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1. MPKL 50 VUOTTA
HELSINGIN YLIOPISTON JUHLASALI
TERVETULOA, KILTAVELJET JA KILTASISARET

Maanpuolustuskiltojen liitto viettää 50-vuotisjuhlaansa Helsingin
yliopiston juhlasalissa ensi viikon perjantaina 19.4.
Pääjuhla alkaa klo 14:30.
Katso juhlaohjelma tiedotteen liitteestä.
Kiltalaisemme ovat tervetulleita juhlaan ilman erillistä kutsua. Kiltojen ja
kiltapiirien puheenjohtajille on lähetetty erillinen kutsu.

2. LIITTOKOKOUS HELSINGISSÄ ENSI LAUANTAINA

Maanpuolustuskiltojen liittokokous on ensi viikon lauantaina ja poik-
keuksellisesti Helsingissä, koska se pidetään liiton 50-vuotisjuhlia
seuraavana päivänä eli lauantaina 20.4. Kokouspaikka on ravintola
Ostrobotnian juhlakerros, os. Museokatu 10, viistosti Kansallismuseota
vastapäätä. Kokouspaketit on lähetetty kiltoihin ja kiltapiireihin. Kahvi ja
valtakirjojen tarkastus alkaa klo 11:00. Kokous alkaa klo 12:00.

Liittokokous tekee päätöksen muun muassa siitä, liittyykö MPKL vel-
jesjärjestöjen kanssa yhteiseen jäsenrekisterijärjestelmään ja alkaako
liitto hoitaa jäsenmaksujen perimisen suoraan kiltojen jäseniltä. Liitto-
kokouksessa valitaan myös liittovaltuuston jäsenet erovuoroisten tilal-
le. Perinteiseen tapaan liittokokous päätetään ansioituneen kiltatyön
palkitsemiseen eli vuoden kiltalaisen, vuoden killan, vuoden kilta- ja
joukko-osastolehden sekä vuoden nettisivujen julkistamiseen.

3. KILTATALKOOT LIITON 50-VUOTISJUHLAVUONNA
TARTU PUHEENJOHTAJAN HAASTEESEEN

Pauli Mikkola
Liiton puheen-
johtaja:

”Maanpuolustuskiltojen säätiön varainhankintakampanjaan liittyen olen
perustanut nimikkorahaston Maanpuolustuskiltojen liiton 50-vuotisjuh-
lan päivämäärällä 19.4. Haastan kaikkien kiltojemme puheenjohtajat ja
kaikki muutkin kiltalaiset mukaan varainkeruuseen yhteisen kiltatoimin-
tamme hyväksi.”

Lisätietoa säätiön varainhankintakampanjasta, nimikkorahastoista ja
haasteista saat säätiön varainhankintakirjeen allekirjoittaneilta, ks. tie-

dotteen liite.

Toimisto tiedottaa

1.

4.
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4. KILTARISTIESITYS - VIELÄ EHDIT

Kilta-ansiomitalien esityslomakkaiden määräpäivä on maanantai 15.4.
Huolellisesti ohjeiden mukaan täytetyt esitykset ehtii vielä palauttaa
sähköpostiin toiminnanjohtaja@mpkl. . Lomakkeen saat sebaconista 
tai toimistolta.

5. POHJOISMAISET KILTAPÄIVÄT
VIELÄ MUUTAMIA PAIKKOJA VAPAANA
ILMOITTAUDU PIKAISESTI

MPKL isännöi pohjoismaisia kiltapäiviä Vekaranjärvellä Karjalan pri-
kaatissa to-su 6.-9.6. Mukaan voivat ilmoittautua liiton kiltojen jäsenet.
Ilmoittautumisten määräpäivä on maanantai 15.4. Tiedotteen liitteenä
on ilmoittautumislomake ohjeineen sekä kiltapäivien ohjelma.

6. TOIMINTALOMAKKEITA TIPAHTANUT PITOPÖYDÄSTÄ?

Muutamien lomakkeiden lautaset ammottavat edelleen tyhjyyttään.
Toimita täytetty toimintalomake viipymättä sähköpostiin
toiminnanjohtaja@mpkl. . Näitä kadonneita lampaita vielä kaipaamme: 

Etelä-Pohjanmaan Tykistökilta, Ilmavoimien Soittokunnan tukiyhdistys,
Jalkaväkirykmentti 35:n Kilta, Jääkäritykistön Kilta, Kainuun Prikaatin
Kilta, Miinanraivaajakilta, Pohjois-Suomen Sotilaspoliisikilta, Pohjois-
Suomen Tykkimieskilta, Rakuunakilta, Rukajärven suunnan historiayh-
distys ja Tykistöprikaatin Kilta.

7. KYSY LIITTOHALLITUKSELTA

Mikä mietityttää? Mikä mättää? Mikä ilahduttaa? Pohditko mitä liitolle
kuuluu? Askarruttaako kiltatyön tulevaisuus? 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 liittohallitukselle yleisesti tai kohdista se tietylle 
liittohallituksen edustajalle. Välitän viestisi eteenpäin ja saat vastauk-
sen sähköpostiisi. Julkaisemme toimituksen valinnan mukaan viestejä
vastauksineen liiton tulevissa tiedotteissa.Viestin lähettäjä jätetään
mainitsematta ellei toisin erikseen pyydetä. Älä pähkäile itseksesi. Laita
liittohallitus avaamaan myssysi mietteet.

TÄTÄ ON KYSYTTY
Kysymys: Edellisessä liiton tiedotteessa hehkutettiin reserviläisten
yhteistä jäsenrekisteriä. Se on periaatteessa hieno tavoite. Avoimeksi
jäi kysymys, mitä me killat siitä hyödymme ja mitä me sen palveluista
joutuisimme maksamaan. Saammeko me esimerkiksi ilmaiset jäsenkir-
jeiden lähetykset, rekisterin ylläpidot, tai mitä muita velvoitteita tai etuja
siitä saisimme?

Vastaus: Periaatteessa uusi jäsenrekisteri toimii kuten vanhakin on
tähän asti toiminut. Eli tähänkin asti kilta on maksanut, jos on lähettänyt
jäsenmaksut tai jäsenkirjeen iPostina jäsenrekisteristä (= lähetetään
sähköisesti jäsenrekisteristä, mutta kolahtaa paperisena postiluukusta).
Kilta ei maksa jäsenrekisterin käytöstä, niin kuin ei ole tähänkään asti
maksanut. Liitto maksaa vuotuisen lisenssi-/ylläpitomaksun. Eli osoit-
teenmuutoksia jne. voi tehdä rekisteriin maksutta kuten tähänkin asti.
Mikäli kilta on käyttänyt liiton nykyistä Sebacon-järjestelmää (Avoine
Oy), kannattaa tiedustella killan puheenjohtajalta/sihteeriltä mitä se on
maksanut killalle ja mistä kulut ovat aiheutuneet.

Jos liittokokous hyväksyy sen, että liitto perii jäsenmaksun suoraan



jäseniltä, killalta jää jäsenmaksun perintä kokonaan pois. Jäsen saa postiluu-
kusta jäsenmaksulomakkeen, jossa lukee esimerkiksi:

Jäsenmaksu 2014
Maanpuolustuskiltojen liitto ry
Ratsumieskilta ry

Liitto tulouttaa esimerkiksi kolmen kuukauden välein automaattiseti killan tilille
killan osuuden siihen mennessä maksetuista jäsenmaksusta. Kilta määrittää
itse jäsenmaksunsa suuruuden kuten tähänkin asti. Liittokokoushan määrittää
vuosittain liittomaksun suuruuden liittokokouksessa.

Alla on vielä muutamia oleellisimpia eroja vanhan ja uuden rekisterin välillä.

Vanha rekisteri: ohjelmisto vanha, 2000-luvun alusta, ei ole enää kehitetty
eikä kehitetä
Uusi rekisteri: ohjelmisto uusi, 2000-luvun lopusta, toiminnallisuutta kehitetty
koko ajan, moderni järjestelmä, jonka toiminnallisuus on aivan toista luokkaa
kuin vanhan järjestelmän

Jäsenkirjeen lähettäminen (pdf) jäsenen sähköpostiin järjestelmästä
Vanha rekisteri: Ei lainkaan
Uusi rekisteri: Kyllä ja ilmainen

Jäsenmaksujen kirjaus rekisteriin automaattisesti
Vanha rekisteri: Ei automaattisena
Uusi rekisteri: Kyllä, kun liitto on jäsenmaksujen perijä

Tekstiviestin lähettäminen järjestelmästä jäsenille
Vanha rekisteri: Ei
Uusi rekisteri: Kyllä, 10 senttiä/viesti, lähettäjä maksaa

Jäsenen tiedot vain yhden kerran rekisterissä
Vanha rekisteri: Ei, vaan yhtä monta hlökorttia kuin kiltajäsenyyksiä (hanka-
loittaa muun muassa tietojen päivitystä (osoite, sähköposti yms.)
Uusi rekisteri: Kyllä, nimi, osoite, syntymäaika vain yhden kerran ja yhdestä
hlökortista näkee suoraan mihin muihin yhdistyksiin (killat, RES, RUL) henkilö
kuuluu ja esimerkiksi osoitemuutos päivittyy kaikkiin yhdellä kertaa

Killan tapahtumiin ilmoittautuminen netin kautta
Vanha rekisteri: Ei
Uusi rekisteri: Kyllä

Gallupit jäsenistölle
Vanha rekisteri: Ei
Uusi rekisteri: Kyllä

Jo näistä huomaa, että rekistereiden käytön monipuolisuudella on eroa
kuin yöllä ja päivällä. Ja vaikka uusi rekisteri on huomattavasti monipuo-
lisempi, se on helppokäyttöisempi.

8. KILLAN NIMI MUUTTUU: PORIN PRIKAATIN KILTA

Porin Rykmentin - Porin Prikaatin kilta lyhentää nimeään niin, että nimeksi
jää Porin Prikaatin kilta. Uusi nimi on entistä napakampi käyttää, mutta muu-
toksella ei suinkaan heikennetä rykmentin perinteiden vaalimista. Uusi nimi on
tarpeen myös siksi, että Porin prikaatiin fuusioidaan lisää joukkoja puolustus-
voimauudistuksen myötä. Nimimuutos käsitellään vielä toisessa kokouksessa
11.5. Nimensä muuttava kilta pitää jatkossakin rykmentin ”lippua korkealla”.
Kuvassa killan lipun kanssa vas. Seppo Yli-Nissilä, Markku Nummijoki ja Sep-
po Solla. Kuva: Kari Nummila



9. VIERUMÄELLÄ HAETAAN ELOKUUSSA TENNISMESTAREITA

Reserviläisurheiluliitto kutsuu jäsenjärjestöjensä henkilöitä reservi-
läisten sarjaan tennismestaruuskilpailuun Vierumäelle 9.-11.8.
Saat pyynnöstä tarkemmat infot sekä ilmoittautumisohjeet toimistolta
tai RESUL:n sähköpostista info@resul.  

Varsinais-Suomen kiltapiiri
Vielä kerta kiellon päälle:
Kenraalintien Marssi starttaa Turun Kakskerrassa lauantaina 20.4. klo 11:00.
Lisätietoja marssinjohtajalta =>
Sami Kivilähde, 040 590 0500 tai sami.kivilahde@kannustalo. 

Tutkamieskilta
Vielä ehdit toiseen tilaisuuteen Suomen 70-vuotisen tutkataipaleen kunniak-
si. Ensimmäinen oli Tikkakoskella viime viikolla, toinen on Hyrylässä lauan-
taina 4.5. Katso lisäinformaatio tiedotteen liitteestä.

Keski-Suomen Pioneerikilta
Kilta tiedottaa kesän Pioneeri- ja suojelujotoksesta, ks. tiedotteen liite.

Kymen Viestikilta
Kilta tiedottaa viestialan historical-tapahtumasta, Sotilasradiopäivästä, joka
järjestetään Kouvolan putkiradiomuseolla lauantaina 4.5. Katso lisäinfor-
maatio tiedotteen liitteestä.
Lisätietoja => jarimyntti@gmail.com tai 0400 906 513.

Porin Seudun Tykistökilta
Kilta järjestää kevätretken Museo Militariaan Hämeenlinnaan lauantaina
25.5. Tervetulleita ovat tykkimiesten lisäksi Satakunnan kiltapiirin veljeskil-
tojen jäsenet perheineen. Retken hinta on 50 euroa henkilöltä, alle 12-vuo-
tiailta 30 euroa. Hintaan sisältyy edestakainen bussikuljetus, pääsyliput,
opastus sekä lounas. Luvassa on lisäksi Tykkimiehet ry:n uusimman do-
kumenttielokuvan näytös. Bussiin mahtuu 50 retkeläistä - paikat täytetään
ilmoittautumisjärjestyksessä; tykistökiltojen jäsenillä on kuitenkin etuoikeus.
Ilmoittautumiset 26.4. mennessä =>
Kalevi Virtanen, virtaka@dnainternet.net tai 044 2100 572 ja
pertti.onniselka@happyback.  tai 0500 590 409. 
Retki toteutetaan, jos osallistujia on vähintään 20.
Museo Militaria syntyi viime vuodenvaihteessa tykistö-, pioneeri- ja viestimu-
seoiden yhdistymisen seurauksena. Kuva alla: Sirkka Ojala

Killat ja kiltapiirit kertovat



Turun Rannikkotykistökilta
Kilta järjestää kaksi retkeä, joille myös muiden kiltojen jäsenet voivat ilmoit-
tautua.

* Lauantaina 20.4. kaivosmuseolle ja kalkkikaivoksille Paraisille. Matkaan
lähdetään linja-autolla Heikkilän kasarmialueen hiekkakentältä klo 10.00 ja
palataan noin klo 14. Matkan hinta, joka koostuu kuljetuksesta ja museo-
maksusta, peritään linja-autossa. Lisätiedot ja ilmoittautuminen =>
sakari.kinnarinen@gmail.com tai 045 126 1957.

* Perjantaina 14.6. Kuivasaaren linnakkeelle, jonne on koottu komean 12
tuuman kaksoistornitykin lisäksi runsaasti rannikkotykistön historiallista
tykkikalustoa. Saari on tutustumisen arvoinen jokaiselle rannikkotykistöstä
kiinnostuneelle. Matkan hinta koostuu linja-autokuljetuksesta ja merikuljetuk-
sesta. Lisätiedot ja ilmoittautuminen => Tapio Hirvonen, t.hirvonen@jippii.  
tai 050 5650 368.

Uudenmaan Viestikilta
Kilta tiedottaa Rauman Kuuskajaskarissa 3.-4.8. järjestettävästä Viestimies-
päivät-tapahtumasta, johon voivat ilmoittautua kaikki kiltalaiset ja vapaa-
ehtoisen maanpuolustuksen toimijat. Sitovat ennakkoilmoittautumiset pitää
tehdä viimeistään 15.6. Lisätietoja voit kysyä Carl-Magnus Gripenwaldtilta
=> cm.gripenwaldt@gmail.com

21.Prikaatin Perinneyhdistys ry
Ilomantsissa, Suomen viimeisen suurtaistelun tapahtumapaikoilla, valmis-
taudutaan jatkosodan päättymisen juhlavuoteen 2014. Ilomantsin kunta
osoittaa korpisodan voiton mukaisesti luovaa aktiivisuutta päätöksellään
rakennuttaa Möhkön Öykkösenvaaraan, 21. Prikaatin taistelupaikalle, ylei-
sötilan. Arkkitehti Vilho Suonmaan suunnittelema Kaatiolammen sotahistori-
allisen alueen yleisötila on tarkoitettu informaatio- ja levähdyspaikaksi mat-
kailijoille. Sen rakennustyöt alkavat kesällä 2013. Samaan aikaan laaditaan
alueella liikkuvia matkailijoita varten sotatapahtumista kertova mobiiliopas-
tuspalvelu. Lisätietoja => otso.nygren@oyk. 

Sotilasmusiikkikilta
Kilta järjesti keväisen konsertin sotaveteraaneille Helsingissä Ostrobotnialla
8.4. Kilta on jo yli 10 vuoden ajan tuonut päämajan soittokunnan keväisen
konsertin tähän veteraanien tilaisuuteen. Soittokunnan kapellimestarina toi-
mi killan puheenjohtaja, kapteeni Heino Koistinen. Tällä kertaa mukana oli
myös Pohjois-Helsingin musiikkiopiston lapsikuoro Phoenix, jota johti
itsekin päämajan soittokunnassa soittava Satu Asplund-Jokinen.
Kuva alla: Jouko Koski



* Puolustusvoimain komentajan, kenraali Ari Puheloisen kutsusta, järjes-
tettiin viime viikolla pohjoismaisten puolustusvoimien komentajien kokous
Helsingissä. Suomen lisäksi kokoukseen osallistuivat puolustusvoimien
komentajat Ruotsista, Norjasta ja Tanskasta. Komentajat kokoontuvat sään-
nönmukaisesti osana pohjoismaista yhteistyötä (NORDEFCO). Nyt Suo-
messa järjestettävän kokouksessa keskusteltiin ajankohtaisista aiheista ja
pidettiin komentajien ja materiaalihankintapäälliköiden yhteiskokous. Suomi
toimii NORDEFCO:n puheenjohtajamaana vuonna 2013. Puhelisen kuva:
PV, Juhani Kandell

* Puolustusvoimauudistuksen henkilöstösuunnittelun toinen vaihe on päät-
tynyt suunnitellusti. Suunnittelussa ovat toteutuneet hyvän työnantajan pe-
riaatteet. Siinä on huolehdittu yhdenmukaisista käytännöistä, avoimuudesta
ja tasapuolisuudesta ja sitä on tehty hyvässä yhteistyössä henkilöstöjärjes-
töjen kanssa. Suunnittelussa on noudatettu PLM:n ohjauskirjeen keskeisiä
periaatteita, joita ovat muun muassa kriittisen osaamisen säilyttäminen,
sodan ajan vaatimusten huomioiminen ja asevelvollisten kouluttajamäärän
lisääminen. Tähän mennessä puolustusvoimien henkilöstöä on sijoitettu
tehtäviin noin 12.000 ja avoimia tehtäviä on tällä hetkellä noin 300. Muutok-
sen kohteena on noin 750 henkilöä. Heistä noin 250 eläköityy vuoteen 2015
mennessä. Noin 500 henkilöä määritetään huhtikuun kuluessa irtisanomi-
suhanalaisiksi. Heidän osalta jatketaan käytössä olevia tukimuotoja. Hakeu-
tuminen avoimiin ja avautuviin tehtäviin jatkuu kaiken aikaa. PV käynnistää
kesäkuussa mahdolliset irtisanomiset niiden henkilöiden osalta, joiden teh-
tävät lakkaavat vuoden 2013 lopussa. Toimenpiteet kohdistuvat todennäköi-
sesti muutamiin kymmeniin henkilöihin.

Maavoimien hankintoja:
* Koulutusampumatarvikkeita suomalaiselta Nammo Lapua Oy:ltä. Hankin-
nan arvo on noin 14 miljoonaa euroa. Hankinta sisältää pääasiassa rynnäk-
kökiväärin ja konekiväärin ampumatarvikkeita. Patruunat toimitetaan maa-
voimille vuosina 2013-2016.
* 81-millisiä kranaatinheittimen kranaatteja suomalaiselta Komas Oy:ltä ja
kranaattien sarjapanoksia Raikka Oy:ltä. Lisäksi hankitaan tykistön ampu-
matarvikkeita Nammo Oy:ltä sekä Patria Oy:ltä. Tykistön ja kranaatinheit-
timistön ampumatarvikkeiden kokonaishinta on noin 25 miljoonaa euroa.
Tuotteet toimitetaan maavoimille vuosina 2013-2016.
* Tehty sopimus myös Eurenco Vihtavuori Oy:n kanssa panos- ja virikeruu-
tien hankinnasta vuosina 2014-2016. Sopimuksen arvo on noin kuusi miljoo-
naa euroa.
* Ohjelmistoradion radio-osia ja taktisia reitittimiä suomalaiselta Elektrobit
Wireless Communications Oy:ltä. Sopimuksen arvonlisäverollinen arvo on
8,7 miljoonaa euroa. Hankinta liittyy maavoimien tiedonsiirron kehittämisen
hankkeeseen ja sillä korvataan käytössä olevia kenttäviestijärjestelmiä,
jotka tulevat elinkaarensa päähän. Hankittavat laitteistot edustavat uusinta
langatonta kommunikaatioteknologiaa. Ne mahdollistavat nettityyppisen
tietoverkon käytön liikkuvien joukkojen johtamisessa. Järjestelmä on tais-
telunkestävä, riippumaton ulkopuolisista tietoverkoista sekä erittäin pitkälle
automatisoitu. Hankintaa on edeltänyt puolustusvoimissa 2000-luvun al-
kuvuosina käynnistetty kansallinen ohjelmistoradiotutkimus sekä osallis-
tuminen kansainvälisiin ohjelmistoradion tutkimus- ja kehitysprojekteihin.
Tutkimustyötä on tehty yhdessä kotimaisen tutkimusyhteisön sekä kotimais-
ten teollisuusyritysten kanssa. Tutkimuksen tuloksia hyödynnetään laaja-
alaisesti tulevaisuuden älykkäiden ja häiriösietoisten kommunikaatioratkai-
sujen jatkotutkimuksessa ja tuotekehityksessä. Tuotteet toimitetaan vuosien
2013-2014 aikana. Hankinnan työllistävä vaikutus on Suomessa noin 50
henkilötyövuotta.
* VVLITE DUAL -stereopimeänäkölaitteita, VV2000-yötähtäimiä ja VV3X-
pimeätähtäimiä sekä viimeksi mainittujen tuotteiden varaosapaketin suoma-

Pv:n pute pirisee



laiselta Millog Oy:ltä. Hankinnan arvonlisäverollinen hinta on 14,8 miljoonaa
euroa. Tuotteet toimitetaan puolustusvoimille vuosina 2013–2016. Hankinta
on osa maavoimien pimeätaistelukyvyn kehittämisen hanketta, kriisinhallinnan
kehittämisohjelmaa sekä merivoimien rannikkojoukkojen varustamista. Han-
kinnalla parannetaan merkittävästi joukkojen kykyä taistella sekä liikkua jalan
ja ajoneuvoilla pimeässä ilman ulkopuolista valaisua. Laitteilla varustetaan
maavoimien uudistettuja alueellisia joukkoja sekä merivoimien rannikkojouk-
koja. Kyseessä on pimeänäkölaitteiden jatkohankinta, joten puolustusvoimien
käytössä olevasta materiaalista ei luovuta tässä yhteydessä.
Hankittavat valonvahvistimet ovat käyttöön hyväksyttyjä ja kuuluvat laajassa
käytössä olevaan laiteperheeseen. Valonvahvistimille on olemassa täysi huol-
tovalmius. Hankinnan kotimaisen teollisuuden työllistämisvaikutus on noin 28
henkilötyövuotta.
* Maavoimien materiaalilaitoksen esikunta on allekirjoittanut puolustusministe-
riön valtuuttamana sopimukset BMP-2-rynnäkköpanssarivaunun uudenaikais-
tamisesta kahden suomalaisen yrityksen kanssa. Conlog Oy ja Oricopa Oy
modernisoivat kumpikin yhden BMP-2 -rynnäkköpanssarivaunun puolustusvoi-
mien testattavaksi. Sopimusten arvonlisäverollinen yhteisarvo on 4,2 miljoonaa
euroa. Uudistetussa BMP-2 rynnäkköpanssarivaunussa on muun muassa ny-
kyaikaiset ampujan ja ajajan pimeänäkölaitteistot sekä parannettu häivesuoja.
Hankintasopimuksissa on lisähankintavaraukset uudenaikaistettujen BMP-2
-rynnäkköpanssarivaunujen sarjahankinnasta, jolla hankitaan enintään runsaan
sadan BMP-2-vaunun uudenaikaistaminen ja luodaan niille huoltokyky. Puo-
lustusministeriö päättää testien jälkeen, kumpi yrityksistä toimittaa vaunujen
uudenaikaistamisen sarjahankinnan ja luo huoltokyvyn. BMP-2 on alkuperäl-
tään venäläinen. Suomi hankki vaunuja Venäjän kanssa käydyn kahdenvälisen
kaupan myötä 1990-luvulla. Uudenaikaistamisella vaunujen elinjaksoa voidaan
jatkaa 2030 -luvulle asti.

AVOIMET PÄIVÄT JÄLLEEN UTISSA
Utin jääkärirykmentti järjestää perjantaina 17.5. kello 11.00-14.00 perinteisen
avointen ovien tapahtuman. Tilaisuuteen ovat tervetulleita kaikki rykmentin toi-
minnasta kiinnostuneet. Nähtävää on huomattavasti enemmän kuin yksittäisille
vierailuryhmille pystytään muina ajankohtina tarjoamaan. Tarkemmat tiedot
ilmoittautumisohjeineen löytyvät nettiosoitteesta http://bit.ly/Xxtmrg
Sinne päivitetään myös tarkempi ohjelma huhtikuun loppuun mennessä.

HANSSIN-JUKKA SAI OMAN KONSERTIN
VERKATEHTAALLA KAJAHTAVAT SIIVEKKÄÄT MUISTELOT
Hanssin-Jukka DC2 oli ilmavoimien ensimmäinen kuljetuskone, joka ostettiin
Hollannin KLM:ltä Ruotsissa kerätyillä varoilla. Se lennettiin 1940 Suomeen ja
luovutettiin ilmavoimille. Näitä DC2-koneita tehtiin Kaliforniassa Douglasin teh-
tailla 156, joista vain muutama on jäljellä. Hanssin-Jukka palveli talvi- ja jatko-
sodassa ja sillä kuljetettiin muun muassa haavoittuneita. Sittemmin koneesta
tehtiin kahvio vuosiksi 1959-1981 Hämeenlinnaan linja-autoaseman kupee-
seen. Tämän jälkeen Karjalan Lennoston Kilta pelasti koneen kansalaiskerä-
yksen turvin ja se vietiin ilmavoimien varastoon Tikkakoskelle. Ilmasotakoulun
Kilta, joka oli aiemmin entisöinyt Bristol Blenheim BL-200:n, entisöi myös
Hanssin-Jukan näyttelykuntoon vuosina 2010-2011.
Hanssin-Jukka-konsertin tarkoituksena on kertoa kunniakkaan ja ainutlaatui-
sen koneen kiinnostavista vaiheista sanoin, kuvin ja sävelin.

* Hämeenlinnan Verkatehdas, os. Paasikiventie 2
* Torstaina 30.5. klo 19:00-21:00
* Ilmavoimien Big Band, tangokuningatar Jenna Bågeberg, ”tenori-
luutnantti” Raimo Salo
* Liput 25 euroa Verkatehtaalta ja Lippupalvelusta

Kiltalaisen viihdenurkka



KESÄYÖN MARSSI
Järjestyksessään 16. Kesäyön marssi järjestetään lauantaina 8.6.
Pirkkalassa. Yhteislähtö on kello 12.00. Marssireiteistä voi valita 6, 12,
23 tai 38 kilometrin lenkin. Pirkkalan ja Lempäälän ulkoilualueiden
maastoon voi tulla marssimaan perheen, ystävien, työporukan, ryhmän
tai joukko-osastojen osaston kanssa. Tänä vuonna myös ulkomaalai-
silla yhteistyökumppaneilla on mahdollisuus osallistua. Osallistumis-
maksu on 40 e/hlö, alle 15-vuotiaat voivat osallistua perhereiteille
maksutta aikuisen seurassa.
Ilmoittautuminen on käynnissä 2.6. asti tapahtuman nettisivuilla
www.kesayonmarssi. . Tapahtuman sivut löytyvät myös Facebookista:  
www.facebook.com/kesayöonmarssi. . Järjestäjinä ovat muun muassa Maan-
puolustuskoulutusyhdistys, Puolustusvoimat, Satakunnan lennosto ja Pirkkalan
kunta sekä Pirkkalan reserviläiset.
Lisätietoja => ilkka.tilli@mpk.  tai 040 763 6964 ja kristiina.slotte@mpk.  tai 
050 525 0022.

...ja parin viikon vuoristoilma-annos antoi roimasti ruista ranteeseen kyntää kil-
tatyön kevätsarkaa. Niin, sille keväällekin jo kutsukortin lähetin, mutta kovinpa
tuo tuntuu kainostellen kurkkivan. Uskotaan kuitenkin, että se saapuu helmoin
heiluvin ja kunniamerkein kilkattavin viimeistään liiton 50-vuotisjuhlaan :)

Toivotan isänmaan ilosta täyttyvää
juhlatunnelmaa kaikille teille,
arvokkaat kiltalaisemme!

t. Inga

Inkakaupunki on valloitettu...



Määräpäivä = pitää olla perillä liiton toimistolla

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

Toukokuu 2013
ke 15.5. Maanpuolustaja 1/2013 lukijalla
ma 20.5. Liittohallituksen kokous Döbelninkadulla

Kesäkuu 2013
ti 4.6. Lippujuhlapäivän buffet Ritarihuoneella
to-su 6.-9.6. PMkiltapäivät Vekaranjärvellä

Heinäkuu 2013
Liiton toimisto on kesäsäpissä

Elokuu 2013
la 10.8. Perinnekiväärin ampukilpailu Hälvälän radalla Hollolassa

(HUOM. viikolla siirtynyt ajankohta)

Lokakuu 2013
ti 15.10. Kiltaristiesitysten määräpäivä (myönnetään 6.12.)

Marraskuu 2013
pe 22.11. Liittohallituksen kokous Oulussa
la 22.11. Liittovaltuuston syyskokous Oulussa
su 23.11. RES, RUL, MNL ja MPKL yhteinen maanpuolustusjuhla Oulussa

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



MAANPUOLUSTUSKILTOJEN LIITTO RY:N 50-VUOTISJUHLAOHJELMA

HELSINGIN YLIOPISTON JUHLASALI PERJANTAINA 19.4.2013

Pääjuhla klo 14.30-16.00 yliopiston juhlasali

- tumma puku/paraatipuku, kunniamerkit

Ohjelma

- Maanpuolustuskiltojen liiton kunniamarssi Pro Patria, Panssarisoittokunta

- Tervetuloa, katsaus kiltatoimintaan, liiton puheenjohtaja

- Musiikkia, Panssarisoittokunta maalla, merellä ja ilmassa

- Juhlapuhe, eduskunnan puhemies Eero Heinäluoma

- Musiikkia, Kaaderilaulajat ja Panssarisoittokunta

Kaaderilaulajat:

- Nic von Weymarn: Maanpuolustajat san. Reino Hirviseppä

- Fredrik Pacius: Suomen laulu san. Emil von Qvanten

- George de Godzinsky: Sulle kauneimmat lauluni laulan san. Kerttu Mustonen

- Georg Malmstén: Ilta skanssissa san. Georg Malmstén

Kaaderilaulajat ja Panssarisoittokunta:

- Jean Sibelius: Jääkärimarssi san. Heikki Nurmio

- Tervehdykset:

- Puolustusvoimat, vara-amiraali Juha Rannikko

- Helsingin kaupunki, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Tatu Rauhamäki

- Musiikkia, luutnantti Raimo Salo ja Panssarisoittokunta

- Toivo Kärki: On elon retki näin

- Toivo Kärki: Sinun silmiesi tähden.

- Loppusanat, kiltasisar Kristiina Slotte

- Maammelaulu, Panssarisoittokunta ja yleisö

Ohjelman juontaa luutnantti Raimo Salo.





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



 

Tutkamieskilta r.y. 

  11.4.2013 

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

 
Tutka Suomessa 70 vuotta 
Esitelmät ja esittelyt Ilmatorjuntamuseossa lauantaina 4.5.2013 
 

Tilaisuus koostuu esitelmistä ja tutkien esittelyistä. Esillä on myös tutka-alan kirjallisuutta ja 
esineistöä. Lisäksi voi tutustua Ilmatorjuntamuseon koko näyttelyyn. 

 
Ohjelma:  

 
11.00 Museo avautuu 
 
12.00 Tilaisuuden avaus 
 
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 r.y. 
 
13.10 Esitelmä: Passiivinen tutka  

Tkl Risto Korhonen, Tutkamieskilta r.y. 
 
13.45 Tutkaesittelyt rasteina, rastin kesto noin 15 minuuttia 

 Irja 
 Severi 
 Super-Fledermaus 
 Alueilmatorjuntaohjus 79:n tutka 
 Nykyaikainen venetutka  

 
15.15 Esitelmä: Suomen radiotekniikan 1950-luvun huipputuote: Suomen ilmavalvonta-

tutkajärjestelmä, 
inskom evp Heikki E. Heinonen, Tutkamieskilta r.y. 

 
15.45 Tilaisuuden päätös 

 
Tilaisuuden järjestävät Ilmatorjuntamuseo, Ilmavoimien Viestikilta ry. ja Tutkamieskilta r.y. 
Ilmoittautumiset 26.4.2013 mennessä Jukka Kalevalle, jukka.kaleva@elisanet.fi 
 
Muutamia paikkoja jäljellä! 
 
Lisätiedot: 

Tutkamieskilta r.y. 
Heikki Marttila 
hemar@kolumbus.fi 
040 7741 869 

 Ilmatorjuntamuseo 
Matti Kulmala 
matti.kulmala@ahmamaki.fi 
040 358 5515 

 



 

 

VALTAKUNNALLINEN PIONEERI- JA SUOJELUJOTOS 

JUHLAJOTOS 2013 
 

 

Keski-Suomen Pioneerikilta ry järjestää, näillä näkymin viimeistä kertaa, jo perinteeksi 

muodostuneen, mutta aina niin erilaisen maastojotoksen 27.-28.07.2013 Keuruulla, 

Keurusselän kasarmialueen ympäristössä.  

 

Toivotamme tervetulleiksi kaikki reservin pioneerit ja suojelumiehet kamppailemaan 

partiokisan voitosta. Luvassa on haasteita joiden avulla kerrataan jo opittua ja kenties opitaan 

jotain uutta. Tehtävät mittaavat pääosin aselajin sotilaallista tietämystä ja taitoa, mutta 

muutakin on luvassa. Kaikki tämä tapahtuu tietysti hyvän aselajihengen ja seuran puitteissa. 

 

Partioiden (3-5 henkeä) on ilmoittauduttava kirjallisesti 30.04.2013 mennessä, joko 

kirjeitse osoitteella: 

 Keski-Suomen Pioneerikilta ry / Juhlajotos 2013 

 Markku Rapo, Haaratie 5, 42700 KEURUU 

 tai sähköpostilla 

 markku.rapo@pp2.inet.fi 

 

Ilmoittautumisessa tulee olla seuraavat tiedot: 

1. Joukkueen nimi; taustayhteisö; kurssi tms yhdistävä tekijä; joukkueen yhteyshenkilö 

2. Kaikkien osalta täydelliset nimet; sukunimi, etunimet 

3. Henkilötunnus; sotu 

4. Osoite 

5. Sotilasarvo ja aselaji 

6. Sotilaslääni 

7. Mahdollinen erikoisruokavalio 

8. Majoitus-/ruokailutarve 26.07. saapuville kilpailijoille 

 

Toimitsijoiksi voimme kutsua edellisvuosien tapaan tehtäviin halukkaita henkilöitä. Toimitsijat 

ilmoittavat myös kirjallisesti em. osoitteeseen kohtien 2-7 mukaiset tiedot sekä oman 

”erikoisalansa”. Lisäksi pyydämme ilmoittamaan myös puhelinnumeron tai s-postiosoitteen. 

 

Varustamis-, muonitus- ja majoitusjärjestelyitä varten ilmoittautumiset on varmistettava 

viimeistään 12.07.2013 mennessä. 

 

Tapahtuma järjestetään Puolustusvoimien vapaaehtoisena harjoituksena ja 

Pioneerirykmentti tukee/johtaa jotoksen järjestelyjä. 

Toimitsijat kutsutaan paikalle 26.07.2013 klo 10:00 mennessä ja kilpailijat 27.07.2013 klo 

09:00 mennessä. 

 

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

mukaisesti. 

 

Siis merkatkaa ajankohta muistiin ja varatkaa viikonloppu vietettäväksi Suomen parhaalla 

paikkakunnalla. Johtuen harjoituksen kutsuaikataulusta, ilmoittautumisajan takaraja on 

ehdoton. Jälki-ilmoittautuneita emme mahdollisesti pysty kutsumaan harjoitukseen. 

 

Vierailijat ovat tervetulleita seuraamaan jotosta joko lauantai-iltapäivällä tai sunnuntaiaamuna. 

Vierailijoiden tulee ilmoittautua, mielellään s-postin välityksellä, osoitteeseen 

markku.rapo@pp2.inet.fi 

 

Jotokseen liittyviä lisätietoja voitte kysellä, gsm 040 5271013 tai em s-postiosoitteesta. 

 

 

Keski-Suomen Pioneerikilta ry 



 
SOTILASRADIOPÄIVÄ KOUVOLAN PUTKIRADIOMUSEOLLA  
LAUANTAINA 4.5.  KLO 10.00 – 16.00 
 
Kouvolan Putkiradiomuseon yhteydessä toimiva sotilasradiomuseo järjestää 
sotilasradiopäivän Kouvolassa. Esitelmät tapahtuvat Kouvola-talon Honkasalissa ja 
varsinainen näyttely Putkiradiomuseolla esitelmien jälkeen.  
 
 

Esitelmät klo 10.00 – 12.00 Kouvola-talo Honkasali 
Aiheet:     Talvisodan radiotiedustelu 
  Operaatio Stella Polaris 
  Sodanajan sotilasradiot ja salausmenetelmät 
Esitelmöitsijät: Lauri Lehtonen Ins. eversti evp. 
  Juhani Kunnasto 
 
 
Sotilasradionäyttely klo 12.00 – 16.00 Putkiradiomuseo, uusi rakennus 
Laitteet:  Talvi- ja jatkosodan partioradiot 
  Töpö ja Kyynel 
 
  Salakielisanomien koodauslaitteet 
 
  Komppania- radiot ja  
  divisioonatason radiot 
 
HUOM! 
Tapahtuma on ilmainen, ei pääsymaksua 
   
 
 
 
 
 

 

 

 



TILAA PIONEERIPAITA! 
Kaksipuoleinen painatus valitsemallasi 

selkätekstillä 

Tee tilaus osoitteessa vs.lspioneerikillat.net 

Tekstivaihtoehdot: 


