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1. LIITTOKOKOUKSEN KEVÄTSATOA

MPKL:n liittokokous pidettiin viime lauantaina Tykistömuseossa Hä-
meenlinnassa (kuva: www.tykistomuseo. ). Kokouksessa hyväksyttiin 
toimintakertomus ja tilinpäätös 2011. Toimintakertomus on luettavissa
liiton nettisivujen materiaaleissa.Liiton jäsenmaksu vuodelle 2013 pää-
tettiin pitää ennallaan. Liittohallituksen 1. varapuheenjohtajaksi valittiin
Marko Patrakka.

Kokouksessa valittiin myös liittovaltuuston puheenjohtaja, liittovaltuus-
ton jäsenet erovuoroisten tilalle, liiton tilintarkastaja ja toiminnantarkas-
taja varamiehineen sekä vaalivaliokunnan jäsenet erovuoroisten tilalle.
Matti Vuoria (kuvassa oik. kesk.) jatkaa liittovaltuuston puheenjohtaja-
na. Uusina liittovaltuustoon valittiin Jukka Elomaa Ratsumieskillasta,
Osmo Huopainen Kuopion Asevarikon Killasta, Paavo Mikkonen Karja-
lan Prikaatin Killasta, Veikko Rantaniemi Mittamies- ja Topogra killasta, 
Teuvo Remes Kymenlaakson kiltapiiristä, Jarmo Seppä Seinäjoen So-
tilaspiirin Killasta ja Ilkka Virtanen Österbottens försvarsgille - Pohjan-
maan maanpuolustuskillasta.
Liittohallituksen, liittovaltuuston ja vaalivaliokunnan kokoonpanot ovat
luettavissa mpkl. -sivuston kohdassa Liittohallitus. 

Liiton tilintarkastajaksi valittiin Pekka Uusitalo, HTM, Hooteem Tilin-
tarkastusyhteisö Oy ja varamieheksi Hannu Lamberg, HTM, Hooteem
Tilintarkastusyhteisö Oy.
Liiton toiminnantarkastajaksi valittiin Kari Puusti, diplomiekonomi ja
varamieheksi Seppo Penttinen, yrityskummi HHJ.

Kokouksen puheenjohtajana toimi Antti Rautiainen Rannikkojääkärikil-
lasta (kuvassa oik. alempi kuva). Liittokokouksessa oli läsnä edustaja
38 killasta.

2. VUODEN KILTATYÖ PALKITTIIN

Perinteiseen tapaan MPKL:n liittokokous päättyy
ansiokkaan kiltatyön palkitsemiseen. Näin myös
Tykistömuseolla Hämeenlinnassa.

Vuoden kiltalainen 2012

Seppo Suhonen (kuvassa oikealla)
Oulu
Pohjan Pioneerikilta ry

”Lämmin ja nöyrä kiitos saamastani huomion-
osoituksesta. Voin sanoa olevani onnellinen mies,
koska olen voinut toteuttaa mieluista harrastus-
toimintaa. Se tuo elämääni iloa. Toivotan teille
kaikille hyvää kevään jatkoa ja menestystä maan-
puolustustyön parissa.”

Tarkempi ote Suhosen tervehdyksestä sekä hänen ja
kaikkien muidenkin palkittujen perusteluista löytyy
mpkl. -uutispalstalta. 

Toimisto tiedottaa

1.

4.



Vuoden kilta 2012
Sotilaspoliisi Eskadroona Lahden Kilta ry
Puheenjohtaja Marko Patrakka (kuvassa oikealla)

• 1. kunniamaininta: Porin Rykmentin - Porin Prikaatin Kilta ry
• 2. kunniamaininta: Kaartin Jääkärirykmentin Kilta ry

Vuoden kiltalehti 2011
Tulikomentoja
(kuvat alaoikealla: ilmoitus killan kotisivuilla sekä lehden nykyinen
päätoimittaja Sirkka Ojala)

Vuoden joukko-osastolehti 2011
Kaartin Jääkäri
(kuvissa alla oikealla lehden kiltasivujen
artikkeleista ja kuvituksesta vastaava
Asta Ruuskanen)

Kunniamaininnat viidestä lehtiartikkelista
o Ankkurinappi / Pallada vei syvyyksiin yli 600 miestä, kirjoittanut
Heikki Moisio
o Hakku / Pioneeritoiminnan suunnittelu, kirjoittaneet Juha Helle ja
Tatu Mikkola
o Lentoratas / Gauntletin vuosi 2011, kirjoittanut Jyrki Laukkanen
o Pilven Veikko / Poika on tullut kotiin, kirjoittanut Juha Suonperä
o Roottori / Kuusankosken unohtunut neuvostohauta, kirjoittanut Juk-
ka Vesen

Vuoden nettisivut 2012
Porin Rykmentin - Porin Prikaatin Kilta ry
(kuvassa oikealla)

Nettisivukiitokset 2012
o Tasapistein kakkossijalle tulivat Ratsumieskilta
ry:n visuaalisesti upeat sekä Pirkanmaan Viestikilta
ry:n monipuoliset ja selkeästi rakennetut nettisivut
o Uusi raikas sivusto: Saaristomeren Merivartios-
ton Kilta ry
o    Aktiivisesti mpkl. -sivupohjaa käyttävä: Kymen 
Jääkäripataljoonan Kilta ry



Maanpuolustuskiltojen liitto esittää lämpimät onnittelut
kaikille kiltatyössään ansioituneille.

Olemme ylpeitä siitä, mitä te teette.

Kiitos!

3. MYÖNNETYT APURAHAT

* 21. Prikaatin Kilta 500e
* Autojoukkojen Helsingin Kilta 150e
* Kankaanpään Seudun Tykistökilta 750e
* Karjalan Prikaatin Kilta 500e
* Kymen Jääkäripataljoonan Kilta 300e
* Päijät-Hämeen maanpuolustuskilta 200e
* Reserviratsastajat 600e
* Satakunnan Kiltapiiri 400e
* Turun Rannikkotykistökilta 600e

Apurahat maksetaan kiltojen tileille huhtikuussa. Varmistakaa, että
liitolla on tiedossa IBAN-tilinumero. Lisätietoja =>
toiminnanjohtaja@mpkl.  tai 040 554 8862. 

4. MYÖNNETYT KOULUTUSMÄÄRÄRAHAT

* Karjalan Prikaatin Kilta, 800e, sotilaallisten tehtävien koulutusrata
* Pohjan Pioneerikilta, 1.050e, Vuori-harjoitus, suojelukurssi
* Pohjan Pioneerikilta, 1.150e, sillanrakennusharjoitus
* Pohjan Pioneerikilta, 870e, Hiukka-harjoitus, linnoituskurssi
* Pohjan Prikaatin Kilta, 1.124e, jalkaväkikomppanian hyökkäys
* Pohjois-Suomen kiltapiiri, 2.176e, Pohjan Partio, sotilaalliset erikois-
taidot
* Pohjois-Suomen kiltapiiri, 830e, reserviläisjohtajakoulutus, osa 2
* Turun Rannikkotykistökilta, 500e, rannikkojoukkojen toiminta

Tärkeää koulutusmäärärahoista
* Myönnettyjä koulutusmäärärahoja ei makseta kiltojen tileille eivätkä
killat enää lähetä aiheutuneista kustannuksista tositteiden kopioita lii-
ton toimistoon.
* Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen keskustoimisto laskuttaa liittoa
koulutuksen kustannuksista myönnettyyn määrärahaan asti. Se tarkoit-
taa, että paikallinen KOTU-yksikkö vastaa koulutustilaisuuden kustan-
nuksista.
* Jos koulutustilaisuuden kustannukset menevät yli myönnetyn määra-
han, kilta vastaa itse lopuista kustannuksista.
* Koulutusmäärärahasta ei voi maksaa kouluttajille (vast.) päiväraho-
ja. Kilometrikorvauksia voidaan maksaa, mutta korvauksen määrä on
puolet normaalista kilometrikorvauksesta eli 0,23 e/km.
* Lisätietoja => toiminnanjohtaja@mpkl.  tai 040 554 8862.

5. MAANPUOLUSTAJAN JUHLA- JA SEREMONIAOPAS

Toimistolla on vielä myytävänä muutama kappale kyseistä kirjaa, ku-
vassa oikealla. Sen hinta on 18 euroa. Tilaukset liiton toimistolle toimi-
tusosoitteineen.



6. KILTA-ANSIOMITALIN JA KILTARISTIN EHDOTTAMINEN

Kilta-ansiomitalien (KAM) ja kiltaristien (KRH, KRP) esittämisessä on vie-
läkin epäselvyyksiä, joten kerrataan jälleen asiat, jotka on otettava huomi-
oon ehdotuksia laadittaessa.

Kenelle voidaan ehdottaa?
Henkilön, jolle huomionosoitusta ehdotetaan, on oltava liiton jäsenyhdis-
tyksen tai jäsenyhdistyksen paikalliskillan/-osaston jäsen. Alla näet selven-
täviä otteita kiltaristien säännöistä.

Pronssinen kiltaristi:
* voidaan myöntää MPKL:n jäsenkillan jäsenelle, joka on vähintään 4
vuotta ollut killan jäsen ja toiminut ansiokkaasti MPKL:n tai sen jäsenkillan
tarkoitusperien edistämiseksi.

Hopeinen kiltaristi:
* voidaan myöntää MPKL:n jäsenkillan jäsenelle, joka on vähintään 10
vuotta ollut killan jäsen ja toiminut erityisen ansiokkaasti MPKL:n tai sen
jäsenkillan hyväksi ja tarkoitusperien edistämiseksi.

* kiltaristitoimikunnan esityksestä MPKL:n hallitus voi myöntää joko prons-
sisen tai hopeisen kiltaristin maanpuolustustyötä tekevän yhteistyöjärjes-
tön jäsenelle tai henkilölle, joka on erityisen ansiokkaasti toiminut MPKL:n
tai sen jäsenkillan tarkoitusperien hyväksi tai maanpuolustuksellisten pää-
määrien saavuttamiseksi.

Kuka voi tehdä esityksen?
Jos ehdotuksen tekee killan paikallisosasto tai paikalliskilta, ehdotuksessa
on oltava pääkillan puolto. Pääkilta voi toimittaa puollon myös erikseen
sähköpostilla.

Miten lomake täytetään?
Ehdotuslomake on täytettävä huolellisesti. Lomakkeeseen on aina laitet-
tava päivämäärä, jolloin henkilö on liittynyt oman killan (tai jonkun muun
killan) jäseneksi. Jos tarkka päivämäärä ei ole tiedossa, laitetaan liittymis-
vuosi (esim. 1.1.1998).
Ehdotuslomakkeessa oleva kohta ”KAM-kunniakirjaan tuleva arvo” tarkoit-
taa kilta-ansiomitalin (KAM) kunniakirjaa. Siihen laitetaan henkilön titteli.
Siihen on hyvä laittaa jotain muuta kuin ”Herra” tai ”Rouva” tai ”Eläkeläi-
nen”. Kilta-ansiomitalien kunniakirjat allekirjoittaa puolustusministeri.
Kiltaristien kunniakirjoihin ei tule titteliä.
HUOM. Huolimattomasti täytettyjä ehdotuksia ei oteta palkitsemistoimikun-
nan käsittelyyn.

Mihin ja miten esitykset toimitetaan?
Kilta-ansiomitali- ja kiltaristiehdotukset toimitetaan liiton toiminnanjohtajalle
mielellään sähköisesti => toiminnanjohtaja@mpkl. 

Kilta-ansiomitaliehdotusten määräpäivä muuttuu
Liittohallitus päätti edellisessä kokouksessaan aikaistaa kam-esitysten
jättöaikaa. Ensi vuonna esitysten pitää olla toimistolla helmikuun loppuun
mennessä. Muistutamme määräpäivästä näissä liiton tiedotteissa.

7. NYT KILTALAISET HERÄTYS!

Suomen kiltapäivät järjestetään Hämeen rykmentissä Lahdessa lauantaina
16.6. Ilmoittautumisaikaa on pidennetty huhtikuun loppuun. Aktivoitukaa
mukaan, jotta tapahtuma voidaan myös järjestää. Samana päivänä järjes-
tetään myös perinneaseen ampumakilpailu. Katso tiedot ja ilmoittautumis-
ohjeet tiedotteen liitteistä. Kuvassa oikealla rykmentin lippu.



8. LIPPUJUHLAPÄIVÄ RITARIHUONEELLA

9. KEVÄÄN MAANPUOLUSTAJA

Kiltojen yhteinen lukupaketti on matkannut koteihin. Lehti on luettavissa
myös mpkl. -sivustolla. Toimitus kiittää kaikista jo saamistaan palaut-
teista ja juttuvinkeistä tuleviin numeroihin. Lukijoiden aktiivisuus on tär-
keä työväline lehden tekemiselle. Jos et ole saanut lehteä, ota yhteyttä
=> toimisto@mpkl.  tai 040 554 8805. 

10. KILTOJEN NETTISIVUT

Muistathan, että jos killallasi ei ole omaa näkyvyyttä netissä, voit aloit-
taa kiltasivuston ylläpidon liiton tarjoamalla mpkl. -sivupohjalla. Ilmoita 
sähköpostiin toimisto@mpkl.  killan webmasterin yhteystiedot, niin 
perustamme hänelle tunnukset ja toimitamme käyttäjämanuaalin. Sen
lisäksi webmaster voi tulla toimistolle vieriopetukseen erikseen sovittu-
na ajankohtana. Nettinäkyvyys on tänä päivänä ensisijaisen tärkeää,
jos killan tavoitteena on toiminnan jatkuvuus, toiminnan tunnettuus
sekä nuorten jäsenten rekrytointi.
Jos killallasi on omat nettisivut muualla kuin
mpkl. -sivuston alustalla, ilmoita siitä toimis-
tolle, niin teemme liiton sivuilta linkin killan
omille sivuille.
Kuvassa Reserviratsastajien webmaster
Juha Mäkelä ja sihteeri Paavo Vaarela
liiton toimistolla opettelemassa omien
sivujensa ylläpitoa mpkl. -sivuston alla. 

11. RESUL KILPAILUTTAA KILTALAISIA

Reserviläisurheiluliitto on päivittänyt jälleen
useita kesän 2012 tapahtumia nettisivuilleen
(mm. SM-golf Lappeenrannassa, SM-SRA
Pahkajärvellä ja ampumamestaruudet
Onttolassa ja Salossa. Käy katsomassa ja
ilmoittaudu mukaan tai ilmoita kiltasi joukkue mukaan => www.resul.  
=> Kilpailut ja tapahtumat. Pääset tietoihin myös mpkl. -etusivulta koh-
dasta Sähköinen kuntokortti.

LIPPUJUHLAPÄIVÄN BUFFET

Etelä-Suomen kiltapiirin ja MPKL:n perinteinen lippujuhlapäivän buffet on
maanantaina 4.6. klo 17:30-20:00 Ritarihuoneella, os. Ritarikatu 1, Hki.

Buffetin hinta 25e sisältää alkudrinkin sekä tarjoilun juomineen.

Kaikki maanpuolustushenkiset ovat tervetulleita.

Sisäänpääsyliput tilataan ennakkoon viimeistään 30.5.
joko sähköpostitse toimisto@mpkl.  tai puhelimitse 
040 554 8805 arkisin klo 9-15.

Tumma puku ja kunniamerkit.



Uudenmaan Viestikilta
Kilta järjestää Viestimiespäivät 2012 Suomenlahden Meripuolustusalu-
eella Upinniemessä la-su 11.-12.8. Tapahtuma on avoin kaikille viesti-
mieshenkisille maanpuolustajille kiltaan katsomatta. Viestimiespäivien
ohjelmassa on muun muassa Suomenlahden Meripuolustusalueen ja
alusten esittely, liikunnallinen rastirata sisältäen viestillisiä ja merellisiä
tehtäviä ja illanvietto varuskuntakerholla sekä vuokra-aika-aiheinen ”pa-
renteesikierros” tai yritysvierailu. Ohjelma on alustava.
Majoitus on kasarmilla ja ruokailut varuskunnan Ankkuri-ravintolassa
sekä varuskuntakerholla. Yksityiskohdista tiedotetaan suunnittelun ede-
tessä.
Lisätietoja => 0400 202 091 tai cm.gripenwaldt@gmail.com

Pioneeriaselajin Liitto
PAL järjestää aselajin historiaa käsittelevän esitelmätilaisuuden viime
sotiemme maineikkaimmista pioneeritöistä. Everstiluutnantti, sotatie-
teiden tohtori Vesa Valtonen esitelmöi aiheesta otsikolla ”Molotovin
cocktailista Suomen Salpaan” ensi viikon keskiviikkona 25.4. klo 18:30
Kouvola-talolla, Varuskuntakatu 11, Kouvola. Kahvitarjoilu klo 18:00.
Tilaisuuteen on vapaa pääsy.

Pirkka-Hämeen Pioneerikilta & Pääkaupunkiseudun Pioneerikilta
Killat järjestävät yhdessä muiden kiltojen ja yhteistyökumppaneiden
kanssa perinteisen pioneeri- ja suojelujotoksen Parolannummella 28.-
29.7. Tapahtuma järjestetään vapaaehtoisena kertausharjoituksena,
joten luvassa on KH-päiviä kilpailijoille ja toimitsijoille. Jotoksessa
koulutetaan pioneeri- ja suojelutaitoja sekä mitataan niiden oppimista
käytännössä kilpailun muodossa. Mukaan voi lähteä valmiina partiona
tai yksittäisistä ilmoittautuneista kootaan joukkueita. Kisassa ei vaadita
erityistä pioneeri- tai suojelualan tietämystä, vaan tarkoitus on koulutuk-
sen kautta oppia uutta ja kerrata vanhaa. Katso tarkempi info tiedotteen
liitteestä.
Kuvassa miinaharan käyttökoulutus 2011 jotoksella Vekarajärvellä.
Kuva: Seppo Suhonen

Etelä-Suomen kiltapiiri
Tattoo-matka lauantaina 4.8. Kiltapiirin jäsenkiltojen kiltalaiset voivat
ilmoittautua => sami.kesajarvi@gmail.com tai 050 604 81.

Pirkanmaan Viestikilta
Kilta vieraili muutama viikko sitten Hämeenlinnaan muuttoa valmistele-
vassa Riihimäen Viestimuseossa. Kiltalaiset tutustuivat muun muassa
kännyköihin eri aikakausilta, ENIGMA salauskoneeseen sekä Kyynelen
prototyyppeihin asiantuntijan opastuksella. Samaan aikaan jäseniämme
osallistui myös Lylystä käsin valtakunnaliseen TURVA 2012 Viestiharjoi-
tukseen. Kuvat Viestimuseon kokoelmista kuvasi Veikko Kuumola. Oi-
kealla lennätinpäällikön univormu vuodelta 1912 Sodankylästä, omistaja
Ferninad Kivioja (1884-1952). Alla komppaniaradion prototyyppi 1960-lu-
vun alusta (Taisto).

Killat kertovat



Seinäjoen Sotilaspiirin Kilta (kiltapiiri)
Kiltapiiri jätti presidentin sekä valtioneuvoston kansliaan puolustusvoimauu-
distuksen julkistamisen jälkeen jäsenkiltojensa, Etelä-Pohjanmaan maanpuo-
lustusjärjestöjen, kanssa yhteisen kannanoton puolustusvoimien uudistami-
seen sekä puolustusvalmiuden ja maanpuolustushengen alasajoon.
Lisätietoja => aki.kinnunen@marttilankortteeri. 
Kannanottoon liittyen Etelä-Pohjanmaan Tykistökillan puheenjohtaja Seppo
Rinta-Hoisko pohtii: ”Ei ole itsestään selvää, että nykyisillä ja tiedossa olevilla
palikoilla eteläpohjalaisten maanpuolustusjärjestöjen aktiiivisuus pysyy aikai-
sempin hyvien vuosien tasolla. Tähän haluamme kiinnittää vakavaa huomiota.
Aiomme jossain vaiheessa tiedustella mihin toimenpiteisiin kannanottomme
tiimoilta mahdollisesti ryhdytään.”
Lisätietoja => sepporh@gmail.com

Suomenlinnan Rannikkotykistökilta
* Killan tykkiryhmä ampui viime viikolla Kuivasaaren järeällä kunnialaukauk-
set Helsingille, joka vietti pääkaupungiksi tulonsa 200-vuotisjuhlia. Seuraavat
kunnialaukaukset ovat merivoimien vuosipäivänä 9.7. ja killan 50-vuotisjuhlien
yhteydessä 1.9. Kiinnostuneilla on mahdollista tutustua kesällä ko. tykkiin
ja muuhun Kuivasaareen aiempaa laajemmin. Aikataulut sekä lisätietoja =>
www.ihalines.  => Suljettu linnake.
* Kilta huomioi kesällä lapsia. Juhannuksen jälkeisellä viikolla Järvön saares-
sa järjestetään lastenleiri. Lisätietoja => jarvo.kilta@hotmail.com

Pohjan Partio 2012
Uunituore vuoden kiltalainen Seppo Suhonen suosittelee kiltalaisia osallistu-
maan toukokuussa järjestettävään Pohjan Partioon Hiukkavaarassa. Katso
tarkemmin tiedotteen liitteestä.

Rukajärven suunnan historiayhdistys
Yhdistys kutsuu osallistujia Rukajärvi-seminaariin, joka pidetään la 19.5. Lap-
pajärvellä. Katso tarkemmin tiedotteen liitteestä.
Seminaarin jälkeen esitetään dokumenttielokuva Osasto Majewskin partioret-
kestä Muurmannin radalle 70 vuotta sitten.
Seminaaripaikalla on nähtävissä myös valokuvanäyttely Rukajärven joukoissa
taistelleiden taiteilijoiden tekemistä maalauksista rintamalla jatkosodan ajalta.
Lisätietoja => tenho.tikkanen@gmail.com

Kankaanpään Seudun Tykistökilta
Kilta haluaa pysyä ajan hermolla varsinkin nyt, kun maanpuolustajalle herkkiä
alueita on ravisteltu voimakkaasti. Niinpä ryhmä kiltalaisia suuntasikin Arka-
dianmäelle katsomaan eduskunnan työskentelyä ja kuulemaan ajankohtaisis-
ta asioista. Monelle kiltalaiselle eduskuntatalo oli uusi ja mahtava kokemus.
Vierailevan ryhmän isäntänä toimi samaisen killan jäsen, eduskunnan 2. vara-
puhemies Anssi Joutsenlahti, joka myös johti puhetta seuraamallamme edus-
kunnan kyselytunnilla. Kuvassa vas. kiltaveljiä eduskuntatalon pienoismallin
luona. Kuvassa oik. kahvit ja kansanedustaja Juha Väätäisen lennokas esitys
saivat kiltalaisten suut hymyyn. Joutsenlahti istuu kuvassa etualalla.



* Karjalan prikaatin kenttähuoltoharjoituksessa varuskunnan lä-
hiharjoitusalueella tapahtui toissa päivänä läheltä piti -tilanne.
Henkilökuntaan kuuluva kouluttaja ampui sysäyksenvahvistimella
varustetulla rynnäkkökiväärillä koulutustilanteessa paukkupatruu-
noita, joiden joukossa oli vielä tuntemattomasta syystä todennäköi-
sesti yksi kova patruuna. Laukauksia ei kohdistettu joukkoa kohti.
Ampumaetäisyys kouluttajan ja joukon välillä oli noin 100 metriä.
Tilanteesta ei aiheutunut henkilövahinkoja. Karjalan prikaati tutkii
tapahtunutta.

* Pohjois-Karjalan prikaatin ampumaharjoituksessa Sotinpurolla
tapahtui eilen läheltä piti -tilanne, kun kovapanosammunnassa
varusmies oli kääntynyt ja ampunut tuntemattomasta syystä ta-
kanaan ollutta maalilaitetta kohti. Maalilaitteen suunnassa oli ollut
odottavaa varusmiesjoukkoa. Tilanteesta ei aiheutunut henkilöva-
hinkoja. Pohjois-Karjalan prikaati tutkii tapahtunutta.

* Eilen pakkolaskun tehnyt puolustusvoimien miehittämätön ilma-
alus Ranger löytyi saman päivän iltana asumattomalta alueelta,
oletetun onnettomuuspaikan läheisyydestä Kankaanpään pohjois-
puolelta. Onnettomuuteen johtaneita syitä selvitetään. Maastoet-
sintöihin osallistui poliisi, pelastuslaitos ja puolustusvoimat. Tut-
kintalautakuntaa johtaa kapteeni Janne Hotta Lentosotakoulusta.
Miehittämättömiä ilma-aluksia käytetään tiedusteluun, valvontaan,
maaliosoitukseen sekä tarvittaessa muiden viranomaisten tukemi-
seen virka-aputehtävissä.

* Suomalais-ruotsalaisen rauhanturvaajapartion ajoneuvo ajoi rä-
jähteeseen Pohjois-Afganistanissa tämän viikon tiistaina. Iskussa
loukkaantui yksi ruotsalainen sotilas, joka evakuoitiin sotilassairaa-
laan Mazar-e-Shari in. Tapahtumassa mukana ollut suomalainen 
sotilas ei loukkaantunut. Räjähdys sattui noin 40 kilometriä Mazar-
e-Shari n kaupungista länteen, missä suomalaiset ja ruotsalaiset 
rauhanturvaajat olivat tukemassa Afganistanin viranomaisia ope-
raatiossa. Suomalaisten ajoneuvo vaurioitui räjähdeiskussa.

* Suomi osallistuu toukokuusta alkaen UNIFIL-operaatioon (United
Nations Interim Force in Lebanon) Libanonissa. Operaation ensim-
mäisen henkilöstörotaation koulutus on meneillään Porin prikaatis-
sa Säkylässä. Suomi osallistuu operaatioon osana Irlannin johta-
maa pataljoonaa. Suomalais-irlantilaisen pataljoonan toiminta-alue
sijaitsee Libanonin eteläosassa. Pääosa suomalaisista sijoittuu
Tibninissä (engl. Tebnine) sijaitsevaan tukikohtaan. Rauhanturvaa-
jiemme pääjoukko lentää Libanoniin 18.5. Sitä ennen matkaan lä-
hetetään kalustoa ja muutaman rauhanturvaajan valmisteluosasto.
PV pilotoi operaatiossa Combat Camera -suorituskykyä. Combat
Camera -tiimi tekee video- ja kuvamateriaalia saamastaan rotaa-
tiokoulutuksesta sekä toiminnasta operaatioalueella. Materiaali on
ladattavissa PV:n mediapalvelimelta ja on vapaasti käytettävissä.

* UNIFIL-operaatioon lähtevän 177 suomalaisen rauhanturvaajan
kalusto ja ajoneuvot kuljetetaan Libanoniin meriteitse. Kalusto
lastataan laivaan Rauman satamassa tulevan viikonlopun aikana.
Siitä laiva jatkaa matkaansa kohti Beirutia. Laivaan lastataan 55
merikonttia ja 50 panssaroitua ajoneuvoa tai peräkärryä. Laivamat-
ka kestää kolmisen viikkoa. Beirutista kalusto siirtyy rauhanturvaa-
jien pääjoukon mukana Etelä-Libanoniin.

Pv:n pute pirisee



NASTAT KILTSIT, OSALLISTUKAA NASTA-HARJOITUKSEEN

Naisten Valmiusliitto NVL järjestää elokuun alussa Siilinjärvellä nais-
ten NASTA-harjoituksen, jossa voit vahvistaa turvallisuus- ja varau-
tumistaitojasi. Ilmoittautumisaikaa on 25.5. asti. Katso tarkemmin
tiedotteen liitteestä.

KESÄYÖN MARSSI SANTAHAMINASSA

Viidestoista Kesäyön marssi -tapahtuma vie osallistujat tällä kertaa
Santahaminan sotilasalueelle. Tapahtuma on avoin kaikille Suomen
kansalaisille. Kesäyön marssi on ainutlaatuinen mahdollisuus tutus-
tua Santahaminan sotilasalueeseen, sen historiaan sekä kauniiseen
luontoon. Voit valita eri pituisista matkoista. Osallistujat saavat kun-
niakirjan ja mitalin. Osallistumismaksu on 40e, alle 15-vuotiaat mak-
sutta aikuisen seurassa.
Ilmoittaudu netissä www.kesayonmarssi. 

AVOIMET OVET UTISSA

Utin Jääkärirykmentti järjestää pe 11.5. perinteisen avointen ovien
tapahtuman. Tilaisuuteen ovat tervetulleita kaikki rykmentin toimin-
nasta kiinnostuneet. Kyseisenä päivänä nähtävää on huomattavasti
enemmän kuin yksittäisille vierailuryhmille pystytään tarjoamaan.

MAANPUOLUSTAJAN LUKUNURKKA

Toimistolle tuli ilmoitus kahdesta uutuuskirjasta. Pyynnöstä toimitam-
me tarkemmat esittelyt teoksista tai voit kysyä suoraan kustantajalta
=> jari.ojanpera@apali.  tai (03) 270 0514. 

Veikko Koppinen: Räjähtävä tyhjyys
* ajankohtainen kirja kylmän sodan kuumilta vuosilta
* kovakantinen, sidottu, 160 sivua

Mika Vuolle: Ensimmäisen maailmansodan panssarivaunut
* runsaasti kuvitettu läpileikkaus panssariaseen syntyvai-
heisiin 1900-luvun alussa sekä panssarivaunujen varhai-
seen käyttöön 1. maailmansodassa ja Venäjän sisällis-
sodassa

* kovakantinen, sidottu, 216 sivua

Tapahtumia ja tekemistä



Viikon päästä perjantaina 27.4. vietetään Kansallista Veteraanipäivää,
joka on vakiintunut liputuspäivä.

Keskustelin viime perjantaina 13.3. Maanpuolustajan lukijan, jäsen-
kiltaamme kuuluvan sotiemme veteraanin kanssa. Arvoisa veteraa-
nimme otti yhteyttä, koska hän halusi purkaa tuntemuksiaan ja petty-
mystään nykysukupolven tietämättömyydestä. Hän kertoi tehneensä
omatoimisen kyselyn 54 henkilölle. Otannassa oli mukana kaiken
ikäisiä kansalaisia erilaisissa elämäntilanteissa ja erilaisissa amma-
teissa. Veteraanin äänestä kuului järkytys, kun hän sanoi:

”Vain muutama tiesi, mikä päivä on 13.3. Kukaan ei tainnut tietää,
miksi Kansallinen Veteraanipäivä on juuri 27.4. Mitä meidän lapsillem-
me nykyään kouluissa opetetaan, kun he eivät tiedä mitään maamme
lähihistoriasta? 13.3.1940 oli maallemme ja meille taistelleille järkyttä-
vä päivä, mutta jälkipolvemme ei tiedä siitä juurikaan mitään.”

Tuntemukset ovat aina subjektiivisia, mutta ymmärsin täysin tuohtu-
muksen ja pettymyksen veteraanin äänessä.

Ja uskon vahvasti, että huoli on osin aiheellinen. Yhtenä esimerkkinä,
vaikkakin täysin tämän aiheen ulkopuolelta, voin mainita, että eräs
nuori mies, ala-asteen kuudetta luokkaa opettava kansankynttilä,
väitti tv-visailussa pitkään asiaa pohdittuaan Harri Holkeria Erkki Lii-
kaseksi. Jos tietous maamme lähihistoriasta on samaa tasoa, huoli
on todella aiheellinen.

Veteraanimme lisäsi vielä toivomuksen maanpuolustuskilloille: ”Eivät-
kö killat voisi lähestyä oppilaitoksia ja mennä kertomaan jälkipolvil-
lemme faktaa maamme lähihistoriasta ja näiden tärkeiden päivämää-
rien merkityksestä?”

Niin. Voisivatko killat? Voisivatko killat tehdä oman gallupinsa ja miet-
tiä, onko syytä käydä toimeen ja ottaa sotaveteraanimme vetoomuk-
sesta vaarin? Miksipä eivät voisi?

Kuulen mielelläni, jos killoissa käydään tai on jo käytykin toimeen ja
jalkauduttu kouluihin valistamaan. Siitä on hyvä kertoa laajemminkin
esimerkiksi liiton tiedotteissa ja Maanpuolustaja-lehdessä.

Kansallinen Veteraanipäivä näkyy itsenäisen maamme pääkaupun-
gissa muun muassa siten, että Helsingin varuskunnan, Helsingin
kaupungin sekä veteraani- ja maanpuolustusjärjestöjen seppelepartio
suorittaa seppeleiden laskut Mannerheimin aukiolla ja Hietaniemen
hautausmaalla.

Sun rannoillas, kirkkahan veen,
puhtoista antias, tuoksuas tuomen.
Sun käsivarsillas, turvaisan reen,
sylissäs tulevaisuuteni huomen.
Sun helmoissas, rikasta kieltäs laulain,
ympärillesi käteni liitän.
Sun rinnallas, vapauden riemusta naurain,
sua uhrista vuokseni kiitän.
(tinka tuulimo)

Kiitoksin,

Inga

Miksi me muistamme?



Määräpäivä = pitää olla perillä liiton toimistolla

Toukokuu
ke 23.5. Liittohallituksen kokous

Kesäkuu
ma 4.6. Lippujuhlapäivän buffet Ritarihuoneella
la 16.6. Suomen kiltapäivät + perinnekiväärin ampumakilpailu

Lahdessa

Heinäkuu Liiton toimisto on suljettu

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

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

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 €

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.

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
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Maanpuolustuskiltojen liitto järjestää Suomen kiltapäivät kesäkuussa 2012 Lahdessa 
Hämeen rykmentissä. Kiltapäivien ohjelmaa työstetään parhaillaan. Kun ohjelma on 
lyöty lukkoon, se julkaistaan liiton nettisivuilla www.mpkl.fi => Tapahtumat. Ilmoit-
tautumisaikaa on vielä jäljellä, joten kiltaperheet tervetuloa mukaan. 

Ajankohta  la-su 16.-17.6.2012 
 Lauantai on toiminnallinen päivä. 
 Sunnuntaina on aamiainen kasarmilla yöpyville. 

Päivän alustava runko 
 klo 9.00 kokoontuminen ja tulokahvit 
 klo 9.30 rykmentin esittely auditoriossa 
 klo 10.30-16.00 ammuntaa ja erilaisia rasteja Hälvälässä (myös naisille) 
 Ruokailu Hälvälässä ulkona 
 Illanvietto Upseerikerholla (mahdollisesti erillinen maksu illallisesta) 
 Sunnuntaina aamiainen kasarmilla yöpyville 

HUOM. Ampumakilpailu
 Samana päivänä järjestetään Maanpuolustuskiltojen liiton 
 perinnekiväärimestaruuskilpailu Hälvälässä (ks. sivu 26) 
 Myös kiltapäiville tulija voi osallistua kilpailuun.

Majoitus 40 ensimmäiselle yöpyjälle on varattu Hennalasta ilmainen kasarmimajoitus, 
 joka sisältää aamiaisen sunnuntaina. HUOM. Mukaan pitää ottaa omat liinavaatteet 
 (= lakana, pussilakana, tyynyliina ja pyyhe). 

Osallistuminen 
 Suomen kiltapäiville voivat osallistua Maanpuolustuskiltojen liiton  
 jäsenyhdistysten jäsenet perheineen. 
 Osallistumismaksu on 50e/hlö. 
 Alle 15-vuotiailta lapsilta ei peritä osallistumismaksua. 
 Mukaan mahtuu 100 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä. 

Ilmoittautuminen 
 Sitovat ilmoittautumiset viimeistään 
 * sähköpostiin toimisto(at)mpkl.fi tai 
 * 040 554 8805 arkisin klo 9:00-15:00

Ilmoittautumisessa pitää mainita kaikki nämä tiedot => 
 * nimi ja syntymäaika (ei hetun tunnusosaa) 
 * kilta tai yhdistys 
 * gsm tai muu puhelinnumero 
 * sähköposti 
 * laskutusosoite 
 * maininta, jääkö yöpymään kasarmille 
 * maininta, osallistuuko ampumakilpailuun 

Lisätietoja  Marko Patrakka, markopatrakka@phnet.fi, 050 557 0761 

Tervetuloa kiltaperheet nauttimaan isänmaallisesta yhdessäolosta Hälvälässä ja Hennalassa!

Suomen kiltapäivät 2012

  MAANANTAINA 30.4.2012 => 



26 | Maanpuolustaja  1 | 2012

 Maanpuolustuskiltojen liitto
 Perinneasemestaruuskilpailu 2012
Yleistä Päijät-Hämeen kiltapiiri kutsuu osallistujia Maanpuolustuskiltojen liiton
 perinneasemestaruuskilpailuihin Lahteen 16.6.
 Kilpailupaikka on Hämeen rykmentin ampuma-rata Hälvälässä.
 Kilpailun johtajana toimii Marko Patrakka.
 Kilpailu alkaa lauantaina 16.6. klo 9:00. 
 Asetarkastus on klo 7:30 alkaen kilpailupaikalla. 

Huomio 300m kivääriammunnassa suurin sallittu kaliiperi on 7,62mm

Lajit Perinnekivääri (sääntö 4.1.A) 300m 3-asentoinen 10+10+10 ls.
 Perinnekivääri (sääntö 4.1.A) 300m makuu 30 ls

Sarjat H, H 50, H 60 / N ja N 50
 Huom. Kilpailija voi kilpailla vain yhdessä sarjassa/laji. Joukkuekilpailua ei ole.

Osallistumismaksu 15€ / laji. Joukkuekilpailussa ei eri maksua.  
Maksu pitää suorittaa viimeistään 25.5. tilille 

 Osuuspankki FI89 5612 4240 0061 56
 Viite perinne-ase 2012

Ilmoittautumiset Kilpailuun ilmoittautumiset kirjallisesti viimeistään 15.5.
  sähköpostilla markopatrakka@phnet.fi 
 Ilmoittautumisessa pitää mainita kilpailijan nimi, sotilasarvo, sarja, piiri ja  

ilmoittajan yhteystiedot

 Ratakapasiteetin vuoksi osallistujien määräksi rajataan 300m kivääriammuntaan 
100 ampujaa. Kilpailijat sijoitetaan eriin ilmoittautumisjärjestyksessä. Eräluettelot 
ja muut kilpailuohjeet lähetetään kaikille osallistujille viikko ennen kilpailua. 

Muuta Kilpailijalla on oltava voimassa oleva kilpailulisenssi tai vakuutus.   
Lisäksi kilpailijalla on oltava tosite jäsenyydestä killassa tai yhdistyksessä.  

                                        Aseen hallussapitoluvat otetaan mukaan. 

 Huom. Kilpailuun otetaan mukaan myös muita kuin MPKL:n kuuluvien  
kiltojen jäseniä, esimerkiksi Reserviläisliiton jäseniä, mutta enintään 50  
ilmoittautumisjärjestyksessä. 

 Kilpailussa käytetään vain järjestäjän jakamia nilkkatyynyjä sekä  
ampumamattoja (malli SA). Ratakaukoputkien käyttö on sallittu.

 Kilpailumaksu maksetaan takaisin ainoastaan silloin,  
kun osallistuminen on peruttu 30.5. mennessä.

 Kilpailijoiden pitää perehtyä tarkoin perinneaseammunnan sääntöihin ja  
noudattaa niitä.

 Lisätietoja  
 Marko Patrakka  

markopatrakka@phnet.fi  
050 557 0761



KILPAILUKUTSU

VALTAKUNNALLINEN PIONEERI- JA SUOJELUJOTOS
PANSSARI 2012



Pirkka-Hämeen Pioneerikilta ry ja Pääkaupunkiseudun Pioneerikilta ry järjestävät perinteisen
aselaji-jotoksen 28.-29.07.2012 Parolannummella.

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 16.05.2012 mennessä sähköpostitse:
viljo.hokkanen@wlanmail.com

Ilmoittautumisessa tulee olla seuraavat tiedot:
1. Joukkueen nimi; taustayhteisö; kurssi tms yhdistävä tekijä.
2. Joukkueen yhteyshenkilön yhteystiedot. (puh.numero, s-posti osoite)
3. Kaikkien osalta täydelliset nimet, henkilötunnus, osoite, sotilasarvo.
4. Mahdollinen erikoisruokavalio.
5. Majoitus-/ruokailutarve 27.07. saapuville kilpailijoille.

Toimitsijoiksi voimme kutsua tehtäviin halukkaita henkilöitä. Toimitsijat ilmoittavat myös
kirjallisesti em. osoitteeseen kohtien 2-5 mukaiset tiedot sekä oman ”erikoisalansa”.

Tapahtuma järjestetään Puolustusvoimien vapaaehtoisena harjoituksena ja
Panssariprikaati tukee/johtaa jotoksen järjestelyjä.
Toimitsijat kutsutaan paikalle 27.07.2012 klo 12:00 mennessä ja kilpailijat 28.07.2012 klo
10:00 mennessä.

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

Vierailijat ovat tervetulleita seuraamaan jotosta joko lauantai-iltapäivällä tai sunnuntaiaamuna.
Vierailijoiden tulee ilmoittautua mielellään s-postin välityksellä osoitteeseen
ari.paukkunen@kolumbus.fi

Jotokseen liittyviä lisätietoja voitte kysellä, gsm 040 5481931 tai em. s-postiosoitteesta.

Pirkka-Hämeen Pioneerikilta ry Pääkaupunkiseudun Pioneerikilta ry



POHJAN PARTIO 2012
26.-27.5.2012
OULU, HIUKKAVAARA

Maanpuolustuskoulutusyhdistys (MPK) Y-tunnus 2175871-8
Pohjois-Pohjanmaan koulutus- ja tukiyksikkö, PL 119, Hiukanreitti 225, 90101 Oulu
pohjois-pohjanmaa@mpk.fi www.mpk.fi

Reserviläinen!

Osallistu Pohjan Partio- harjoitukseen Hiukkavaarassa 26.5. klo 08.00 – 27.5. klo 16.00.
Pohjan Partioon voivat osallistua kaikki reserviläiset puolustus- tai koulutushaarasta
riippumatta.
Kouluttajina yhdeksällä (9) rastilla toimivat osaavat reservinupseerit ja – aliupseerit.
Koulutuksessa keskitytään korkeatasoiseen käytännön opetukseen, ei pitkiin siirtymisiin.
Harjoituksessa ammutaan mm. reserviläiskiväärillä ja sotilaspistoolilla.

Reserviläisille jaetaan säänmukainen päällys- ja suojavarustus. Osallistujat muonitetaan
taistelumuonalla sekä majoitetaan teltoissa, joihin on varattu jokaiselle makuupussi ja
kenttäpatja.

Ilmoittaudu ensisijaisesti MPK:n tiedonhallintajärjestelmään www.mpk.fi /
koulutuskalenteri / koulutuspiireittäin / Pohjois-Pohjanmaa / Pohjanpartio
Tiedustelut Sakari Sumén 040 356 1216 tai Seppo Suhonen 040 552 4678

Voit ilmoittautua yksin tai muodostaa oman partion (jokainen ilmoittautuu kuitenkin
henkilökohtaisesti järjestelmään). Partiot muodostetaan ja täydennetään harjoituksen
alussa.

Tule mukaan! Harjoituksesta saat kaksi korvaavaa kh- päivää. Kurssi
on maksuton.

Pohjan Partion johto ja kouluttajat
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RUKAJÄRVI -SEMINAARI 19.5.2012 

 
Rukajärven suunnan kirjallisuutta ja taisteluja Jat kosodassa 

 
Lappajärvellä Kylpylä Kivitipussa (os. Nykäläntie 137, 62600 Lappajärvi, puh. 06-5615000) 

 
Ohjelma: 
 
klo 12.00 Musiikkiesitys, Karjalan Jääkärien marssi (Marssisävelmä 1790-luvulta, Puolustusvoimien perinnemarssi) 
   
  Seminaarin avaus  

• PionP 24:n (Pioneeripataljoona 24) veteraaniyhdistyksen pj Toivo Pekkala 
 

Tervehdykset 
• Lappajärven kunnan tervehdys, kunnanjohtaja Juhani Vähähyyppä 
• Kylpylä Kivitipun tervehdys, johtaja Johanna Liinamaa 

 
Musiikkiesitys, Vaasan marssi 

 
klo 12.30 Seminaariesitelmä Antti Tuuri Rukajärven suunnan kirjallisuudesta  

kirjailija Antti Tuuri 
 

klo 13.00  Rukajärven suunnan taistelut Jatkosodassa 
  Sotahistorioitsija, rajakapteeni Tauno Oksanen   
 
klo 13.30 Kahvitauko  
 
klo 14.00 Kerttu Öörni, laulu 
 
  Veteraanin puheenvuoro, Kokemus Jatkosodan viimeisestä taistelusta  
  Paavo Salmensuu, Rukajärven veteraani 
 
  PionP 24:n vaiheita Rukajärven suunnalla, Yrjö Savola, PionP 24:n veteraani 
  
klo 14.50 Rukajärven taidetta Jatkosodan ajalta -näyttelyn avaus ja esittely 
  Rukajärven suunnan historiayhdistyksen puheenjohtaja Tenho Tikkanen 
 
klo 15.00 Keskustelu, jossa luennoitsijat vastaavat kysymyksiin (-15.30) 
 
klo 15.30 Seminaarin päätössanat, PionP 24:n veteraani Yrjö Savola 
 
Yhteislaulu,  Veteraanin iltahuuto 
 

Rukajärvi-seminaarin järjestävät yhdessä Lappajärven kunta, Kylpylä Kivitippu, PionP 24:n 
veteraaniyhdistys ja Rukajärven suunnan historiayhdistys ry.  
 
Ruokailu (15 €) ja kahvi (5 €) Kivitipussa mahdollinen omalla kustannuksella kello 11-12. 



 2

Dokumenttielokuva "Osasto Majewski Muurmannin radal le 70 vuotta sitten" 

Seminaarin jälkeen klo 16.00 Kivitipun juhlasalissa esitetään Ryhmä Pieningän tuottama dokumenttielokuva 
Osasto Majewskin partioretkestä. Ryhmä hiihti saman matkan 9.-25.1.2012, jolloin tuli kuluneeksi 
täsmälleen 70 vuotta majuri Majewskin johtamasta Jatkosodan partioreissusta.  

Dokumenttielokuva on Ryhmä Pieningän käsikirjoittama, Ari Komulaisen ohjaama ja kuvaama. Esitys on 
teoksen ensi-ilta. Elokuvan animaatiot on tehnyt Tuomas Kortelainen ja editoinin Reijo Väisänen. 
Työryhmään ovat kuuluneet Risto Kiiskinen, Ari Komulainen, Reijo Kortelainen, Kalevi Martikainen  ja 
Isto Turpeinen. 

Esitelmöitsijät: 

Kirjailija, DI Antti Tuuri on kirjoittanut 5 kirjaa Rukajärven suunnan taisteluista, Rukajärven tiellä 1990, 
Rukajärven aika 1991, Rukajärven linja 1992, Elämä isänmaalle 1999 ja Rata 2010. Hän on laatinut 
käsikirjoituksen elokuvaan Rukajärven tie, jonka ensi-ilta oli vuonna 1999. Se kohosi vuosikymmenen 
katsotuimmaksi elokuvaksi. Antti Tuuri on kirjoittanut kaikkiaan 74 teosta. 
 
Sotahistorioitsija, rajakapteeni Tauno Oksanen on kirjoittanut useita Rukajärven suunnan taisteluja 
käsitteleviä julkaisuja ja pitänyt niitä koskevia esitelmiä. Hänen teoksensa Armoton erämaa (2008) kuvaa 
kenttävartiojärjestelmään perustuneen Rukajärven suunnan erämaasotaa. Kirja Mannerheim Rukajärvellä 
(2009) käsittelee Mannerheimin vierailua Rukajärven suunnalla. Teoksen muina kir joittajina olivat 
filosofian tohtorit Jukka Partanen ja Pasi Tuunainen. Tauno Oksanen on kirjoittanut Kuhmoon ja Lieksaan 
pystytettyjen Rukajärven suunnan joukkojen rajanylimenopaikkojen opastaulujen tekstit. Opastaulut 
paljastettiin 2.7.2011 Lieksassa.  
 
Ilmoittautuminen seminaariin perjantaihin 16.5.2012 mennessä Yrjö Savolalle numeroon 040-5264505, 
Erkki Ylisippolalle 040-5489101 tai Kylpylä Kivitippuun 06-5615000. Majoitustiedustelut Kylpylä 
Kivitippu puh. 06-5615000, (alk.59 €/h/vrk). 
 
 
Rukajärven suunnan historiayhdistys ry.  
www.rukajarvensuunnanhistoriayhdistys.fi 
 
 
 
 

 



– näillä turvaamme huomisen!
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Harjoitukseen voi osallistua kuka tahansa suomalainen nainen, joka 
haluaa vahvistaa turvallisuus- ja varautumistaitojaan. Koulutus on 
peruskoulutusta eikä edellytä ennakkotietoja tai taitoja tai minkään 
järjestön jäsenyyttä.

Osallistumismaksu
Osallistumismaksu on 49 euroa sisältäen:
•  opetuksen ja opetusmateriaalin
•  majoituksen kasarmin tuvissa tai teltoissa 
 kurssista riippuen
•  muonituksen
•  tarvittaessa kuljetuksen Kuopion rautatie-/
 linja-autoasemalta/-lle

Ilmoittautuminen
Ilmoittautumisaika harjoitukseen on 21.3.-25.5.2012. Tämän jälkeen 
myös jälki-ilmoittautuminen on mahdollista. Kurssit täytetään ilmoit-
tautumisjärjestyksessä. Osallistujia otetaan 30 hlöä / kurssi.

Harjoitus koostuu kuudesta kurssista, joista osallistuja 
valitsee yhden. Ilmoittautuminen tapahtuu internetissä: 
www.naistenvalmiusliitto.fi/ilimatar.php
Mikäli ilmoittautuminen internetin kautta ei ole mahdollista, voi har-
joitukseen ilmoittautua oheista lomaketta käyttäen. Ilmoittauduthan 
vain yhdelle kurssille.

Yleisiä ohjeita
• Harjoitukseen osallistuminen edellyttää normaalia 
 terveyttä ja kuntoa. 
• Harjoitukseen hyväksytyille lähetetään ennen juhannusta
 postitse tiedotuslehti, jossa kerrotaan tarkemmin jaettavista 
 varusteista, aikataulusta ja ajo-ohjeesta. Tiedotuslehti on luetta-  
 vissa myös: www.naistenvalmiusliitto.fi/ilimatar.php
• Aikaisintaan 21 päivää ennen harjoitusta lähetetään erillisenä 
 sähköpostina tai e-kirjeenä ilmoittautuneille maksuohjeet 
 osallistumismaksun suorittamista varten. Osallistumisen 
 peruuttaminen tätä ennen ei aiheuta kustannuksia.
• Naisten Valmiusliiton alueneuvottelukunnat järjestävät yhteis-
 kyytejä harjoitukseen eri puolilta Suomea, kysy lisää alueesi 
 puheenjohtajalta. Yhteystiedot löydät osoitteesta
 www.naistenvalmiusliitto.fi/alueneuvottelukunnat.php.
• Kuopion rautatie-/linja-autoasemalta järjestetään junilla tai 
 linja-autoilla saapuville kuljetus perjantaina Karjalan 
 Lennostoon ja harjoituksen päätyttyä sunnuntaina takaisin 
 asemille. Kuopiosta Siilinjärvelle on matkaa noin 20 km.
      

Aika ja paikka
Ilimatar 2012 –harjoitus pidetään 

kesälomakaudella, 3.–5.8. 
Pohjois-Savossa, Siilinjärvellä. 

Harjoitukseen saavutaan perjantaina klo 12 
mennessä ja harjoitus päättyy sunnuntaina 

klo 15. Koulutus, majoitus ja ruokailut 
tapahtuvat varuskuntaolosuhteissa Karjalan 

Lennostossa Rissalassa.

Järjestäjät
Harjoituksen toteuttaa Naisten Valmius-

liiton Pohjois-Savon alueneuvottelukunta 
Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) 

Ilmapuolustuspiirin kursseina. 
Harjoitusta tukee Karjalan Lennosto.

LISÄTIETOJA: 
www.naistenvalmiusliitto.fi/ilimatar.php

Harjoituksen johtaja
Arja Sepponen, p. 0400 579 751

perhe.sepponen@pp.inet.fi

Naisten Valmiusliiton pääsihteeri 
Lotta Mertsalmi, p. 040 561 1655, 

lotta.mertsalmi@naistenvalmiusliitto.fi

Seuraa myös liiton Facebook-sivua:
www.facebook.com/naistenvalmiusliitto



Turvallisesti vesillä
Päämääränä on kehittää osallistujan valmiutta ja 
asennetta liikkua turvallisesti vesillä eri vuoden-
aikoina. Kurssilla yövytään teltassa.

Ilmapuolustus
Päämääränä on tutustua ilmavoimiin ja ilmavoimien koulu-
tusjärjestelmään sekä Suomen ilmapuolustuksen kokonais-
järjestelyihin. Kurssilla tutustutaan lentokalustoon, lentotuki-
kohtaan ja lennonjohtoon.

Maastotaidot
Päämääränä on kehittää osallistujan valmiutta liikkua maas-
tossa ja selviytyä luonnon olosuhteissa. Kurssilla harjoitel-
laan jokamiestaitoja ja suunnistusta sekä yövytään teltassa. 

Sovittelu – riidoista ratkaisuihin
Päämääränä on tutustua arjen turvallisuutta edistävään sovi-
tettelun ajatusmaailmaan. Osallistuja saa valmiuksia rauhan-
omaisuutta edistävään sovittelevaan puhetapaan, ja ratkaisu-
jen hakemiseen riidan osapuolia osallistaen ja voimauttaen. 

Selviytyminen sähköttä
Päämääränä on kehittää osallistujan valmiutta selviytyä 
ilman sähköä. Kurssilla tutustutaan varautumiseen sähkön 
näkökulmasta ja harjoitellaan toimintaa sähkökatkoksen 
aikana.

Viestintä kriisitilanteissa
Päämääränä on vahvistaa osallistujan ymmärrystä vies-
tinnästä ja sen merkityksestä erityisesti kriisitilanteessa. 
Kurssille osallistuvalla ei tarvitse olla omaa kannettavaa 
tietokonetta mukana.

Lisäksi johdon kurssi organisaatiolle. Johdon kurssilla toimi-
vat harjoituksen johto sekä harjoituksen huollosta, kurssien 
tuesta ja harjoituksen tiedotuksesta vastaavat henkilöt.

Lisätietoa kursseista:
www.naistenvalmiusliitto.fi/ilimatar.php

1. 
2. 
3. 
4. 

5. 
6. 

ILIMATAR 2012 koostuu
kuudesta kurssista, jotka ovat:

Tervetuloa
Ilimattareen!

T u r v a l l i s u u t t a  y h d e s s ä



 

LÄHETÄ TÄYTETTY LOMAKE 25.5. 2012 MENNESSÄ OSOITTEESEEN: Naisten Valmiusliitto ry, Döbelninkatu 2, 00260 Helsinki

Nimi                Henkilötunnus (myös loppuosa)   
  

Kotikunta

Katuosoite           Postinumero ja -toimipaikka

Puhelin            Sähköpostiosoite

  

 

Turvallisesti vesillä

Ilmapuolustus

Maastotaidot

Sovittelu 
– riidoista ratkaisuihin

Selviytyminen sähköttä

Viestintä 
kriisitilanteissa

VALITSE KURSSI JOLLE ILMOITTAUDUT (vain yksi)

Olen tietoinen, että minut kirjataan MPK:n tietohallintojärjestelmään pysyväksi käyttäjäksi.
Olen tutustunut tiedonhallintajärjestelmän tietosuojaselosteeseen ja hyväksyn käyttöehdot. Seloste löytyy 

osoitteesta: www.naistenvalmiusliitto.fi/ilimatar.php tai tilaamalla Naisten Valmiusliitosta, p. 09 – 4056 2090
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Asuinalueeni
 Etelä-Savo
 Helsingin seutu
 Häme
 Keski-Suomi
 Kymi
 Lappi
 Oulu
 Pohjois-Karjala
 Pohjois-Savo
 Turku ja Pori
 Uusimaa (muu kuin Helsingin seutu)
 Vaasa
 Manner-Suomen ulkopuolella, missä:

Olen seuraavan / seuraavien Naisten Valmiusliiton 
jäsenjärjestön / jäsenjärjestöjen jäsen
 Finlands svenska Marthaförbund rf
 Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry
 Maanpuolustuskiltojen liitto ry
 Maanpuolustusnaisten Liitto ry
 Marttaliitto ry
 Päällystön Naisten Liitto ry
 Reservin Upseerien Naisten Perinneliitto ry
 Rintamanaisten Liitto ry
 Sotilaskotiliitto ry
 Suomen Lottaperinneliitto ry
 Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry
 En ole minkään jäsenjärjestön jäsen

Aika ja paikka          Allekirjoitus

Ylin koulutus
 Peruskoulu/kansakoulu
 Ylioppilas
 Ammattikoulu-/ammattiopistotutkinto
 Alempi korkekoulututkinto
 Ylempi korkeakoulututkinto
 Muu koulutus, mikä:

Ammatti

Ilimatar 2012 on
 ensimmäinen NASTA-harjoitukseni
 toinen tai kolmas NASTA-harjoitukseni
 neljäs - kymmenes NASTA-harjoitukseni
 yli kymmenes NASTA-harjoitukseni

Erityisruokavalio


