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1. LIITTOKOKOUS 2014

Maanpuolustuskiltojen liiton lii okokous 2014 järjestetään lauantaina 26.4. Tampereella hotelli Cumuluksen kokous -
loissa osoi eessa Koskikatu 5, 33100 TAMPERE alla olevan ohjelman mukaises .

Ohjelma:

Klo 11-12 Tervetulokahvi ja valtakirjojejn tarkastus.
Klo 12-15 Lii okokous.
n. klo 15.15 Ruokailu.

Jokaisella jäsenkillalla on mahdollisuus lähe ää kokoukseen yksi (1) kokousedustaja. Mikäli killalla ei ole mahdolli-
suu a lähe ää kokousedustajaa paikalle, voi kilta valtuu aa valtakirjalla jonkun muun killan edustajan käy ämään ää-
nioikeu aan. Jäsenkilloilla on kokouksessa 1 ääni alkavaa 300 jäsentä kohden (kts. esimerkki).
Kiltapiireillä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus, mu a ei äänioikeu a. Killan äänimäärä perustuu killan ilmoi a-
maan jäsenmäärään 31.12.2013.

Esimerkki:

Jäsenmäärä Äänimäärä
280 1
302 2
579 2
602 3
967 4

Kokouksessa käsitellään liiton sääntöjen lii okokoukselle määräämät asiat.

Kokouksessa suorite avat henkilövalinnat
Lii okokouksessa valitaan liitolle 1. varapuheenjohtaja vuosiksi 2015-2016 sekä lii ovaltuuston puheenjohtaja ja lii o-
valtuuston jäsenet erovuoroisten lalle. Kiltapiireillä on liiton sääntöjen mukaises  automaa ses  paikka lii oval-
tuuston. Kiltapiirien on ilmoite ava lii ovaltuuston kokousedustajan nimi ja yhteys edot 31.3. mennessä toiminnan-
johtajalle. Ehdotukset lii ovaltuuston jäseneksi on lähete ävä sähköpos lla 31.3. mennessä
toiminnanjohtaja@mpkl.fi  Ehdotuslomakkeen saa toiminnanjohtajalta sähköpos lla.

Erovuoroiset luo amushenkilöt lii okokouksessa 2014 (lii ohallitus):
Liiton 1. varapuheenjohtaja Marko Patrakka (kausi pää yy 31.12.2014).

Lii ovaltuuston erovuoroiset jäsenet:
Lii ovaltuuston puheenjohtaja Ma  Vuoria
Ha ula Aimo, Pioneeriaselajin Lii o ry (1. varapuheenjohtaja)
Elomaa Jukka, Ratsumieskilta ry
Holmberg Mårten, Vaasan Kiltapiiri ry (kiltapiiri nimeää edustajan)
Huopainen Osmo, Kuopion Asevarikon Kilta ry
Jokinen Jyrki, Etelä-Suomen Kiltapiiri ry (kiltapiiri nimeää edustajan)
Korpiluoma Raili, Itä-Uudenmaan maanpuolustuskilta ry
Maljanen Jari, Pohjois-Suomen Kiltapiiri ry (kiltapiiri nimeää edustajan)
Mikkonen Paavo, Karjalan Prikaa n Kilta ry
Rantaniemi Veikko, Mi amies- ja Topografikilta ry
Remes Teuvo, Kymenlaakson Kiltapiiri ry (kiltapiiri nimeää edustajan)



Salmi Tarja, Varsinais-Suomen Kiltasisaret ry
Salumäki Heikki, Pioneeriselajin Lii o ry
Seppä Jarmo, Seinäjoen So laspiirin Kilta ry
Valve Jaakko, Ratsumieskilta ry
Virtanen Ilkka, Österbo ens försvarsgille-Pohjanmaan maanpuolustuskilta rf

Vaalivaliokunnan erovuoroiset jäsenet (valitaan lii okokouksessa tehtävien ehdotusten perusteella):
Koukku Timo, Merenkurkun Kilta ry
Mäkiö Timo, Suomenlahden Merivar okilta ry

varajäsenet:
Arvonen Arto, Porin prikaa n kilta ry
Eklund Lars, Helsingin Laivastokilta ry
Kojonen Ma , Lahden Seudun Tykistökilta ry
Korpiluoma Raili, Itä-Uudenmaan maanpuolustuskilta ry

Ehdotukset erovuoroisten lalle sähköises  lähete ynä viimeistään maanantaina 31.3. klo 15.00
Sähköpos osoite:  toiminnanjohtaja@mpkl.fi

2. JÄSENMAKSUJEN PERINTÄ JA JÄSENREKISTERI

Seuraavat killat eivät ole vielä toimi aneet linumeroansa ja/tai jäsenmaksujensa suuruuksia:

Hakkapelii ayhdistys ry
Helsingin Maanpuolustuskilta ry
Itä-Uudenmaan Maanpuolustuskilta ry
Jalkaväkirykmen  35:n Kilta ry
Jääkäritykistön Kilta ry
Kaakkois-Suomen Vies kilta ry
Kaar n Kilta ry
Kainuun Prikaa n Kilta ry
Kymenlaakson Rannikonpuolustajainkilta ry
Laivaston Kilta ry
Lääkintäkilta ry
Metsäleijonakilta ry
Pirkanmaan Vies kilta ry
Pohjois-Suomen Tykkimieskilta ry
Ratsumieskilta ry
Riihimäen seudun Tykistökilta ry
Rukajärven suunnan historiayhdistys ry
Suomenlinnan Rannikkotykistökilta ry
Tampereen Seudun Tykistökilta ry
Tykistöprikaa n Kilta ry
Tykistöprikaa n Kilta ry/Vammalan Seudun Tykistökilta

Muutama jäsenkilta on lähe änyt jäsenilleen jäsenmaksulaskut omatoimises . Jatkossa tämä ei onnistu. Lii o lä-
he ää ensi vuonna jäsenmaksulaskut jo tammikuussa, jolloin killoille päästään palau amaan kiltojen osuudet jo maa-
liskuussa. Edellisessä edo eessa 02-2014 oli lii ohallituksen edote jäsenrekisteristä ja jäsenmaksuista. Pyydän tu-
tustumaan mikäli e e ole lukeeneet edote a.



Uuden jäsenrekisterin käy äjätunnukset kilta saa o amalla yhtey ä jäsenrekisterin pääkäy äjään:
Päivi Ruusuvuori p. (09) 4056 2010 tai jasenasiat@maanpuolustusrekisteri.fi

Kun ole e saaneet käy äjätunnukset on syytä käydä tarkistamassa, e ä jäsenten jäsenluokat ovat oikein. Jostain
syystä jäsenrekisterin siirtovaiheessa eivät kaikki jäsenluokat ole kohdistuneet oikein. Virheellisyyksiä löytyy myös kil-
taan lii ymispäivissä. Toimistossa on tallella alkuperäinen Sebacon-jäsenrekisteri kaikkine etoineen excel-
taulukkona. Killalle toimitetaan tarvi aessa omien jäsenten edot.

Valite avas  tällaisissa isoissa it-projekteissa tulee virheitä ja myöhästymisiä ja varsinkin kun yhdistetään kolmen ison
jäsrjestön jäsenrekisterit. Pyydämme kuitenkin kärsivällisyy ä. Uusi jäsenrekisteri saadaan varmas  kuntoon tämän
vuoden aikana, jolloin se tulee palvelemaan kiltoja erinomaisen hyvin.

3. TOIMINTALOMAKKEET VUODELTA 2013 JA MIKSI TOIMINTATIETOJA KERÄTÄÄN

Seuraavat killat eivät ole toimi aneet toimintalomake a viime vuodelta::

Etelä-Pohjanmaan Tykistökilta ry
Helsingin Maanpuolustuskilta ry
Helsingin Miinanraivaajakilta ry
Ilmavoimien Soi okunnan tukiyhdistys ry
Jalkaväkirykmen  35:n Kilta ry
Jääkäritykistön Kilta ry
Kaar n Jääkärirykmen n Kilta ry
Kaar n Kilta ry
Kainuun Prikaa n Kilta ry
Kymenlaakson Rannikonpuolustajainkilta ry
Lahden Seudun Tykistökilta ry
Lieksan Rajakilta ry
Lääkintäkilta ry
Merenkurkun Kilta ry
Metsäleijonakilta ry
Miinanraivaajakilta ry
Osasto Lauri Törni Perinnekilta ry
Pirkanmaan Vies kilta ry
Pohjois-Suomen Tykkimieskilta ry
Rannikon Puolustajain Kilta ry
Rukajärven suunnan historiayhdistys ry
Selkämeren Rannikkokilta ry
Uudenmaan Vies kilta ry
Varsinais-Suomen Reserviläisampujien Kilta ry

Mille tahoille kiltojen toimintalomakkeiden yhdistelmät/kiltalomakkeiden lähetetään ja miksi?

Kaikki Maanpuolustuskiltojen liiton (samoin kuin veljesjärjestöjen RES ja RUL) saama taloudellinen tuki tulee Maan-
puolustuksen Tuki ry:n (MPT) kau a. MPT myös koordinoi ja ohjaa tukien käy öä.

Lii o sai vuonna 2013 tukea seuraavas  MPT:n kau a
- val on tuki (puolustusministeriö) 37.500 €
- Maanpuolustuksen Tuki 42.500 € (MPT:n liike-elämältä keräämä tuki)



- Ikämiessuojeluskun en Sää ö 8.500 € (koulutusmääräraha, korvamerki y koulutukseen)
- Jenny ja An  Wihurin rahasto 20.000 €

Saadut tuet ovat muodostaneet viimeisen viiden (5) vuoden aikana noin 40-49 % liiton vuosi aisesta tulorahoitukses-
ta. Loput tulorahoituksesta on saatu jäsenmaksuista, pienimuotoisesta jäsentarvikkeiden ja mitalien myynnistä sekä
muutamasta maksullisesta laisuudesta.

Tukien antajat ovat edelly äneet ka avaa raportoin a tukien käytöstä. Maanpuolustuksen Tuki ry (MPT) on tehnyt
jokaisen liiton kanssa kirjallisen sopimuksen tukien saamisesta ja siihen lii yvästä väliaika- ja loppuraportoinnista.

Edellisen vuoden toimintaa koskevat alustavat rapor t on toimite ava Maanpuolustuksen Tuelle helmikuun puoleen
väliin mennessä ja niitä voidaan lukujen osalta täydentää huh kuun alkuun mennessä.

MPT:lle tehtävässä rapor ssa on selvite ävä jokaisen tukijan antaman tuen käy ö, mitä sillä on tehty, minkälaisia tu-
loksia on saatu aikaiseksi (= montako erilaista laisuu a, montako koulutus laisuu a, paljonko laisuuksissa on ollut
arviolta osallistujia jne.)

Maanpuolustuksen Tuki kokoaa järjestöjen rapor t ja toimi aa edellä mainituille sää ölle, rahastolle sekä val on tu-
en osalta puolustusministeriöön.

Toimintalomakkeita tarvitaan, jo a lii o pystyisi käsketyt rapor t tekemään. Liitolla ei ole minkäänlaisia resursseja ke-
rätä muulla tavoin etoja liiton jäsenyhdistysten laisuuksista ja tapahtumista.
Jokainen voi arvata mitä tapahtuu jos lii o ei pysty toimi amaan etoja tuen antajille. Se tarkoi aisi äkkiä sitä, e ä
tuet loppuisivat ja silloin loppuisivat myös koulutusmäärärahojen, apurahojen yms. jakaminen killoille.

Tilanne on vuodesta toiseen ollut se, e ä iso osa killoista ei palauta toimintalomake a määräaikaan mennessä. Vuon-
na 2012 viimeinen toimintalomake saa in vasta elokuussa. Apuraha- ym. anomukset sen sijaan ovat aina tulleet ajois-
sa. Lii ohallitus poh  aikoinaan tätä ongelmaa ja pää  silloin, e ä apurahojen ja huomionosoitusten myöntäminen
sidotaan toimintalomakkeen palau amiseen.
Toimintalomakkeen täy äminen ei ole kovin kummoinen tehtävä. Se edelly ää kuitenkin, e ä kilta on pitänyt kirjaa
vuoden aikana järjestetyistä laisuuksista. Jos oman toiminnan seuraaminen laiminlyödään, on ainoa tapa koota toi-
minta edot kolmen hoon menetelmä eli hihasta, hatusta ja hilseestä.

Lii o jakaa killoille vuosi ain saamistaan tuista anomusten perusteella apurahoja kiltojen toimintaan ja apurahoja
koulutukseen. Myös kiltapiirit saavat tukea automaa ses  toimintaansa. Apurahoja saaneiden kiltojen on tehtävä lii-
tolle vuoden lopussa selvitys miten saatu apuraha on käyte y. Tänä vuonna suorana taloudellisena tukena jaetaan kil-
loille yhteensä 11.000 €. Summassa ei ole mukana kiltapiiritukea. Tämän lisäksi lii o tekee vuosi ain ehdotuksen So-
tavahinkosää ölle vuosi aisten maanpuolustuksellisten tunnustuspalkintojen myöntämisestä. Rahaa tähän on käy-
te ävissä vuosi ain 10.000 €.

Kaikki liiton saama rahoitus ja sen käy ö selviää huh kuussa jäsenkilloille llii okokousta varten pos te avasta liiton
linpäätöksestä.

2. Jäsenrekisteri - mikä, ja mitkä tahot jäsenrekisterihankkeen maksavat?

Lii ojen yhteisen jäsenrekisterin maksavat liitot  MPKL, RES, RUL ja Maanpuolustusyh ö MPY Oy. Jokainen maksaa yh-
den neljänneksen. Jäsenrekisteristä vastaa ja sitä hoitaa Maanpuolustusyh ö.

Yhteisen jäsenrekisterin perustaminen oli ensimmäinen konkree nen toimenpide lii ojen välisen yhteistyön ivistä-
miseksi. Jäsenrekisteristä lähete in 10 tarjouspyyntöä ja vastaus saa in kuudelta yritykseltä. Kukin yritys kävi esi ele-



mässä järjestelmäänsä ja kaksi niistä vali in loppukilpailutukseen. Nämä kaksi olivat ainoita, jotka pystyivät tekemään
tällaisen jäsenrekisterin, joka palvelisi kaikkien lii ojen tarpeita. Molemmat yritykset kävivät vielä kerran esi elemäs-
sä järjestelmäänsä ja vastaamassa järjestöjen kysymyksiin. Jäsenrekisteristä oli lähete y yrityksille amma laisten laa-

mat selkeät taulukot siitä, mitä järjestelmän pitää pystyä tekemään.

Kilpailutuksen voi  Kehä eto Oy, josta järjestelmä si en hanki in. Valite avas  tässä on käynyt niin kuin usein isois-
sa it-projekteissa käy, joku menee pieleen. Rekisterin viivästyminen ei johdu liitoista, vaan järjestelmän toimi ajan si-
säisistä ongelmista. Nämä ongelmat on saatu vihdoinkin ratkaistua ja ensimmäiset MPKL:n jäsenmaksulaskut ovat jo
pudonneet kiltalaisten pos luukuista.

Uuden järjestelmän tarkoituksena on automa soida jäsenmaksujen perintä ja helpo aa maksu lanteen seurantaa se-
kä helpo aa jäsenahallintaa. Liiton vanha järjestelmä oli 90-luvun tekniikkaa. Uusi on 2000-luvun tekniikkaa. On sel-
vää, e ä aina kun siirrytään uuden järjestelmän käy öön, menee ensimmäinen vuosi virheitä korjatessa ja järjestel-
män käy öä harjoitellessa. Näin tapahtuu niin suurissakin kuin pienissäkin järjestelmissä.

3. MPKL:n toimintalomake ja sen ulkoasu <--> nykyaikaisen ITC-teknologian käy ööo o.

On to a, e ä nykyinen toimintalomake ei väl ämä ä ole paras mahdollinen tapa kerätä toiminta etoja jäsenyhdis-
tyksiltä. Asia voitaisiin hoitaa ne n kau a varsin käteväs . Siinä on kuitenkin kaksi ongelmaa:
- Rahan puute, sillä se ei ole ihan halpa ju u.
- Kaikilla kiltojen toimihenkilöillä ei ole vielä valmiuksia hoitaa killan asioita sähköises .

Toimintalomakkeen kehi äminen otetaan esille lii ohallituksen kokouksessa ja liiton järjestö- ja vies ntätoimikunta
ryhtyy kehi ämään sitä.

4. KANSALLINEN VETERAANIPÄIVÄ 27.4.

Vuoden 2014 kansallisen veteraanipäivän valtakunnallista pääjuhlaa vietetään Mikkelissä 27. huh kuuta teemalla
’Kiitollisina koh  tulevaisuu a – Tacksamma emot fram den’.
Teemalla järjestäjät haluavat osoi aa kiitollisuu aan so emme veteraaneille ja veteraanisukupolvelle siitä kovasta
työstä, jonka he tekivät sodan aikana rintamalla ja ko rintamalla sekä sodan jälkeisen Suomen rakentamisessa. Hei-
dän ansiostaan voimme vapaina katsoa koh  tulevaisuu a, yhdessä maailman hyvinvoivimmista maista.
- Lisä etoja: h p://www.mikkeli.fi/sisalto/veteraanipaiva#sthash.W2yyMjlp.dpuf

Juhlapuheen pitää mikkeliläistaustainen Euroopan komission varapuheenjohtaja Olli Rehn. Val oneuvoston terveh-
dyksen tuo pääministeri Jyrki Katainen ja puolustusvoimien tervehdyksen puolustusvoimain komentaja Ari Puheloi-
nen. Veteraanin puheenvuoron esi ää opetusneuvos Pen  Tapio Pieksämäeltä.
Lisä etoja: h p://www.mikkeli.fi/sisalto/veteraanipaiva#sthash.W2yyMjlp.dpuf

5. LIPPUJUHLAPÄIVÄN BUFFET RITARIHUONEELLA 4.6.

Lii o järjestää perinteisen lippujuhlapäivän buffe laisuuden Ritarihuoneella 4.6. klo 17.30-19.30. Tilaisuus on tarkoi-
te u kaikille maanpuolustajille. Buffe n hinta 25 euroa sisältää alkudrinkin sekä tarjoilun juomineen.
Kaikki kiltalaiset ovat tervetulleita laisuuteen.
Sisäänpääsyliput lataan ennakkoon viimeistään 23.5. joko sähköpos tse toimisto@mpkl.fi  tai puhelimitse 040 554
8862 tai 040554 8862 arkisin klo 9-15.
Tumma puku/paraa puku ja kunniamerkit.



Porin Seudun Tykistökilta edo aa:

9.4. Tulikomentoja-lehdessä ilmoitetun mukaises  Porin Seudun Tykistökillan kevätkokous pidetään 9.4 klo 17.00. klo
17.30 Porin Suomalaisella Klubilla. Esillä ovat sääntömääräiset kevätkokousasiat. Hallitus kokoontuu ½ tun a ennen
kevätkokouksen alkamista eli klo 17. Tervetuloa!

19.5. Porin Seudun Tykistökillan jäsenillä on mahdollisuus osallistua Satakunnan So laspoikien Perinnekillan Porin
osaston järjestämään retkeen. Retkikohteena on Marskin Maja Lopella ja käyn  Panssarimuseossa Parolassa. Lähtö
Porin Linja-autoasemalta klo 9.00. Paluumatkalla poiketaan myös Ii alan lasimuseossa. Arvioitu paluu Poriin noin klo
19.30. Myös veljeskiltojen jäsenet ovat tervetulleita retkelle - esimerkiksi matkan varrelta Hui sista pääsee kyy in.
Retken hinta osuu haarukkaan 50...60 euroa osallistujamäärästä riippuen. Hinta sisältää matkat, pääsyliput kohteissa,
lounaan, lounaskahvit. Vapaaehtoinen Marskin Ryyppy lounaalla ja mahdolliset taukokahvi elut maksetaan itse. Sito-
vat ilmoi autumiset 10.4. mennessä: Paavo Peltolalle puh. 050 3363 981.

Killan jäsenet saavat Porin seudun toiminnasta lisää etoa myös maaliskuussa lähete ävästä jäsenkirjeestä.

Maanpuolustusterveisin
Porin Seudun Tykistökilta
pj. Kalevi Virtanen
puh. 044 2100 572

Kiltapiirien huomionosoitusjärjestelmä:

Kiltapiirit voivat käy ää jäsentensä huomioimiseen liiton Maanpuolustus-yhteinenen asiamme -mitalia puualustalla.
Mitalin ja puualustan hinta on 80 euroa. Kiltapiirin on itse hanki ava kaiverre u laa a puualustaan.
Vapaamuotoinen anomus tehdään lii ohallitukselle.

KILTAPIIRIT JA KILLAT TIEDOTTAVAT



VALTAKUNNALLINEN PIONEERI- JA SUOJELUJOTOS KIPINÄ 2014

Pohjan Pioneerikilta ry järjestää jo perinteeksi muodostuneen, mu a aina niin erilaisen Pioneeriaselajin Lii o Ry:n koulutustapah-
tuman, maastojotoksen 26.-27.07.2014 Kajaanissa, Kainuun Prikaa n kasarmialueen ympäristössä.
Toivotamme tervetulleiksi kaikki reservin pioneerit ja suojelumiehet kamppailemaan koulutustapahtuman par okisan voitosta.
Luvassa on haasteita joiden avulla kerrataan jo opi ua ja ken es opitaan jotain uu a. Tehtävät mi aavat pääosin aselajin so laal-
lista etämystä ja taitoa, mu a muutakin on luvassa. Kaikki tämä tapahtuu etys  hyvän aselajihengen ja seuran pui eissa.

Par oiden (3-5 henkeä) on ilmoi audu ava kirjallises  30.04.2014 mennessä, joko kirjeitse osoi eella:
Pohjan Pioneerikilta ry / Kipinä jotos 2014
Janne Kalinainen, Puujalankuja 10, 90800 OULU
tai sähköpos lla: janne.kalinainen@pohjanpioneerikilta.fi

Ilmoi autumisessa tulee olla seuraavat edot:
Joukkueen nimi; taustayhteisö; kurssi tms. yhdistävä tekijä; joukkueen yhteyshenkilö
Kaikkien osalta täydelliset nimet; sukunimi, etunimet
Henkilötunnus; sotu
Osoite
So lasarvo ja aselaji
So laslääni
Mahdollinen erikoisruokavalio
Matkapuhelinnumero ja sähköpos osoite
Majoitus-/ruokailutarve 25.07.2014 saapuville kilpailijoille

Toimitsijoiksi voimme kutsua edellisvuosien tapaan tehtäviin halukkaita henkilöitä. Toimitsijat ilmoi avat myös kirjallises  em.
osoi eeseen koh en 2-8 mukaiset edot sekä oman ”erikoisalansa”.

Tapahtuma järjestetään Puolustusvoimien vapaaehtoisena harjoituksena ja POHPIONP/KAIPR tukee/johtaa jotoksen järjestelyjä.

Toimitsijat kutsutaan paikalle 25.07.2014 klo 10:00 mennessä ja kilpailijat 26.07.2014 klo 09:00 mennessä.

Kilpailijat ja toimitsijat varustetaan Pioneeri- ja suojelujotoksen sääntöjen 12§ ja 13§ mukaises .

Siis merkatkaa ajankohta muis in ja varatkaa viikonloppu viete äväksi Kainuun luonnossa. Johtuen harjoituksen kutsuaikataulus-
ta, ilmoi autumisajan takaraja on ehdoton. Jälki-ilmoi autuneita emme pysty kutsumaan harjoitukseen.

Vierailijat ovat tervetulleita seuraamaan jotosta joko lauantai-iltapäivällä tai sunnuntaiaamuna. Vierailijoiden tulee ilmoi autua
30.6.2014 mennessä, mieluummin s-pos n välityksellä Väinö Heikkalalle, osoi eeseen: os @pp.inet.fi tai puhelimitse: 0400-767
852

Jotokseen lii yviä lisä etoja voi e kysellä, gsm 0400-280 811 tai s-pos osoi eesta: janne.kalinainen@pohjanpioneerikilta.fi. Lisä-
etoja myös: www.pioneerijotos.fi

Pohjan Pioneerikilta ry

KILTAPIIRIT JA KILLAT TIEDOTTAVAT



VARSINAIS-SUOMEN KILTAPIIRI RY

XII KENRAALINTIEMARSSI

Kenraalin emarssi

Yleistä
Varsinais-Suomen Kiltapiiri ry järjestää X Kenraalin emarssin 26.4.2014 Kakskerran saarella Turussa.
Marssin suojelijana on kreivitär Karin-Birgi e Ehrnrooth ja lähtölaukauksen ampujaksi saamme toivo avas  julkisuuden henkilön.

Marssinkeskus on Kakskerran saarella Harja ulan kurssikeskuksessa, jossa on marssin lähtö ja maali.
Marssin vaihtoehtoiset matkat ovat 10 km ja 18 km sekä 25 km.

Kenraalin emarssin tarkoituksena on edistää marssi- ja liikuntaharrastusta kaikenikäisten keskuudessa.
Kaikille maaliin saapuneille luovutetaan Kenraalin emarssimitali.

Ilmoi autuminen
Osallistujien nimet ja puhelinnumero osoi eeseen varsinaissuomenkiltapiiri@gmail.com tai Mikael Kaskelo 040 5222840
(mieluiten teks vies llä).

Marssin lähtö
Kaikkien matkojen yhteislähtö on kello 1100.

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

Varsinais-Suomen Kiltapiiri ry
Puheenjohtaja Mikael Kaskelo
KAKSKERTA TURKU
26.4.2014

ILMOITTAUTUMINEN 17.4.2014 MENNESSÄ RUOKAILUVAHVUUDEN SAAMISEKSI

varsinaissuomenkiltapiiri@gmail.com
tai Mikael Kaskelo 040 5222840 (mieluiten teks vies llä)

KILTAPIIRIT JA KILLAT TIEDOTTAVAT



Huhtikuu 2014

La 26.4. Lii okokous Tampereella hotelli Cumuluksen kokous loissa, Koskikatu 5.

Su 15.4. Kiltaris ehdotusten määräpäivä (myönnetään 4.6.).

Kesäkuu 2014

Ke 4.6. Perinteinen kaikkien maanpuolustajien lippujuhlapäivän buffet Ritarihuoneella klo 17.30-19.30.

Heinäkuu 2014

Liiton toimisto on sulje una  23.6. - 1.8.

Syyskuu 2015

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

Henry Siikander
toiminnanjohtaja

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

Maanpuolustuskiltojen liiton kalenteri 2014



• Prikaa kenraali Kim Jäämeri o aa vastaan Ilmavoimien komentajan tehtävät

Ilmavoimien komentaja kenraalimajuri Lauri Puranen siirtyy reserviin 1. huh kuuta lukien. Hänen seuraajansa prikaa -
kenraali Kim Jäämeri o aa vastaan komentajan tehtävät 31. maaliskuuta pide ävässä vaihtokatselmuksessa Luonet-
järven varuskunnassa Tikkakoskella.

Prikaa kenraali Kim Jäämeri on järjestyksessään 19. Ilmavoimien komentaja. Hän siirtyy tehtävään ilmavoimien ope-
raa opäällikön virasta. Hän on toiminut aiemmin muun muassa Satakunnan Lennoston komentajana sekä Maanpuo-
lustuskurssien johtajana. Hän suori  yleisesikuntaupseerin tutkinnon vuonna 1999 ja hänet ylenne in prikaa ken-
raaliksi itsenäisyyspäivänä 2013.

Kenraalimajuri Puranen palveli Ilmavoimien komentajana helmikuusta 2012 alkaen. Hän luovu aa Ilmavoimien ko-
mentajan tehtävät prikaa kenraali Jäämerelle Ilmasotakoulun Aliupseerikoulun kentällä maanantaina 31. maaliskuuta
kello 12.00 alkaen.

Vaihtokatselmusta juhlistaa kahden F/A-18 Hornet -monitoimihävi äjän ja kahden Hawk-suihkuharjoituskoneen yli-
lento.

• Kansanedustajat Kääriäinen, Reijonen ja Savola:

Keskustan puolustusvaliokunnan jäsenet Seppo Kääriäinen, Eero Reijonen ja Mikko Savola kantavat huolta tälllä viikol-
la eduskunnassa hyväksytystä so laskurinpitolain muutoksista, jotka tulevat väljentämään varusmiehille suunna ua
poistumiskieltorangaistusta.

Valiokuntaryhmän mielestä on valite avaa, e ä puolustusvaliokunnan yksimieliset näkemykset poistumiskieltoran-
gaistuksen jä ämisestä ennalleen muu uivat jatkokäsi elyssä. Nyt hyväksytyssä laissa enintään kolmen vuorokauden
poistumiskieltoa ei saa panna täytäntöön poistumiskieltoon määrätyn viikko-ohjelman mukaisen viikonloppuvapaan,
juhlapyhän tai vastaavan vapaan aikana, ellei tämä ole perusteltua rangaistuksen ajoi amiseksi väli ömäs  rangais-
tukseen johtaneen teon jälkeen. Rangaistuksen ajoitukselle
on tällöin oltava painava syy ja tämä on perusteltava erikseen kurinpitopäätöksessä.

Keskustan mielestä lyhyidenkin poistumiskieltojen viivytyksetön täytäntöönpano mahdollistaa tehokkaan ja ennalta-
ehkäisevän vaikutuksen so laallisen kurin ja järjestyksen ylläpidossa. Viikonloppuvapaan mene ämisellä lyhyen pois-
tumiskiellon johdosta on merki ävä rikkomuksia ehkäisevä vaikutus. Tämä vaikutus menetetään, jos jo etukäteen on

edossa, e ei mahdollinen
lyhyt poistumiskielto vaikuta viikonloppuvapaan käy ömahdollisuuteen.

Kääriäisen, Reijosen ja Savolan mielestä asiaa on syytä seurata ja poistumiskiellon väli ömään täytäntöönpanoon tu-
lee palata, mikäli nyt saatavat kokemukset osoi autuvat ongelmallisiksi.

www.puolustusvoimat.fi ---> Uu set

Puolustusvoimissa tapahtuu



• U n jääkärirykmen ssä tapahtuu

U n jääkärirykmen  järjestää perinteisen avointen ovien tapahtuman tänä vuonna perjantaina 9. toukokuuta kello
12.00 - 14.30.

U n jääkärirykmen n toimintanäytöstapahtuma on aikaisempina vuosina ollut suosi u etenkin koululais-, reserviläis-
ja veteraaniryhmien keskuudessa. Tapahtumaan ovat tervetulleita kaikki puolustusvoimien toiminnasta kiinnostuneet.
Ennakkoilmoi autuminen tarvitaan ainoastaan yli 10 hengen ryhmiltä.

U n jääkärirykmen  ei pysty tarjoamaan vastaavan laajuista kaluston ja toiminnan esi elyä yksi äisille vierailuryh-
mille, joten suosi elemme lämpimäs  osallistumista 9.5. tapahtumaan, mikäli vierailu U in kiinnostaa. Tapahtumaan
ei ole sisäänpääsymaksua.

Tapahtuman internetsivulle päivitetään tarkempi ohjelma huh kuun loppuun mennessä.

Tapahtuman alustava aikataulu on seuraava:

Klo 12.00 Por t avataan yleisölle
Puolustusvoimien varusmiessoi okunta esiintyy kalustoesi ely.
So laskodin myyn piste (kahvilatuo eet ja makeiset).
Varuskuntaravintolan myyn piste (hernekei o ja pannukakku á 5 euroa).

Klo 13.00 Toiminnalliset näytökset
NH90- ja MD500 -helikopterien esityslennot.
Ilmavoimien F-18 Hornet-hävi äjän ja taitolentoryhmä Midnight Hawksin esityslennot.
Toiminnallisten näytösten tarkempi aikataulu ja sisältö julkaistaan myöhemmin.

Klo 14.30 Tapahtuma pää yy

Yli 10 henkilön ryhmiä pyydetään ilmoi autumaan sähköpos tse osoi eeseen u njaakarirykmen @mil.fi . Mahdolli-
set tapahtumaa koskevat kysymykset voi esi ää myös sähköpos lla. Ilmoi autumisen yhteydessä pyydetään mainit-
semaan erikseen, mikäli ryhmänne haluaa ruokailla tapahtumassa. So laskodin palvelujen käytöstä ei tarvita ennakko-

etoa.
Tapahtuma on avoin kaikille puolustusvoimien toiminnasta kiinnostuneille. Ajoi ain korkean melutason vuoksi lasten
kuulo on hyvä varautua suojaamaan. U n jääkärirykmen  jakaa tapahtumassa korvatulppia. Toimintanäytöstapahtu-
maan (tai edes autoon jäte äväksi) ei missään tapauksessa suositella ote avaksi mukaan koiria tai muita lemmikkejä.

Puolustusvoimissa tapahtuu



• Puolustusvoimat kehi ää en stä yhdenvertaisempaa varusmiespalvelusta

Syksyllä ja talvella 2013 ko utuneet varusmiehet antoivat loppukyselyssä kaikkien aikojen parhaat arvosanat palvelusajastaan.
Puolustusvoimat tekee ak ivista työtä edistääkseen tasa-arvoa ja yhdenvertaisuu a.
Varusmiehet vastaavat loppukyselyyn jokaisen ko utumisen yhteydessä. Loppukyselyllä kerätään ko utuvilta varusmiehiltä pa-
laute a koulutusjärjestelmän kehi ämiseksi sekä koulutuksen ja siihen lii yvien järjestelyiden laadun parantamiseksi.
Kerä y palaute analysoidaan ja analyysin perusteella suunnitellaan ja kehitetään toimintaa. Varusmiesten antama palaute puolus-
tusvoimien koulutuksesta sekä koulu ajien ja varusmiesjohtajien toiminnasta on jatkuvas  parantunut.

Posi ivisia kokemuksia varusmiespalveluksesta

Syksyllä ja talvella 2013 ko utuneiden varusmiesten palautekyselyssä erityises  koulu ajat saivat hyvää palaute a. Noin 85 pro-
sen a varusmiehistä sai myönteisiä kokemuksia varusmiespalveluksestaan, ja armeija-aika koetaankin posi ivisena asiana. Myös
maanpuolustustahto on pysynyt eri äin korkealla tasolla. Puolustusvoimauudistus ei ole merki äväs  vaiku anut varusmiesten
loppukyselyssä antamaan palau eeseen.
Jo a varusmiesten asenteiden ja mielipiteiden muutosta palveluksen aikana voitaisiin mitata, puolustusvoimat on uudistanut pa-
lautekyselyt vuodelle 2014. Kaikille varusmiehille tehdään alkukysely tammikuun 2014 saapumiserästä alkaen. Loppukyselyyn on
lisä y kiusaamista ja tasa-arvoa koskevia kysymyksiä. Uuteen loppukyselyyn vastaavat ensimmäisen kerran keväällä ja kesällä
2014 ko utuvat varusmiehet.

Pitkäjänteistä työtä tasa-arvon eteen

Vuonna 2007 valmistuneessa puolustusvoimien valtakunnallisessa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmassa korostetaan tasa-
arvoisen ja yhdenvertaisen kohtelun tärkey ä sekä velvoitetaan palka ua henkilöstöä ja varusmiehiä kunnioi amaan näitä peri-
aa eita.
Tämän lisäksi puolustusvoimiin peruste in vuonna 2012 valtakunnallinen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöryhmä. Ryhmän perus-
tamisella halu in tehostaa tasa-arvon eteen tehtävää työtä keräämällä yhteen eri alojen asiantun joita.
Puolustusvoimien valtakunnalliseen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaan lii yy ohje, joka velvoi aa joukko-osastoja laa -
maan etyin väliajoin paikallisen tason tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmat. Suunnitelmien laadinnan yhteydessä selvite-
tään, onko varusmiesten kohtelussa ilmennyt ongelmia. Mikäli ongelmia ilmenee, suunnitellaan joukko-osastossa millä keinoin -
lanne a voisi parantaa.
– Eri joukko-osastoissa tehdään tasa-arvosuunnitelmia ja päivitetään niitä. Tällä tavalla olemme yri äneet huoleh a siitä, e ä
tasa-arvoa mie tään ja epäkoh in puututaan, kertoo valtakunnalliseen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöryhmään kuuluva erikois-
suunni elija Esa Janatuinen.
Jokaiselle varusmiehelle annetaan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasioiden koulutusta, johon sisältyy esimerkiksi erilaisia oppitunte-
ja. Tämän lisäksi jokainen varusmies voi lukea tasa-arvoa koskevista oikeuksista ja velvollisuuksista So laan käsikirjasta. Valtakun-
nallinen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöryhmä tekee myös ak ivista työtä kehi ääkseen tasa-arvoa palkatun henkilöstön kes-
kuudessa järjestämällä muun muuassa esimiesvalmennusta ja tekemällä työilmapiirikyselyitä, joiden tuloksia käytetään kehi ä-
mistoimenpiteiden suunni eluun.

www.puolustusvoimat.fi --> Ajankohtaista

Puolustusvoimissa tapahtuu



JATKOSODAN SUURHYÖKKÄYKSEN TORJUNNAN 70-VUOTISJUHLASEMINAARI LAPPEENRANNASSA 9.-10.6.2014

Etelä-Karjalan kade piiri järjestää 9.-10. kesäkuuta 2014 Lappeenrannassa avoimen sotahistorian seminaarin "Tulimyrskyn kes-
kellä - Jatkosodan suurhyökkäyksen torjunnan 70-vuo sjuhlaseminaari". Seminaari järjestetään Maasotakoulun loissa.

Seminaarin ohjelma

Maanantai 9. kesäkuuta

12.15 - 13.00 Ilmoi autuminen ja kahvitarjoilu

13.00 - 13.15 Seminaarin avaus
Yleis lanteen kehi yminen Päämajan näkökulmasta kesään 1944 saavu aessa. FT Mikko Karjalainen
Suomen radio edustelun muodostama kuva kesän 1944 suurhyökkäyksestä. Professori emeritus Ohto Manninen
Pääaseman la ja Puna-armeijan opera ivinen suunnitelma. Yleisesikuntaevers luutnan , ST Janne Mäkitalo
Päivällistauko
Valkeasaaren läpimurto. Yleisesikuntaevers luutnan , ST Janne Mäkitalo

18.15 - 18.30 Ensimmäisen seminaaripäivän päätöskeskustelu.

Tiistai 10. kesäkuuta

08.00 - 08.15 II seminaaripäivän avaus.
Suurhyökkäyksen ilmatoiminta. Kenraaliluutnan  evp Heikki Nikunen
VT-aseman murtuminen ja Kuuterselän vastahyökkäys. Yleisesikuntaevers luutnan  Yrjö Lehtonen
Viipurin menetys. Yleisesikuntaevers luutnan , ST Janne Mäkitalo
Lounastauko
Tali-Ihantalan torjuntavoi o. So lasprofessori Pasi Kesseli
Ilomantsin mo taistelut. Dosen  Pasi Tuunainen
Suurhyökkäyksen saldo. Yleisesikuntaevers luutnan , ST Janne Mäkitalo
Paneelikeskustelu.

16.00 - Seminaarin päätöskahvit.

Seminaari järjestetään Maasotakoulun loissa Vöyrin salissa osoi eessa Lavolankatu 1, Lappeenranta.
Seminaariin osallistuminen edelly ää ennakkoilmoi autumista ja henkilöllisyyden todistamista paikan päällä (so lasalue).
Ilmoi autuminen seminaariin pyydetään tekemään ensisijaises  tämän ilmoituksen yhteydessä olevalla sähköisellä ilmoi autu-
mislinkillä 30.toukokuuta 2014 mennessä. Ilmoi autumisen yhteydessä pyydetään merkitsemään sitova ilmoi autuminen myös
seminaarin omakustanteisiin ruokailuihin.

Toissijaises  ilmoi autumisen voi tehdä Kade kunnan toimistonhoitaja Sabina Krogarsille puhelimitse 09 490 759.
Sähköinen ilmoi autuminen avataan toukokuun alussa, jolloin ilmoi autumisia aletaan o amaan vastaan.

Lisä etoja seminaarista antaa Etelä-Karjalan kade piirin puheenjohtaja, evers luutnan , ST Janne Mäkitalo, sähköpos  makita-
lo.janne@gmail.com, puhelin 0299 418 491.

Seminaari on yleisölle avoin ja maksuton tapahtuma. Ruokailut ja osa kahvitarjoiluista ovat omakustanteisia.
Ilmoi autuminen 28.05. 2014 mennessä

Muita tapahtumia


