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1. TURVALLISUUS JA PUOLUSTUS 2012
MESSUTAPAHTUMA LÄHESTYY
LÄHESTYTHÄN SINÄKIN

Lahden messukeskus täyttyy to-la 27.-29.9. Turvallisuus ja Puolustus
2012 -tapahtuman tarjonnasta. Katso lisää mpkl. -tapahtumista. Tule 
sinäkin ja muista vierailla myös MPKL:n osastolla.

Liiton osasto on CB 5

HUOM. Liitolla on vielä pääsylippuja. Kiltojen avainhenkilöt voivat tilata
niitä toimistolta ja jakaa kiltansa jäsenille. Ilmoita toivomasi lippumäärä
ja postitusosoite. Toimitamme lippuja niin kauan kuin niitä riittää.

2. HENKILÖEHDOTUKSIA LIITTOHALLITUKSEEN

Liittovaltuuston syyskokous on Joensuussa lauantaina 24.11. Kutsu
ja kokousmateriaali lähetetään liittovaltuuston jäsenille. Kokouksessa
valitaan jälleen jäsenet liittohallituksen erovuoroisten tilalle.

Erovuorossa ovat:
Boström Per-Elof, Vaasan kiltapiiri ry
Hakkarainen Arno, Suomenlinnan Rannikkotykistökilta ry
Suhonen Seppo, Pohjan Pioneerikilta ry
Yrjönsalo Heimo, Autojoukkojen Helsingin Kilta ry

Kokouksessa valitaan myös liittohallituksen jäsen yhdeksi vuodeksi
(2013) Marko Patrakan tilalle hänen siirryttyään liiton 1. varapuheen-
johtajaksi.

Jäsenkiltojen on syytä jo varhaisessa vaiheessa miettiä sopivia ehdok-
kaita liittohallitukseen. Ehdotukset on tehtävä siihen tarkoitetulla lomak-
keella, joka lähetetään täytettynäsähköpostiin toiminnanjohtaja@mpkl.
  keskiviikkoon 31.10. mennessä. Jos lomake ei ole killan tiedostoissa 
tallessa, se löytyy Sebaconista tai sen voi pyytää toimistolta.

Muistutamme, että hyvällä ehdokkaalla on kokemusta sekä laaja-alai-
nen näkemys kiltatoiminnasta ja koko vapaaehtoisesta maanpuolustus-
kentästä.

3. VARAA MARRASKUINEN SUNNUNTAI
MAANPUOLUSTUSJUHLAA VARTEN

Liiton valtakunnallinen maanpuolustusjuhla pidetään perinteisesti
marraskuisena viikonloppuna paikkakuntaa vuosittain vaihtaen. Tänä
vuonna suuntaamme Pohjois-Karjalaan, isänmaallisten sydänten
Joensuuhun.

Maanpuolustusjuhla on MPKL:n arvokas tilaisuus, jonka puitteisiin,
ohjelmaan ja järjestelyihin kulloinkin vastuussa oleva kiltapiiri ja killat
satsaavat huolellisesti, aivan kuten sotaveteraanimme, maanpuolus-
tushenkiset juhlavieraamme sekä tilaisuuden esiintyjät ansaitsevat.
Tänä vuonna järjestelyvastuussa ovat Karjalan Poikien Kilta ja Pohjois-
Karjalan Prikaatin Kilta.

Katso tarkempi info tiedotteen liitteestä.
Kuva oikealla on viime vuoden maanpuolustusjuhlasta Vaasasta.

Toimisto tiedottaa

1.

4.



4. KILTATIEDOTTAJA, TULE KOULUTTAUTUMAAN

Kiltatiedottajien koulutuspäivä pidetään lauantaina 13.10. näillä näky-
min Hämeenlinnassa. Paikka varmistuu ensi viikolla. Koulutuspäivän
teema on perinteinen printtiviestintä. Päivän ohjelmaa työstetään vielä,
mutta koulutusosioina ovat

* ulkoinen tiedottaminen ja tunnettuuden lisääminen
* worskhop (lehtistötiedote / lehtiartikkeli)
* kieliopin kiemurat haltuun

Ilmoittautumisaikaa on maanantaihin 8.10. asti.
Kurssille mahtuu 30 ensimmäistä ilmoittautujaa.
Koulutus on osallistujille maksuton lukuunottamatta
mahdollisia matkakuluja.

Kun ohjelma on valmis, lähetämme sen kiltoihin ja se löytyy myös
nettisivujemme tapahtumista sekä MPK:n nettisivujen kurssitarjonnas-
ta. Kiltatiedottajien koulutuspäivä järjestetään MPK:n kurssina.

5. MPKL-ESITTELY

Liiton nettisivujen materiaaleista löytyy MPKL-esittely 2012.
Hyödynnä sitä, kun liikut esittelemässä kiltaasi ja liittoa.
Netin formaatti on pdf.
Toimistolta voit pyytää power point -version.

6. LIITON UUSI TILIYHTEYS

Ota talteen liiton uusi tiliyhteys.

Maanpuolustuskiltojen liitto ry
Tapiola Pankki
IBAN FI60 3636 3010 2675 65

7. MAANPUOLUSTAJAN LAULUKIRJA

Tein yllätyslöydön. Liiton kaappien kätköissä piileskeli vielä reilut 10
Maanpuolustajan laulukirjaa. Nopein lauluäänensä avaaja tilatkoon
itselleen.

8. RESUL KILPAILUKALENTERI

Muistathan hyödyntää Reserviläisurheiluliiton
liikunnallisen tarjonnan.
Liiton nettisivuilta kohdasta sähköinen
kuntokortti löydät linkin myös
RESULin kilpailukalenteriin.
Maanpuolustuskiltojen liitto on RESULin
jäsen.

Kiltatiedottajien koulutus-
päivä 13.10. klo 9-17

Ilmoittaudu 8.10. mennessä
toimisto@mpkl.fi tai
040 554 8805

Muista mainita
* nimi
* kilta
* sähköpostiosoite
* puhelinnumero

Tule mukaan.
Parhaiten opimme
toinen toisiltamme.



Varsinais-Suomen Pioneerikilta
Kilta myy edelleen pioneeripaitoja. Katso tiedotteen liite
ja kysy lisää => sami.teikari@gmail.com

Rukajärven suunnan historiayhdistys

Yhdistyksen järjestämässä Runnin seminaarissa viime

viikolla ohjelma koottiin ajankohtaisen Marski-teeman

ympärille. Kuultiin mielenkiintoisia esityksiä Marskin

ritareista, Mannerheimin vierailusta syyskuussa 1942

Rukajärvellä, Majewskin partioretkestä 1942 sekä nähtiin

uunituore dokumenttielokuva ”Partio Kalivokankaalle”.

Veteraanipuheenvuoron käytti juukalainen Rukajärven

veteraani Olavi Tiittanen, joka kertoo kuvassa oikealla

sotakokemuksistaan.

Lisätietoja seminaarista =>

tenho.tikkanen@gmail.com tai 040 540 8045.

Kuva: Tenho Tikkanen

Lentotekniikan Kilta

Kilta järjestää tapahtuman =>

Lentotekniikkapäivät pe-la 26.-27.10.

Hotelli Kaarle, Kokkola

Lisätietoa on tiedotteen liitteessä sekä parin viikon

kuluttua lukijoille saapuvassa Maanpuolustaja-lehdessä.

Reserviratsastajat

Reserviratsastajat oli mukana järjestämässä ratsastuk-

sen valtakunnallista veteraanien mestaruuskilpailua,

joka pidettiin toissa viikolla Aulangon ratsastuskoululla.

Kuvia on myös piakkoin kotiin tulevassa Maanpuolus-

taja-lehdessä.

Kuvat: Seppo Saarinen/MoviesKy

Killat kertovat



Turun Rannikkotykistökilta

Kilta järjesti jäsenilleen retken Kuuskajaskarin linnakkeelle.

Selkämeren Rannikkokilta teki yhteistyötä, sillä killan puheenjohtaja Tauno Setälä toimi

isäntänä saarella. Hänellä oli vähintäänkin riittävästi kerrottavaa maineikkaan linnake-

saaren kirjavasta historiasta. Myös retkiosallistujista löytyi kokemuksien kertojia, sillä

joukossa oli aikanaan saarella palvelleita, kuka varusmiehenä, kuka kantahenkilökun-

nassa. Ryhmälle näytettiin myös lyhytelokuvaklassikko ”Kuusia kajastava saari”, joka

herätti keskustelua vanhoista ajoista iloineen ja kommelluksineen. Turun Rannikko-

tykistökilta suosittelee saarta ehdottomasti kiltaretkien kohteeksi. Retkitervehdyksen

lähetti kiltajäsen Petri Leppäkoski. Kuvassa ylävasemmalla kiltalaisia kasarmin edessä

ja yläoikealla Kuuskajaskarin järeä torni, joka kurkottaa sinitaivaalle. Kuvat: Siri Leppä-

koski

Pohjois-Karjalan Prikaatin Kilta

Kilta järjesti yhdessä JR9 perinneosaston ja Karjalan Poikien Killan

kanssa maanpuolustusjuhlan Outokummussa. Juhlapuhujana oli

Pohjois-Karjalan prikaatin esikuntapäällikkö, everstiluutnantti

Martti Koivula. Juhlamusiikista vastasivat Karjalan Sotilassoittokunta

johtajanaan musiikkimajuri Petri Junna, soittokunnan varusmiesyhtye

The Blue Berets sekä pianisti Aleksei Zaitsev. Kuvassa oikealla ylei-

söä eri sukupolvista: kutsuvieraita sekä Oukokummun yläasteen ja

lukion oppilaita. Kuvat: Jari Jurvanen

Pioneerien Hakku-lehti

Lehti järjesti lukijamatkan Riikaan ja Tarttoon

jääkäreiden jäljille, suomalaisen pioneeriase-

lajin syntyjuurille Schmardeniin Latviassa. Ky-

län eteläpuolella vierailtiin taistelupaikalla, jos-

sa suomalaiset jääkäripioneerit näyttivät tai-

tonsa ja urheutensa.

Kuvassa yläoikealla Pajun-taistelun muisto-

merkki Viron eteläosassa, alavasemmalla jää-

käreiden muistomerkki lähellä Riianlahden

rantaa sekä alaoikealla kaatuneiden suoma-

laisjääkärien hautamuistomerkki Misse-joella.

Laajan retkireportaasin voit lukea Hakku-leh-

den numerosta 3/2012.

Kuvat: Roope Nieminen ja Seppo Suhonen



Pv:n pute pirisee
* Puolustusvoimain komentaja on määrännyt everstiluutnantti Esko Salmisen (kuvassa

yläoikealla) Suomen Afganistanin kriisinhallintajoukon (SKJA) komentajaksi 15.9. alka-

en. Hän siirtyy tehtävään Itä-Suomen sotilasläänin esikunnasta osastopäällikön tehtä-

västä. Kuva: Puolustusvoimat

* Teologian tohtori, kirkkoherra Pekka Särkiö (kuvassa alaoikealla) on nimitetty kenttä-

piispan virkaan 1.9. alkaen. Särkiö on toiminut vuodesta 2001 Keski-Lahden seurakun-

nan kirkkoherrana. Kuva: Suomen Pipliaseura

* Ruotsin ilmavoimien järjestämä kansainvälisen Nordic Air Meet -lentotoimintaharjoitus

maan pohjoisosassa päättyy tänään. Suomen ilmavoimat osallistui harjoitukseen kah-

deksalla Hornet-monitoimihävittäjällä. Harjoitukseen osallistunut Yhdysvaltain ilmavoi-

mien tankkauskonekalusto käytti tukikohtanaan Rovaniemeä. Nordic Air Meet (NOAM)

on vuosittain järjestettävä kansainvälinen lentotoimintaharjoitus, johon osallistui tänä

vuonna noin 65 lentokonetta kuudesta eri maasta. Ruotsin ja Suomen ilmavoimien

lisäksi mukana ovat Tanskan, Ison-Britannian, Sveitsin ja Yhdysvaltain ilmavoimat. Toi-

minta on osa pohjoismaista NORDEFCO-yhteistyötä.

* Suomalaisista sotilastarkkailijoista viimeinenkin kotiutui 29.8. Suomesta operaatioon

osallistui enimmillään 10 sotilastarkkailijaa. UNSMIS-operaation mandaatti päättyi 19.8.

* Maavoimat tiedotti tänään, että suomalainen kriisinhallintajoukko Afganistanissa pie-

nenee syyskuussa 50 henkilöllä ja sen toiminnan painopiste siirtyy aiempaa vahvemmin

koulutustoimintaan. Tavoitteena on tukea Afganistanin armeijan ja poliisin kehittymistä

vastaamaan Afganistanin turvallisuudesta. Uutena osana kriisinhallintajoukon kokoon-

panoon tulee Afganistanin turvallisuusviranomaisten koulutustehtävään kohdistettava

kouluttajaryhmä. Kouluttajaryhmän henkilöstö kootaan PV:n palkatusta henkilökunnasta

ja heidän toimipaikkansa sijaitsee Wardakin maakunnassa Afganistanin pääkaupungin

Kabulin länsipuolella. Muilta osin painopiste säilyy edelleen Pohjois-Afganistanissa

ja suomalais-ruotsalaisen TST (Transition Support Team) Mazar-e-Shari n toiminta-

alueella.

Tasavallan presidentti ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivalio-

kunta käsittelivät tiistaina 29. marraskuuta 2011 Afganistanin operaatiota ja Suomen

osallistumista sotilaalliseen kriisinhallintaan. Käsittelyssä päätettiin vähentää osallistu-

mista Afganistanin ISAF-operaatioon vuoden 2012 aikana. Kyseessä on vuonna 2010

päätetyn vahvistuksen purkaminen. Muutoksen jälkeen Afganistanissa palvelee yhteen-

sä 145 suomalaista rauhanturvaajaa.



Kiltalaisen viihdenurkka
ARMEIJAN SILMÄNÄ JA KORVANA
Nyt paljastuu, miten puolustusvoimien sotilastiedustelu torjui Suomeen
kohdistuneita uhkia kylmän sodan keskellä. Kenraali Raimo Heiskanen
toimi PV:n tiedustelupäällikkönä yli 10 vuotta, pidempään kuin kukaan tä-
hän saakka. 1970-luvun kiivastempoisessa ilmapiirissä sotilastiedustelu
oli Suomen ja sen asevoimien tarkimmin vartioitu salaisuus, ja Heiskanen
Puolustusvoimain komentajan Lauri Sutelan luottomies. Myös presidentti
Urho Kekkonen oli tyytyväinen saamiinsa tiedustelutietoihin.Sotilastiedus-
telu oli Heiskasen aikana kovaa taistelua idän ja lännen rajalla. Historialli-
nen teos tarjoaa kansainvälisestikin harvinaisen näköalapaikan tiedustelu-
palvelussa toimineen vaikuttajan työhön. Eversti Pertti Suominen
(s. 1944) on kirjoittanut useita tietokirjoja ja hänellä on takanaan arvostettu
sotilasura.

Armeijan silmänä ja korvana
Pertti Suominen
Noin 400 sivua, 145 x 215 mm, kuvaliitteitä
Julkaisuaika 9/2012

Otava tarjoaa kiltalaisille hintaan 26,90 (ovh. 34,70) + toimituskuluta 5e
määrästä riippumatta.
Tarjous on voimassa 15.10. asti.
Tilaukset => ritva.kytohonka@otava.  tai 0400 848 242

VARUSMIESSOITTOKUNNAN SOLISTINA SAARA AALTO
Puolustusvoimien Varusmiessoittokunta ja laulaja Saara Aalto ovat parhail-
laan konserttikiertueella. Vielä ehdit mukaan kuulemaan uusia ja vanhoja
suomihittejä ja puhallinorkesterisävellyksiä sekä rakastettuja kansainvälisiä
ikivihreitä. Suomi sävelin -kiertueella pyritään tuomaan esille varusmies-
soittokunnan monipuolista osaamista, sillä puhallinorkesterin lisäksi lavalla
on jousia, sähköisiä soittimia, laulajia ja lauluryhmiä sekä soolokivääriryh-
mä ja rumpuryhmä. Saara Aalto on tuttu paitsi Voice of Finland -kilpailusta
myös useista musikaaleista ja tv-ohjelmista. Saara Aalto myös säveltää ja
sovittaa musiikkia. Suomi sävelin -kiertue starttasi Toholammilta 28.8. ja se
päättyy Tampereelle 12.9.

Näihin vielä ehtii:
* pe 7.9. klo 19.00 Felix Krohn -sali, Lahti (os. Sibeliuksenkatu 8), liput
15/10 euroa tuntia ennen ovelta
* su 9.9. klo 16.00 Säkylä-halli, Säkylä (os. Urheilutie 6), liput 15/10 euroa
tuntia ennen ovelta
* ti 11.9. klo 19.00 Konserttitalo, Turku (os. Aninkaistenkatu 8), liput 20/15
euroa Lippupalvelu
* ke 12.9. klo 19.00 Konsun sali, Tampere (os. Hämeenpuisto 28), liput
20/15 euroa Lippupisteestä

SE OIKEA MARSALKKA MANNERHEIM
Valkokankaan Mannerheim - dokumentti lmikokoelma marsalkka Man-
nerheimista on edelleen saatavilla. Tämän DVD-kokoelman varhaisinta
materiaalia on elokuva vapaussodan voitonparaatista Helsingissä vuonna
1918. Mannerheim tuo  lmillä voittoisan talonpoikaisarmeijansa itsenäisen 
Suomen pääkaupunkiin. Runsaasti muutakin materiaalia, esimerkiksi kol-
me lyhytelokuvaa, sota-ajan  lmikuvauksia, tammikuussa 1951 kuolleen 
Suomen Marsalkan viimeinen matka surusaattoineen ja kunniavartioineen.
Elokuvia täydentää juuri Mannerheimin perinnesäätiön sotahistorian palkin-
non saaneen professori Ohto Mannisen laatima asiantuntijan kommenttirai-
ta.
Lähes 2,5 tuntia kestävän DVD:n hinta on 24,60e + postikulut 5,50e.
Tilaukset => tilaukset@portaalilehti.  tai 010 422 6590. 



Liiton kiltajäsenlehti Maanpuolustaja pyörii parhaillaan painokoneessa.
Postilaatikkoosi pullahtaa hitusen tuhdimpi lukupaketti, jota jaetaan myös
Lahden TuPu2012-messuilla syyskuun lopulla.

Syksyn Maanpuolustajan sivuilla pääsemme kokemaan Hälvälässä liiton
järjestämän perinnekiväärikilpailun tunnelmia. Kilpailijat kertovat myös aja-
tuksiaan aselaista sekä Ylen kohutusta Mannerheimista. Herraseurassa
ampunut kouvolalainen Rebecka Vaara kertoo itsestään ja harrastuksis-
taan enemmänkin.

Kiltalaiset esittelevät lukuisin kuvin ja tarinoin toimintaansa ja sotahistorial-
lisia retkiään.

Kiltalehdestä lainattua -osiossa Tuomo Silenti kertoo saksalaisista sotavan-
geista Kuorsalossa. Kiitos Rannikon Puolustaja 4/2012.

Tamperelainen sotaveteraani Lauri Väisänen muistelee kirjavia sota-ajan
kokemuksiaan. Tutustumme myös TK-Tiedotuskiltaa luotsaavaan mieheen-
monessa-mukana, Pekka Majuriin.

Pääsemme veteraanien kanssa Marsalkan pöytään ja kiltasisarien matkas-
sa Naiskodukaitsen vieraina Salumaagan ihastuttavan pariskunnan kotipi-
haan.

Toivotan antoisia lukuhetkiä.
Kaikki palaute on rikkaus, joten älä kompostoi risujasi ja ruusujasi vaan
lähetä ne avuksi toimituksen syysistutuksiin.

TÄRKEÄ HUOM. Lehden MPKL-uutispalstalla on virheellinen päivämäärä
liiton perinteiselle turvallisuuspolitiikan seminaarille. Sen ajankohtaa on
siirretty eli se ei ole lauantaina 28.1.2013 vaan vasta helmikuun puolella
=> lauantaina 9.2.2013. Tiedotamme tästä kyllä vielä ahkerasti lähempänä
ajankohtaa.

Ennen lukuhetkeä hippaillaan kuitenkin tovi lämpöisenä alkanutta syysai-
kaa. Kuka missäkin touhotuksessa, mieltymyksenä mukaan. Minä lähden
nyt metsäkulmille keittelemään tuoksuvia sörsseleitä, omenahilloa.

Herkullisten nuuhkujen
hetkiä kiltakoteihin,

t. Inga

Maanpuolustaja



Määräpäivä = pitää olla perillä liiton toimistolla

Syyskuu 2012
27.-29.9. Turvallisuus ja Puolustus 2012 -erikoismessut Lahdessa
  www.lahdenmessut. /tupu2012

Lokakuu 2012
la 13.10. Kiltatiedottajien koulutuspäivä
ti 16.10. Liittohallituksen kokous

Marraskuu 2012
la 24.11. Liittovaltuuston syyskokous Joensuussa
su 25.11. MPKL:n valtakunnallinen maanpuolustusjuhla Joensuussa

Joulukuu 2012
pe 7.12. Liittohallituksen kokous

Helmikuu 2013
la 9.2. Turvallisuuspolitiikan seminaari Santahaminassa

HUOM. Maanpuolustajassa 2/2012 on virheellinen päivämäärä.
Seminaarin ajankohtaa on siirretty.

Maaliskuu 2012
la 16.3. Liittovaltuuston kevätkokous Helsingissä (alustava päivämäärä)

Huhtikuu 2013
pe 19.4. Liiton 50-juhla Helsingin yliopiston juhlasalissa
la 20.4. Liittokokous Helsingissä Ritarihuoneella

Kesäkuu 2013
to-su 6.-9.6. PM-kiltapäivät Vekaranjärvellä

Liiton painopistealueet 2012
* Osaava ja maanpuolustustahtoinen kiltalainen
* Sähköisten palvelujen kehittäminen ja niiden käytön tehostaminen killoissa
* Talous
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



MAANPUOLUSTUSJUHLA
27.11.2012
JOENSUU

Maanpuolustuskiltojen liiton perinteinen maanpuolustusjuhla on tänä
vuonna Joensuussa. Juhlapaikka sunnuntaina 25.11. on Itä-Suomen yli-
opiston Carelia-sali osoitteessa Senaatinkatu 1, Joensuu.

Kahvitarjoilu klo 12.00
Juhla alkaa klo 13.00
Tumma puku / paraatipuku ja kunniamerkit

Seuraa tarkempia ohjelmatietoja lähempänä ajankohtaa kotisivujemme
www.mpkl.  tapahtumissa tai tiedustele liiton toimistolta 

* arkisin virka-aikana 040 554 8805 tai
* sähköpostitse toimisto@mpkl. 

Maanpuolustusjuhlamme on kaikille avoin kansalaisjuhla, johon on
vapaa pääsy.

TERVETULOA!



TILAA PIONEERIPAITA! 
Kaksipuoleinen painatus valitsemallasi 

selkätekstillä 

Tee tilaus osoitteessa vs.lspioneerikillat.net 

Tekstivaihtoehdot: 



LENTOTEKNIIKAN KILTA ry JÄRJESTÄÄ

LENTOTEKNIIKKAPÄIVÄT 26.-27.10.2012 KOKKOLASSA, HOTELLI KAARLESSA

Luennoitsijoiksi ovat lupautuneet:
FT Pertti Korhonen, aiheena lentokonekauppojen vastakaupat ja lentotekniikan kehitys.
INSEVL Pentti Pouttu Kauhavalta, aiheena Lentosotakoulun tulevaisuus.
INSMAJ Kari Korhonen, aiheena Ilmavoimien yhteyskone Pilatus PC 12 NG ja
INSMAJ Harri Korhonen, Hornet hävittäjän käyttö ja tulevaisuus.

Patria Aviation Hallin tehtaalta luennoitsija, aiheena NH 90 kuljetushelikopteri ja
Linnavuoren tehtaalta luennoitsija, aiheena lentomoottoreiden nykyaikaiset korjausmenetelmät.

Päivistä julkaistaan tarkempi ohjelma elokuun loppuun mennessä killan kotisivuilla
www.lentotekniikankilta.fi ja Lentoratas-lehdessä syyskuun lopussa.

Päivien kustannukset ovat yhden hengen huoneessa majoittuen 105 euroa, sisältäen perjantaipäivän
iltapäiväkahvin ja suolaisen leivonnaisen sekä illallisen. Lauantaina aamiainen.
Kahden hengen huoneessa majoittuen 90 euroa, sisältäen edellä mainitut tarjoilut.

Varauksia ottavat vastaan :
Juhani Ronumäki puh 0400-924046, sposti juhani.ronumaki@gmail.com
Pirkka Karaila, 050-4349256, sposti pkaraila@luukku.com

Lentotekniikasta kiinnostuneet joukolla mukaan, paikkoja on rajoitettu määrä!


