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1. LIITTOHALLITUKSEN ”ROAD SHOW” KIERTÄÄ

MPKL:n liittohallituksen edustaja eli kiltapiirin kummi, liittohallituksen puheenjohtaja 1.1.2012
alkaen Pauli Mikkola sekä liiton toiminnanjohtaja Henry Siikander osallistuvat kierroksellaan kil-
tapiirien syyskokouksiin. Tarkoituksena on kuunnella kiltakentän
ajankohtaisia suunnitelmia, vastata kysymyksiin killan ja liiton
yhteistoiminnasta sekä kertoa liiton kuulumiset ja tavoitteet.
Tähän mennessä edustajat ovat osallistuneet Turussa Varsinais-
Suomen kiltapiirin ja Vaasassa Vaasan kiltapiirin syyskokoukseen.
Eilen torstaina oli vuorossa Pohjois-Suomen kiltapiirin
syyskokous Oulussa.
Marraskuussa vieraillaan Porissa, Helsingissä ja Tampereella,
kun vuorossa ovat Satakunnan, Etelä-Suomen ja Pirkanmaan
kiltapiirien syyskokoukset.
Etelä-Karjalan, Kymenlaakson ja Päijät-Hämeen kiltapiirien kanssa päivämäärät odottavat var-

mistumistaan.

2. VIELÄ EHDIT ESITTÄÄ HENKILÖÄ LIITTOHALLITUKSEEN

MPKL:n liittovaltuuston syyskokous pidetään lauantaina 26.11. Vaasan kaupungin Hallintotalos-
sa. Kokouksessa käsitellään muun muassa jäsenvalinnat liittohallituksen erovuoroisten tilalle.
Erovuorossa ovat
* Jouppila Heikki, Ilmavoimien Kiltaliitto ry
* Mikkonen Matti, Karjalan Prikaatin Kilta ry
* Patrakka Marko, Sotilaspoliisi Eskadroona Lahden Kilta ry
* Tuomaranta Marjo, Varsinais-Suomen Kiltasisaret ry
Ehdotukset liittohallituksen jäseneksi vv. 2012-2013 lähetetään sähköpostitse osoitteeseen
toiminnanjohtaja@mpkl.  viimeistään maanantaina 31.10. Esityslomake löytyy liiton jäsenrekis-
teristä tai voit pyytää sen toimistolta. Lisätietoja => toiminnanjohtaja@mpkl.  tai 040 554 8862

3. MAANPUOLUSTUSJUHLA VAASASSA

Tervetuloa MPKL:n maanpuolustusjuhlaan Vaasan kaupungintalolle sunnun-
taina 27.11. Kahvitarjoilu alkaa klo 12.00 ja juhla klo 13.00.
Tumma puku / paraatipuku sekä kunniamerkit.
Katso tiedotteen liitteenä oleva alustava juhlaohjelma.
Maanpuolustusjuhlamme on kaikille avoin kansalaisjuhla, johon on vapaa pääsy.

4. MAANPUOLUSTUSJÄRJESTÖJEN JUHLA- JA SEREMONIAOPAS

Liitto on toimittanut jokaisen kiltapiirin ja killan puheenjohtajalle (= pääkilta) 167-sivuisen ja
A5-kokoisen Maanpuolustajan juhla- ja seremonioppaan. Oppaan ovat julkaisset yhteistyössä
Maanpuolustuskiltojen liitto, Maanpuolustuskoulutusyhdistys, Reserviläisliitto, Reserviläisurheilu-
liitto, Reserviupseeriliitto ja Rauhanturvaajaliitto.

Oppaassa asiantuntijat neuvovat monia erilaisia juhlakäytäntöjä:
pukeutuminen, sotilaspuvut ja niiden käyttö kotimaassa ja ulkomailla,
kunniamerkkijärjestelmä, kunniamerkkien käyttö, liput ja niiden käyttö,
paraatit ja ohimarssit, miekkaotteet, erilaiset tilaisuudet ja niiden
järjestäminen (muun muassa muistotilaisuudet, hautajaiset ja häät).
Lisäksi kirjasessa on 12 liitettä, muun muassa sotilaspukujen
kokoonpanot, järjestöjen kannettavat mitalit ja laki Suomen lipusta.
Seremoniaoppaita voi tilata lisää kiltapiirien ja kiltojen hallitusten
jäsenille. Hinta on 18 euroa. Tilaukset => toiminnanjohtaja@mpkl. 

Kiltojen jäsenet voivat ostaa opasta samaan hintaan
Maanpuolustusyhtiön (MPY) myymälästä =>
mp-myymala@maanpuolustusyhtio. , (09) 4056 2014 
tai faksi (09) 4056 2099.



5. TILINUMEROT SEPA-MUOTOISIKSI

Ensi tiistaista 1.11. alkaen pankit eivät enää hyväksy vanhoja tilinumeroita. Toimittakaa tilinume-
ronne aina kansainvälisessä SEPA-muodossa. Esimerkkeinä:
IBAN: FI07 5780 1020 0216 41 (= varsinainen tilinumero)
BIC: OKOYFIHH

6. KILTATIEDOTTAJIEN KOULUTUSPÄIVÄ

Kiltatiedottajat opiskelivat toissa lauantaina liiton
tarjoamia ilmaisia sähköisiä työvälineitä. Käyttökoulutusta
saatiin killan nettisivujen ylläpitoon mpkl. -sivuston alla 
sekä nettipohjaiseen Sebacon-jäsenrekisterijärjestelmään.
Koulutukseen osallistui 19 kiltalaista. Kouluttajina toimivat
Erkki Launiainen Soforista ja Sanna Rintamäki Avoinesta
(kuvassa oikealla, kuva: Paavo Mikkonen).

Ensi vuonna kiltatiedottajien koulutuspäivän teemana on
perinteinen printtiviestintä.

7. KOULUTUSMÄÄRÄRAHAT 2012

Lue ja ota talteen tiedotteen liitteenä oleva ohjeistus koulutusmäärärahoista vuodelle 2012.

8. KILTOJEN KUULUMISIA - HYÖDYNNÄ, OSALLISTU, POIMI VINKKI

Liiton tiedotteessa julkaistaan kiltojen ja kiltapiirien kuulumisia, tapahtumia, työprojekteja, retkiä
ym. toimintaa, josta myös muut killat voivat poimia ideoita tai joihin myös muiden kiltojen jäsenet
voivat osallistua. Katso tiedotteen ensimmäiseltä sivulta, millä viikolla seuraava tiedote ilmestyy
ja tarjoa ajoissa uutisesi sähköpostiin toimisto@mpkl. . Kuvat erikseen kera kuvaoikeuden. 

Spol Eskadroona Lahden Kilta
Kilta järjestää seminaarin, joka käsittelee vapaaehtoisuutta ensimmäisessä ja toisessa maailman-
sodassa sekä paljon keskustelua herättänyttä uutta aselakia. Seminaari on avoin kaikille aiheista
kiinnostuneille. Vielä ehdit ilmoittautua mukaan.

* Lauantai 5.11. klo 11:00, jota ennen kahvitarjoilu
* Hämeen Rykmentin kurssitalon auditorio, Hennalankatu 259, Lahti
* Ohjelma löytyy mpkl. -uutispalstalta 
* Ilmoittautumiset viimeistään maanantaina 31.10. => kurssinjohtaja Marko Patrakka,
markopatrakka@phnet. , 050 557 0761
* Seminaari järjestetään Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen kurssina. Voit ilmoittautua myös sitä
kautta.

Etelä-Suomen kiltapiiri
Kiltapiiri järjestää seminaarin ”Miten sotilas pukeutuu - historiaa ja nykyaikaa”. Kaikkien kiltojen
jäsenet ovat tervetulleita seminaariin. Etelä-Suomen kiltapiirin jäsenet ovat lisäksi tervetulleita
seminaarin jälkeen pidettävään kiltapiirin kokoukseen, jossa liiton tuleva puheenjohtaja Pauli Mik-
kola ja toiminnanjohtaja Henry Siikander kertovat liiton tulevaisuudennäkymistä.

* Seminaari lauantaina 12.11. klo 10:00-14:00
* Päällystökerho, Suomenlinna
* Lautta Kauppatorilta klo 9:40
* Paluulautat klo 14:00, 14:40, 15:40 ja 16:20
* Mielenkiintoisia esityksiä, kahvi- ja lounas-
tarjoilu
* Ei osallistumismaksua
* Seminaarin jälkeen kiltapiirin sääntömääräinen
syyskokous noin klo 14:30 - 16:00
* Ilmoittautumiset 10.11. mennessä =>
sami.kesajarvi@helsinginsotilaspoliisikilta. 



Helsingin Laivastokilta
Huhtikuussa 2012 KL Matti Kurjen (Ex HMS Porlock Bay) tulosta
Suomeen on kulunut 50 vuotta. Kilta on sopinut SlMepan komen-
tajan, kommodori Markus Aarnion kanssa, että Matti Kurjen vete-
raanit ovat tervetulleita Upinniemeen tiistaina 24.4.2012. Tarkoitus
on tutustua varuskuntaan ja nykypäivän koulutukseen. Kerholla on
suunnitelmissa järjestää illallinen. Sanaa saa levittää, sillä kaikkien
kiltojen Matti Kurki -veteraanit ovat tervetulleita daameineen.
Lisätietoja voit kysyä alla mainituilta. Kilta toivoo myös, että kaikki
kiinnostuneet ilmoittautuvat jo mahdollisimman pian =>
* Ilkka J Ignatius, ijignati@luukku.com tai 040 505 0685 Roger Smith
* Hannu Kajanne, hannu.kajanne@luukku.com tai 040 533 5141 1927-2011
* Pertti Suominen, p.p.suominen@kolumbus.  tai 0400 795 914

Kuvassa yllä on kesällä 2011 edesmennyt Roger Smith, todellinen herrasmies, joka astui Royal
Navyn HMS Porlock Bay fregatille 17-vuotiaana. Uusi alus purjehti tuolloin Caribialla ja New-
foundlandin alueella. Smith kirjoitti kokemuksistaan kirjan ”Shipshave and Bristol Fashion”, joka
ilmestyi 2007. Suomalaiset Matti Kurjen -veteraanit ehtivät tavata Roger Smithin neljästi, joista
kahdesti Suomessa: Helsingissä 2004 ja Turussa 2007. Kilta toimitti elokuiseen siunaustilaisuu-
teen Warwickiin kukkatervehdyksen.

JR 56-60 Kilta ry
Kilta on avannut omat nettisivut osoitteessa
www.jr56jajr60. . Sivuille pääset mpkl. -sivustolla killan 
kohdalla olevasta linkistä.
Sivuilta löydät esimerkiksi kuvaukset JR 56:n ja JR 60:n
sotatiestä linkkeineen ja kuvineen sekä kuvaukset killan
kustantamista kirjoista. Sivuilta löytyy myös JR 56 sota-
tiehen liittyviä karttoja, lyhyitä videotallenteita sekä
veteraanien äänitiedostoja. Käy tutustumassa aineistorikkaisiin sivuihin.
Killasta kerrotaan myös, että JR 56 historiateoksesta on otettu lisäpainos, katso tiedotteen liite.
Tiedotteen liitteenä on myös esittely jalkaväkirykmenttien 56 ja 60 sotaretki -DVD-tallenteesta,
jonka on käsikirjoittanut ja toteuttanut Jouko Nummela.

Rannikkojääkärikilta
Kilta kutsuu konserttiin ”Talvisodan muistoja ja adventin lauluja” tulevana
sunnuntaina 30.11. Upinniemen Merikappeliin. Katso tarkempi info
tiedotteen liitteestä.

Porin Rykmentin - Porin Prikaatin Kilta
Kilta toimii tarvittaessa vaikka metsänhoitajana. Kahdeksan kiltalaista kävi
tekemässä katselmuksen Porissa muisto- ja nimikkometsän luonnonkauniilla
ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaalla Ruissalon saarella. Tämä on ollut tapa jo kolme
vuotta. Muutama viikko sitten kiltalaiset istuttivat kuusi
uutta, noin miehenmittaista tammentainta Ruissalon
kamaraan. Raimo Salo killan hallituksesta oli hankkinut
taimet ja tykötarpeet.
Kiinnostuneille vierailijoille kerrottakoon, että killan vaa-
lima tammimetsikkö sijaitsee Honkapirtin, Vienan Karja-
lan Uhtuan korvista tuodun rakennuksen, läheisyydessä.
”Killan tammimetsä on perustettu 41 vuotta sitten. Sen
hoito pääsi välillä unohtumaan pahan kerran, mutta nyt
toimitaan taas kotomaan metsäluonnon hyväksi”, killasta

kerrotaan.

9. MOTIN TALON KOKOUSTILAT

Maanpuolustusjärjestöjen kokoustilat, joiden sisäänkäynnit ovat osoitteissa Döbelninkatu 2 ja
Töölöntorinkatu 2, varataan aina Maanpuolustusyhtiön numerosta (09) 4056 2010. Tästä nume-

rosta varataan nykyään myös kuudennen kerroksen kokoustila.



10. HANKI AITO JUNKERS-MERKKI JA AUTAT VETERAANEJA

Sotiemme Veteraanit -varainhankinnan syksyn myyntikampanjatuotteena on aito Junkers-merk-
ki, joka on taottu vuonna 1944 Liperin Rauvanlahteen syöksyneestä JK-254 -pommikoneesta.
Jokainen merkki on yksilö, toista samanlaista ei ole. Junkers-merkki myydään kauniissa ilmailu-
aiheisessa pakkauksessa.
Junkers-merkin voit lunastaa omaksesi 25 eurolla R-kioskeista
kautta maan sekä Sotiemme Veteraanit verkkokaupasta netti-
osoitteesta www.sotiemmeveteraanit. 
Junkers-merkin tuotolla tuetaan sotiemme veteraanien, leskien
ja puolisoiden sekä sotaleskien kotona asumista.

Suomen sotiin vuosina 1939-1945 osallistuneita sotiemme
veteraaneja on elossa lähes 50.000. Heistä 8.300 on sodassa
vammautuneita. Rintamalla erilaisissa tehtävissä olleita naisia
on elossa 19.000 ja sotaleskiä 800. Sotiemme Veteraanit
-varainhankinnassa ovat mukana kaikki veteraanijärjestöt:
Sotainvalidien Veljesliitto, Suomen Sotaveteraaniliitto, Rintamaveteraaniliitto, Rintamanaisten
Liitto ja Kaatuneitten Omaisten Liitto. Sotiemme veteraanit kiittävät!

Aito Junkers-merkki on uniikki ilmailuhistorian tuote
Heinäkuussa 1944 ilmavoimien Junkers 88 -pommikone lähti Joensuun Onttolan kentältä yh-
dessä muun pommituslentolaivue 44:n kanssa kohti Tali-Ihantalaa tavoitteena ilmatuen antami-
nen suomalaisille taistelijoille. Kesken tehtävän kone syöksyi Liperin Rauvanlahteen. Vuonna
2008 kone nostettiin mittavan operaation saattelemana järven pohjasta. Tuolloin syntyi ajatus
siitä, että koneen museaalisesti arvoton materiaali annettaisiin yleishyödylliseen käyttöön. Sit-
temmin Puolustusministeriö oikeutti Keski-Suomen Ilmailumuseon lahjoittamaan museaalisesti
arvottoman materiaalin hyödynnettäväksi edelleen sotiemme veteraanien hyväksi tehtävään
varainhankintaan. Nyt JK-254 -pommikoneen alumiinia on kaikkien saatavilla.

11. MITÄ ON HYVÄ ASETURVALLISUUS?

Muistathan seurata netistä otakantaa. -sivustolla aukeavaa aseturvallisuuteen liittyvää kansa-
laiskyselyä. Kysely on luvattu avata vielä loppusyksyn aikana.
Sisäministeri Päivi Räsäsen työryhmän järjestämä kuulemis- ja keskustelutilaisuus oli 27.9. Sen
aineistot löytyvät ministeriön sivulta. Linkki aineistoihin löytyy myös mpkl. -uutispalstalta päivä-
määrällä 29.9.

12. TURVALLISUUS JA PUOLUSTUS 2012

Kuudennet kansainväliset turvallisuus- ja puolustusalan erikoismessut
järjestetään 27.-29.9.2012 Lahden Messukeskuksessa. Laita kalenteriisi ja
tule ihmeessä paikan päälle. Maanpuolustuskiltojen liitolla on tapahtumassa
oma messuosasto. Seuraa netissä www.lahdenmessut. /tupu2012 

13. PV:N PUTE PIRISEE

* Utin Jääkärirykmentin Helikopteripataljoonan syksyn pimeälentoharjoitukset alkavat ensi vii-
kolla. Harjoituskauden lennot keskittyvät pääosin noin 50 kilometrin säteelle Utin lentokentästä.
Osa lennoista suuntautuu Kotkan, Loviisan ja Helsingin läheisille rannikko- ja merialueille. Len-
tokausi NH90-kuljetushelikoptereilla ja MD500-kevythelikoptereilla on 24.10.-24.11. maantaista
torstaihin klo 16-24. Koulutuksessa käytetään ajoittain matalaa lentokorkeutta ja tehdään myös
maastolaskuja. Lentojen aikana pyritään välttämään taajaan asuttuja alueita.
* Kuntoliikuntaliitto on valinnut Suomen tärkeimmän henkilöstöliikuntapalkinnon, Suomen Aktii-
visin Työpaikka -kilpailun voittajaksi Suomen puolustusvoimat. Palkintoa vastaanotti puolustus-
voimien henkilöstöpäällikkö, kontra-amiraali Antero Karumaa. Vuosittain jaettavalla tunnustuk-
sella halutaan edistää henkilöstöliikuntaa ja tukea työyhteisöjen hyvinvointia liikunnan keinoin.
Puolustusvoimat on pyrkinyt esimerkillään vaikuttamaan yhteiskunnallisesti kansalliseen liikun-
takasvatustyöhön. Tunnuslauseellaan ”Suomen suurin kuntokoulu” puolustusvoimat on haasta-
nut muun yhteiskunnan mukaan kansalaisten kuntotalkoisiin. Puolustusvoimat toimii läheisessä
yhteistyössä liikunta-alan tutkimus- ja kehittämisyksiköiden sekä keskusjärjestöjen kanssa.



* Tampereen yliopiston Työelämän tutkimuskeskus teki keväällä puolustusvoimien henkilöstölle
ja varusmiehille tasa-arvokyselyn, jolla haluttiin saada kokonaiskuva tasa-arvotilanteesta. Tut-
kimuksen ensimmäinen raportti käsittelee palkattua henkilöstöä. Kyselyyn vastasi noin 8.000
työntekijää. Vastausprosentti oli 54. Tulosten mukaan tasa-arvotilanne puolustusvoimissa vastaa
muita työpaikkoja Suomessa. Raportti on luettavissa puolustusvoimat. -sivuston tiedotteissa 
päivämäärällä 18.10.
* Suomi on juuri tehnyt Venäjälle arviointikäynnin, jonka tarkoituksena oli tarkistaa sotilaallisessa
tiedonvaihtoilmoituksessa vuosittain raportoitavien tietojen oikeellisuus ja edistää avoimuutta ja
luottamusta Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön (ETYJ) sopimusmaiden välillä. Suoma-
laiseen arviointiryhmään kuului kolme henkilöä. Ryhmän johtajana oli eversti Sakari Wallinmaa.
Arviointikäynti perustuu Wienin asiakirjan 1999 määräyksiin, jonka Suomi on allekirjoittanut.
ETYJ-valtiot tekevät vuosittain yli 70 arviointikäyntiä, joista Suomi tekee yhden. Suomeen teh-
dään vuosittain kaksi arviointikäyntiä ja ne kohdistuvat lennostoihin.

14. VÄRIKKÄÄT KENRAALIT & SATA SOTAKOHTALOA - KIRJATARJOUKSIA

Värikkäät kenraalit - Sankaritekoja ja skandaaleja
Gustav Hägglund, Pasi Jaakkonen ja Matti Simula
~ 300 sivua, mv-valokuvia
Otavan myymälä- ja nettihinta 31,40e => kiltatarjous nyt 23,00e
Kenraaliksi on vaikea päästä. Suomessa siihen on yltänyt itsenäisyyden aikana 351 valioupsee-
ria. Tähän kirjaan heistä on valittu valovoimainen otos: Woldemar Hägglund, Karl Fredrik Wilka-
ma, Aarne Sihvo, Kurt Martti Wallenius, Vilho Petteri Nenonen, Paavo Talvela, Erik Heinrics, Len-
nart Oesch, Einar Vihma, Jarl Lundqvist, Yrjö Keinonen, Ensio Siilasvuo, Adolf Ehrnrooth, Lauri
Sutela ja Aimo Pajunen. Kirjassa painotetaan kunkin kenraalin elämän ja uran historiallisesti
merkittävintä jaksoa. Samalla piirtyy ilmeikäs kuva Suomen puolustusvoimien kehityksestä ja
monista Suomen lähihistorian tärkeistä käännekohdista. Verevät välähdykset ja anekdootit kerto-
vat omaa värikästä kieltään kenraalien vaiheista. Kenraali Gustav Hägglund on valinnut kirjassa
esiteltävät kenraalit. Pasi Jaakkonen on Ilta-Sanomien toimittaja ja Matti Simula on politiikkaan
erikoistunut vapaa toimittaja.
Tilauksiin lisätään lähetyskulut 5,00e tilausmäärästä riippumatta.
Tarjous on voimassa marraskuun loppuun.

Sata sotakohtaloa
John Lagerbohm
~ 210 sivua, 235x225mm, mv-kuvitus
Otavan myymälä- ja nettihinta 41,20e => kiltatarjous nyt 30,00e
Kirja on läpileikkaus suomalaisista sotakohtaloista, rivimiehestä Rytiin, sotaorvosta Siperian
vankiin. Suomalaisten kohtaloista kertovan kirjan jokaisella aukeamalla on kiinnostava sota-ajan
kuva, johon viereisen sivun pohdiskeleva tositarina sukeltaa. Teoksessa on merkittävä rooli myös
arvostettujen ja tunnettujen suomalaisten henkilökohtaisilla, heille tärkeään sotakohtaloon liittyvil-
lä kirjoituksilla. Omakohtaiset kokemukset tuovat sodan muistot lähelle ja ymmärrettäviksi. John
Lagerbohm on vapaa toimittaja ja lähihistorian tutkija. Hän on ollut kirjoittajana teoksissa Me
olimme nuoria sotilaita ja Me puolustimme elämää.
Tilauksiin lisätään lähetyskulut 6,00e tilausmäärästä riippumatta.
Tarjous on voimassa 24.12. asti.

Tilaukset suoraan Otavasta => Ritva Kytöhonka, 0400 848 242, ritva.kytohonka@otava. 
Kuvat: www.otava. 

LOKAKUUN LOPPUKIRIIN ”TUNTI LISÄÄ”

Olemmeko viikonloppuna tunnilla rikkaampia? No emme, mutta koska emme ole laittaneet aika-
kultaa velkasaneeraukseen, lunastamme takaisin keväällä lainatun tunnin. Ilman korkoja.
Muistathan siirtää kelloasi tunnilla siihen suuntaan, jossa juhannus on lähem-
pänä. Suosittelen ehdottomasti myös kiireetöntä piipahdusta kirjamessuilla,
jossa muun muassa Maanpuolustuskorkeakoululla on oma osastonsa (7n17).
Mene ihmeessä katsastamaan uutuudet ja tekemään tarjouskorin löytöjä.
Lyhyestä virsi kaunehin, siispä lokoisaa ja lukuisaa

kiltaviikonvaihdetta,

t. Inga



Määräpäivä = pitää olla perillä liiton toimistolla

Lokakuu 2011
lokakuu => Liittohallituksen ”Road Show” kiertää = Osallistumiset ja esitykset

kiltapiirien syyskokouksissa
pe 27.10. Liittohallituksen kokous Döbelninkadulla
ma 31.10. Liittohallitukseen henkilöesitysten määräpäivä

Marraskuu 2011
la 26.11. Liittovaltuuston syyskokous Vaasassa
su 27.11. Maanpuolustusjuhla Vaasassa

Joulukuu 2011
pe 16.12. Liittohallituksen kokous Döbelninkadulla
su 27.11. Maanpuolustusjuhla Vaasassa

Tammikuu 2012
su 15.1. Valtiollisten kunniamerkkiehdotusten määräpäivä
pe 27.1. Liittohallituksen järjestäytymiskokous
la 28.1. Turvallisuuspolitiikan seminaari Santahaminassa

Maaliskuu 2012
la 31.3. Kilta-ansiomitaliehdotusten määräpäivä

Huhtikuu 2012
su 15.4. Kiltaristiehdotusten määräpäivä (myönnetään 4.6.)

Syyskuu 2012
27.-29.9. Turvallisuus ja Puolustus 2012 -messut Lahdessa

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 €

Liiton tarjoamat työvälineet hyötykäyttöön!
Killan avainhenkilö, muistathan hyödyntää liiton tarjoamat ilmaiset ohjelmistotyövälineet. Ota yhteyttä toimistolle, kun
haluat ottaa käyttöön nettipohjaisen Sebacon-jäsenhallintarekisterin tai aktivoida killan näkyvyyden liiton kotisivujen alla.
Saat toimistolta käyttäjämanuaalin sekä tunnukset.

Maanpuolustuskiltojen liitto ry
Toimintakalenteri



MAANPUOLUSTUSKILTOJEN LIITON

VALTAKUNNALLINEN MAANPUOLUSTUSJUHLA

VAASAN KAUPUNGINTALOLLA,

SENAATINKATU 1

su, sö 27.11.2011

FÖRSVARSGILLENAS FÖRBUNDS

RIKSOMFATTANDE FÖRSVARSFEST

STADSHUSET I VASA STAD,

SENATSGATAN 1

Tumma puku / paraatipuku ja kunniamerkit

Mörk kostym / paraduniform och hederstecken



13:00 Maanpuolustusjuhla, försvarsfest
Juhlan juontaja, kulttuurituottaja
Festens konferencier, kulturproducent

Erkki Mendelin

Liput saapuvat, flaggorna anländer
Lippufanfaari, flaggfanfar

Pro Patria
Maanpuolustuskiltojen liiton kunniamarssi
Försvarsgillenas förbunds hedersmarsch
Pohjanmaan Sotilassoittokunta
Österbottens Militärmusikkår
kapellimestarina ylil, kapellmästare preml Sami Salmivuori

Tervehdyssanat, hälsningar
Vaasan kaupunki, Vasa stad
Valtuuston pj., kaupunkineuvos, stadsfullm. ordf., stadsrådet Håkan Nordman
Puolustusvoimat, Försvarsmakten
Sotiemme veteraanit, Krigsveteranerna
Kamarineuvos, kammarrådet Veikko Kurkiala

Konsertti, konsert
Pohjanmaan Sotilassoittokunta
Österbottens Militärmusikkår

Juhlapuhe, festtal
Valtiosihteeri, statssekreterare
Marcus Rantala

Kuula-opisto, Kuula-institutet
Toivo Kuula (Eino Leino), Aamulaulu
Heikki Sarmanto (Eino Leino), Meri Kuutamolla
Emma Backman, laulu, sång
Cecilia Nordqvist, piano

Huomionosoitukset, utmärkelser
Maanpuolustuskiltojen liiton puheenjohtaja,
Försvarsgillenas förbunds ordförande
Teollisuusneuvos, industrirådet Erkko Kajander



Runosikermä ja musiikki, dikter och musik
Runonkulkijat ja Kuula-opisto
Diktvandrarna och Kuula-institutet

Leo Madetoja, Valse op. 34 n:o 4, Tarmo Rajamäki, piano
Viljo Kajava, Lapsuus, Arja Koukku
Ellen Niit, Äidin ääni, Airi Ropponen-Lindroos
Toivo Kuula, Pikku Gavotti op. 3 b
 Maisa Saari, vl
 Marie Pallard, vlc
 Antti Hatanmaa, pf
Ellen Niit, Kodit kasvavat kodeiksi, Tytti Hyttilä-Huhta
Marja-Liisa Vartio, Lapsen uni, Hertta Mauriala
Oskar Merikanto, Valse lente op 33
 Maisa Saari, vl
 Marie Pallard, vlc
 Antti Hatanmaa, pf

Päätössanat/Avslutningsord
Maanpuolustuskiltojen liiton tuleva puheenjohtaja 1.1.2012
Försvarsgillenas förbunds blivande ordförande 1.1.2012
Toimitusjohtaja, verkställande direktör Pauli Mikkola

Maamme laulu, Vårt land

Liput poistuvat, flaggorna förs ut



Koulutusmäärärahat 2012

Maanpuolustuksen Tuki ry (MPT) jakaa maanpuolustusjärjestöille MPKL, RES, RUL, NVL vuonna 2012
koulutukseen tarkoitettua määrärahaa.

Määräraha on tarkoitettu

- Sotilaallisia valmiuksia palvelevaan koulutukseen
- Varautumisen ja turvallisuuden koulutukseen

Kurssien tunnusmerkit

Sotilaallisia valmiuksia palveleva koulutus

1. MPK esittää ja puolustusvoimat hyväksyy kurssin.
2. Kurssilla on selkeät koulutusvaatimukset ja tavoitteet.
3. Kohderyhmä on määritelty.
4. Kestää vähintään kahdeksan tuntia. Tuntimäärä voi muodostua useammasta osasta.
5. MPK laatii suunnitelman.
6. MPK toteuttaa koulutuksen omalla henkilöstöllään.
7. Kurssin jälkeen osallistujat arvioivat tapahtuman.
8. Osallistujien nimet on oltava koulutusjärjestelmässä.

Varautumisen ja turvallisuuden koulutus

1. Koulutus palvelee selkeästi yhteiskunnan varautumista tai valmiutta.
2. MPK esittää kurssin pidon tai ulkopuolinen tilaa sen.
3. Kestää vähintään kahdeksan tuntia. Voi muodostua useammasta osasta.
4. MPK suunnittelee ja järjestää koulutuksen.
5. Kurssista peritään yleensä kurssimaksu. Se voi olla maksuton silloin, jos tilaaja maksaa koulutuksesta
aiheutuneet kustannukset.
6. Sopimalla sotilasviranomaisen kanssa voidaan koulutettavalle myöntää korvaavia kertausharjoitus-
vuorokausia.
7. Osallistujien nimet on oltava koulutusjärjestelmässä.
8. Kurssin jälkeen tilaaja arvioi tapahtuman.
9. Kurssin jälkeen osallistujat arvioivat tapahtuman.

Koulutusmäärärahoista ei makseta alla mainittuja koulutustilaisuuksia:

Muu toiminta
Muuhun toimintaan kuuluvat sellaiset tapahtumat, jotka eivät täytä kurssille asetettuja vaatimuksia kes-
tonsa eivätkä sisältönsä puolesta. Ne voivat olla ulkopuolisen tilaamia lyhyitä tilaisuuksia tai MPK:n
omalle organisaatiolle tarkoitettuja tapahtumia.

Näitä ovat muun muassa

- liikuntatapahtumat
- testit
- luennot (kesto enintään 3 tuntia)
- tutustumiskäynnit
- palkitsemistilaisuudet (oma organisaatio)
- MPK:n toiminnan esittely
- paraatit
- kokoukset
- yksittäisen tapahtuman suunnittelupalaveri
- iltahartaudet
- lipunnostot ja - laskut
- varusmiesinfot



- veteraanitilaisuudet
- seppeleenlaskut
- messut
- markkinat

JÄRJESTÖJEN MAANPUOLUSTUKSEN TUKI RY:N (MPT) TUELLA OSTAMIEN KOULUTUSPAL-
VELUIDEN TOTEUTUSPERIAATTEET VUONNA 2012

1. Maanpuolustuksen Tuki ry kohdentaa tuen kyseisille järjestöille, jotka ottavat sen huomioon talousar-
viossaan.

2. Palveluiden (kurssien) suunnittelu liitetään osaksi MPK:n koulutuksen suunnittelurytmiä siten, että
järjestöjen edustajat (aluetasolta) ottavat yhteyttä MPK:n koulutus- ja tukiyksiköiden päällikköön huhti-
toukokuussa ja he sopivat seuraavista asioista: (vuosi 2012 on siirtymäaikaa!)

a. koulutuksen aihe ja koulutuksen tavoitteet
b. ajankohta ja paikka
c. osallistujamäärä
d. kouluttajajärjestelyt
f. ulkopuolelta tarvittava tuki (puolustusvoimat)
e. talousarvio (tavoitteena 0-budjetti)

- menot
- tulot
1. järjestön maksama osuus (MPT:n tuesta)
2. mahdollinen kurssimaksu
3. mahdolliset muut tulot.

(Mikäli koulutustarvetta ilmenee myöhemmin, se voidaan liittää suunnitelmaan mahdollisuuksien mu-
kaan)

3. Koulutus- ja tukiyksikkö liittää kurssin omaan vuoden 2012 suunnitelmaan.

4. Kurssin suunnittelu tehdään yhdessä ko. järjestön kanssa sovitulla tavalla.

5. Kurssilaiset ilmoittautuvat kurssille MPK:n koulutuksenohjausjärjestelmässä.

6. Koulutus- ja tukiyksikkö hallinnoi kurssia MPK:n koulutuksenohjausjärjestelmässä.

7. Koulutus- ja tukiyksikkö toteuttaa kurssin yhdessä ko. järjestön kanssa sovitulla tavalla.

8. Koulutus- ja tukiyksikkö toteuttaa kurssin taloudenpidon.

a. koulutus- ja tukiyksikkö huolehtii siitä, että kurssin talousarvio pätee, mikäli budjetti ylittyy, toimenpi-
teistä sovitaan järjestön kanssa
b. kurssiin kohdistuvat laskut lähetetään keskustoimistoon, joka maksaa ne osana MPK:n taloudenpitoa
c. mahdolliset kurssimaksut ja muut tulot maksetaan MPK:n tilille.

9. Koulutus- ja tukiyksikkö laskuttaa järjestöä menojen ja tulojen perusteella 0-summa periaatteen mu-
kaisesti.

10. Järjestö maksaa laskun eräpäivään mennessä MPK:n tilille.

11. Järjestöt tekevät selvityksen MPT:lle tuen käytöstä vuoden 2013 alussa.



JALKAVÄKIRYKMENTTI 56:N HISTORIATEOKSESTA

UUSINTAPAINOS

Sodanaikaisen rykmenttimme otsikossa mainittu historiateos on ollut pitkään yli toistakymmentä

vuotta loppuunmyyty. Nyt olemme ottaneet tästä uuden lisäpainoksen, mikä valmistui tämän

vuoden heinäkuussa.

Kirjaa voi tilata nettisivustomme kautta www.jr56jajr60.fi

Jalkaväkirykmentti 56 1941-1944

ISBN 952-90-1336-1

Painettu: 1989

Kirjoittaja: Kaino Tuokko

Hinta: 30,00 euroa / KPL







 

 

 

 

Rannikkojääkäripataljoonan perinneyhdistys ry. ja Rannikkojääkärikilta ry. kutsuu 
Teidät Talvisodan alkamisen vuosipäivänä Upinniemeen. 

 

TALVISODAN MUISTOJA JA ADVENTIN LAULUJA – 
KONSERTTIIN 

Kaaderilaulajat  

solistina sopraano Sanna Nuutinen 

johtaa Matti Orlamo 
 

Upinniemen Merikappeli 30.11.2011 klo. 19.00 – 21.00 

Glögitarjoilu alkaen klo 1800 

 

 

 

 

 

 

Käsiohjelma 5 euroa. 

 

Ilmoittautuminen tapahtumaan 28.11. mennessä osoitteessa: https://merikappeli.com.  

Merikappeli sijaitsee sotilasalueella ja jokaisella tulijalla tulee olla asianmukainen vierailulupa.  Ilmoittautuminen 
oikeuttaa pääsyyn Upinniemen varuskuntaan. Saapuessanne varuskunnan portille ilmoittakaa liikennevartiolle 

osallistuvanne konserttiin ja esittäkää pyydettäessä henkilöllisyystodistus. 

Upinniemen Merikappeli 
Upinniemen Rantatie, 02470 Upinniemi 
 

Tilaisuuden järjestävät: 
Rannikkojääkäripataljoonan perinneyhdistys ry 
Rannikkojääkärikilta ry   

https://merikappeli.com/

