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1. MPKL JOENSUUSSA 24.-25.11.
Liittovaltuuston kokous
Maanpuolustuskiltojen liittovaltuusto kokoustaa Joensuussa Pohjois-
Karjalan prikaatissa lauantaina 24.11. Kutsu ja kokousmateriaali on
lähetetty liittovaltuuston jäsenille.
Lisätietoja => toiminnanjohtaja@mpkl.  tai 040 554 8862. 

Kokouksen asialistalla on myös henkilövalintoja. Liittohallituksesta ovat
erovuorossa:
* Boström Per-Elof, Vaasan kiltapiiri
* Hakkarainen Arno, Suomenlinnan Rannikkotykistökilta
* Suhonen Seppo, Pohjan Pioneerikilta ja
* Yrjönsalo Heimo, Autojoukkojen Helsingin Kilta

Lisäksi valitaan yksi jäsen yhdeksi vuodeksi (2013) Marko Patrakan
siirryttyä liittohallituksen 1. varapuheenjohtajaksi.

Maanpuolustusjuhla
MPKL:n perinteinen valtakunnallinen maanpuolustusjuhla on Joensuun
yliopiston Carelia-salissa sunnuntaina 25.11. Katso tarkempi info tie-
dotteen liitteestä. Juhlan ohjelma lisätään mpkl. -tapahtumiin lähempä-
nä ajankohtaa.

2. LIITTOJEN VÄLINEN YHTEISTYÖ

Maanpuolustusjärjestöjen RES, RUL ja MPKL välisen yhteistyön kehit-
täminen etenee. Palaamme asiaan tulevissa tiedotteissa.

3. PUOLI TUNTIA MAAMME SANKAREILLE

Liitolla on perinteiseen tapaan jouluaattona kunniavartiovuoro Hieta-
niemen sankarihaudoilla. Vuoromme on klo 14:30-15:00. Jos haluat
osallistua tähän arvokkaaseen tehtävään, ilmoittaudu viimeistään maa-
nantaina 10.12. => toimisto@mpkl.  tai 040 554 8805. 
Kunniavartioon mahtuu max. 12 henkilöä ja parillinen määrä.
Lähetämme tarkemman ohjeistuksen kunniavartioon osallistuville.
HUOM. Liiton vartiovuorossa asuna on yhtenäinen tumma siviiliasu.

4. TURPO 2013: PUOLUSTUS 2020-30

MPKL:n perinteisen turvallisuuspoliittisen seminaarin aihe on puolustus
vuosina 2020-30. Seminaariohjelmaa työstetään parhaillaan. Julkis-
tamme ilmoittautumisohjeet liiton seuraavassa tiedotteessa. Älä siis
ilmoittaudu vielä.
HUOM. Seminaarin päivämäärä on muuttunut. Laita jo kalenteriisi Tur-
po 2013 -merkintä lauantaille 2.2.2013.
Seminaariin voivat osallistua Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen
(MPK) jäsenyhdistyksen jäsenet. Seminaari maksaa osallistujille 20
euroa. Pitopaikka on tuttuun tapaan Santahamina, Maanpuolustuskor-
keakoulun luokkarakennuksen auditorio.

5. MPKL 50 VUOTTA

Maanpuolustuskiltojen liitto viettää ensi vuonna puolen vuosisadan
juhlavuottaan. 50-vuotisjuhla järjestetään Helsingin yliopiston
juhlasalissa perjantaina 19.4.2013. Juhla on avoin kiltojemme jäsenille.
Laita jo merkintä kalenteriisi ja seuraa lisätietoja liiton tiedotteista, netti-
sivuilta ja lehti-ilmoittelusta lähempänä ajankohtaa.

Toimisto tiedottaa

1.

4.



6. KILTATIEDOTTAJAT KOULUTTAUTUIVAT HÄMEENLINNASSA

Kiltatiedottajat saivat lokakuisena lauantaina Hämeenlinnan hotelli
Vaakunassa virikkeitä viestintään ja kielen kiemuroihin. Koulutuspäivän
teemana oli tänä vuonna perinteinen printtiviestintä. Osallistujia oli kah-
deksasta killasta ja palautteiden perusteella voimme iloita onnistunees-
ta ja hyödyllisestä päivästä. Vuoropuhelu kouluttajien ja osallistujien
kesken oli ilahduttavan aktiivista ja antoisaa. Kiitosta tulikin siitä, ettei
päivä mennyt läpi kalvosulkeisina vaan yhdessä keskustellen ja yhdes-
sä tehden. Parhaiten opimme toinen toisiltamme. Lämmin kiitos kaikille
osallistujille sekä asiantunteville kouluttajille.
Ensi vuonna kiltatiedottajien koulutuspäivän teemana on sähköinen
viestintä. Toivomuksia koulutuksen sisällöstä voi lähettää sähköpostiin
toimisto@mpkl.  (koulutuspäivän kuvat: ikh) 

(

7. SYYRIAN SYVÄT HAAVAT

Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunta (MTS) järjesti toissapäi-
vänä Säätytalolla seminaarin ”Syyrian syvät haavat”. Seminaarissa
käsiteltiin muun muassa alueen humanitäärisen katastro n syvenemis-
tä ankaran talven lähestyessä, kasvavaa pakolaisvirtaa sekä paljon
puhuttavaa aihetta maan kemiallisista asevarastoista. Alustajina semi-
naarissa olivat professori Hannu Juusola Helsingin yliopistolta (kuva
oikealla) sekä Suomen Syyrian-suurlähettiläs Harri Mäki-Reinikka,
everstiluutnantti Juha Mäkelä Maanpuolustuskorkeakoulun starategian
laitokselta sekä toimittaja Rauli Virtanen (alakuvassa vas. lukien).
MTS:n seminaaritarjontaan voi tutustua netissä www.defmin. /mts

(kuvat: ikh)

Viestinnän moniammattilainen Juha Aal-
tonen TK-Tiedotuskillasta sai osallistujat
innostumaan mukaansatempaavalla esi-
tyksellään ulkoisen viestinnän haasteis-
ta, tavoitteista, työkaluista, keinoista ja
mediasuhteista.

Kielenhuollon kouluttaja Taina Ruottinen (va-
semmalla) Sanataika Ky:stä kartoitti kirjoittajan
kieliopillisia kompastuskiviä. Osallistujat saivat
häneltä mukaansa hyödyllisen tiivistelmän ”käsi-
kassaraksi” kirjoitushetkiin.

Koulutuksen workshopissa suunniteltiin
parityönä Juha Aaltosen opastuksella
valinnan mukaan joko lehdistötiedote,
lehtiartikkeli tai vuosikello (=viestintä-
suunnitelma).



8. LUNASTA MOTTIMERKKI JA VETERAANI KIITTÄÄ

Sotavuosina 1942-1944 suomalaiset hakkasivat talkoilla polttopuita yli 3,4 mil-
joonaa halkomottia, jotta ankarasta polttopuupulasta selvittiin. Yhden kuution
halkomotin teosta sai tunnustukseksi rautaisen kirvesmerkin. Neljästä motista
sai hopeisen ansiomerkin, kuudestatoista kultaisen ja 48 motista suurkir-
vesmerkin. Mottimerkki on taottu alkuperäisen kirvesmerkin mukaan. Merkin
myyntituotto käytetään itsenäisyytemme puolesta taistelleiden hyväksi.
Merkin koko on 16 x 11 mm ja siinä on takana pinssikiinnitys. Se sisältää nik-
keliä, joten herkimmät voivat saada suorassa ihokosketuksessa allergiareak-
tioita.
Tätä 25 euron hintaista mottimerkkiä myyvät muun muassa R-kioskit kautta
maan. Netissä voit ostaa sen osoitteesta www.veteraanit. 

Etelä-Karjalan kiltapiiri
Kiltapiirin syyskokous on tiistaina 20.11. klo 18 Lappeenrannassa Rakuuna-
mäen sotilaskodilla. Tervetuloa kiltapiirin killat.
Lisätietoja => taisto.aalinniemi@saunalahti.  tai 040 828 1830. 

Porin Seudun Tykistökilta
Miten meneillään oleva puolustusvoimauudistus vaikuttaa vapaaehtoiseen
maanpuolustustyöhön? Veljeskiltalaiset sekä Satakunnan kiltapiirin edustajat
ovat tervetulleita Poriin luentotilaisuuteen, jossa Maanpuolustuskoulutusyhdis-
tyksen (MPK) puheenjohtaja Juha Korkeaoja luennoi kiltatyöhön sekä reservi-
läisjärjestöihin ja -yhdistyksiin kohdistuvista muutospaineista.
* Länsi-Suomen Osuuspankin pääkonttorin kokoustilat
* os. Mikonkatu 4 C, 3.krs, Pori
* keskiviikko 7.11. klo 18.30.
Tilaisuuden järjestää Porin Seudun Tykistökilta yhdessä Osuuspankin kanssa.
Luennon jälkeen yleisö voi esittää aiheeseen liittyviä kysymyksiä.
”Tule mukaan ja tuo naapurisikin”, killasta tervehditään.
Ilmoittautumiset => porinkilta@gmail.com
Lisätietoja =>
Kalevi Virtanen, 044 2100 572 ja Pertti Onniselkä, 0500 590 409.

Turun Rannikkotykistökilta
50-vuotisjuhlaansa valmistautuva kilta vieraili Turun Pansiossa miinamuseos-
sa, jonka näyttely yllätti monipuolisuudellaan ja laajuudellaan. Kolmisenkym-
mentä kiltalaista seurasi kiinnostuneena erinomaisen oppaan, komentaja evp.
Eero Auvisen isännöimää kierrosta ja esitystä. Kuvat alla osoittavat, että lähes
kaikilla osallistujilla oli killan 50-vuotisjuhlalippis päässään.
Turusta kantautuu suosittelut muillekin killoille lähteä tutustumaan miinamuse-
oon. Kuvat alla: Jukka Rainer Kulo.

Killat ja kiltapiirit kertovat



Kiltojen yhteistyötä
JR56/60 Kilta, Selkämeren Rannikkokilta, Rauman Seudun Tykistökilta ja
Porin Rykmentin - Porin Prikaatin Kilta kehittävät kiltayhteistyötä, jonka
tavoitteena on järjestää mielenkiintoisia yhteistilaisuuksia. Yhden killan jä-
senistä kun ei aina välttämättä saa riittävästi osallistujia. Samalla eri kiltojen
jäsenet voivat tutustua toisiinsa. Porin Rykmentin - Porin Prikaatin Kilta
järjesti viimeksi kiltojen yhteisretken Säkylän Huovinrinteelle. Yli 50 osallis-
tujaa tutustui Porilaismuseoon ja kuuli eversti Mikael Feldtin esityksen Porin
Prikaatista ja puolustuvoimauudistuksesta.
Kuva yläoikealla museolta, kuvaajana Kari Nummila
Lisätietoja => Eino Järvinen, porprkilta@dnainternet

Pirkanmaan Viestikilta
Killasta vinkataan, että kiltojen kokouksia voi piristää ja elävöittää monilla
tavoin, esimerkiksi kutsumalla mielenkiintoisia vieraita esiintymään. Omassa
syyskokouksessaan kilta järjesti jäsenilleen mahdollisuuden kuulla res.maj.
Hannu Tapolan esitelmän sukulaisestaan, Mannerheim-ristin ritarista nro
160, jalkaväenkenraali K.A. Tapolasta. Kokousta elävöittivät lisäksi sotavete-
raani, metsänhoitaja Olavi Aulamon (kuvassa oikealla) lausumat runotulkin-
nat Yrjö Jylhän ”Kotiin” ja Matti Kuusen ”Aatami Turpeisen puheenvuoro”.

Autojoukkojen Päijät-Hämeen Kilta
Kilta teki tällä viikolla mielenkiintoisen vierailun uudelle Kymijärvi II -voi-
malaitokselle. Kilta kutsui mukaan myös muita Päijät-Hämeen kiltoja ja
maanpuolustusyhdistyksiä. Mukana oli 40 kiinnostunutta, jotka kiittelivät
voimalakierrosta erinomaisen onnistuneeksi. Lahti Energian Kymijärvi II on
vierailukohde, jota kilta suosittelee muillekin, sillä se on tiettävästi maail-
man ensimmäinen kaasutusvoimalaitos, joka tuottaa tehokkaasti sähköä ja
kaukolämpöä kierrätyspolttoaineesta. Kestävän kehityksen foorumi valitsi
kohteen viime vuoden ilmastoteoksi ja Kymijärvi II on kansainvälisestikin
merkittävä vierailukohde. Lisätietoja saat killan sihteeriltä =>
tarja.kalenius@logisteam. 

Saaristomeren Merivartioston Kilta
Kilta lähetti marraskuun pimeyteen kesäisen kuvatervehdyksen Kuuskajas-
karin kasarmisaarelta, joka on nykyään Rauman kaupungin omistuksessa.
Kilta sai isännöidä pohjoisia vieraita, kun Lapin Vanhat Rajamiehet ja Lapin
Rajavartioston Kilta tulivat tutustumaan saareen. Samassa yhteydessä oli
killan perinteinen puheenjohtajan kesäretki, joten mukana oli runsaasti kilta-
laisia perheineen. Saarta ja sen historiaa esitteli Selkämeren Rannikkokillan
puheenjohtaja Tauno Setälä, joka on palvellut Kuuskajaskarissa vuosikym-
meniä. Osallistujat tutustuivat muun muassa ampumavalmiudessa olevaan
rannikkotykkiin 152/50 T, ampumahautoihin, ilmavalvontatorniin, sulkeiskent-
tään sekä armeijan käytössä olleisiin eri ikäisiin rakennuksiin. Päivän koho-
kohta oli rannikkotykillä ammuttu saluuttilaukaus.
Kuvassa oikealla Tauno Setälä.
Kuvassa alla tehdään raskaan rannikkotykin huoltotoimenpiteitä saluuttilau-
kauksen jälkeen. Molemmat kuvat killan arkisto.



Tykistöprikaatin Kilta
Kilta järjestää perinteisesti syyskokouksensa yhteydessä vuosijuh-
lan Niinisalossa. Juhlassa esiintyivät Satakunnan Sotilassoittokunta
musiikkimajuri Riku Huhtasalon johdolla sekä Kankaanpään Korsu-
töpinä. Juhlassa luovutettiin myös huomionosoituksia.
Juhlapuheen piti Tykkimiehet ry:n puheenjohtaja, vakuutusneuvos
Harri Kainulainen. Puheessaan Kainulainen kantoi huolta muun
muassa puolustusvoimien kehitysnäkymistä vuoden 2015 jälkeen.
”Perinteinen suomalainen asevelvollisuusjärjestelmä on kautta aiko-
jen ollut suomalaisen maanpuolustustahdon sekä maanpuolustus-
kyvyn selkäranka. Lisäksi se on varsin kustannustehokas. Ei pidä
myöskään väheksyä yleisen asevelvollisuuden kasvatuksellista ja
yhteiskunnallista merkitystä eri yhteiskuntaluokista tuleville nuorille”,
Kainulainen totesi. Kainulainen herätteli myös keskustelua siitä
olisiko virtaviivaisempi järjestökenttä tulevaisuudessa toiminnallisesti
ja taloudellisesti nykymallia parempi ja helpompi kumppani puolus-
tusvoimille?
Tykistöprikaatin Kilta täyttää ensi vuonna 50 vuotta. Juhlajärjestelyt
ovat jo käynnistyneet.

Kuvat ylhäältä alas:

* Juhlapuheen piti Harri Kainulainen. Kuva:
Hannu Vettenranta

* Kankaanpään Korsutöpinä esiintyi. Kuva:
Hannu Vettenranta

* Juhla päättyi yhteislauluun Vaasan marssi.
Kuva: Aki Kinnunen

* Alakuvassa killan lippuvartiossa ovat Matti
Lappalainen, Hannu Vettenranta (kantaa lip-
pua) sekä Matti Teelmäki. Kuva: Aki Kinnunen



Pv:n pute pirisee
* Tasavallan presidentti on määrännyt prikaatinkenraali Veli-Pekka Parkatin
Itä-Suomen Sotilasläänin komentajaksi 1.11.2012 alkaen. Parkatti on toiminut
elokuusta 2009 maavoimien operaatiopäällikkönä ja aiemmin muun muassa
maavoimien suunnittelupäällikkönä, Hämeen sotilasläänin komentajana, apu-
laisosastopäällikkönä pääesikunnan operatiivisella osastolla sekä henkilöstö-
osaston päällikkönä Hämeen sotilasläänin esikunnassa. Parkatti suoritti yleis-
esikuntaupseerin tutkinnon 1989 sekä ylimmän johdon kurssin 2005. Hänet
ylennettiin prikaatikenraaliksi 4.6.2009.

* Puolustusvoimain komentaja on määrännyt upseereita uusin tehtäviin
1.11.2012 alkaen. Maavoimien esikuntaan siirtyvät eversti Petri Hulkko operaa-
tiopäälliköksi, eversti Markku Myllykangas suunnittelupäälliköksi, everstiluut-
nantti Markku Hutka henkilöstöosaston päälliköksi ja everstiluutnantti Rainer
Peltoniemi suunnitteluosastolle tutkimusjohtajaksi. Eversti Jukka Orava siirtyy
esikuntapäälliköksi Länsi-Suomen sotilasläänin esikuntaan ja everstiluutnantti
Hannu Koivisto Kaartin pataljoonan komentajaksi Kaartin jääkärirykmenttiin.

* Suomi on parhaillaan tekemässä Wienin asiakirjan 2011 sekä Suomen ja
Venäjän kahdenvälisen sopimuksen mukaista luottamusta ja turvallisuutta li-
säävää arviointikäyntiä Venäjälle. Tarkastuksen tavoitteena on todentaa, että
tarkastettavaksi määritetyllä alueella ei ole meneillään sellaisia sotilaallisia
toimintoja, joista olisi pitänyt Wienin asiakirjan mukaisesti ennalta ilmoittaa.
Suomen tarkastusryhmän johtajana toimii eversti Sakari Wallinmaa. Arvioitava
kohde on jalkaväkiprikaati Pechengassa.

* Vuonna 1819 perustettu Kaartin Soittokunta vie suomalaisia kunniamarsseja,
Finlandian ja Angry Birdsin tunnussävelen Berliiniin. Berlin Tattoo -sotilas-
musiikkitapahtuma järjestetään 18. kerran. Se kuuluu maailman suurimpien
kansainvälisten tattootapahtumien joukkoon. Suomalaisten ja saksalaisten
lisäksi areenalle marssii soittokuntia Englannista, Skotlannista, Ranskasta ja
Tanskasta. Kaartin Soittokuntaa johtavat musiikkikapteeni Ville Pakkunainen ja
musiikkimajuri Raine Ampuja.

* Ajankohtainen aihe nuorten syrjäytymiskehityksestä ja sen ehkäisystä koko-
si lokakuun puolivälissä Maanpuolustuskorkeakoulun pääauditorioon liki 200
kuulijaa. Neljättä kertaa järjestetyn arvoseminaarin teemana oli nyt ”Asevel-
vollisuus kansalaisoikeutena - kuka kasvattaa, kuka kouluttaa?”. Seminaari
käsitteli kodin, koulun, harrastusten ja yhteiskunnan roolia lasten ja nuorten
kasvattajana. Varusmiespalveluksen ja puolustusvoimien roolista syrjäytymisen
ehkäisemisessä puhui PV:n henkilöstöpäällikkö, kenraalimajuri Sakari Honka-
maa. Seminaariartikkeli ”Huoli lasten ja nuorten syrjäytymisestä on yhteinen”
on luettavissa nettisivuilla www.mpkk. . 

* Puolustusministeri Stefan Wallin teki kesäkuussa päätöksen raivaamise-
nestopanosten hankinnasta maavoimille kotimaiselta Forcit Oy:ltä. Tilauksen
kokonaisarvo on 6,85 miljoonaa euroa. Raivaamisenestopanokset toimitetaan
maavoimille vuosina 2012-2013. Hankinta on osa osa jalkaväkimiinojen suori-
tuskyvyn korvaamiseksi toteutettavaa järjestelmien ja välineiden hankintaa ja
sillä korvataan osa jalkaväkimiinojen suorituskykyä.

* Puolustusvoimat sähköisesti, ota tästä talteen osoitteet:

www.puolustusvoimat.     viralliset nettisivut
m.pv.     mobiilisivut, ampumatiedotteet 
www.facebook.com/puolustus kaveeraa PV:n kanssa
youtube.com/puolustusvoimat videoita (harjoitukset, tapahtumat)
www.linkedin.com työnantajakuvaus
www.twitter.com/Puolustusvoimat tiedotteita saa täältäkin
www.puolustusvoimat. / /mediapalvelu voit tilata tiedotteet sähköpostiisi
www.valtiolle.    avoimet virat ja tehtävät

Veli-Pekka Parkatti
(c) Puolustusvoimat



LUKUTUOKIO: FANNI LUUKKONEN, MERKITTÄVÄ NAINEN
Marjo-Riitta Antikainen:
Velvollisuuden kutsu, Fanni Luukkonen johtajana
270 sivua, mv-kuvitus

Fanni Luukkonen on suomalaisen lähihistorian tunnetuimpia naisia. Hän
toimi Lotta Svärdin keskusjohtokunnan puheenjohtajana vuosina 1929-
1944 ja hänestä tuli yksi keskeisimmistä Suomen maanpuolustushenkeä
osoittavista symboleista. Miksi Fanni Luukkosesta tuli niin merkittävä nai-
nen? Marjo-Riitta Antikainen selvittää tutkimuksessaan sekä Luukkonen
taustaa ja verkostoja että ominaisuuksia johtajana.
Otavan tarjouksena kiltalaisille
* 27,90 euroa, sisältää alv:n 9 % (ovh 34,80)
* lähetyskulut 5 euroa määrästä riippumatta
* tarjous on voimssa 15.12. asti
* tilaukset => ritva.kytohonka@otava.  tai 0400 848 242

KULTTUURIHISTORIAA KANSALLISMUSEOSSA
Kansallismuseossa Helsingissä voi tutustua torstaina 8.11. klo 12.00
opastetusti miekkojen historiaan. Keskipäivän opastuksilla syvenny-
tään perusnäyttelyihin rajatun teeman tai historiallisen aikakauden
kautta. Näillä opastuksilla ei liikuta laajalti koko museossa, vaan
pyritään istahtamaan alas esineiden tai teosten äärelle. Soveltuu
parhaiten aikuisille ja ikäihmisille. Kesto noin 45 min. Opastus sisältyy si-
säänpääsymaksun hintaan. Sisäänpääsy 8,00 / 6,00 euroa, alle
18-vuotiaat ilmaiseksi.
Kuvassa oikealla on viikinkiaikaisia miekkoja Kansallismuseon
näyttelyssä. Kuva: Museovirasto/Markku Haverinen
Suomen kansallismuseo, Mannerheimintie 34, Helsinki.
Museo on avoinna ti-su 11-18, ma suljettu.
Lippukassa (09) 4050 9544, 040 128 6469.
www.kansallismuseo. 

Kunnallisvaalit osoittivat, että olemme melkoisen unelias
kansa. Pimeä marraskuu voi muutenkin vähän nuupaut-
taa, joten piristystä voi hakea vaikka ”luomuaskartelusta”.
Päätin tänä talvena jättää valmiit eerikat kaupan hyllylle
ja väkertää talven koristukset ihan itse. Siinä näreitä
ja katajia karsiessa, jäkälää nyppiessä ja asetelmia
askarrellessa virkistyi keho, mieli ja silmä.
Tuikkaa sinäkin luontoa lootiin.

Oman käden silmäniloa alkavaan kiltatalveen,

t. Inga

Kiltalaisen viihdenurkka

Luontoa lootiin talveksi



Määräpäivä = pitää olla perillä liiton toimistolla

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

Joulukuu 2012
pe 7.12. Liittohallituksen kokous

Tammikuu 2013
ti 15.1. Valtiollisten kunniamerkkien määräpäivä (myönnetään 4.6.)

Helmikuu 2013
la 2.2. Turvallisuuspolitiikan seminaari Santahaminassa

Huomioi seminaarin muuttunut ajankohta.

Maaliskuu 2013
la 16.3. Liittovaltuuston kevätkokous Helsingissä (alustava päivämäärä)
su 31.3. Kilta-ansiomitaliesitysten määräpäivä (myönnetään 4.6.)

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

Kesäkuu 2013
ti 4.6. Lippujuhlapäivän buffet Ritarihuoneella
to-su 6.-9.6. PM-kiltapäivät Vekaranjärvellä (ilmoittautumisohjeet julkaistaan

alkuvuodesta 2013)

Lokakuu 2013
ti 15.10. Kiltaristiesitysten määräpäivä (myönnetään 6.12.

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
25.11.2012
JOENSUU

Maanpuolustuskiltojen liiton perinteinen maanpuolustusjuhla on tänä
vuonna Joensuussa. Juhlapaikka sunnuntaina 25.11. on Itä-Suomen yli-
opiston Carelia-sali osoitteessa Yliopistokatu 4, 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!


