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1. TURPO PUREUTUI SELONTEKOON

Maanpuolustuskiltojen liiton perinteinen turvallisuuspolitiikan seminaari
tunnetaan tarttumisestaan maamme turvallisuuden ja puolustuksen
ajankohtaisiin aiheisiin. Tämä odotus palkittiin tänäkin vuonna. Lauan-
taina 2.2. Santahaminassa pureskeltiin täyslaidallinen kattaus teemalla
turvallisuus- ja puolustuspoliittinen selonteko 2012.

Puolustusministeriön kansliapäällikkö, turvallisuuskomitean puheen-
johtaja Arto Räty (kuvassa yläoikealla) käynnisti seminaarin aiheenaan
kokonaisturvallisuutemme. Räty selvitti kuulijoille muun muassa koko-
naisturvallisuuden periaatteen, jolla suomalainen yhteiskunta varautuu
koko yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamiseen.
Ulkoasiainministeriön kansliapäällikkö Pertti Torstila (kuvassa toinen
ylhäältä) käsitteli selontekoa turvallisuuspoliittisen toimintaympäristöm-
me ja sen muutosten kannalta.
Valtiosihteeri Olli-Pekka Heinonen (kuvassa kolmas ylhäältä) paneutui
esityksessään aikamme haasteisiin sekä kriisijohtamiseen ja sen erilai-
siin malleihin. Hän selvitti kriisijohtamista valtioneuvoston näkökulmas-
ta aina ennakoinnista, viestinnän koordinoinnista, päätöksenteosta,
toiminnasta ja kriisikestävyydestä kriisin jälkipuintiin. Yhtenä esimerk-
kinä hän käsitteli Talvivaaran kipsisakka-altaan vuotoa viime vuoden
marraskuussa.
Turvallisuuskomitean sihteeri, eversti Aapo Cederberg (kuvassa toinen
alhaalta) antoi seminaariyleisölle kattavan esityksen kyberturvallisuu-
destamme, siihen liittyvistä uhkakuvista ja niihin varautumisesta.
Seminaarin viimeisen alustuspuheenvuoron piti pääesikunnan päällik-
kö, vara-amiraali Juha Rannikko (kuvassa alaoikealla) suuresti odote-
tulla aiheellaan maamme puolustusvoimat 2015 jälkeen. Hän käsitteli
esityksessään maanpuolustushenkistä kansaa ravistellutta puolustus-
voimauudistusta, sen toimenpiteitä ja vaikutuksia sekä puolustusvoimi-
en kehittämistä vuodesta 2015 eteenpäin.

Laajemman seminaariuutisen voit lukea mpkl. -uutispalstalta. 
Seminaarireferaatti julkaistaan Maanpuolustaja-lehdessä keväällä.

Rannikon kuva Hannu Mononen, muut kuvat I-K. Maaniittu.

Toimisto tiedottaa

1.

4.



2. MIKKONEN JATKAA 2. VARAPUHEENJOHTAJANA

Maanpuolustuskiltojen liittohallitus piti järjestäytymiskokouksensa Dö-
belninkadulla perjantaina 1.2. Liittohallituksessa aloitti uusina jäseninä
Jari Jurvanen Joensuusta (Pohjois-Karjalan Prikaatin Kilta) ja Sami
Kesäjärvi Espoosta (Helsingin Sotilaspoliisikilta).
Liittohallituksen 2. varapuheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Matti
Mikkonen Valkealasta (Karjalan Prikaatin Kilta), kuvassa oikealla.
Kokouksessa valittiin myös vuodelle 2013 liittohallituksen toimikunnat
ja kummikiltapiirit, ks. seuraavat kohdat.

3. LIITTOHALLITUKSEN KUMMIKILTAPIIRIT 2013

* Etelä-Hämeen kiltapiiri, Marko Patrakka
* Etelä-Karjalan kiltapiiri, Matti Mikkonen
* Etelä-Suomen kiltapiiri, Arno Hakkarainen
* Keski-Suomen kiltapiiri, Juha Suonperä
* Kymenlaakson kiltapiiri, Matti Mikkonen
* Pirkanmaan kiltapiiri, Juha Suonperä
* Pohjois-Suomen kiltapiiri, Seppo Suhonen
* Päijät-Hämeen kiltapiiri, Marko Patrakka
* Satakunnan kiltapiiri, Marjo Tuomaranta
* Vaasan kiltapiiri, Per-Elof Boström
* Varsinais-Suomen kiltapiiri, Marjo Tuomaranta

Jäsenkilta, joka on oto kiltapiiri, ei henkilöjäseniä:
* Karjalan Poikien Kilta (Joensuu), Jari Jurvanen
* Seinäjoen Sotilaspiirin Kilta, Per-Elof Boström

4. LIITTOHALLITUKSEN TOIMIKUNNAT 2013

Työvaliokunta: Pauli Mikkola (puh.joht.), Marko Patrakka, Matti Mikko-
nen, Arno Hakka-rainen, Henry Siikander (tsto)

Apurahatoimikunta: Seppo Suhonen (puh.joht.), Sami Kesäjärvi, Mar-
jo Tuomaranta, Henry Siikander (tsto)

Palkitsemistoimikunta: Matti Mikkonen (puh.joht.), Pauli Mikkola,
Arno Hakkarainen, Henry Siikander (tsto)

Lippujuhlapäivän buffettoimikunta: Sami Kesäjärvi (puh.joht.), Lars
Eklund (E-S kiltapiiri), Henry Siikander (tsto)

Koulutustoimikunta: Seppo Suhonen (puh.joht.), Jari Jurvanen, Sami
Kesäjärvi, Marko Patrakka (ammunta), Matti Mikkonen, Juha Suonpe-
rä, Marjo Tuomaranta, Henry Siikan-der (tsto)

Järjestö- ja viestintätoimikunta: Jari Jurvanen (puh.joht.), Per-Elof
Boström, Juha Suon-perä, Seppo Suhonen, Marjo Tuomaranta, Siikan-
der Henry (tsto), Henry Siikander (tsto), Inga-Katriina Maaniittu (toimis-
to)

Liiton 50-vuotisjuhlatoimikunta 2013: Pauli Mikkola (puh.joht.), Arno
Hakkarainen, Marko Patrakka, Marjo Tuomaranta, Henry Siikander
(tsto)

34. Pohjoismaisten kiltapäivien 2013 toimikunta: Pauli Mikkola
(puh.joht.), Per-Elof Bo-ström, Matti Mikkonen, Erkko Kajander (asian-
tuntijajäsen), Henry Siikander (tsto)



5. TOIMITA KILTA-ANSIOMITALIESITYS AJOISSA

Muistathan, että kilta-ansiomitaliesitysten määräpäivää on aikaistettu. Esi-
tysten pitää olla perillä toimistolla tämän viikon torstaina 28.2. Esityslomake
löytyy Sebaconista tai saat sen toimistolta. Määräpäivän jälkeen tulleita ehdo-
tuksia ei oteta käsittelyyn.
Lisätietoja => toiminnanjohtaja@mpkl.  tai 040 554 8862.

6. APURAHA-ANOMUSTEN MÄÄRÄPÄIVÄ LÄHENEE

Apuraha-anomusten pitää olla toimistolla viimeistään perjantaina 15.3. Toimin-
taan (muuhun kuin koulutukseen) anottaville apurahoille on oma lomakkeen-
sa, jonka saat jäsenrekisteristä tai toimistolta. Lomake palautetaan sähköpos-
tiin toiminnanjohtaja@mpkl. . Samasta osoitteesta voit kysyä myös lisätietoja. 
Määräpäivän jälkeen tulleita anomuksia ei käsitellä.

7. LIITON JÄSENMAKSU

Liiton perimä jäsenmaksu on sama kuin viime vuonna eli kuusi (6) euroa/vuo-
sijäsen ja kaksi (2) euroa/veteraanijäsen. Veteraanijäsen on syntynyt 1926 tai
aikaisemmin ja/tai hänellä on tammenlehvä-/miinanraivaajatunnus.
Jäsenmaksulasku lähetetään killalle huhtikuun aikana. Tarvittaessa saat lisä-
tietoja => toiminnanjohtaja@mpkl.  tai 040 554 8862. 

8. LIITTOVALTUUSTON KEVÄTKOKOUS SÄKYLÄSSÄ

Maanpuolustuskiltojen liittovaltuuston kevätkokous pidetään lauantaina 16.3.
Kokous on tällä kertaa yöpymiskokous Porin prikaatissa Säkylässä. Kokous-
paketit toimitetaan liittovaltuuston jäsenille.

9. LIITTOKOKOUS ON HELSINGISSÄ

Maanpuolustuskiltojen liittokokous on poikkeuksellisesti Helsingissä, koska se
pidetään liiton 50-vuotisjuhlia seuraavana päivänä. Liittokokouksen ajankohta
on lauantai 20.4. Tarkempi info toimitetaan kiltoihin ja kiltapiireihin lähempänä
ajankohtaa.
Liittokokouksessa valitaan liittovaltuuston jäsenet erovuoroisten tilalle.
Erovuorossa ovat:

Arvonen Arto, Porin Rykmentin - Porin Prikaatin Kilta
Karjalainen Urpo, Päijät-Hämeen kiltapiiri
Kaskelo Mikael, Turun Rannikkotykistökilta
Keiholehti Esko, Satakunnan kiltapiiri
Kojonen Matti, Lahden Seudun Tykistökilta
Mattila Veikko, Pohjois-Suomen Tykkimieskilta
Naukkarinen Olli, Etelä-Karjalan kiltapiiri
Nurmi Heikki, Tykistöprikaatin Kilta
Rautiainen Antti, Rannikkojääkärikilta
Rodén Teuvo, Laivaston Kilta
Salo Raimo, PST-Panssarintorjuntakilta
Siltaniemi Outi, Turvakurssin Kilta
Suominen Kari, Kymen Jääkäripataljoonan Kilta
Tuomaranta Jouni, Varsinais-Suomen kiltapiiri
Vento Timo, Sotilaspoliisieskadroona Lahden Kilta

Lisäksi valitaan Sami Kesäjärven loppukaudeksi 2013-2014 Etelä-Suomen
kiltapiirin edustaja, koska Kesäjärvi valittiin liittohallitukseen kaudeksi 2013.

Henkilöesitykset viimeistään perjantaina 29.3. sähköpostiin
toiminnanjohtaja@mpkl.  
Esityslomakkeen saat sebaconista tai toimistolta.



10. VUODEN KILTALAINEN -ESITYKSET VIIMEISTÄÄN TORSTAINA

Liittokokouksessa huhtikuussa palkitaan perinteisesti ansiokas, monipuoli-
nen kiltatyö. Muistathan, että kilta voi ehdottaa alueensa kiltapiirille vuoden
kiltalaista. Kiltapiiri kokoaa ehdotukset ja tekee niistä yhden ehdotuksen lii-
tolle. Kiltapiiri toimittaa esityksensä toimistolle viimeistään torstaina 28.2.

11. MPKL 50 VUOTTA - TERVETULOA, KILTAVELJET JA
KILTASISARET

Maanpuolustuskiltojen liitto viettää 50-vuotisjuhlaansa Helsingin yliopiston
juhlasalissa perjantaina 19.4.2013. Alustavaa ohjelmatietoa: juhlapuheen
pitää eduskunnan puhemies Eero Heinäluoma, juontajana toimii tenoriluut-
nantti Raimo ”Rambe” Salo, Kaaderilaulajat ja Panssarisoittokunta esiinty-
vät.
Kaikki kiltalaisemme ovat tervetulleita 50-vuotisjuhlaan ilman erillistä kutsua.
Kiltojen ja kiltapiirien puheenjohtajat saavat juhlaan erillisen kutsun.
Laita merkintä kalenteriisi.
Lisätiedot ja vahvistettu juhlaohjelma julkaistaan seuraavassa tiedotteessa
sekä liiton nettisivujen tapahtumissa lähempänä ajankohtaa.

12. POHJOISMAISET KILTAPÄIVÄT SUOMESSA 2013

Muistathan, että MPKL isännöi tänä vuonna pohjoismaisia kiltapäiviä Veka-
ranjärvellä Karjalan prikaatissa to-su 6.-9.6. Mukaan voivat ilmoittautua liiton
kiltojen jäsenet. Jokaiselle maalle on varattu paikka 60 osallistujalle, joten
paikat varataan ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautumiset viimeistään
maanantaina 15.4. tiedotteen liitteenä olevalla lomakkeella tai sähköpostiin
toiminnanjohtaja@mpkl. , jolloin sähköpostissa pitää olla kaikki lomakkees-
sa pyydetyt tiedot. Tiedotteen liitteenä on myös kiltapäivien ohjelma.

Majoitus on kasarmilla tuvissa, joista löytyy liinavaatteet ja käsipyyhe. Mu-
kaan kannattaa ottaa peseytymisvälineet ja isompi pyyhe. Avajaisissa ja
juhlaillallisella pukeutusmiskoodi on tumma puku ja kunniamerkit. HUOM.
Kunniamerkkien kanssa ei käytetä pinssejä tai vastaavia rintamerkkejä.

Kustannukset => Omat matkakulut paikalle sekä osallistumismaksu, joka on
250 euroa. Kiltapäivien osallistumismaksu sisältää majoituksen, kuljetukset,

ruokailut, juhlaillallisen ja muistolahjan.

13. KIITOS VIESTINTÄTOIMIKUNTA

Maanpuolustuskiltojen liitossa on toiminut vuodesta 2007 kaksivuotiskausille
valittu viestintätoimikunta, jonka puheenjohtajana on toiminut liittohallituksen
jäsen, sihteerinä allekirjoittanut ja jäseninä kiltojen viestinnällisiä ammatti-
laisia. Yksi liittohallituksen toimikunnista on järjestö- ja viestintätoimikunta.
Näin ollen viestintätoimikunnan toiminta päättyi kauteen 2011-2012.
Haluamme kiittää lämpimästi kaikkia vuosien varrella viestintätoimikunnassa
toimineita tehokkaasta työstä liiton viestintään liittyvien tapojen, menetel-
mien ja asenteiden sekä viestinnän sisällön kehitystyön suunnittelussa ja
alullepanossa.
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14. MAANPUOLUSTAJA ”KILTATYÖTÄ 50 VUOTTA”

Kevään Maanpuolustaja on lukijalla normaalia myöhemmin, koska siihen
taitetaan mukaan kooste liiton 50-vuotisjuhlasta. Toivon, että killat tarjoavat
lehteen aktiivisesti aineistoa kuvineen ajatuksella ”Kiltatyötä 50 vuotta”. Ker-
rotaan yhdessä kiltatyön historiasta ja nykypäivästä. Muistathan, että lehteä
lukevat myös lukuisat kiltakentän ulkopuoliset tahot, jakeluun kuuluvat muun
muassa varuskunnat, monet oppilaitokset sekä kirjastot. Tiedon jakamisella
osallistut koko kiltakentän kehittämiseen ja sen myötä kiltatoiminnan
jatkumiseen ja tunnettuuden sekä jäsenmäärän kasvuun.

Tekstien ja kuvien pitää olla toimituksessa viimeistään maanantaina 18.3.
Muista ehdottomasti noudattaa näitä ohjeita, kun toimitat aineistoa:

* lähetä aineistosi sähköpostiin maanpuolustaja@mpkl.  tai 
toimisto@mpkl. viimeistään määräpäivänä 18.3. 
* lähetä kuvat aina erillisenä kuvatiedostona (jpg, tiff)
* älä upota kuvia tekstitiedostoon!
* älä myöskään pienennä tai säädä kuvia, vaan esitä mahdolliset kuvankä-
sittelytoiveet erikseen
* jos tarjoat paperikuvia, lähetä ne osoitteeseen Maanpuolustuskiltojen
liitto ry, Inga-Katriina Maaniittu, Döbelninkatu 2, 00260 Helsinki (paperikuvat
palautetaan ilmoitettuun palautusosoitteeseen)
* lisää aina mukaan tieto kuvaoikeudesta (= kuvan ottajan nimi, killan arkisto
tai muu vastaava maininta)
* lisää mukaan lyhyt kuvaselostus
* vältä monisivuisia tekstejä, jos olet epävarma, kysy tekstin pituudesta

Tarjottuja aineistoja editoidaan ja julkaistaan toimituksellisen harkinnan ja
palstatilan mukaan.

15. LIITON PAINOPISTEALUEET 2013

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

Tarkempi selvitys löytyy liiton nettisivujen materiaaleista ”Toimintasuunnitel-
ma 2013”. Voit myös pyytää sen toimistolta.

Varsinais-Suomen kiltapiiri
Kiltapiiri muistuttaa Kenraalintien kuntomarssista, joka on lauantaina 20.4.
Turun Kakskerrassa. Marssin suojelija on kreivitär Karin-Birgitte Ehrnrooth.
Ensimmäisen marssin suojelija oli jalkaväenkenraali Adolf Ehrnrooth vuonna
2003. Lisäinfoa tiedotteen liitteessä.

Keski-Suomen kiltapiiri
Kiltapiiri pitää 30-vuotisen historiansa juhlistamiseksi torstaina 14.3. kutsu-
vierastilaisuuden Kuokkalan Kartanossa Jyväskylässä. Tilaisuudessa esiin-
tyy freelance-näyttelijä Timo ”Mannerheim” Närhinsalo. Lisätietoja kiltapiirin
puheenjohtajalta => jounireinikainen62@gmail.com tai 0400 757 620.

21. Prikaatin Perinneyhdistys
Yhdistyksen hallituksen jäsen, sotahistorian ”kävelevä tietokirja”, Viljo Vest-
man on saanut arvokkaan tunnustuksen eli nimityksen sotakamreeriksi.
Aloitteentekijänä oli Ilomantsin kunta. Tasavallan presidentin avoin kirje luo-
vutettiin sotakamreerille 8.2. Lämpimät onnittelumme, Viljo!

Killat ja kiltapiirit kertovat

Kaunis
kiitos

yhteistyöstäsi!



Kymenlaakson Ilmakilta
Killasta vinkataan, että Keski-Suomen Ilmailumuseo järjestää usean kerran
vuodessa sotilasilmailuun liittyviä esitelmiä. Näistä voi tiedustella tarkemmin
Harri Jäppiseltä, joka pitää itsekin esityksen 20.3. aiheenaan ilmavoimien
tekniikka. Lisätiedot => takoma@netti.  tai 050 542 7480. 

Lentotekniikan Kilta
Kilta järjestää kaikille kiinnostuneille Tikkakoskella la-su 23.-24.3.
Vampire Historic -tyyppikurssin yhdessä Keski-Suomen Ilmailumuseon
kanssa. Myös Hallinportin Ilmailumuseo tukee koulutusta antamalla
tarvittavaa lekomateriaalia. Opettajina toimivat Vampiren kanssa
työskennelleet lentokonealan ammattilaiset Juhani Oravala, Tuure
Marttinen. Ahti Ojanen, Pertti Korhonen sekä myöhemmin nimettävä
Vampire-pilotti. Osallistujamäärä on rajallinen max 25 henkilöä. Osallistujille
on varattu majoitustilaa Luonetjärven varuskuntakerholta. Luvassa on myös
arvontapalkintona simulaattorikeikka mersulla.
Lisätietoja ja ennakkoilmoittautumiset =>
Kurssivastaava Pertti Virtanen, petevirtanen@hotmail.com

Os. Lauri Törni Perinnekilta
Perinnekillan työryhmä ajaa tärkeää asiaa, Törnin sotilasarvon palauttamis-
ta. Perinnekilta on perustanut virallisen korjauspyyntöadressin ja luovuttaa
sen syksyllä presidentti Niinistölle. Tällä hetkellä adressin on käynyt allekir-
joittamassa noin 1.900 henkilöä. Nyt on oikeasti mahdollisuus vaikuttaa Tör-
nin sotilasarvon takaisinsaamiseksi. Käy sinäkin allekirjoittamassa ja laita
sana kiertämään. Lisätietoja => Pauliina Laramée, 050 402 2150 tai Joel
Sjögren, 050 350 9826. Kuva Törnistä: Kari Kallonen
Adressi löytyy osoitteesta
http://www.adressit.com/lauritorninupseerinarvonpalauttamisenpuolesta

Turvakurssin Kilta
Kilta perusti joulukuussa viisihenkisen muonitusryhmän Vapepan tarpeisiin.
Ryhmä pääsi toiminnan alkuun reilu viikko sitten Järvenpäässä muonitta-
essaan Sydäntalvi-harjoituksen evakuoidut, runsaan kutsuvierasjoukon ja
toimijat, yhteensä yli 70 henkilöä. Killassa toimii lisäksi etsintäryhmä, joka
on osallistunut tarvittaessa myös liikenteenohjaustehtäviin. Alkuvuonna kilta
järjesti killan vapepalaisille ja muille kiinnostuneille tehokkaan hätä-EA:n
kertauksen. Kouluttajat olivat Järvenpään SPR:sta.
Kuva: Kiltajäsen Veronica Laitinen vapaaehtoistoimissa pöydän takana.
Killan kuva-arkisto.

Pohjanmaan Maanpuolustuskilta
Killan ylläpitämä Vaasan Sotaveteraanimuseo sai viime perjantaina merkit-
tävän vieraan, kun Länsi-Suomen sotilasläänin komentaja, kenraalimajuri
Pertti Salminen (kuvassa alaoikealla) vieraili museossa. Vierailu liittyi so-
tilasläänin vuosipäivän monipuolisiin juhlallisuuksiin. Killan edustajat esit-
telivät kenraalille vuonna 1999 perustetun museon syntyvaiheita, sen pe-
rusnäyttelyn kokoelmia ja tulossa olevan kaukopartiotoimintaa käsittelevän
erikoisnäyttelyn materiaalia. Alakuvassa vas. Fjalar Rosenlöf ja oik. Holger
Strandberg esittelevät kenraalimajuri Salmiselle Närpiön komppanian lippua
1700-luvulta. Kuvat: Ilkka Virtanen.



Pv:n pute pirisee

Karjalan Prikaatin Kilta
Kilta järjestää hienon sotahistorian matkan JR8:n sotatielle eli Ukon Tielle. Li-
sätietoja tiedotteen liitteestä ja Kalevi Siréniltä => kalevi.siren@pp.inet. 

Tutkamieskilta
Kilta järjestää yhteistyössä PV:n, veljeskiltojen, Keski-Suomen Ilmailumuseon
ja Ilmatorjuntamuseon kanssa Suomen 70-vuotisen tutkataipaleen kunniaksi
kaksi tilaisuutta teemalla ”Tutkat Suomessa 70 vuotta”. Ensimmäinen tilaisuus
on Tikkakoskella torstaina 4.4. ja toinen Hyrylässä lauantaina 4.5.
Katso lisäinformaatiota tiedotteen liitteestä.

* Puolustusvoimain komentaja on määrännyt upseereita uusiin tehtäviin 1.3.
alkaen: everstiluutnantti Mikko Monola reserviupseerikurssin johtajaksi Re-
serviupseerikouluun, everstiluutnantti Saku Muona Maasotakoulun uudeksi
koulutuspäälliköksi ja everstiluutnantti Timo Hämäläinen PV:n kansainvälisen
keskuksen johtajaksi.

* Jääkäripataljoona 27:n pääjoukon kotiinpaluusta tulee huomenna tiistaina
26.2. kuluneeksi 95 vuotta. Päiväjuhla alkaa Hämeenlinnassa Verkatehtaalla
klo 12.30. Tilaisuudessa naulataan uusittu Jääkärilippu. Lippu luovutetaan Hä-
meen panssaripataljoonan haltuun. Puolustusvoimain komentaja kenraali Ari
Puheloinen osallistuu tilaisuuteen. Eduskunnan 1. varapuhemies Pekka Ravi
tuo juhlaan valtiovallan tervehdyksen. Jääkäriperinnejoukkojen paraati alkaa
Hämeenlinnan torilla klo 15.15. Länsi-Suomen sotilasläänin komentaja, ken-
raalimajuri Pertti Salminen suorittaa paraatikatselmuksen ja puolustusministeri
Carl Haglund pitää paraatipuheen. Päivän tilaisuuksiin osallistuu saksalaisia,
ruotsalaisia, latvialaisia ja virolaisia kutsuvieraita. Juhlallisuuksiin liittyy seppe-
leenlaskut Hämeenlinnan alueen taisteluissa 1918 kaatuneiden saksalaisten
sotilaiden muistomerkille ja viime sodissamme kaatuneiden sotilaittemme
muistomerkille Ahveniston sankarihautausmaalla. Lisätietoa mpkl. -uutispals-
talla.

* Maavoimille hankitaan lisää Phantom- lämpötähystimiä. Yhdysvaltalainen
Raytheon EO Innovations toimittaa valmistamansa lämpötähystimet vuoteen
2014 mennessä. Hankinnan arvonlisäverollinen hinta on noin yhdeksän miljoo-
naa euroa. Hankinnalla kehitetään uudistettujen alueellisten joukkojen pimeä-
taistelukykyä. Lämpötähystimessä käytetään uusinta jäähdyttämätöntä lämpö-
kamerateknologiaa, joka mahdollistaa aiempaa paremman lämpöerottelukyvyn
ja lähes reaaliaikaisen kuvanmuodostuksen lämpötähystintä käynnistettäessä.
Lämpötähystimeen on integroitu laserosoitin maalien osoittamiseksi, mikä pa-
rantaa lämpötähystintä käyttävän ryhmän toimintaa pimeätaistelussa. Laittees-
sa on myös kuvien ja videon tallennusmahdollisuus. Kuvia voidaan tarvittaessa
siirtää myös johtamisjärjestelmään. Laitteiden tehdashuollosta vastaa suoma-
lainen Millog Oy.

* Maavoimille on hankittu NH90-lentosimulaattori (Medium Range Training De-
vice, MRTD). Hankinta on tehty NH90-helikopterin käyttäjämaiden yhteistyönä
ja sen arvo on 13 miljoonaa euroa sisältäen simulaattorin lisäksi muun muassa
asennuksen, käyttökoulutuksen, teknisen ylläpidon sekä varaosat ja vaihtolait-
teet. Laite toimitetaan Utin jääkärirykmenttiin vuonna 2015. NH90-lentosimu-
laattori antaa helikopterilentäjille mahdollisuuden harjoitella lentoturvallisuuden
kannalta välttämättömiä hätä- ja poikkeustilanteita kotimaassa. Simulaattoria
voidaan käyttää myös lentoteknisen henkilöstön koulutukseen. Helikopterilen-
täjille on ostettu vuoden 2014 loppuun asti simulaattorilentokoulutus Saksasta.
Hankinnalla saavutetaan yli miljoonan euron vuosittaiset säästöt maavoimien
simulaattorilentokoulutuksessa.



* Puolustusvoimien palveluksessa olevien sotilaiden palkitsemiseen perus-
tettiin vuonna 2008 jalkaväenkenraali Adolf Ehrnroothin nimeä kantava tun-
nustuspalkinto. Louise ja Göran Ehrnroothin Säätiön jakama rahapalkinto
ojennettiin 13.2. Säätytalolla insinöörieversti Kari Renkolle (ilmavoimien mate-
riaalilaitos), everstiluutnantti Matti Santtilalle (pääesikunnan henkilöstöosasto),
kapteeniluutnantti Markku Kaukorannalle (Merisotakoulu) sekä sotilasmestari
Pasi Mikkoselle (Pohjois-Karjalan prikaati). Kukin palkituista sai 11.250 euron
palkinnon. Palkinto jaetaan vuosittain sotilaalle/sotilaille yksittäisestä teosta,
toiminnasta tai työstä sotilaallisen maanpuolustuksen hyväksi. Päätöksen pal-
kinnon myöntämisestä tekee Louise ja Göran Ehrnroothin Säätiö puolustusvoi-
main komentajan esityksestä.

* Puolustusvoimat on julkistanut vuoden 2012 parhaat sotilasurheilijat. Par-
haaksi sotilasurheilijaksi valittiin ylimerivartija Kai Jahnsson (pistooliammunta)
ja parhaaksi varusmiesurheilijaksi upseerioppilas Ville Hukkanen (nyrkkeily).
Vuoden sotilasvalmentajaksi valittiin yliluutnantti Kari Mäkinen (ammunta) Kai-
nuun prikaatista.
Vuoden sotilasurheilija, Rajavartiolaitoksen pintapelastajana toimiva Kai Jahns-
son pääsi hienosti  naaliin Lontoon olympialaisissa, missä sijoittui kahdeksan-
neksi. Lisäksi hän sijoittui maailmancupin kilpailussa Lontoossa neljänneksi
uudella peruskilpailun ja  naalikilpailun suomenennätystuloksella 588 + 99,9 eli 
687,9. Jahnsson sijoittui myös suomalaisista parhaiten sotilas-MM-kilpailujen
isopistooliammunnassa ollen hienosti seitsemäs, mikä on paras henkilökohtai-
nen saavutus pistooliammunnassa 17 vuoteen.
Vuoden varusmiesurheilija Ville Hukkanen Lahden Urheilukoulusta voitti prons-
sia nuorten alle 22 -vuotiaiden EM -kilpailuissa joulukuussa Kaliningradissa.
Lisäksi hän saavutti hopeaa syyskuussa Virossa järjestetyissä avoimissa so-
tilaiden EM-kilpailuissa. Taistelu kultamitalista päättyi yhden pisteen tappioon
Saksan Kevin Kunzelille sarjassa 81 kg.
Vuoden sotilasvalmentaja Kari Mäkinen on pitkäaikainen ja menestyksekäs
ampumavalmentaja. Karin valmentamat varusmiehet ovat voittaneet rynnäk-
kökivääriammunnan ja kivääriammunnan Parolan Kilpi -kilpailun neljä kertaa
peräkkäin (2009–2012). Kainuun prikaati on voittanut myös neljä kertaa peräk-
käin ammunnan yleismestaruuden Mäkisen johdolla.
Muut palkitut:
* Puolustusvoimien tunnustuspalkinto, maalipallon paralympiakultaa voittaneen
joukkueen valmentaja, varastonhoitaja Timo Laitinen Kainuun prikaatista ja
keihäänheittäjä, kersantti Ari Mannio Hämeen rykmentistä, joka voitti ainoan
yleisurheilun EM-mitalin eli pronssin kotikisoista Helsingistä. Hän selvisi lisäksi
 naaliin Olympiakisoissa Lontoossa kesällä 2012. 
* Kansainvälinen Sotilasurheiluliitto (CISM) on myöntänyt kapteeni Ville Ro-
senlundille (ilmavoimien esikunta) arvokkaan CISM ansiomerkin menestyksek-
käästä urastaan ilmailu-5-ottelussa.
* Vuoden liikuntavaikuttajana palkittiin Hämeen rykmentti pitkäaikaisesta ja
laadukkaasta työstä palkatun henkilöstön liikunta-alan kouluttajana, urheilu-
koulutoiminnan kehittäjänä, puolustusvoimien valmennuskeskuksena sekä
kansainvälisten kilpailujen järjestäjänä. Hämeen rykmentti järjesti kesällä 2012
sotilas-5-ottelun MM-kilpailut. Kilpailut olivat hyvin suunniteltu ja viimeistellysti
toteutettu. Kansainvälisen Sotilasurheiluliiton sekä osallistujien palaute kilpai-
luista oli erinomainen.

TEATTERIA POHJOIS-KARJALAN PRIKAATIN KUNNIAKSI

Teatteri Väkivahva esittää huhtikuussa teatterielämystä nimeltä ”5 x 3 Sisarta”,
joka on omistettu Pohjois-Karjalan prikaatille. Lavalla on 17 nuorta kaunista
näyttelijätärtä ja kolme sälliä. Laulua, tanssia ja soittoa! Prikaati vietiin meiltä
pohjoiskarjalaisilta, niin viedään myös Prozorovin porukalta. Se on niin väärin.
Mitä on elämä ilman upseereita? Mitä on elämä ilman Sotilassoittokuntaa?
Kuka tätä maailmaa pyörittää? Jos kiinnostuit, saat lisätietoja toimistolta.

Kiltalaisen viihdenurkka



OHJELMAVINKKI ANTTI RAUTIAINEN JA ”HULLU JUTTU”

Toimittaja Marjut Tervola tiedusteli MPKL:n toimistolta haastateltavaksi
vapaaehtoisen maanpuolustustoiminnan aktiivista kiltajäsentä arvioimaan,
mikä on maanpuolustuksen merkitys yhteiskunnassa, miksi se on edelleen
tärkeää ja tarpeellista ja miksi hän haluaa olla mukana toiminnassa. Haas-
tatteluun valittiin Rannikkojääkärikillan puheenjohtaja Antti Rautiainen (maj.
res.). Haastattelu tehtiin ja kuvattiin Rautiaisen kotona Veikkolassa, Kirkko-
nummella ja se tulee osaksi TV2:n Hullu juttu -nimistä asiaohjelmaa, jossa
on aiheena pohtia nuoren ihmisen näkökulmasta mennäkö armeijaan vai
valitako siviilipalvelus/kieltäytyminen. Ohjelmassa käydään myös laajem-
paa keskustelua siitä, mikä merkitys on maanpuolustuksella ja esimerkiksi
sillä, että Suomi on mukana kansainvälisessä kriisinhallinnassa. Ohjelma
esitetään näillä näkymin syyskuussa. Laita korvan taakse. Muistutamme
vielä lähempänä ajankohtaa.
Kuvassa Antti Rautiainen toimii kurssinjohtajana vuoden 2012 Selviytymis-

kurssilla.

KAADERILAULAJIEN KEVÄTKONSERTTI

Mikä mietityttää? Pohditko mitä liitolle kuuluu? Askarruttaako kiltatyön tu-
levaisuus? Onko ehdotuksia liiton ja/tai kiltojen toimintojen kehittämiseen?
Mitä-miksi-milloin-miten? Kysy, ehdota, vinkkaa, kritisoi, kiitä.
Lähetä viestisi sähköpostiin toimisto@mpkl.  ja osoita se joko liittohalli-
tukselle yleisesti tai kohdista se tietylle liittohallituksen edustajalle. Välitän
viestisi eteenpäin ja saat vastauksen sähköpostiisi. Julkaisemme toimituk-
sen valinnan mukaan viestejä vastauksineen liiton tulevissa tiedotteissa.
Viestin lähettäjä jätetään mainitsematta ellei toisin erikseen pyydetä.
Älä pähkäile itseksesi, vaan laita liittohallitus avaamaan myssysi mietteet.

t. Inga

Kysy liittohallitukselta



Määräpäivä = pitää olla perillä liiton toimistolla

Helmikuu 2013
to 28.2. Kilta-ansiomitaliesitysten määräpäivä (myönnetään 4.6.)

HUOM. Huomioi aikaistunut määräpäivä
to 28.2. Vuoden kiltalainen -esitysten määräpäivä

Maaliskuu 2013
pe 15.3. Apuraha-anomusten määräpäivä
la 16.3. Liittovaltuuston kevätkokous Säkylässä
ma 18.3. Maanpuolustajan 1/2013 aineistojen määräpäivä
  HUOM. Toimitetaan sähköpostiin maanpuolustaja@mpkl. 
pe 29.3. Liittovaltuuston henkilöesitysten määräpäivä

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)

Elokuu 2013
la 3.8. Perinnekiväärin ampumakilpailu Hälvälän radalla Hollolossa

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 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



34. Pohjoismaiset Kiltapäivät

6 - 9.6.2013

Karjalan Prikaati, Vekaranjärvi

Keskiviikko 5.6.

Karjalan Prikaatiin on mahdollista saapua ja majoittua jo keskiviikkoiltana.

Torstai 6.6.

klo 10.00-12.00 Saapuminen ja majoittuminen.
- Lounas tarjolla klo 11.00-12.30 (Leijona Catering).

klo 14.00 Avajaisseremonia prikaatin keskuskentällä.

Kuljetus Kouvolaan.

klo 16.00 Marssi ja seppeeleenlasku Kouvolassa.

klo 16.30-18.00 Kouvolan kaupungin vastaanotto kaupungintalolla.

Kuljetus Vekaranjärvelle.

klo 19.00 Päivällinen (Leijona Catering).

klo 19.00-23.00 Veljesilta Sotilaskodissa.

klo 21.00 Lippujen lasku (vain lipunlaskijat).



Perjantai 7.6.

klo 06.30-7.30 Aamiainen (Leijona Catering).

klo 08.00 Lippujen nosto (kaikki osallistujat paikalla).

klo 09.00 Esitykset elokuvasalissa

- Pohjoismainen yhteistyö
- Puolustusvoimauudistus
- Valmiusprikaati ja sen tehtävät, filmi.

klo 11.30 Lounas (Leijona Catering).

klo 12.30 Esitykset jatkuvat elokuvasalissa ja ulkona
- Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen esittely, elokuvasali
- Prikaatin kalustoesittely ulkona
- Luento: Nordic Battlegroup (NBG), elokuvasali.

klo 16.00 Ampumakilpailu ekoaseilla elokuvasalissa, ennakkoon valitut joukkueet.

klo 18.00 Päivällinen (Leijona Catering).

klo 19.00 Filmi elokuvasalissa: Framom främsta linjen, Åke Lindman.

klo 19.00-23.00 Veljesilta Sotilaskodissa.

klo 21.00 Lippujen lasku (vain lipunlaskijat).

Lauantai 8.6.

klo 06.30-07.30 Aamiainen (Leijona Catering).

klo 08.00 Lippujen nosto (kaikki osallistujat paikalla).

klo 08.30 Esitys Kymenlaakson vapaaehtoisesta maanpuolustuskoulutuksesta.

klo 09.30 Rastikilpailu (kansalais- ja sotilastaidot)
- sekajoukkueet, 5-10 osallistujaa/joukkue (eri kansallisuuksia).

klo 12.30-13.30 Lounas maastossa (Leijona Catering).

klo 13.30-16.00 Vierailu Repoveden kansallispuistossa (Lapinsalmen silta) tai
vaihtoehtoisesti halukkaille vierailu Kouvolassa.

klo 18.30 Juhlaillallinen varuskunnan ruokalassa (Leijona Catering).

klo 21.30-24.00 Veljesilta Sotilaskodissa.

klo 21.00 Lippujen lasku (vain lipunlaskijat).

Sunnuntai 9.6

klo 09.00 Aamiainen, kotimatkat, kuljetukset lentokentille.



34. POHJOISMAISTEN KILTAPÄIVIEN YHTEYHENKILÖT

Ruotsin delegaatio
Veronica Laitinen (Turvakurssin Kilta / Säkerhetskurs Gillet)
Vanhan-Pirjolantie 66
04530 OHKOLA
veronica.laitinen@pp.inet.fi
+358 40 736 6101

Norjan delegaatio
Måns Löf (Karjalan Prikaatin Kilta / Karelska Brigadens Gille)
manslof@gmail.com
+46 709 890 479

Tanskan delegaatio
Carl Magnus Persson
(Porin Rykmentin-Porin Prikaatin Kilta / Björneborgs Regementes-Björneborgs Brigads Gille)
Variselänkatu 16 A 3
65200 VAASA
cama.persson@gmail.com
+358 50 309 5411

Suomen delegaatio
Marko Patrakka (Sotilapoliisieskadroona Lahden Kilta ry / Militärpolisskvadron Lahtis Gille)
Tervaskatu 26
15240 LAHTI
markopatrakka@phnet.fi
+358 50 557 0761

Yhteyshenkilöiden varahenkilöt:

Veronica Laitisen varahenkilö Teuvo Rodén (Pohjanlahden Laivastokilta ry)
Måns Löfin varahenkilö Ismo Nokelainen (Ratsumieskilta ry)
Carl Magnus Perssonin varahenkilö Mårten Holmberg (Österbottens Försvarsgille - Pohjanmaan Maan-
puolustuskilta rf)



OSALLISTUMISLOMAKE 34. POHJOISMAISILLE KILTAPÄIVILLE 6.-9.6.2013

Täytetään tekstaten. Ennakkovaraukset ovat sitovia!

Killan nimi:

Osallistujan nimi:

Katu- ja postiosoite:

Syntymäaika (pp.kk.vv): Puh (gsm):

Sähköposti: Sotilasarvo:

Aselaji:

Mahd. erikoisruokavalio (laktoositon, kasvis jne.):

Mahd. huomioonotettavat sairaudet (sydänvika, astma jne.):

Ostan PMkiltapäivien muistomitalin: kyllä ei

Tämä on kerta, kun osallistun PM kiltapäiville.

Sitoudun maksamaan mahdollisesta peruutuksesta aiheutuvat kulut (mikäli ei ole lääkärin todistusta).

Allekirjoitus:

Tämä lomake palautetaan liiton toimistoon ehdottomasti viimeistään 15.4.2013. Lomakkeen voi
palauttaa postitse tai sähköpostilla. Ilmoittautua voi myös sähköpostilla edellyttäen, että yllä
olevat tiedot ilmenevät sähköpostista.

Maanpuolustuskiltojen liitto ry
Toiminnanjohtaja Henry Siikander
Döbelninkatu 2

00260 HELSINKI

toiminnanjohtaja@mpkl.fi



VARSINAIS-SUOMEN KILTAPIIRI RY

XI
KENRAALINTIEMARSSI

KAKSKERTA TURKU

20.4.2013
ILMOITTAUTUMINEN 10.4.2013 MENNESSÄ

varsinaissuomenkiltapiiri@gmail.com
tai Sami Kivilähde 040 5900 500 (mieluiten tekstiviestillä)



Kenraalintiemarssi

Yleistä
Varsinais-Suomen Kiltapiiri ry järjestää XI Kenraalintiemarssin
20.4.2013 Kakskerran saarella Turussa.

Marssin suojelijana on kreivitär Karin-Birgitte Ehrnrooth.

Marssinkeskus on Kakskerran saarella Harjattulan
kurssikeskuksessa, jossa on marssin lähtö ja maali.

Marssin vaihtoehtoiset matkat ovat 10 km ja 18 km sekä 25 km.
Jalkamarssin vaihtoehtona on rullaluistelu.

Kenraalintiemarssin tarkoituksena on edistää marssi- ja
liikuntaharrastusta kaikenikäisten keskuudessa.

Kaikille maaliin saapuneille luovutetaan Kenraalintiemarssimitali.

Ilmoittautuminen
Osallistujien nimet ja puhelinnumero 10.4.2013 mennessä
osoitteeseen varsinaissuomenkiltapiiri@gmail.com tai marssin
johtajalle, Sami Kivilähde 040 5900 500 (mieluiten tekstiviestillä)

Marssin lähtö
Kaikkien matkojen yhteislähtö on kello 1100.

Marssin osallistumismaksu
Osallistumismaksu on 20 euroa. Maksu sisältää osallistumisen
marssille ja marssinaikaisen marssimehun, maaliintulon jälkeen
Harjattulassa saunan (talon pyyhkeet) sekä ruokailun.

Varsinais-Suomen Kiltapiiri ry
Puheenjohtaja Mikael Kaskelo



Karjalan Prikaatin Kilta ry järjestää sotahistorian matkan

UKON TIE
Jalkaväkirykmentti 8:n sotatielle Itä Karjalaan, Syvärille

sekä Aunukseen 9. - 12.5.2013

Matkan vastuullinen järjestäjä PUOLAKAN VALMISMATKAT, oppaana ja matkan teknisenä
johtajana kapteeni Jyri Korhonen. Ajoneuvona hyvätasoinen 50 hengen linja-auto, lähtijöiden
vähimmäismäärä 40 henkilöä

MATKAN OHJELMA

Helatorstai 9.5.2013 päivän pääteema on Karjalan armeijan hyökkäys heinäkuussa 1941 ja
Sortavalan valtaus. Majoitus Sortavala Winterin huvila

Perjantai 10.5.2013 päivän pääteemana on 1941 hyökkäys Suistamolta Petroskoihin,
torjuntataistelut U-asemassa 1944, sekä Talvisodan tapahtumat Rajakarjalassa (Kollaa).
Majoitus Petroskoi Hotelli Äänislinna.

Lauantai 11.5.2013 pääteemana on Jatkosodan hyökkäykset Syvärille ja sen eteläpuolelle,
asemasota Syvärillä, sekä vihollisen suurhyökkäys kesäkuussa 1944. Majoitus Aunus Hotelli
Olonga

Sunnuntai 12.5.2013 pääteemana on hyökkäystaistelut 1941 ja viivytystaistelut 1944 Laatokan
itäpuolella, torjunta U-asemassa, sekä Talvisodan tapahtumat Laatokan koillispuolella, Lemetin
motti

Matkan hinta 375 euroa , joka perustuu vähintään 40 henkilön osallistumiseen. Hintaan sisältyy:
kuljetus hyvätasoisella 50 hengen bussilla, majoittuminen ohjelmassa mainituissa
majoituspaikoissa 2 hengen huoneissa, päivälliset (3) ja aamiaiset (3), lounas Värtsilässä
(paluumatkalla), 2 kenttälounasta (kahvit, makkaraa, voileipiä), opastus ja matkanjohtajapalvelut.
Yhden hengen huoneen lisähinta 48 euroa.
Ryhmäviisumi 60 € /henkilö.

Ilmoittautuminen (sekä tiedustelut) PUOLAKAN VALMISMATKAT puh 05-5444950 tai
info(a)puolakka.com , viimeistään 29.3.2013 mennessä.
Tiedustelut myös Kalevi Sirén 040-154 9247



Tutkamieskilta r.y.

Tutkamieskilta r.y.
c/o Jukka Kaleva
Lylytie 11
11120 Riihimäki

Lehdistötiedote 14.1.2013, julkaisuvapaa 1.2.2013

Tutkat pelastamassa Helsinkiä

Helmikuussa 1944 Helsinkiin suunnatut massiiviset pommitukset olisivat aiheuttaneet huomatta-
vasti suuremmat henkilö- ja omaisuustuhot, ellei Saksasta olisi saatu ostettua omaa tutkakalustoa
ilmapuolustuksen käyttöön. Tutkien avulla pystyttiin havaitsemaan Neuvostoliiton strategisten
kaukotoimintailmavoimien ADD:n lentokoneet riittävän ajoissa myös yöllä sekä johtamaan ilma-
torjuntatykkien tulta aiempaa tarkemmin.

Pääkohteena olleen Helsingin lisäksi ADD:n pommituskohteina olivat Kotka, Raahe, Oulu ja
Rovaniemi. Suomalaisilla oli tutkat myös Kotkassa.

Vuoden 1943 keväällä saapuivat ensimmäiset omat tutkat Suomeen. Ne olivat ilmavalvontatutka
”Raija” ja tulenjohtotutka ”Irja”. Myöhemmin hankittiin tutkakalustoa mm. yöhävittäjätoimin-
taan. Jo ennen tutkien tuloa oli vuoden 1942 aikana suomalaisia koulutettavana Saksassa tulevien
tutkien käyttö- ja huoltotehtäviä varten.

Tutka Suomessa 70 vuotta -tapahtumat
Tutkamieskilta ry järjestää yhteistyössä Puolustusvoimien, veljeskiltojen, Keski-Suomen Ilmai-
lumuseon ja Ilmatorjuntamuseon kanssa Suomen 70-vuotisen tutkataipaleen johdosta kaksi tilai-
suutta.

Ensimmäinen tilaisuus on Tikkakoskella torstaina 4.4.2013 ja toinen Hyrylässä lauantaina
4.5.2013.

Tikkakoskella järjestettävän päätilaisuuden muodostavat myös nykypäivän kalustoa esittelevä
näyttely Keski-Suomen Ilmailumuseolla, päiväjuhla Ilmasotakoululla ja vastaanotto Keski-
Suomen Ilmailumuseolla.

Hyrylän Ilmatorjuntamuseon tilaisuus koostuu esitelmistä ja museon tutkien esittelyistä. Esillä on
myös tutka-alan kirjallisuutta ja esineistöä. Lisäksi voi tutustua Ilmatorjuntamuseon koko näytte-
lyyn.

Järjestäjät toivottavat kaikki tutkista kiinnostuneet tervetulleiksi kevään 2013 tapahtumiin Tik-
kakoskelle ja Hyrylään.

Liitteenä on tapahtumien ohjelmatiedot.

Lisätiedot:

Tikkakosken tilaisuus:
Ari Järvinen
ari.jarvinen59@gmail.com
040 7364253

Hyrylän tilaisuus:
Heikki Marttila
hemar@kolumbus.fi
040 7741 869
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Ohjelma Tikkakoskella torstaina 4.4.2013

Kalustoesittely Keski-Suomen Ilmailumuseolla 9.00 – 18.00

Pääjuhla Ilmasotakoulun huoltorakennuksen auditoriossa klo 12.00 – 14.30
12.00 Avaus, Tutkamieskilta ry pj Heikki Marttila ja

Ilmavoimien esikunnan esikuntapäällikkö prkenr Kari Salmi

12.10 Juhlapuhe, insevl Olli Klemola, Puolustusvoimien Tiedustelukeskus
12.30 Palkitsemiset ja tervehdykset
12.40 Katsauksia tutkan

- historiasta insinööri Pekka Meuronen, Tutkamieskilta ry,
- nykyisyydestä yliluutnantti Aaro Malila, Ilmavoimien esikunta ja
- tulevaisuudesta tekniikan tohtori Jukka Ruoskanen, Puolustusvoimien Teknillinen
Tutkimuslaitos

14.00 Kahvitarjoilu

Vastaanotto Keski-Suomen Ilmailumuseolla 15.00 – 17.00
15.15 Keski-Suomen Ilmailumuseon tervehdys
15.20 Tukijoiden puheenvuorot
15.35 Vapaata keskustelua ja kalustoon tutustumista cocktailtarjoilun kera

Ohjelma Hyrylässä Ilmatorjuntamuseolla lauantaina 4.5.2013
11.00 Museo avautuu
12.00 Tilaisuuden avaus, Tutkamieskillan pj Heikki Marttila
12.10 Esitelmä: Tutkat pelastivat Helsingin suurpommituksissa 1944, ev evp Ahti Lappi
12.40 Esitelmä: Ilmavoimien ilmavalvonta- ja lennonvarmistustutkat 1943 - 2013,

insev evp Risto Laukkanen, Ilmavoimien Viestikilta ry
13.10 Esitelmä: Passiivinen tutka, Tkl Risto Korhonen, PVTT
13.45 Tutkaesittelyt rasteina

- Irja
- Severi
- Super-Fledermaus
- Ilmatorjuntaohjus 79:n tutka
- nykyaikainen venetutka

15.15 Esitelmä: Suomen radiotekniikan 1950-luvun huipputuote: Suomen ilmavalvontatutka-
järjestelmä, inskom evp Heikki E. Heinonen, Tutkamieskilta ry

15.45 Tilaisuuden päätös

Tilaisuudessa on kahvitarjoilu.

Tikkakosken tilaisuuteen mahtuu n. 200 henkeä ja Hyrylän tilaisuuteen 100 henkeä.
Ilmoittautumiset Jukka Kalevalle jukka.kaleva@elisanet.fi tai 040 9616111
Tikkakosken tilaisuuteen 1.3- 22.3.2013 ja
Hyrylän tilaisuuteen 1.3. - 26.4.2013.

Tilaisuuksien järjestelyistä vastaa Tutkamieskilta r.y., veljeskillat, Puolustusvoimat, Keski-
Suomen Ilmailumuseo ja Ilmatorjuntamuseo.



TILAA PIONEERIPAITA! 
Kaksipuoleinen painatus valitsemallasi 

selkätekstillä 

Tee tilaus osoitteessa vs.lspioneerikillat.net 

Tekstivaihtoehdot: 


