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1. ITSENÄISYYSPÄIVÄNÄ KIITETTY KILTATYÖ

Maanpuolustuskiltojen liiton myöntämät kiltaristit itsenäisyyspäivänä
6.12.2012

Hopeinen kiltaristi
* Alestalo Pentti, Espoo, Suomenlinnan Rannikkotykistökilta
* Hammar Pertti, Lahti, Ratsumieskilta
* Hiltunen Matti, Vääksy, Suomenlinnan Rannikkotykistökilta
* Lahtela Seppo, Kannusjärvi, Karjalan Prikaatin Kilta
* Mononen Jouko, Kouvola, Karjalan Prikaatin Kilta
* Purtonen Seppo, Kouvola, Karjalan Prikaatin Kilta
* Toiviainen Jaakko, Helsinki, Karjalan Prikaatin Kilta

Pronssinen kiltaristi
* Eerola Olli, Nastola, Lahden Seudun Tykistökilta
* Hotanen Lauri, Hamari, Suomenlahden merivartiokilta
* Hännikäinen Jarmo, Lahti, Ratsumieskilta
* Jaanu Tuomo, Kouvola, Karjalan Prikaatin Kilta
* Laamanen Hannu, Lieksa, Lieksan Rajakilta
* Laurikainen Jouni, Kouvola, Karjalan Prikaatin Kilta
* Nyman Christian, Helsinki, Helsingin Laivastokilta
* Ojaniemi Kare, Helsinki, Suomenlahden merivartiokilta
* Ruolahti Keijo, Lahti, Sotilaspoliisieskadroona Lahden Kilta
* Siira Jarmo, Villähde, Sotilaspoliisieskadroona Lahden Kilta
* Toivonen Nina, Espoo, Suomenlinnan Rannikkotykistökilta
* Tuominen Juhani, Kouvola, Karjalan Prikaatin Kilta
* Vänskä Aulis, Lieksa, Lieksan Rajakilta

Lämpimät onnittelumme vapaaehtoisessa maanpuolustustyössä ansi-
oituneille kiltalaisille.

2. LIITTOJEN VÄLINEN YHTEISTYÖ

Liittojen MPKL, RES, RUL yhteistyön ensimmäinen konkreettinen
etappi on alkuvuodesta tehtävä päätös palveluntarjoajasta, jolta liitot
ostavat jäsenrekisteripalvelun. Palveluntarjoaja on sama, mutta ku-
kin liitto näkee rekisteristä vain omat jäsentietonsa. Ensin aloitetaan
valitun jäsenrekisterin koekäytöllä. Informoimme tästä lisää tulevissa
tiedotteissa.

3. KILTOJEN SIHTEERIT HUOMIO => TOIMINTALOMAKE

Toimintalomake 2012 lähetetään joulukuun lopussa sähköpostilla kil-
tojen sihteereille täytettäväksi. Täytetyt lomakkeet palautetaan sähkö-
postilla viimeistään 31.1.2013 toimistolle. Huomioi ja laita kalenteriisi
palautuksen aikaistettu määräpäivä.

4. KILTAPIIRITUET 2012

Kiltapiirituet on maksettu keskiviikkona 19.12. kiltapiirien tileille. Pii-
rituen perusosa on 170 euroa. Sen lisäksi on maksettu 17 euroa
jokaisesta kiltapiirin alueella toimivasta liiton jäsenyhdistyksestä tai
jäsenyhdistyksen paikallisosastosta. Tuen maksaminen perustuu lii-
ton toimistossa olevaan kiltojen yhteystietoluetteloon. Kiltapiiritukea
maksetaan rekisteröityneille kiltapiireille.

Toimisto tiedottaa

1.

4.



5. ANO APURAHAA AJOISSA

Apuraha-anomusten pitää olla toimistolla viimeistään perjantaina
15.3.2013. Toimintaan anottavalle apurahalle on oma lomakkeensa,
jonka saat jäsenrekisteristä tai toimistolta. Lomake palautetaan säh-
köpostiin toiminnanjohtaja@mpkl.  ja samasta osoitteesta saat myös 
tarvittaessa yksityiskohtaisempaa lisätietoa.

6. VALTIOLLISET KUNNIAMERKIT

Muistathan, että valtiollisten kunniamerkkiesitysten pitää olla toimistolla
viimeistään tiistaina 15.1.2013. Muista toimia ajoissa!
Esityslomake ja täytetty mallilomake löytyvät Sebaconista tai saat ne
toimistolta. Täytetty lomake palautetaan sähköpostiin toiminnanjohta-
ja@mpkl.  ja samasta osoitteesta saat tarvittaessa yksityiskohtaisem-
paa lisätietoa.

7. ILMOITTAUDU TURPOON
PÄÄSET KURKKAAMAAN PUOLUSTUKSEMME
TULEVAISUUTEEN

Maanpuolustuskiltojen liiton perinteinen turvallisuuspolitiikan seminaari
on Santahaminassa helmikuun ensimmäisenä lauantaina. Seminaarin
teema on Turvallisuus- ja puolustuspoliittinen selonteko 2012. Luvassa
on korkean luokan asiantuntijoiden tietopaketti kokonaisturvallisuu-
desta, kyberturvallisuudesta, kriisijohtamisesta sekä puolustusvoimista
2015 jälkeen.

MPKL / Turposeminaari 2013
* Santahamina, Maanpuolustuskorkeakoulu luokkarakennus auditorio
* lauantai 2.2.2013
* klo 9:00 - 15:15

HUOM. Santahamina on sotilasaluetta, joten voimassa oleva passi tai
muu virallinen henkilötodistus pitää olla mukana. Osallistumismaksu
on 20 euroa ja se maksetaan MPKL:n lähettämällä pankkisiirrolla (ei
paikan päällä, ei käteisellä toimistolle). Osallistumismaksu sisältää kah-
vitarjoilut, seminaarin ja lounaan. Päivän ohjelma julkaistaan vuoden
vaihduttua mpkl. -tapahtumissa sekä liiton tiedotteessa 1/2013. 

Ilmoittautuminen viimeistään 21.1.2013
MPKL:n Turposeminaariin voivat ilmoittautua liiton kiltojen jäsenet ja
Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen jäsenjärjestöjen jäsenet. Ilmoittau-
tua pitää viimeistään maanantaina 21.1.2013. Mainitse kaikista osallis-
tujista:
* nimi
* osoite
* hetu kokonaisuudessaan, mikäli osallistumisesta haluaa korvaavan
kh-merkinnän (MPK)
* sähköpostiosoite
* puhelinnumero
* osallistujan edustama kilta tai yhdistys, jossa aktiivinen jäsenyys
(= jäsenmaksu maksettu)
* maininta mahdollisesta erityisruokavaliosta
* laskun maksaja ja täydellinen laskutusosoite, jos eri kuin osallistuja

Seminaariin ilmoittaudutaan sähköpostitse tai puhelimitse =>
toimisto@mpkl.  tai 040 554 8805 (arkisin klo 8-16). Tervetuloa mu-
kaan!



8. TOVI AATOSTA SANKAREILLEMME

Liiton perinteiseen jouluaaton kunniavartiovuoroon Hietaniemen sankarihau-
doille on ilmoittautunut 10 henkilöä, jotka edustavat Suomenlinnan Rannikko-
tykistökiltaa, Helsingin Laivastokiltaa, Porin Rykmentin - Porin Prikaatin Kiltaa,
Sääkiltaa, Jääkäritykistön Kiltaa, Reserviratsastajia, sekä Kainuun Prikaatin
Kiltaa. MPKL:n vartiovuoro on kello 14:30-15:00 ja se on siviilipukuinen vuoro.
Lämmin kiitoksemme tähän arvokkaaseen tehtävään osallistuville. Arvostam-
me panostasi erittäin paljon.
Kello 16 alkavan muistotilaisuuden aikana Suomen Marsalkka Mannerheimin
haudalla ovat vartiossa kenraalikunnan edustajat. Samaan aikaan Sankariris-
tiä vartioivat kadetit. Tänään tulleen tiedon mukaan kenraalikunnan edustajat
ovat puolustusvoimain komentaja, kenraali Ari Puheloinen, vara-amiraali Juha
Rannikko, lippueamiraali Veijo Taipalus ja insinööriprikaatikenraali Veli Pekka
Valtonen.
Sankarihautojen kunniavartiointi on järjestetty vuodesta 1948 ja Suomen Mar-
salkan haudalla Mannerheimin kuolinvuodesta 1951.

9. LIITON PAINOPISTEALUEET 2013

Killat, hyödyntäkää liiton toiminnan painopistealueet, kun suunnittelette ensi
vuoden kiltatoimintaa. Tarkemmat selvitykset jokaisesta painopistealueesta
löydät liiton toimintasuunnitelmasta 2013, joka on mpkl. -materiaaleissa. 
Voit pyytää sen myös toimistolta.

MPKL painopistealueet 2013
* Liiton tunnettuuden lisääminen
* Liittojen yhteistyö (RES, RUL, MPKL)
* Kiltatyötä 50 vuotta
* Pohjoismainen yhteistyö

10. MPKL 50 VUOTTA - JUHLAVUOSI 2013

Maanpuolustuskiltojen liitto viettää 50-vuotisjuhlaansa
Helsingin yliopiston juhlasalissa perjantaina 19.4.2013.
Juhla on avoin kiltojemme jäsenille.
Laita merkintä kalenteriisi ja seuraa lisätietoja liiton
tiedotteista, nettisivuilta ja lehti-ilmoittelusta lähempänä
ajankohtaa.

11. HEINONEN NAITIIN MAANIITUN SUKUUN

Sanotaan, että Heinosia on enemmän kuin ihmisiä. Noh, enpä tiedä,
mutta nyt heitä on kuitenkin yksi vähemmän. Tiedoksesi siis, että
henkilö täällä päässä ei ole vaihtunut vaan sanomalla tahdon maagi-
sella päivämäärällä 121212 sukunimi meni vaihtoon.
Korjaa siis omiin mahdollisiin tietoihisi, että uusi nimeni on Inga-Katriina
Maaniittu. Ja sehän rimmaakin just mukavasti: Maaniittu Maanpuolustus-
kiltojen liitosta.
Kuvassa rouva tonttutunnelmissa Tallinnan joulutorilla kahden tuulen
punaisessa huopahatussa.



Killat kertovat
Pirkanmaan Viestikilta
Killasta kerrotaan, että itsenäisyyttä juhlittiin myös radioaalloilla.
Kiltalaiset juhlistivat Suomen 95. vuosipäivää osallistumalla perin-
neradiotapahtumaan Lylyn viestivarikon museolta ja Teiskosta.
Kuvassa on kuunteluasemana toiminut Tero Ahteen omistama
sota-aikainen radioasema. Kuva: Veikko Kuumola, PVK pj.

Kiltasisaret
Marjo Tuomaranta muistuttaa, että naisille tarkoitettuun NASTA-
harjoituksiin voi taas ilmoittautua. Katso tarkempaa tietoa tiedot-
teen liitteestä.

21. Prikaatin Perinneyhdistys
Perinneyhdistyksen hallituksen jäseniä on kiitetty arvokkailla tun-
nustuksilla. Viljo Vestman on saanut sotakamreerin nimityksen ja
dosentti Pasi Tuunainen on saanut P.E. Svinhufvudin muistosää-
tiön kirjallisuuspalkinnon teoksestaan ”Marttinen, kahden armeijan
soturi”, joka on erinomainen sotahistorian lukuelämys. Liitto onnittelee läm-
pimästi molempia.

Österbottens Försvarsgille - Pohjanmaan Maanpuolustuskilta
Killan vuosipäivän juhlasta on muodostunut alueen kiltojen ja
muiden maanpuolustusjärjestöjen yhteinen tammisunnuntain
juhla. Ennen juhlaa lähes 20 järjestön lippulinna osallistuu het-
keen, jolloin killan edustajat laskevat Kasarmintorin Perinne-
muurille havuseppeleen kunnianosoituksena Vaasassa toimi-
neille ja siellä sotien aikana perustetuille joukko-osastoille.
Tammisunnuntain pääjuhla 27.1.2013 alkaa klo 16 Vaasan
kaupungintalolla. Juhlapuhujana on professori Matti Kuusimäki.
Juhlassa jaetaan myös syksyllä 2012 koululaisille järjestetyn
isänmaallisaiheisen ainekirjoituskilpailun palkinnot ja kuullaan
kilpailun paras aine kirjoittajan esittämänä. Juhlan musiikista
vastaa Pohjanmaan Sotilassoittokunta kapteeni Sami Salmi-
vuoren johdolla. Juhlaan saapuville on järjestetty kahvitarjoilu
Peilisalissa klo 15 alkaen.
Kuvassa lippulinna Perinnemuurilla vuonna 2010. Kuva: Ilkka Virtanen
Tarkempia lisätietoja => itv@uwasa.  

Ilmavoimien Kiltaliitto
60 vuotta suihkulentämistä Suomessa -teemalla pystytettiin Porin lentoase-
malle Vampire-muistomerkki. Ilmavoimien kolme ensimmäistä De Havilland
Vampire Mk. 52 -suihkulentokonetta laskeutui 22.1.1953 kello 12.22 Porin
lentokentälle. Tämä oli alku suihkulentotoiminnalle Suomessa. Porin lento-
asemalle pystytettävä muistomerkki on Kurun harmaata graniittia ja sen on
suunnitellut Marko Tienhaara. Kiltaliitto on mukana järjestämässä muisto-
merkin paljastustilaisuutta ja juhlaseminaaria tiistaina 22.1.2013. Muistomer-
kin paljastustilaisuus juhlapuheineen alkaa kello 12.00 Porin lentoasemalla.
Sään salliessa on Vampiren ja Hornetin ylilento sekä Hornetin esityslento.
Ilmavoimien Hornet on esillä myös siviiliplatalla. Musiikkiesityksestä vastaa
Ilmavoimien Soittokunta. Paljastustilaisuus on avoin.
Tervetuloa!
Paljastustilaisuuden jälkeen pidetään juhlaseminaari,
johon lähetetään henkilökohtaiset kutsut.
Kuvassa ensimmäiset Vampiret tulossa Poriin 1953.
Kuvaoikeus: Erland Hemmer. De Havilland Vampire
Mk. 52 ja Trainer Mk. 55 -koneet on suunniteltu Englan-
nissa. Suomi hankki 1953 kuusi yksipaikkaista ja 1955-
1956 yhdeksän kaksipaikkaista konetta. Koneiden käyttö
ilmavoimissa päättyi vuonna 1965.
Lisätietoja Porin tilaisuudesta => Jukka Uhari, 040 757 4714.



Pv:n pute pirisee
* Puolustusvoimain komentaja, kenraali Ari Puheloinen on antanut kannanoton
turvallisuus- ja puolustuspoliittisen selonteon ajankohtaiseen käsittelyvaihee-
seen. Komentajan tiedote on luettavissa myös mpkl. -uutispalstalla. 

Puolustusvoimain komentaja on määrännyt upseereita uusiin tehtäviin vuoden
2013 alusta:
* eversti Timo Pöysti Reserviupseerikoulun johtajaksi
* eversti Pasi Hakala ilmavoimien esikuntaan henkilöstöpäälliköksi
* eversti Pasi Jokinen ilmavoimien teknisen koulun johtajaksi
* kommodori Raimo Pyysalo Merivoimien esikuntaan henkilöstöpäälliköksi
* eversti Risto Kuronen Maanpuolustuskorkeakouluun jatkotutkinto-osaston
johtajaksi
* eversti Harri Virtanen maavoimien esikunnan johtamisjärjestelmäosastoon
viestitarkastajaksi
* eversti Ari Grönroos maavoimien esikunnan suunnitteluosastolle ilmatorjun-
nan tarkastajaksi
* eversti Antti Lehtisalo Itä-Suomen sotilasläänin esikuntaan esikuntapäällikök-
si
* everstiluutnantti Pertti Kuokkanen Räjähdekeskuksen johtajaksi
* everstiluutnantti Heikki Hokkanen Reserviupseerikouluun esikuntaupseeriksi
* komentaja Ismo Korhonen esikuntapäälliköksi Suomenlahden meripuolustus-
alueelle
* everstiluutnantti Jari Vuorela esikuntapäälliköksi panssariprikaatiin
* everstiluutnantti Heikki Saarento Etelä-Savon aluetoimiston päälliköksi Itä-
Suomen sotilasläänin esikuntaan
* everstiluutnantti Jukka Parvinen Kaartin jääkärirykmentin esikuntapäälliköksi
* komentaja Pentti Niskanen on merivoimien materiaalilaitoksen esikuntapääl-
liköksi
* komentaja Timo Korpela esikuntapäälliköksi Saaristomeren meripuolustus-
alueelle
* komentaja Taneli Uosukainen esikuntapäälliköksi pioneerirykmenttiin (palve-
lusarvo everstiluutnantti)
* everstiluutnantti Jukka Kauppila viestirykmentin komentajaksi
* everstiluutnantti Arto Ikonen Lapin ilmatorjuntarykmentin komentajaksi
* everstiluutnantti Oula Asteljoki Lapin jääkäripataljoonan komentajaksi jääkäri-
prikaatiin
* everstiluutnantti Juha Helle on määrätty Keski-Suomen pioneeripataljoonan
komentajaksi Pioneerirykmenttiin. Hän työskentelee tällä hetkellä erityistehtä-
vissä Keski-Suomen pioneeripataljoonassa.
* Uudenmaan prikaatin komentaja, kommodori Juha Vauhkonen esikuntapäälli-
köksi merivoimien esikuntaan
* komentaja Olavi Jantunen Uudenmaan prikaatin komentajaksi.

* Suomi asettaa Utin jääkärirykmentin perustaman erikoisoperaatio-osaston
Naton nopean toiminnan joukkojen (Nato Response Force, NRF) täydentävään
joukkopooliin vuodeksi 2013. Valmiusaika alkaa 1. tammikuuta 2013 ja kestää
koko vuoden. Erikoisoperaatio-osastoon kuuluu palkattua henkilöstöä Utin jää-
kärirykmentistä ja Suomenlahden meripuolustusalueelta. Osaston vahvuus on
60 henkilöä ja se on 60 vuorokauden lähtövalmiudessa.

* Kriisinhallintaoperaatioissa maailmalla palvelee 377 suomalaista, joista 275
viettää joulua kaukana kotoa. Rauhanturvaajat hiljentyvät joulun viettoon pe-
rinteisin menoin, mutta vain hetkeksi. Lyhyt joulu operaatioalueilla on ikimuis-
toinen hiljentymisen ja veljeyden hetki. Suomalaiset jouluperinteet tuovat myös
Afganistaniin ja Libanoniin tuttua joulutunnelmaa. Afganistanissa ruotsalaiset
ja suomalaiset sotilaat katsovat muun muassa tv:stä joulurauhan julistuksen
ja syövät yhdessä jouluaterian. Etelä-Libanonissa suomalaiset ovat kiertäneet
joulupukin johdolla paikallisia kyliä jakamassa lapsille lahjoja. Jos kaikki menee
suunnitelmien mukaan, rauhanturvaajat pääsevät nauttimaan suomalaisen
jouluaterian sekä tukikohtaan hiljattain nousseen hirsisaunan joululöylyistä.



Pue varpaidesi iloksi pari lämmintä sukkaa
Joulusävelen myötä unohda arkiset huolet
Silitä ikioman ihmisen poskinukkaa
Muista ne elämän tärkeät puolet

Vietä rakkaudesta rikasta aattoiltaa
Nauti sydänten juhlayöstä
Muista myös heitä, jotka kulkevat kynttilämerten siltaa
Etsi suurten arvoitusten avain tähtien vyöstä

Ystävä kallis, sinä pohjolan lapsi
On sulla tuo silmäisi tuikkiva soihtu
Suurten tuntojen tuoja vaikk’ harmaja hapsi
Ohjaa luokses tuo äänesi helkkyvä sointu

Älä eksy ihminen, liian kauaksi tiellä
On vierelläs hän, jok’ ilon polullesi antaa
Avaa syömmesi arkku, se on kaikki siellä
Annathan tulla, jok’ lämmön rintaasi kantaa

Pian on hetki julistaa joulurauhaa
Sen myötä toivotan iltaasi valoa hyvää
Lähetän tupaasi lämpöisten aatosten helminauhaa
Vapautan sen voiman, joka tuo mieleesi rauhaa syvää

* tinka tuulimo *



Määräpäivä = pitää olla perillä liiton toimistolla

Tammikuu 2013
ti 15.1. Valtiollisten kunniamerkkien määräpäivä (myönnetään 4.6.)

Helmikuu 2013
la 2.2. Turvallisuuspolitiikan seminaari Santahaminassa

Maaliskuu 2013
ma 4.3. Maanpuolustajan 1/2013 aineistojen määräpäivä (huom. toimite-
  taan sähköpostiin maanpuolustaja@mpkl. ) 
la 16.3. Liittovaltuuston kevätkokous
su 31.3. Kilta-ansiomitaliesitysten määräpäivä (myönnetään 4.6.)

Huhtikuu 2013
ma 15.4. Kiltaristiesitysten määräpäivä (myönnetään 4.6.)
ma 15.4. PM-kiltapäivien ilmoittautumisten määräpäivä
pe 19.4. Liiton 50-vuotisjuhla Helsingin yliopiston juhlasalissa
la 20.4. Liittokokous Helsingissä

Kesäkuu 2013
ti 4.6. Lippujuhlapäivän buffet Ritarihuoneella
to-su 6.-9.6. PM-kiltapäivät Vekaranjärvellä (ilmoittautumisohjeet julkaistaan

alkuvuodesta 2013)

Lokakuu 2013
ti 15.10. Kiltaristiesitysten määräpäivä (myönnetään 6.12.

Liiton painopistealueet 2013
* Liiton tunnettuuden lisääminen
* Liittojen yhteistyö (RES, RUL, MPKL)
* Kiltatyötä 50 vuotta
* Pohjoismainen yhteistyö
Tarkemmat selvitykset painopistealueista saat pyynnöstä toimistolta.

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 €

Motin talon kokoustilat
Maanpuolustusjärjestöjen kokoustilat, joiden sisäänkäynnit ovat osoitteissa Döbelninkatu 2 ja
Töölöntorinkatu 2, varataan aina Maanpuolustusyhtiön numerosta (09) 4056 2010. Tästä numerosta varataan nykyään
myös kuudennen kerroksen kokoustila.

Maanpuolustuskiltojen liitto ry
Toimintakalenteri



www.naistenvalmiusliitto.fi
www.facebook.com/naistenvalmiusliitto

-harjoitukset

PYRSTÖ 2013
Pirkkala 13.–15.9.

LISÄTIETOJA: 
Naisten Valmiusliitto, 

www.naistenvalmiusliitto.fi, p. 09 – 4056 2090

Tule mukaan NASTA-harjoituksiin parantamaan 
arjen turvallisuus- ja valmiustaitojasi!

SINISIIPI 2013
Säkylä 17.–19.5.

Valtakunnalliset naisten

AIHEINA: Turvallisesti vesillä • Kansainvälinen kriisinhallinta • Maastotaidot
 Kenttälääkintä • Selviytyminen sähköttä • Varautuminen ja väestönsuojelu
 Katuturvallisuus • Arjen turvallisuusvalmiuksia nuorille (alle 28v.) naisille

AIHEINA:  Katuturvallisuus • Ilmasuojelu asutuskeskuksessa • Maastotaidot 
Joka naisen selviytymispakki • Kanttiinitoiminta maastossa

 Elämyksiä ja arjen turvallisuutta (lievästi vammaisille)


