. (kolmas) 8 pistettä, 4. (neljäs) 7 pistettä ja 10. (kymmenes) 1 pisteen.

3.  KILLAN TIEDOTUSTOIMINTA (max 10 pistettä)

Kilta saa jokaisesta alla mainitusta kohdasta siinä olevan pistemäärän.
- yksi piste (1): jos killalla on säännöllisesti ilmestyvä jäsenkirje tai –tiedote (myös sähköinen)
- kaksi pistettä (2): jos killalla on omat nettisivut tai nettisivut liiton sivujen yhteydessä
- kaksi pistettä (2): jos killalla on oma painettu lehti tai verkkolehti
- viisi pistettä (5): jos kilta on julkaissut toimintavuoden aikana omaan aselajiinsa liittyvää kirjallisuutta

4.  KILLAN PERINNETOIMINTA (max 12 pistettä)

Useimpien kiltojen säännöissä perinnetoiminta on tärkein toiminnanmuoto. Yksittäisen killan säännöt
määrittävät killan oman toiminnan painopisteet.
- killan ylläpitämä museo tai perinnehuone 3 pist.
- perinnemateriaalin/-kaluston entisöinti ja tallentaminen toimintavuoden aikana, esim. lentokoneiden,
autojen, tykkien entisöinti 2 pist.
- muistomerkkien/-laattojen pystyttäminen tai kunnostaminen 2 pist.
- perinnejuhlan tai –seminaarin järjestäminen 2 pist.
- matkojen järjestäminen perinnepaikoille 2 pist.
- oma lippu 1 pist.

5. VAPAAEHTOINEN MAANPUOLUSTUSKOULUTUS (max 18 pistettä)

1. Killan mp-koulutustilaisuuksien kappalemäärä (0…6 pistettä) (HUOM: MPK:n kurssina järjestetyt)

2. Killan kouluttajien määrä (0…6 pistettä)
(killan tilaisuuksien järjestämien kouluttajien määrä toimintavuoden aikana)

3. Mp-koulutustilaisuuksiin osallistuneiden määrä (0…6 pistettä)

Koulutustilaisuuksien on oltava sotilaallisia valmiuksia palvelevaa tai varautumista ja turvallisuutta palve-
levaa koulutusta ja ne on järjestettävä Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen kurssina.
Yllä mainittujen tilaisuuksien, kouluttajien ja osallistuneiden lukumääriä verrataan killan kokonaisjäsen-
määrään.

Pisteet kohdassa 1:
- Kilta, joka on järjestänyt eniten koulutustilaisuuksia saa 6 pist., toiseksi eniten 5 pist. jne…



Pisteet kohdassa 2:
- Kilta, joka järjestänyt eniten kouluttajia tilaisuuksiin saa 6 pist., toiseksi eniten 5 pist. jne…

Pisteet kohdassa 3:
- Killan järjestämien vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen koulutustilaisuuksiin osallistuneiden kil-
lan jäsenten lukumäärä toimintavuoden aikana. Kilta, jolla on ollut toimintavuoden aikana eniten jä-
seniä osallistumassa mp-koulutustilaisuuksiin saa 6 pist, toiseksi eniten saa 5 pist. jne…

HARKINNANVARAISET PISTEET

Mpkl:n painopistealueiden toteuttaminen toimintavuonna

Valitsijaraati antaa kolmelle parhaiten painopistealueita toteuttaneelle killalle lisäpisteitä siten, että kilta,
jonka raati katsoo parhaiten onnistuneen painopistealueiden toteuttamisessa, saa kahdeksan (8) pistet-
tä. Seuraavaksi paras saa kuusi (6) pistettä ja kolmanneksi paras neljä (4) pistettä.

Liiton painopistealueiden toteutumisen on oltava todennettavissa killan toimintakertomuksesta.

Valitsijaraadin ei ole pakko antaa harkinnanvaraisia pisteitä lainkaan.
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35. Pohjoismaiset Kiltapäivät järjestetään v. 2015 Tanskassa Aalborgin kaupungissa
17. – 21.6.2015. Samaan aikaan Suomessa ja Ruotsissa vietetään juhannusta.
Osallistujien määrä on rajoitettu max 60/maa. Suomi on ollut pohjoismaisilla kiltapäivillä mukana
vuodesta 1969. Kiltapäivät järjestetään joka toinen vuosi kiertäen maat Suomi, Tanska, Ruotsi ja
Norja. Kaikilla kiltalaisilla on mahdollisuus osallistua pohjoismaisille kiltapäiville.

PM kiltapäivät järjestää Tanskan veljesjärjestömme Danske Soldaterforeningers Landsraad Tanskan
armeijan logistiikkakeskuksessa Hvorupin varuskunnassa Aalborgissa.
Logistiikkakeskuksessa sijaitsevat:
- Kuljetusrykmentti
- Tanskan armeijan huolto- ja logistiikkakoulu (ml. sotilaspoliisiyksikkö)
- Aalborgin kodinturvajoukot
Varuskuntaan kuuluu myös Aalborgin lentokentällä toimiva lentotukikohta ja sen yhteydessä toimiva
erikoisjääkäriyksikkö.

Kustannukset
Kiltapäivien osallistumismaksu on noin 280 - 320 € ja se sisältää täyden ylöspidon, bussikuljetukset
paikan päällä sekä lauantain juhlaillallisen. Tarkka hinta selvinnee tammi-helmikuussa.

Liitto varaa meno-paluu lennot helmikuussa halvimpaan mahdolliseen hintaan. Aalborgiin ei ole Hel-
singistä suoria lentoja. Konetta vaihdetaan Kööpenhaminassa.

Esimerkki lentohinnasta 1.11.2014:

SuperSaver 266 €
Helsinki 17 kesä 2015, 14:05 Aalborg 17 kesä 2015, 17:50 4h 45
1 pysähdys Kööpenhaminassa

Aalborg 21 kesä 2015, 11:40 Helsinki 21 kesä 2015, 17:25 4h 45
1 pysähdys Kööpenhaminassa

Myös omalla autolla voi tulla paikan päälle esimerkiksi reittiä:
Helsinki-Tukholma (laiva), Tukholma–Göteborg, Göteborg–Frederikshavn (lautta),
Frederikshavn-Aalborg. Matkan pituus on noin 1 145 km.

Majoitus
Majoitus tapahtuu yksikerroksissa kasarmeissa 10-12 hengen huoneissa (kerrossängyt). Jokaisen
tuvan yhteydessä on oma pesuhuone/wc. Tuvat on varustettu lukittavilla kaapeilla sekä isolla nyky-
aikaisella televisiolla. Naisille on varattu oma tupa. Yhden hengen tai kahden hengen majoitustoivei-
ta ei välttämättä pystytä toteuttamaan. Järjestöjen puheenjohtajistojen majoitus on omassa kasar-
missa. Varuskunnan alueella toimii hyvä langaton verkko (wlan), joten nettiin pääsee puhelimella tai
tietokoneella tarvittaessa mikäli isännät jakavat kaikille osallistujille vierailijatunnukset.

Vietä erilainen juhannus, osallistu pohjoismaisille kiltapäiville!



35. Pohjoismaiset Kiltapäivät 2015

OHJELMA

Keskiviikko 17.6.
Saapuminen Aalborgin varuskuntaan
Majoittuminen

16.00 – 18.00 Kiltapäivien toimisto avoinna
16.00 – 17.30 Messi auki
18.00 Iltapala cafeteriassa

Veljesilta messissä

Torstai 18.6.
07.00 – 08.00 Aamiainen

10.00 Kiltapäivien avajaiset paraatikentällä
Tumma puku, kunniamerkit.

Lipunnosto
Seppeleen lasku varuskunnan muistomerkille
Soittokunta

12.00 Lounas cafeteriassa

13.30 Kuljetus Aalborgin keskustaan

14.00 Marssi Aalborgin läpi (n. 1,2 km)
Aalborgin kaupungin vastaanotto

15.30 – 16.30 Vapaata Aalborgin kaupungissa
16.30 Kuljetus takaisin varuskuntaan

17.00 – 20.00 Kiltapäivien toimisto avoinna
- Tilattujen pohjoismaisten kiltapäivien muistomitalien lunastus
- Ampumakilpailuun osallistuvien informaatiokokous
- Lipunn nostajien ohjeistus/Ulrik Baunsgaard

18.00 Iltapala cafeteriassa
Veljesilta messissä

Perjantai 19.6. Erillinen ohjelmaliite!
07.00 – 07.45 Aamiainen Norja + Tanska – lähtö bussilla klo 07.45
07.45 – 08.30 Aamiainen Ruotsi + Suomi – lähtö bussilla klo 08.30

Kenttälounas (voileipiä, virvoitusjuomia bussissa)

16.30 – 17.30 Kiltapäivien toimisto avoinna
18.00 Iltapala cafeteriassa

Veljesilta messissä

21.00 Juhannustulet



Lauantai 20.6.
07.00 – 08.00 Aamiainen
08.30 Lipunnosto paraatikentällä

09.00 – 15.00 Luentoja Tanskan puolustusvoimista ja kuljetusrykmentistä
Kuljetusrykmentin näytös

Pohjoismainen ampumamestaruuskilpailu erillisen ohjelman mukaan.

Vierailu varuskuntamuseossa – kenttälounas

Vierailu veteraanikodissa Aalborgissa – informaatio veteraanikodista ja
Veteraanikotisäätiöstä

17.00 – 18.00 Kiltapäivien toimisto avoinna

19.00 Juhlaillallinen
(Tumma puku ja kunniamerkit)

22.00 – 23.59 Veljesilta messissä

Sunnuntai 21.6.
08.00 – 09.00 Aamiainen

08.00 – 09.00 Majoituksen, avainten ja vuodevaatteiden luovutus

Kotimatka



Perjantai 19.6. tarkempi ohjelma

Bussi 1 (Tanska)

07:00 – 07:45 Aamiainen kasarmin cafeteriassa.
07:45 - 09:00 Siirtyminen laivastoasemalle Frederikshavniin.
09:00 – 10:00 Tutustuminen laivastoasemaan.
10:00 – 10:30 Siirtyminen laivaston pelastautumiskoulutuskeskukseen.
10:30 – 11:30 Tutustuminen laivaston pelastautumiskoulutuskeskukseen.
11:30 – 12:45 Siirtyminen Aalborgin lentoasemalle. Kenttälounas bussissa.
12:45 – 13:45 Tutustuminen Aalborgin lentoaseman lentotukikohtaan.
13:45 – 14:00 Siirtyminen erikoisjääkäriyksikköön.
14:00 – 15:00 Tutustuminen erikoisjääkäriyksikköön.
15:00 – 15:30 Siirtyminen takaisin varuskuntaan.

Bussi 2 (Norja)

07:00 – 07:45 Aamiainen kasarmin cafeteriassa.
07:45 – 09:00 Siirtyminen laivaston pelastautumiskoulutuskeskukseen.
09:00 – 10:00 Tutustuminen laivaston pelastautumiskoulutuskeskukseen.
10:00 – 10:30 Siirtyminen laivastoasemalle Frederikshavniin.
10:30 – 11:30 Tutustuminen laivastoasemaan.
11:30 – 12:45 Siirtyminen erikoisjääkäriyksikköön. Kenttälounas bussissa.
12:45 – 13:45 Tutustuminen erikoisjääkäriyksikköön.
13:45 – 14:00 Siirtyminen Aalborgin lentoasemalle.
14:00 – 15:00 Tutustuminen Aalborgin lentoaseman lentotukikohtaan.
15:00 – 15:30 Siirtyminen takaisin varuskuntaan.

Bussi 3 (Ruotsi)

07:45 – 08:30 Aamiainen kasarmin cafeteriassa.
08:30 – 09:00 Siirtyminen Aalborgin lentoasemalle.
09:00 – 10:00 Tutustuminen Aalborgin lentoaseman lentotukikohtaan.
10:00 – 10:15 Siirtyminen erikoisjääkäriyksikköön.
10:15 – 11:15 Tutustuminen erikoisjääkäriyksikköön.
11:15 – 12:30 Siirtyminen laivastoasemalle Frederikshavniin. Kenttälounas bussissa.
12:30 – 13:30 Tutustuminen laivastoasemaan.
13:30 – 14:00 Siirtyminen laivaston pelastautumiskoulutuskeskukseen.
14:00 – 15:00 Tutustuminen laivaston pelastautumiskoulutuskeskukseen.
15:00 – 16:15 Siirtyminen takaisin varuskuntaan.

Bussi 4 (Suomi)

07:45 – 08:30 Aamiainen kasarmin cafeteriassa.
08:30 – 09:00 Siirtyminen erikoisjääkäriyksikköön.
09:00 – 10:00 Tutustuminen erikoisjääkäriyksikköön.
10:00 – 10:15 Siirtyminen Aalborgin lentoasemalle.
10:15 – 11:15 Tutustuminen Aalborgin lentoaseman lentotukikohtaan.
11:15 – 12:30 Siirtyminen laivaston pelastautumiskoulutuskeskukseen.

Kenttälounas bussissa.
12:30 – 13:30 Tutustuminen laivaston pelastautumiskoulutuskeskukseen.
13:30 – 14:00 Siirtyminen laivastoasemalle Frederikshavniin.
14:00 – 15:00 Tutustuminen laivastoasemaan.
15:00 – 16:15 Siirtyminen takaisin varuskuntaan.



Velkommen til Aalborg Kaserner 
 
 

BYGN 50 ADM VKDK BYGN 1-16 Indkvartering 
BYGN 44, 46 VKDK BYGN 17 Undervisning 
BYGN 50, 51 VKDK BYGN 18 FRO-Center 
BYGN 53 UDDGRP MOT + VÅB BYGN 19 TFRN 
BYGN 56 Køreskolen Nordjylland BYGN 20 Kvarterer 
BYGN 46 UDDGRP/Kørsel HLS BYGN 21 Infirmeri 
BYGN 49 UDDGRP ELEK/VÅB HLS BYGN 22 Kantine & fritid 
BYGN 53 UDDSEK MOT/VÅB HLS  BYGN 24 Gymnastiksal, Motionscenter 

BYGN 25 Indkvartering 
BYGN 26 Indkvartering 
BYGN 28 Indkvartering 
BYGN 27 Forberedende 2 UDDBTN 
BYGN 29 Messer, UDBTN, kantine, 

undervisning 
BYGN 34 UMAK 
BYGN 35 Munderingsdepot 
BYGN 36 Kørepulje + KØSK 1 ECH 
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Majoitus kasarmissa nro 12

Henry
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Henry
Typewritten text
Messi (illanvietot)

Henry
Line

Henry
Typewritten text
Cafeteria (ruokailut)

Henry
Line

Henry
Typewritten text
Järjestöjen johdonmajoitus



Velkommen til Aalborg Kaserner 
 
 

BYGN 3 2 MPKMP 
BYGN 4 MPAFD HLS 
BYGN 5 1 MPKMP 
BYGN 8 LSE, KURSEK MP, KURSEK 

LOG, undervisning, Messe 
BYGN 11 HLS, GSU MP 
BYGN 12 UDDGRP/FS, IT, FKIT  
  og UDDGRP SAN 
BYGN 13 1 LOGBTN 
BYGN 14 1 LOGBTN 
BYGN 15 1 LOGBTN 
BYGN 16 Indkvartering 
BYGN 18 1 LOGBTN 
BYGN 20 Indkvartering 
BYGN 22 UMAK HLS 
BYGN 23 MATKT, FSBM HLS 
BYGN 29-31 VKDK 
BYGN 30-32 Motordepot HLS 
BYGN 51 Indkvartering/HRUKMP 
BYGN 52 Indkvartering 
BYGN 53 Indkvartering 
BYGN 54 Indkvartering 
BYGN 55 Værksted 1 LOGBTN 
BYGN 1 FCA 
BYGN 2 HLS/GSE TRR 
BYGN 7 Kantine & fritidsområde  
BYGN 9 Varmecentral 
BYGN 21 Gymnastiksal + Motionscenter  



Velkommen til Aalborg Kaserner 
 

Tilkørselsveje til Aalborg Kaserner 



Puolustusvoimissa tapahtuu

Ilmavoimien koulutus keskittyy vuoden 2015 alusta Ilmasotakouluun Tikkakoskelle

Ilmasotakoulun rooli Ilmavoimien valtakunnallisena koulutuskeskittymänä kasvaa merkittävästi vuoden 2015
alusta, kun Ilmavoimien koulutus keskitetään puolustushaarakouluun Tikkakoskelle.

Ilmavoimien rakennetta laajasti muokkaavan valtakunnallisen puolustusvoimauudistuksen viimeisessä
vaiheessa Lentosotakoulu lakkautetaan ja sen antama koulutus siirtyy Kauhavalta Tikkakoskelle. Ilmavoimien
teknisen koulun antama koulutus siirrettiin Jämsän Hallista Tikkakoskelle vuosi sitten.

Muutoksen näkyvin osa on sotilaslentäjien jatkokoulutuksen siirtyminen Lentosotakoulusta Ilmasotakouluun
ja Hawk-suihkukonekaluston siirtyminen Kauhavalta Tikkakosken tukikohtaan. Hävittäjälentolaivue 41 pitää
kotitukikohtanaan jatkossa Tikkakoskea. Hawkit lisäävät Ilmavoimien lentotoimintaa Jyväskylän seudulla
huomattavasti.

Viimeiset Hawk-suihkuharjoituskoneet lentävät Kauhavalta Tikkakoskelle itsenäisyyspäivänä 6. joulukuuta.
Neljä Hawkia suorittaa ylilennon itsenäisyyspäivän paraatissa Hämeenlinnassa. Kuusi Hawkia puolestaan
tervehtii uuttaa kotikaupunkiaan lentämällä Jyväskylän yli kello 14.30.

Kauhavan Lentosotakoulun päätöstilaisuus pidetään 18. joulukuuta, jolloin Lentosotakoulun lippu
luovutetaan Ilmasotakoulun johtajalle eversti Pasi Hakalalle. Lentosotakoulun viimeiset varusmiehet
kotiutuvat samana päivänä eli 18. joulukuuta.

Lisää henkilökuntaa ja varusmiehiä

Uudistuneessa Ilmasotakoulussa työskentelee vuoden vaihteen jälkeen 450 henkilöä. Uusia työntekijöitä on
250. Pääosa uusista työntekijöistä on siirtynyt Ilmasotakouluun Ilmavoimien teknillisestä koulusta Jämsän
Hallista tai siirtyy Lentosotakoulusta Kauhavalta.

Koulutettavien varusmiesten määrä nousee 400 henkilöstä noin 650 henkilöön.

Muutoksen yhteydessä Luonetjärven varuskunnan nimi muuttuu Jyväskylän varuskunnaksi. Ilmasotakoulun
lisäksi Jyväskylän varuskuntaan luetaan kuuluvaksi muun muassa Ilmavoimien esikunta sekä
Puolustusvoimien Logistiikkalaitoksen sekä Johtamisjärjestelmäkeskuksen alueelle sijoitetut osat. Jyväskylän
varuskunnassa puolustusvoimien toimipisteissä työskentelee yhteensä lähes 1500 henkilöä.

Puolustusvoimien uusi organisaatio ja upseereita uusiin tehtäviin

Puolustusvoimien rauhan ajan organisaatio vuonna 2015 muodostuu Pääesikunnasta ja sen alaisista
laitoksista, maavoimista, merivoimista sekä ilmavoimista, Puolustusvoimien logistiikkalaitoksesta, sekä
Maanpuolustuskorkeakoulusta. Puolustusvoimain komentaja on määrännyt lukuisia upseereita uusiin
tehtäviin vuoden 2015 alusta lukien.
Maavoimissa on vuoden 2015 alusta Maavoimien esikunta sekä kahdeksan joukko-osastoa: Jääkäriprikaati,
Kaartin jääkärirykmentti, Kainuun prikaati, Karjalan prikaati, Panssariprikaati, Porin prikaati, Utin
jääkärirykmentti sekä Maasotakoulu.

Lapin ilmatorjuntarykmentti on liitetty osaksi Jääkäriprikaatia, Viestirykmentti osaksi Panssariprikaatia,
Tykistöprikaati osaksi Porin Prikaatia ja Reserviupseerikoulu osaksi Maasotakoulua. Toimintansa päättävät
sotilasläänit, sotilasläänien esikunnat sekä yhdeksän aluetoimistoa. Vuoden alusta aluetoimistot (12 kpl)
kuuluvat maavoimissa kuuden joukko-osaston organisaatioihin. Kyseisten joukko-osastojen



apulaiskomentajat johtavat aluetoimistoja. Toimintansa päättäviä joukko-osastoja ovat Pioneerirykmentti ja
Hämeen rykmentti.
Puolustusvoimauudistuksen tuloksena puolustusvoimissa otetaan käyttöön maavoimien joukko-osaston
apulaiskomentajan tehtävä. Ensi vuoden alusta apulaiskomentajia on sijoitettu kuuden maavoimien joukko-
osaston tehtäväkokoonpanoon. Sotilasläänien lakkauttamisen seurauksena joukko-osastojen tehtävät ja
vastuut lisääntyvät. Apulaiskomentaja tukee joukko-osaston komentajaa tämän vastuulla olevan
kokonaisuuden hoitamisessa.

Merivoimissa on vuonna 2015 Merivoimien esikunta sekä neljä joukko-osastoa: Rannikkolaivasto,
Rannikkoprikaati, Uudenmaan prikaati sekä Merisotakoulu. Laivastoyksiköiden ja rannikkojoukkojen koulutus
on sijoitettu omiin joukko-osastoihin Upinniemeen, Raaseporiin ja Turkuun. Meripuolustusalueet sekä
Suomenlahden meripuolustusalueeseen kuulunut Kotkan rannikkopataljoona päättävät toimintansa.
Ilmavoimissa on vuonna 2015 Ilmavoimien esikunta sekä neljä joukko-osastoa: Karjalan lennosto, Lapin
lennosto, Satakunnan lennosto sekä Ilmasotakoulu. Hävittäjätoiminta on keskitetty Rovaniemelle ja
Siilinjärvelle. Kuljetus-, yhteys- ja koelentotoiminta on keskitetty Pirkkalaan sekä koulutus Tikkakoskelle.
Ilmavoimien tekninen koulu ja Lentosotakoulu päättävät toimintansa.

Puolustusvoimauudistuksen myötä tammikuussa 2015 perustettava Puolustusvoimien logistiikkalaitos
toteuttaa logistiikan järjestelyt valtakunnallisesti. Uudistuksen jälkeen kaikki puolustusvoimalliset logistiikka-
alan toimijat ovat yhden johtoportaan alaisuudessa. Logistiikkalaitos muodostuu nykyisistä maa-, meri- ja
ilmavoimien materiaalilaitoksista, Sotilaslääketieteen keskuksesta, Hämeen rykmentin huoltokoulusta ja
Puolustusvoimien johtamisjärjestelmäkeskuksen osista. Lisäksi joitain puolustushaaraesikuntien huollon
tehtäviä siirretään logistiikkalaitokseen. Logistiikkalaitoksen esikunta toimii Tampereella. Logistiikkalaitos
toimii lisäksi 39 paikkakunnalla muun muassa Riihimäellä, Kouvolassa, Turussa, Jyväskylässä ja Ähtärissä.

Uusia tehtäväänmääräyksiä puolustusvoimissa. Tehtävämäärykset liittyvät suurilta
osin puolustusvoimauudistuksen muutoksiin.

Tehtäväänmääräykset maavoimissa

Eversti Antti Lehtisalo on määrätty Karjalan prikaatin apulaiskomentajaksi. Hän palvelee tällä hetkellä
esikuntapäällikkönä Itä-Suomen Sotilasläänin esikunnassa. Aikaisemmin hän on palvellut muun muassa
apulaisosastopäällikkönä suunnitteluosastolla Maavoimien esikunnassa, koulutuspäällikkönä Maasotakoulun
koulutuskeskuksessa, reserviupseerikurssin johtajana Reserviupseerikoulussa sekä osastoesiupseerina
Pääesikunnan operatiivisella osastolla. Hän suoritti yleisesikuntaupseerin tutkinnon vuonna 1997 ja hänet
ylennettiin everstiksi vuonna 2011.
Eversti Risto Kolstela on määrätty Kaartin jääkärirykmentin apulaiskomentajaksi. Hän palvelee tällä hetkellä
Hämeen rykmentin komentajana. Aikaisemmin hän on palvellut muun muassa sektorijohtajana Pääesikunnan
suunnitteluosastolla, Hämeen rykmentin esikuntapäällikkönä, Tasavallan presidentin adjutanttina sekä
opettajana Maanpuolustuskorkeakoulun strategian laitoksella. Hän suoritti yleisesikuntaupseerin tutkinnon
vuonna 1997 ja hänet ylennettiin everstiksi vuonna 2011.
Eversti Jukka Orava on määrätty Panssariprikaatin apulaiskomentajaksi. Hän palvelee tällä hetkellä
esikuntapäällikkönä Länsi-Suomen Sotilasläänin esikunnassa. Aikaisemmin hän on palvellut muun muassa
apulaisosastopäällikkönä henkilöstöosastolla Maavoimien esikunnassa, osastopäällikkönä
henkilöstöosastolla Länsi-Suomen sotilasläänin esikunnassa ja Läntisen Maanpuolustusalueen esikunnassa
sekä Hämeen panssaripataljoonan komentajana Panssariprikaatissa. Hän suoritti yleisesikuntaupseerin
tutkinnon vuonna 1998 ja hänet ylennettiin everstiksi vuonna 2012.
Eversti Timo Mäki-Rautila on määrätty Jääkäriprikaatin apulaiskomentajaksi. Hän palvelee tällä hetkellä
maavoimien operaatiopäällikkönä Maavoimien esikunnassa. Aikaisemmin hän on palvellut muun muassa
esikuntapäällikkönä Kainuun prikaatin esikunnassa, osastoesiupseerina suunnitteluosastolla Maavoimien
esikunnassa sekä Karjalan jääkäripataljoonan komentajana Pohjois-Karjalan prikaatissa. Hän suoritti
yleisesikuntaupseerin tutkinnon vuonna 1997 ja hänet ylennettiin everstiksi vuonna 2013.
Eversti Pekka Saariaho on määrätty operatiivisen osaston päälliköksi Maavoimien esikuntaan. Hän palvelee
tällä hetkellä Kaartin jääkärirykmentin komentajana. Aikaisemmin hän on palvellut muun muassa Porin
prikaatin esikuntapäällikkönä sekä suomalaisen kriisinhallintajoukon komentajana KFOR-operaatiossa
Kosovossa. Hän suoritti yleisesikuntaupseerin tutkinnon vuonna 1995 ja hänet ylennettiin everstiksi vuonna
2009.



Aikaisemmin eversti Petri Kosonen on määrätty Porin prikaatiin apulaiskomentajaksi 1.9.2014 lukien ja
eversti Heikki Taavitsainen Kainuun prikaatin apulaiskomentajaksi 1.10.2014 lukien.
Eversti Yrjö Sairanen on määrätty viestitarkastajaksi johtamisjärjestelmäosastolle Maavoimien esikuntaan.
Hän palvelee tällä hetkellä Puolustusvoimien johtamisjärjestelmäkeskuksen esikuntapäällikkönä.
Aikaisemmin hän on palvellut muun muassa vanhempana osastoesiupseerina Pääesikunnan
johtamisjärjestelmäosastolla sekä Etelä-Suomen viestipataljoonan komentajana Viestirykmentissä. Hän on
suorittanut yleisesikuntaupseerin tutkinnon vuonna 1995 ja hänet ylennettiin everstiksi vuonna 2014.
Everstiluutnantti Jouko Rauhala on määrätty pioneeri- ja suojelutarkastajaksi suunnitteluosastoon
Maavoimien esikunnassa. Hän palvelee tällä hetkellä Pioneerirykmentin komentajana.
Everstiluutnantti Timo Viinikainen on määrätty Puolustusvoimien palvelukeskuksen johtajaksi. Hän palvelee
tällä hetkellä Puolustusvoimien palvelukeskuksen rungon johtajana Pääesikunnan henkilöstöosastolla.
Everstiluutnantti Timo Hämäläinen on määrätty Puolustusvoimien kansainvälisen keskuksen johtajaksi
Maanpuolustuskorkeakouluun. Hän palvelee tällä hetkellä kansainvälisen keskuksen johtajajana.
Everstiluutnantti Mikko Soikkeli on määrätty Puolustusvoimien johtamisjärjestelmäkeskuksen
esikuntapäälliköksi. Hän palvelee tällä hetkellä erityistehtävässä Pääesikunnan henkilöstöosastolla.
Everstiluutnantti Eero Svanberg on määrätty Urheilukoulun johtajaksi Kaartin jääkärirykmenttiin. Hän palvelee
tällä hetkellä Urheilukoulun johtajana Hämeen rykmentissä.
Everstiluutnantti Kimmo Kinnunen on määrätty Erikoisjääkäripataljoonan komentajaksi Utin
jääkärirykmenttiin. Hän palvelee tällä hetkellä operaatiokeskuksen varapäällikkönä Pääesikunnan
operatiivisella osastolla.
Everstiluutnantti Ari Mure on määrätty Lapin jääkäripataljoonan komentajaksi Jääkäriprikaatiin. Hän palvelee
tällä hetkellä erityistehtävässä Pääesikunnan suunnitteluosastolla.
Everstiluutnantti Esa Hyytiäinen on määrätty Karjalan prikaatin Kaakkois-Suomen aluetoimiston päälliköksi.
Hän palvelee tällä hetkellä Kymenlaakson aluetoimiston päällikkönä Reserviupseerikoulussa.
Everstiluutnantti Heikki Saarento on määrätty Karjalan prikaatin Etelä-Savon aluetoimiston päälliköksi. Hän
palvelee tällä hetkellä Etelä-Savon aluetoimiston päällikkönä Itä-Suomen sotilasläänin esikunnassa.
Komentaja Matti Eskola on määrätty Panssariprikaatin Pirkanmaan aluetoimiston päälliköksi. Hän palvelee
tällä hetkellä Pirkanmaan aluetoimiston päällikkönä Länsi-Suomen sotilasläänin esikunnassa.
Everstiluutnantti Jukka Kentala on määrätty Panssariprikaatin Keski-Suomen aluetoimiston päälliköksi. Hän
palvelee tällä hetkellä Pioneerirykmentin komentajana.
Everstiluutnantti Timo Heijari on määrätty Porin prikaatin Pohjanmaan jääkäripataljoonan komentajaksi. Hän
palvelee tällä hetkellä Tiedustelupatteriston komentajana Tykistöprikaatissa.
Everstiluutnantti Paavo Keskiruusi on määrätty Porin prikaatin Satakunnan tykistörykmentin komentajaksi.
Hän palvelee tällä hetkellä Satakunnan tykistörykmentin komentajana Tykistöprikaatissa.
Everstiluutnantti Juha Majala on määrätty Porin prikaatin Pohjanmaan jääkäripataljoonan pataljoonaupseerin
tehtävään. Hän palvelee tällä hetkellä huolto-osaston päällikkönä Porin prikaatin esikunnassa.
Komentaja Jukka Ranta on määrätty Porin prikaatin Pohjanmaan aluetoimiston päälliköksi. Hän palvelee tällä
hetkellä Pohjanmaan aluetoimiston päällikkönä Länsi-Suomen sotilasläänin esikunnassa.
Komentaja Sami Iso-Lauri on määrätty Porin prikaatin Lounais-Suomen aluetoimiston päälliköksi. Hän
palvelee tällä hetkellä Varsinais-Suomen aluetoimiston päällikkönä Länsi-Suomen sotilasläänin esikunnassa.
Everstiluutnantti Ensio Palosaari on määrätty Kainuun prikaatin Pohjois-Savon aluetoimiston päälliköksi. Hän
palvelee tällä hetkellä Pohjois-Savon aluetoimiston päällikkönä Itä-Suomen sotilasläänin esikunnassa.
Everstiluutnantti Kimmo Rajala on määrätty Kainuun prikaatin Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun aluetoimiston
päälliköksi. Hän palvelee tällä hetkellä Pohjois-Pohjanmaan aluetoimiston päällikkönä Pohjois-Suomen
sotilasläänin esikunnassa.
Everstiluutnantti Esa Mäkinen on määrätty Kainuun prikaatin Kuopion huoltopataljoonan komentajaksi. Hän
palvelee tällä hetkellä Kuopion pataljoonan komentajana Kainuun prikaatissa.
Everstiluutnantti Tero Ylitalo on määrätty Jääkäriprikaatin Rovaniemen ilmatorjuntapatteriston komentajaksi.
Hän palvelee tällä hetkellä Rovaniemen ilmatorjuntapatteriston komentajana Lapin ilmatorjuntarykmentissä.
Everstiluutnantti Jarmo Mattila on määrätty Jääkäriprikaatin Lapin aluetoimiston päälliköksi. Hän palvelee
tällä hetkellä Lapin aluetoimiston päällikkönä Lapin ilmatorjuntarykmentissä.
Everstiluutnantti Petteri Iitti on määrätty Satakunnan huoltopataljoonan komentajaksi Porin prikaatiin. Hän
palvelee tällä hetkellä Länsi-Suomen viestipataljoonan komentajana Porin prikaatissa.

Tehtäväänmääräykset Maanpuolustuskorkeakoulussa

Eversti Harri Niskanen on määrätty Maanpuolustuskorkeakoulun hallintojohtajaksi. Hän palvelee tällä
hetkellä erityistehtävässä Maanpuolustuskorkeakoulussa. Aikaisemmin hän on palvellut muun muassa
puolustusasiamiehenä Ruotsissa, Uudenmaan prikaatin esikuntapäällikkönä sekä opettajana



Maanpuolustuskorkeakoulun taktiikan laitoksella. Hän suoritti yleisesikuntaupseerin tutkinnon vuonna 1995
ja hänet ylennettiin everstiksi vuonna 2008.
Eversti Jyrki Lahdenperä on määrätty Sotatieteiden maisteriosaston johtajaksi Maanpuolustuskorkeakouluun.
Hän palvelee tällä hetkellä Maanpuolustuskorkeakoulun täydennyskoulutus- ja kehittämiskeskuksen
johtajana. Aikaisemmin hän on palvellut muun muassa apulaisosastopäällikkönä Pääesikunnan
henkilöstöosastolla, Kadettikoulun apulaisjohtajana Maanpuolustuskorkeakoulussa sekä Kaartin pataljoonan
komentajana Kaartin jääkärirykmentissä. Hän suoritti yleisesikuntaupseerin tutkinnon vuonna 1995 ja hänet
ylennettiin everstiksi vuonna 2008.
Eversti Petteri Jouko on määrätty Sotataidon laitoksen johtajaksi Maanpuolustuskorkeakouluun. Hän palvelee
tällä hetkellä taktiikan laitoksen johtajana Maanpuolustuskorkeakoulussa. Aikaisemmin hän on palvellut
muun muassa Maanpuolustuskorkeakoulun Sotahistorian laitoksen johtajan, opettajana taktiikan laitoksella
Maanpuolustuskorkeakoulussa sekä Jääkäripataljoonan komentajana Kainuun prikaatissa. Hän on
suorittanut yleisesikuntaupseerin tutkinnon vuonna 1998 ja hänet ylennettiin everstiksi vuonna 2013.
Eversti Kaarle Törrönen on määrätty johtamisen laitoksen johtajaksi Maanpuolustuskorkeakouluun. Hän
palvelee tällä hetkellä maavoimien komentajan edustajana Pääesikunnassa. Aikaisemmin hän on palvellut
muun muassa osastoesiupseerina suunnitteluosastolla Maavoimien esikunnassa sekä Kymen
jääkäripataljoonan komentajana Karjalan prikaatissa. Hän on suorittanut yleisesikuntaupseerin tutkinnon
vuonna 1998 ja hänet ylennettiin everstiksi vuonna 2013.
Eversti Petteri Rokka on määrätty Maasotakoulun apulaisjohtajaksi. Hän palvelee tällä hetkellä johtamisen- ja
sotilaspedagogiikan laitoksen johtajana Maanpuolustuskorkeakoulussa. Aikaisemmin hän on palvellut muun
muassa opettajana Maanpuolustuskorkeakoulun taktiikan laitoksella apulaisjohtajana Maasotakoulun
esikunnassa sekä Kaartin pataljoonan komentajan Kaartin jääkärirykmentissä. Hän on suorittanut
yleisesikuntaupseerin tutkinnon vuonna 1995 ja hänet ylennettiin everstiksi vuonna 2012.

Upseereita määrätty Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikuntaan

Eversti Timo Saarinen on määrätty Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen logistiikkaosaston päälliköksi. Hän
palvelee tällä hetkellä Itä-Suomen huoltorykmentin komentajana. Aikaisemmin hän on palvellut muun
muassa sektorijohtajana Pääesikunnan logistiikkaosastolla, apulaisosastopäällikkönä huolto-osastolla
Maavoimien esikunnassa, Karjalan huoltopataljoonan komentajana Karjalan prikaatissa sekä koulun
johtajana Huoltokoulutuskeskuksessa Hämeen rykmentissä. Hän suoritti yleisesikuntaupseerin tutkinnon
vuonna 1997 ja hänet ylennettiin everstiksi vuonna 2012.
Eversti Timo Kakkola on määrätty Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikuntapäälliköksi. Hän palvelee
tällä hetkellä Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen rungon johtajana. Aikaisemmin hän on palvellut muun
muassa Länsi-Suomen huoltorykmentin komentajana, sektorijohtajana Pääesikunnan logistiikkaosastolla
sekä vanhempana osastoesiupseerina Pääesikunnan maavoimaosastolla. Hän suoritti yleisesikuntaupseerin
tutkinnon vuonna 1995 ja hänet ylennettiin everstiksi vuonna 2010.
Eversti Petri Lammi on määrätty Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen Järjestelmäkeskuksen johtajaksi. Hän
palvelee tällä hetkellä järjestelmäosaston päällikkönä Maavoimien materiaalilaitoksen esikunnassa.
Aikaisemmin hän on palvellut muun muassa sektorijohtajana Pääesikunnan logistiikkaosastolla,
apulaisosastopäällikkönä materiaaliosastolla Maavoimien esikunnassa sekä Teknisen koulutuskeskuksen
johtajana Hämeen rykmentissä. Hän suoritti yleisesikuntaupseerin tutkinnon vuonna 1997 ja hänet
ylennettiin everstiksi vuonna 2011.
Eversti Jyrki Nurminen on määrätty Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen 1. Logistiikkarykmentin
komentajaksi. Hän palvelee tällä hetkellä Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen rungon apulaisjohtajana
Pääesikunnan logistiikkaosastolla. Aikaisemmin hän on palvellut muun muassa sektorijohtajana
Pääesikunnassa, rykmentin komentajana Karjalan prikaatissa sekä puolustusasiamiehenä Tšekissä. Hän
suoritti yleisesikuntaupseerin tutkinnon vuonna 1998 ja hänet ylennettiin everstiksi vuonna 2014.
Kommodori Mika Martikainen on määrätty Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen 2. Logistiikkarykmentin
komentajaksi. Hän palvelee tällä hetkellä Merivoimien operaatiopäällikkönä Merivoimien esikunnassa.
Aikaisemmin hän on palvellut muun muassa osastoesiupseerina Pääesikunnan suunnitteluosastolla,
Suomenlahden meripuolustusalueen esikuntapäällikkönä sekä sektorijohtajana Pääesikunnan
suunnitteluosastolla. Hän suoritti yleisesikuntaupseerin tutkinnon vuonna 1995 ja hänet ylennettiin
kommodoriksi vuonna 2009.
Everstiluutnantti Pekka Airaksinen on määrätty Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen 3. Logistiikkarykmentin
komentajaksi. Hän palvelee tällä hetkellä suunnittelu-upseerina Pääesikunnan logistiikkaosastolla.
Komentaja Vesa Aalto on määrätty Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen 2. Logistiikkarykmentin
esikuntapäälliköksi. Hän palvelee tällä hetkellä 2. Logistiikkarykmentin rungon johtajana Pääesikunnan
logistiikkaosastolla.



Everstiluutnantti Jaakko Karppinen on määrätty 3. Logistiikkarykmentin esikuntapäälliköksi Puolustusvoimien
logistiikkalaitokseen. Hän palvelee tällä hetkellä Pohjois-Suomen huoltorykmentin esikuntapäällikkönä.
Komentaja Heikki Lamminen on määrätty henkilöstöpäällikön tehtävään Puolustusvoimien
logistiikkalaitokseen. Hän palvelee tällä hetkellä suunnittelu-upseerina Pääesikunnan logistiikkaosastolla.
Komentaja Marko Karppinen on määrätty suunnittelupäällikön tehtävään Puolustusvoimien
logistiikkalaitokseen. Hän palvelee tällä hetkellä suunnittelu-upseerina Pääesikunnan logistiikkaosastolla.
Everstiluutnantti Mika Multanen on määrätty valmiuspäällikön tehtävään Puolustusvoimien
logistiikkalaitokseen. Hän palvelee tällä hetkellä suunnittelu-upseerina Pääesikunnan logistiikkaosastolla.
Everstiluutnantti Janne Hakaniemi on määrätty operaatiokeskuksen päälliköksi Puolustusvoimien
logistiikkalaitokseen. Hän palvelee tällä hetkellä osastoesiupseerina Pääesikunnan logistiikkaosastolla.
Everstiluutnantti Kalle Laurila on määrätty suunnittelukeskuksen päälliköksi Puolustusvoimien
logistiikkalaitokseen. Hän palvelee tällä hetkellä hallinto-osaston päällikkönä Ilmavoimien
materiaalilaitoksella.
Everstiluutnantti Leo Viljanen on määrätty palvelupäällikön tehtävään Puolustusvoimien logistiikkalaitokseen.
Hän palvelee tällä hetkellä suunnittelu-upseerina Pääesikunnan logistiikkaosastolla.
Everstiluutnantti Petri Riihijärvi on määrätty Logistiikkakoulun johtajaksi Puolustusvoimien
logistiikkalaitokseen. Hän palvelee tällä hetkellä Huoltokoulun johtajana Hämeen rykmentissä.
Everstiluutnantti Juha Tikka on määrätty esikuntapäällikön tehtävään Puolustusvoimien logistiikkalaitoksessa
Sotilaslääketieteen keskuksen esikuntaan. Hän palvelee tälläkin hetkellä Sotilaslääketieteen keskuksen
esikuntapäällikkönä.

Upseereita määrätty Maasotakoulun tehtäviin

Everstiluutnantti Mikko Viitala on määrätty Maasotakoulun esikuntapäälliköksi. Hän palvelee tällä hetkellä
Maasotakoulun apulaisjohtajana.
Everstiluutnantti Mika Huttunen on määrätty Maasotakoulun koulutuskeskuksen Viestikoulun johtajaksi. Hän
palvelee tällä hetkellä Viestikoulun johtajana Viestirykmentissä.
Everstiluutnantti Pertti Holma on määrätty Maasotakoulun koulutuskeskuksen Tykistökoulun johtajaksi. Hän
palvelee tällä hetkellä Tykistökoulun johtajana Tykistöprikaatissa.
Everstiluutnantti Ari Laaksonen on määrätty Maasotakoulun koulutuskeskuksen Panssarikoulun johtajaksi.
Hän palvelee tällä hetkellä Panssarikoulun johtajana Panssariprikaatissa.
Everstiluutnantti Heikki Hokkanen on määrätty Maasotakoulun reserviupseerikoulun apulaisjohtajaksi. Hän
palvelee tällä hetkellä Reserviupseerikoulun esikuntapäällikkönä.
Everstiluutnantti Mikko-Petteri Monola on määrätty Maasotakoulun reserviupseerikoulun kurssin johtajaksi.
Hän palvelee tällä hetkellä reserviupseerikurssin johtajana Reserviupseerikoulussa.
Everstiluutnantti Timo Iltanen on määrätty Maasotakoulun pioneerikoulun johtajaksi. Hän palvelee tällä
hetkellä Pioneeri- ja suojelukoulun johtajana Pioneerirykmentissä.
Everstiluutnantti Riku Mattila on määrätty Maasotakoulun koulutuskeskuksen jalkaväkikoulun johtajaksi. Hän
palvelee tällä hetkellä Pataljoonan komentajana Maasotakoulun koulutuskeskuksessa.

Tehtäväänmääräykset merivoimissa

Kommodori Olavi Jantunen on määrätty merivoimien operaatiopäälliköksi Merivoimien esikuntaan. Hän
palvelee tällä hetkellä Uudenmaan prikaatin komentajana. Aikaisemmin hän on palvellut muun muassa
Vaasan rannikkopataljoonan komentajana Uudenmaan prikaatissa, apulaisosastopäällikkönä
suunnitteluosastolla Merivoimien esikunnassa sekä toimialapäällikkönä operatiivisella osastolla Merivoimien
esikunnassa. Hän suoritti yleisesikuntaupseerin tutkinnon vuonna 1997 ja hänet ylennettiin kommodoriksi
vuonna 2012.
Komentaja Kjell Törner on määrätty Uudenmaan prikaatin komentajaksi. Hän palvelee tällä hetkellä
osastoesiupseerina suunnitteluosastolla Merivoimien esikunnassa.
Kommodori Raimo Pyysalo on määrätty Rannikkoprikaatin komentajaksi. Hän palvelee tällä hetkellä
merivoimien henkilöstöpäällikkönä henkilöstöosastolla Merivoimien esikunnassa. Aikaisemmin hän on
palvellut muun muassa operatiivisen osaston päällikkönä Merivoimien esikunnassa, opettajana
Maanpuolustuskorkeakoulun taktiikan laitoksella sekä 6. Ohjuslaivueen komentajana Saaristomeren
meripuolustusalueella. Hän suoritti yleisesikuntaupseerin tutkinnon vuonna 1997 ja hänet ylennettiin
kommodoriksi vuonna 2012.
Kommodori Timo Hirvonen on määrätty Rannikkolaivaston komentajaksi. Hän palvelee tällä hetkellä
Saaristomeren meripuolustusalueen komentajana. Aikaisemmin hän on palvellut muun muassa
osastoesiupseerina Pääesikunnan suunnitteluosastolla, yhteysupseerina Puolustusvoimien



tiedustelukeskuksella, 5. Miinalaivueen komentajana Suomenlahden meripuolustusalueella sekä
osastoesiupseerina operatiivisella osastolla Merivoimien esikunnassa. Hän suoritti yleisesikuntaupseerin
tutkinnon vuonna 1997 ja hänet ylennettiin kommodoriksi vuonna 2010.
Kommodori Pasi Pajunen on määrätty osastopäälliköksi huolto-osastoon Merivoimien esikuntaan. Hän
palvelee tällä hetkellä huoltopäällikkönä materiaaliosastolla Merivoimien esikunnassa. Aikaisemmin hän on
palvellut muun muassa 4. Miinalaivueen komentajana ja operaatioupseerina Saaristomeren
meripuolustusalueella sekä koulutuspäällikkönä Merisotakoulun koulutuskeskuksella. Hän suoritti
yleisesikuntaupseerin tutkinnon vuonna 1997 ja hänet ylennettiin kommodoriksi vuonna 2011.
Kommodori Petri Heilanen on määrätty osastopäälliköksi suunnitteluosastoon Merivoimien esikuntaan. Hän
palvelee tällä hetkellä merivoimien valmiuspäällikkönä operatiivisella osastolla Merivoimien esikunnassa.
Aikaisemmin hän on palvellut muun muassa opettajana Maanpuolustuskorkeakoulun taktiikan laitoksella
sekä 5. Miinalaivueen komentajana Suomenlahden meripuolustusalueella. Hän suoritti yleisesikuntaupseerin
tutkinnon vuonna 1997 ja hänet ylennettiin kommodoriksi vuonna 2013.
Kommodori Vesa Tuominen on määrätty osastopäälliköksi henkilöstöosastoon Merivoimien esikuntaan. Hän
palvelee tällä hetkellä hallinnon kehittämisen sektorijohtajana Pääesikunnan suunnitteluosastolla.
Aikaisemmin hän on palvellut muun muassa Kotkan rannikkopataljoonan komentajana, osastoupseerina ja
vanhempana osastoesiupseerina Pääesikunnan operatiivisella osastolla sekä opettajana
Maanpuolustuskorkeakoulun taktiikan laitoksella. Hän suoritti yleisesikuntaupseerin tutkinnon vuonna 1998
ja hänet ylennettiin kommodoriksi vuonna 2014.
Komentaja Timo Korpela on määrätty Rannikkolaivaston esikuntapäälliköksi. Hän palvelee tällä hetkellä
Saaristomeren meripuolustusalueen esikuntapäällikkönä.
Komentaja Ismo Korhonen on määrätty Rannikkoprikaatin esikuntapäälliköksi. Hän palvelee tällä hetkellä
Suomenlahden meripuolustusalueen esikuntapäällikkönä.
Komentaja Kristian Isberg on määrätty Rannikkolaivaston 4. Miinatorjuntalaivueeseen komentajaksi. Hän
palvelee tällä hetkellä 4. Miinatorjuntalaivueen komentajana Saaristomeren meripuolustusalueella.
Komentaja Jan-Erik Aitos on määrätty 6. Pintatorjuntalaivueen komentajaksi Rannikkolaivastoon. Hän
palvelee tällä hetkellä 6. Ohjuslaivueen komentajana Saaristomeren meripuolustusalueella.
Komentaja Misa Kangaste on määrätty Rannikkoprikaatin meritiedustelupataljoonan komentajaksi. Hän
palvelee tällä hetkellä 5. Miinalaivueen komentajana Suomenlahden meripuolustusalueella.
Komentaja Olli-Pekka Lund on määrätty Rannikkoprikaatin Suomenlinnan rannikkorykmentin komentajaksi.
Hän palvelee tällä hetkellä erityistehtävässä Puolustusministeriössä.
Komentaja Mika Dahlbo Rannikkoprikaatin Porkkalan rannikkopataljoonan komentajaksi. Hän palvelee tällä
hetkellä Porkkalan rannikkopataljoonan komentajana Suomenlahden meripuolustusalueella.
Tehtäväänmääräykset ilmavoimissa

Everstiluutnantti Antti Koskela on määrätty Satakunnan lennoston esikuntapäälliköksi. Hän palvelee tällä
hetkellä Lentosotakoulun johtajana.
Everstiluutnantti Timo Herranen on määrätty 41. Hävittäjälentolaivueen komentajaksi Ilmasotakouluun. Hän
palvelee tällä hetkellä 41. Hävittäjälentolaivueen komentajana Lentosotakoulussa.
Everstiluutnantti Aki Puustinen on määrätty Lentotekniikkalaivueen komentajaksi Ilmasotakouluun. Hän
palvelee tällä hetkellä apulaisosastopäällikkönä suunnitteluosastolla Ilmavoimien esikunnassa.
Majuri Timo Antikainen on määrätty Lentotekniikkalaivueen komentajaksi Karjalan lennostoon. Hän palvelee
tällä hetkellä osastoesiupseerina huolto-osastolla Ilmavoimien esikunnassa.
Majuri Markus Leivo on määrätty Tukilentolaivueen komentajaksi Satakunnan lennostoon. Hän palvelee tällä
hetkellä Tukilentolaivueen komentajana Ilmasotakoulussa.



KILPAILUKALENTERI 2015                 

Tukeva j-os.

tai vastaava
Talvikilpailu Pohjois-Savo Iisalmi 14.2. Mikko Laajalahti

Pistooliampumahiihto Pohjois-Savo Iisalmi 15.2. Mikko Laajalahti

Talvijotos Varsinais-Suomi Virttaa PORPR 6.-8.3. Minna Nenonen

Sotilasmaastohiihto Uusimaa Mäntsälä 7.3. Jarmo Sulopuisto

Ilma-aseet Etelä-Häme Toijala 7.-8.3. Heikki Ahola

Häyhä – TA -kilpailu TA-Kilta Säkylä PORPR 13.-15.3. Pasi Lönnberg

Ampumahiihto Kainuu Kuhmo 14.-15.3. Martti Hämäläinen

Reserviläispilkki Pohjois-Savo Keitele 28.3. Ossi Salonen

Ampumasuunnistus Etelä-Häme Hämeenlinna 2.-3.5. Raimo Siren

Perinneaseet Päijät-Häme Lahti PSPR(rata) 16.-17.5. Marko Patrakka

Reserviläisammunnat Suur-Savo Mikkeli KARPR 13.6. Pirkka Juntunen

Falling Plates Suur-Savo Mikkeli KARPR 13.6. Pirkka Juntunen

Reserviläisgolf Suur-Savo Joroinen 18.7. Ari Ukkola

SRA –amp.mest. Pohjois-Pohjanmaa Hiukkavaara KAIPR 31.7.-2.8. Asmo Saarela

RUL/RES ampumamest Kymenlaakso Tyrri UTJR 14.-16.8. Sakari Ahola

Vakiokivääri Kymenlaakso Tyrri UTJR 15.8. Sakari Ahola

Maastokilpailu Etelä-Häme Valkeakoski 23.8. Timo Salonen

Neliottelu Helsinki Espoo 5.9. Toni Kallio-Könnö

Pistooliampumajuoksu Helsinki Espoo 6.9. Toni Kallio-Könnö

Pystykorva SM-kilp. Päijät-Häme Lahti PSPR(rata) 12.9. Marko Patrakka

Partiokilpailu Varsinais-Suomi Raisio 12.-13.9. Erkki Lehmus

Meritaitokilpailu Varsinais-Suomi Turku MERISK 12.-13.9. Oskari Huiskala

Syysjotos Uusimaa Mäntsälä PSPR 18.-20.9. Jarmo Sulopuisto

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



 
 
 

SCHMARDEN  -  JÄÄKÄRIEN  JÄLJILLÄ    14.-16.8.2015     
 
 
Matkan  sisältö:  
 
- Lähtö Helsingin rautatieasemalta  bussilla  pe 14.08. klo 9.00 , laiva lähtee  klo 10.30.  
- Meno-paluu laivapaikat kansipaikoin Tallinkin Star/Superstar aluksilla. 
- Bussikuljetukset ryhmän ohjelman mukaan 49-paikkaisella linja-autolla. 
- 2 yötä Daugava -hotellissa kahden henkilön huoneissa Riikassa. 
-  Evl  ST  Vesa Valtonen toimii oppaana matkan aikana. 
- Aamiaiset hotelliaamuina. 
- Yksi ruokailu joka päivälle. (kolme lounasta/päivällistä) 
- Paluu Helsinkiin su 16.08. klo 18.30. 
 
Hinta:  365 € / hlö 
 
Yhden hengen huonelisä 60€ 
Hinta edellyttää vähintään 30 matkustajaa. 
 
Ilmoittautumiset  ari.paukkunen@kolumbus.fi     
30.05. 2015 mennessä  ja tiedustelut   
p. 040 5481931  Ari Paukkunen  
Pirkka-Hämeen Pioneerikilta ry  
 
Mukaan pääsee myös matkan varrelta Kouvola – Helsinki.  
 
 
 
Vastuullinen matkanjärjestäjä:  
 
BUSSIMATKATOIMISTO 
Kymen Charterline Oy 
Torikatu 2 
FIN - 45100 KOUVOLA 
 
Puh: +358 (0) 20 710 9705 
nora@bussimatkatoimisto.fi 
www.bussimatkatoimisto.fi 
 
 

 

mailto:ari.paukkunen@kolumbus.fi


KLO KM AJOREITTI TAPAHTUMA 

PERJANTAI 14.8.2015 – Jääkäriliikkeen perustaminen, värväys ja koulutus 

06.30 - 09.00 140 Kouvola - Helsinki Siirtyminen satamaan 

10.30 – 12.30 80 Helsinki - Tallinna Lauttamatka Viroon 

13.00 – 14.30  125 Tallinna - Pärnu Kohti Latviaa, alustus Jääkäriliikkeestä ja 

”Jääkärin morsian” -elokuva 

14.30 - 15.30  80 Pärnu - Ainâzi ( raja )  Latvian tulli, rajan ylitys 

15.30 - 17.00 130 Ainâzi- Riika 

Ilta Riika, hotelli Daugava Halukkaille vierailu sotamuseossa (tai 

miehitysmuseossa) tai oma ohjelma. 

LAUANTAI 15.8.2015 – JP 27 perustaminen ja rintamavaiheen tapahtumat 

08.00 - 09.00 0 Hotelli Daugava Herätys, aamupala, lähtö taistelupaikoille 

09.00 – 11.00 25 Misse-joki Jääkärien asemat Misse-joella ja Gallingin 

hautamuistomerkki 

11.00 – 14.00 30 Aa-joki - Schmarden Aa-joen talvitaistelut ja Schmardenin taistelu, 

lounas Smardes Krog 

14.00 - 17.00 25 Schmarden - Klapkalnciems Riianlahden asemat ja muistomerkit, käynti 

Jurmalassa 

17.00 - 18.00 20 Klapkalnciems - Riika Paluu Riikaan ja hotelliin 

ilta Riika, hotelli Daugava Yhteinen päivällinen? 

SUNNUNTAI 16.8.2015 – Jääkärien kotiinpaluu 

08.00 - 09.00 0 Riika, hotelli Daugava Herätys, aamupala 

09.00 - 11.00 0 Riika Ostokset / nähtävyydet 

11.00 – 16.00 310 Riika - Tallinna Jääkärien kotiinpaluu ja merkitys Suomen 

itsenäisyystaisteluissa (esitelmä) 

16.30 - 18.30 80 Tallinna - Helsinki Lauttamatka Helsinkiin 

18.30 – 20.30 140 Helsinki – Kouvola (ja muut 

jatkoyhteydet) 

MATKA JÄÄKÄRIEN TAISTELUPAIKOILLE 14.-16.8.2015 



Perustakaa VeriRyhmä!

Luovutettua verta tarvitsee noin 50 000 potilasta vuosittain. Ojentakaa kätenne porukalla, niin moninkertaistatte
elintärkeän lahjanne. Verenluovuttaja on hengenpelastaja.

Mikä on VeriRyhmä?

VeriRyhmä on verenluovutus- porukka, joka käy luovuttamassa verta säännöllisesti. Osallistua voivat esimerkiksi
yritykset, työ- ja ystäväporukat, harrastusryhmät tai oppilaitokset. 5 luovuttajaa auttaa jopa 15 potilasta.Yrityksille
VeriRyhmä on erinomainen tapa toteuttaa yhteiskuntavastuuta yhdessä henkilöstön kanssa. Retki Veripalveluun on
tempaus, josta tulee kaikille hyvä mieli.

5 HYVÄÄ SYYTÄ PERUSTAA VERIRYHMÄ

 Helppo ja nopea tapa auttaa
 Korvaamatonta apua monille potilaille
 Mukava lähteä porukalla
 Kahvit & kuljetus
 1h = ELÄMÄ

Mitä VeriRyhmä saa?

 starttipaketti
 nimi Veripalvelun verkkosivuille
 Pisara-muki yhteyshenkilölle
 veriryhmäpinssit
 maksuton kuljetus tarvittaessa (väh. 4 hlöä, max 20 km)
 uutiskirje ja Punaisen Ristin Avun Maailma –lehti 4 krt/v
 kahvit ja pientä purtavaa
 kunniakirja vuosittain vähintään 10 luovutuksesta

Miten mukaan?
* Ilmoittautukaa VeriRyhmäksi yllä olevalla lomakkeella
* Sopikaa yhdessä luovutusaika
* Ilmoittakaa puhelimitse Veripalveluun
* Toivomanne ajankohta
* Luovuttajamäärä
(Hyvä ryhmäkoko on noin 4-6 henkilöä kerralla)
* Mahdollinen kuljetustarve
Verta voi luovuttaa 10 veripalvelutoimistossa joka arkipäivä ja noin 1500 verenluovutustilaisuudessa
eri puolilla maata.
* Verenluovutus ja kahvit. Muistakaa henkilötodistukset ja kertokaa VeriRyhmänne nimi.
Uusi käynti 3-6 kk kuluttua.

Etsi lähin luovutuspaikka (kopio linkki selaimeesi):

http://www.veripalvelu.fi/modules/system/stdreq.aspx?P=199&VID=default&SID=285223487278287&S=1&C=22457

Killat ja paikallisosastot HUOMIO!

Suomessa tarvitaan joka arkipäivä lähes tuhat
verenluovutusta, jotta potilaat saavat tarvitsemansa
verivalmisteet. Luovuttamalla verta voit pelastaa
toisen ihmisen hengen.


