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1. KILTA-ANSIOMITALIEN LUOVUTUS

Liiton toimistolla Döbelninkadulla luovutettiin
tänään kolme niistä 26:sta numeroidusta kilta-
ansiomitalista, jotka puolustusministeri myönsi
liiton esityksestä Puolustusvoimain lippujuhla-
päivänä 4.6.
* valtiosihteeri Pertti Torstilalle kilta-ansiomitali
nro 1243 (kuvassa vas.)
* kansliapäällikkö Ritva Viljaselle kilta-ansiomitali
nro 1244
* kapteeni, toimitusjohtaja Matti Vuorialle
kilta-ansiomitali nro 1245

2. MAANPUOLUSTUSJUHLA VAASASSA

Liittovaltuuston syyskokous ja liiton valtakunnallinen maanpuolus-
tusjuhla pidetään perinteisesti marraskuisena viikonloppuna
paikkakuntaa vuosittain vaihtaen. Tänä vuonna suuntaamme
Pohjanmaalle, länsirannikolle, kauniiseen Vaasaan.
Maanpuolustusjuhla on MPKL:n arvokas tilaisuus, joka on
avoin kansalaisjuhla kaikille maanpuolustushenkisille. Onhan kalenterissasi jo merkintä sunnun-
taina 27.11. Tarkemmat tiedot seuraavassa tiedotteessa. Seuraa myös liiton nettisivujen tapahtu-
ma-kansiota.

3. TILINUMEROT SEPA-MUOTOISIKSI

Suomi siirtyy lokakuussa käyttämään tilinumeroissa pelkästään kansainvälistä SEPA-muotoa.
Marraskuun alusta alkaen pankit eivät enää hyväksy vanhoja tilinumeroita. Jos matkalaskulo-
makkeessanne on tilinumero vanhassa muodossa, niin maksua ei voida maksaa. Toimittakaa
siis tästä lähtien tilinumeronne liittoon aina SEPA-muodossa. Alla on esimerkki oikeanlaisesta
tilinumerosta. Lisätietoa voit kysyä => toiminnanjohtaja@mpkl.  tai 040 554 8862.  

IBAN: FI07 5780 1020 0216 41 (= varsinainen tilinumero)
BIC: OKOYFIHH

4. KILTATIEDOTTAJIEN KOULUTUSPÄIVÄ

Kiltatiedottajat voivat ilmoittautua liiton järjestämään koulutuspäivään, joka pidetään Helsingis-
sä lauantaina 15.10. Kentältä tulleen palautteen mukaan Sebacon-jäsenrekisterin sekä kiltojen
nettisivuston (= mpkl.  alla olevien) käyttökoulutuksille kaivataan uusintakierrosta. Näin ollen 
tänä vuonna päivän ohjelmassa keskitytään vain näihin kahteen aiheeseen. Tarkempi ohjelma
julkaistaan ja lähetetään kiltoihin ensi viikolla. Pitopaikka on edellisvuosien tapaan toimitalomme
auditorio Helsingin Töölössä. Päivä alkaa klo 9 aamukahvilla ja päättyy viimeistään klo 17. Kou-
lutus on osallistujille maksuton lukuunottamatta mahdollisia matkakuluja. Ilmoittautumiset mie-
luiten sähköpostitse => toimisto@mpkl. , mutta myös numeroon 040 554 8805, arkisin klo 8-16. 
Viimeinen ilmoittautumispäivä on torstai 6.10.

5. KIRJALAHJOITUS LIITOLLE - NOPEIN NOUTAKOON

Olemme saaneet yksityishenkilöltä kirjalahjoituksena upean kirjasarjan ”Kansojen historia”. Sar-
jaan kuuluu 22 osaa, kaksi osaa per kirja eli
yhteensä 11 kirjaa sekä lisäksi kirjasarjan kartasto.
Luovutamme kirjasarjan nopeimmalle kiltalaiselle
varaajalle. Nouto paikan päältä Döbelninkadulta
(tai lähetys sopimuksen mukaan).

Jos kiinnostuit, kysy lisää => toimisto@mpkl.  



6. MAANPUOLUSTUSKILTOJEN LIITTO FACEBOOKISSA

Maanpuolustuskiltojen liitolla on pro ili yhteisöpalvelu Facebookissa. Jos feisbuukkaat, käy laitta-
massa liitolle kaveripyyntö. Pro ili on liiton koko nimellä Maanpuolustuskiltojen liitto ry. 

7. KILTOJEN KUULUMISIA - HYÖDYNNÄ, OSALLISTU, POIMI VINKKI

Liiton tiedotteessa julkaistaan kiltojen ja kiltapiirien kuulumisia, tapahtumia, työprojekteja, retkiä
ym. toimintaa, joista myös muut killat voivat poimia ideoita omaan toimintaansa tai joihin myös
muiden kiltojen jäsenet voivat osallistua. Katso tiedotteen ensimmäiseltä sivulta, millä viikolla
seuraava tiedote ilmestyy ja tarjoa ajoissa uutisesi sähköpostiin toimisto@mpkl. . Muista lähettää 
kuva aina kuvatiedostona ja merkitä mukaan kuvaoikeus (ja kuvateksti).

Ratsumieskilta ja Autojoukkojen Päijät-Hämeen Kilta
Lahden varuskunnan monivaiheista ja värikästä 100-vuotishistoriaa juhlittiin elokuun lopussa
Hennalassa. Juhlallisuuksien yhteydessä Hämeen Ratsujääkäripataljoonan ja Urheilukoulun
2/11 saapumiserän alokkaat vannoivat sotilasvalan ja antoivat sotilasvakuutuksen. Lippukentän
valatilaisuuteen osallistuivat kaikki varuskunnan joukot eli Hämeen Rykmentti joukkoyksiköineen
ja Sotilaslääketieteenkeskuksen esikunta. Mukana olivat myös Ratsumieskilllan ja Autojoukkojen
Killan päijäthämäläiset. Ohimarssi suoritettiin jalan sekä ratsain. Sen jälkeen Ratsumieskilta esitti
ratsastusnäytöksen, joka sai raikuvat suosionosoitukset.
Autojoukkojen Päijät-Hämeen Kilta näkyi näyttävästi lippunsa kera valaparaatissa, vaikka tekni-
set viat estivätkin osallistumisen entisöidyllä sotilasajoneuvolla, mikä on yleensä ollut killan tapa-
na.
Varuskunnan henkilöstölle ja kutsuvieraille järjestetyssä tilaisuudessa juhlapuheen piti puolustus-
ministeri Stefan Wallin. Tilaisuudessa julkistettiin varuskunnan 100-vuotisen historian kunniaksi
julkaistu CD-levy, jonka musiikista vastaa Puolustusvoimien Varusmiessoittokunta.
Kuvassa vasemmalla Ratsumieskillan lippu ratsain. Kuva: Matti Hilska, Lahden eskadroona

Karjalan Prikaatin Kilta / Kouvolan osasto
Kilta aloitti 50-vuotisjuhlinnan jäsentapahtumalla Kouvolankylän VPK:n talo ”Meksikossa” elokuun
lopulla. Varsinainen juhlatilaisuus pidetään Kouvolan Upseerikerholla lauantaina 17.9. Kahvi-
tus alkaa klo 14 ja itse juhla tuntia myöhemmin. Ennakkoilmoittautumiset kahvitarjoilua varten
viimeistään ke 14.9. => paavo.mikkonen@pp.inet.  tai 044 550 9375. Mahdolliset muistamiset 
osaston tilille 157930-6103868. Tumma puku ja kunniamerkit.
Kuvassa ratkotaan jäsentilaisuudessa pidetyn tikanheiton mestaria. Vuorossa on Laina Tolmu-
nen, jonka sijoittui seitsemänneksi. Kuva: Paavo Mikkonen



Pioneeriaselajin Liitto
Pioneeri- ja Suojelujotos kisailtiin tänä kesänä jo 12. kerran. Valtakunnallinen jotos on Pioneeri-
aselajin Liiton vuosittainen pääkoulutustapahtuma, joka järjestetään vuorovuosin eri varuskun-
nissa. Tänä vuonna oltiin Vekarajärvellä ja vetovastuussa oli Korian Pioneerikilta apunaan Karja-
lan Prikaatiin kuuluva Kymen Pioneeripataljoona. Tehtävärasteilla testattiin kilpailijoiden taitoja ja
kekseliäisyyttä erilaisissa ”taistelutilanteissa”. Myös ampuminen ja suunnistus olivat osa kilpai-
lua. Päästiinpä kokeilemaan myös oikean Leopardin tuhoamista todentuntuisessa tilanteessa,
kasi-liivit päällä vastaosaston tulituksen alla. Voitto meni Uudellemaalle Ruutiukot-partiolle.
Seuraava kilpailu järjestetään Panssariprikaatissa Parolassa 28.-29.7.2012. Järjestelyjä hoi-
tavat silloin Pirkka-Hämeen Pioneerikilta ja Pääkaupunkiseudun Pioneerikilta. Katso tiedotteen
liitteenä oleva kilpailukutsu.
Kuvassa vas. Ismo Pajarinen Pääkaupunkiseudun Pioneerikillasta kouluttaa rastilla miinaharan
käyttöä.
Kuvassa oik. miinahara on laukaissut putkimiinan osana kilpailutehtävää.
Kuvassa alla kuunnellaan jotoksen aloituspuhuttelua Pahkajärven maastossa.
Kuvat: Seppo Suhonen ja Roope Nieminen

Varsinais-Suomen Kiltasisaret
Kiltsit olivat yksi killoistamme, joka osallistui elokuun lopulla Turussa yleismessuille. Suomen
suurimmat yleismessut täytti 50 vuotta ja houkutteli paikalle peräti 34.000 kävijää. Näytteille
asettajia oli 300. Yhtenä messuisäntänä toiminut Puolustusvoimat antoi jälleen kerran merkit-
tävän panoksen messuille. ”Yhtenä Varsinais-Suomen Kiltapiirin jäsenkilloista saimme muiden
maanpuolustusjärjestöjen rinnalla olla
mukana ”isoveljen” osastolla tuomassa
omaa osaamistamme esille. Osastomme
oli ryhdikäs ja tunnelma leppoisa”, kiltsit
kertovat.
Messujen virallisen avauksen suoritti
puolustusministeri Wallin, joka tutustui
messuilla myös PV:n osastoon ja
maanpuolustusjärjestöihin.
Kuva: Jouni Tuomaranta



Porin Prikaatin - Porin Rykmentin Kilta / Loimaan alueosasto
Kiltalaiset olivat jälleen liikenteenohjaajina Porin Prikaatin valatilaisuudessa Loimaalla, Alasta-
ron moottoriradalla, sen tunnetulla Virttaankankaalla. Paikka sopi mainiosti tuhatpäisen alokas-
joukon ja heidän valaansa todistavan yleisön juhlaympäristöksi, jo pelkästään paikan viettävän
katsomorinteenkin vuoksi. Killan Loimaan osastolla oli tärkeä tehtävä valtaisan tapahtuman
liikenteenohjaajana alokkaiden pyöräpaljoudelle ja yleisön autokolonnille. ”Teemme tätä ihan
mieliksemme ja porukan motivaatio on kohdallaan. Prikaatin kiitos jälleen kerran tuntui hyvältä”,
kertoo vetovastuussa ollut Seppo Yli-Nissilä.

Rannikkojääkärikilta
* Rannikkojääkäreiden perinteistä Teikarin päivää vietettiin heinäkuussa juhlallisin menoin Upin-
niemessä ja Dragsvikissä.
* Kilta teki elokuussa kolmipäiväisen retken Ruotsiin, jossa kiltalaiset saivat muun muassa
varsin kattavan selvityksen maan tämän hetkisen armeijan ja maanpuolustuksen tilasta, rannik-
kojääkärien koulutuksesta sekä kalustosta. Suomen suurlähetystössä Tukholmassa kiltalaiset
saivat esityksen suurlähetystön, puolustusasiamiehen, maan vapaaehtoisen maanpuolustuksen
sekä Hemvärnetin toiminnasta. Kerromme tarkemmin syksyn Maanpuolustajassa. Lisätietoja =>
antti@rautiainen.  tai 050 556 1825. 
* Syksyn aikana kiltalaiset ovat osallistumassa muun
muassa Barettimarssiin sekä järjestävät Upinniemessä
rannikkojääkäreiden lauluiltamat.

Kuvat ovat killan Ruotsinmatkalta. Kuvassa oik. AMF1-
ammattisotilaiden järjestämä kalustoesittely vieraille.
Kuvassa alla puolustusasiamies, kommodori Anders
Gardbergin Matias-poika, joka lienee tuleva rannikko-
jääkäri.

21.Prikaatin Perinneyhdistys eli Ventti
Ventti kertoo jo hyvissä ajoin järjestävänsä 1.6.2012 Ilomantsin kunnantalolla sotahistoriallisen
seminaarin, jonka aiheena on ”Operaatioiden johtaminen Ilomantsissa talvi- ja jatkosodassa”.
Seminaarin esitelmissä tarkastellaan Ilomantsin alueen sotilasmaantiedettä sekä johtamista
talvisodassa, jatkosodan hyökkäysvaiheessa ja kesällä 1944 molempien osapuolten näkökul-
mista.
Esitelmöitsijöinä kuullaan suomalaisia ja venäläisiä sotahistorian asiantuntijoita. Seminaaripäi-
vänä on myös mahdollisuus tutustua Ilomantsin lukuisiin sotahistoriallisiin käyntikohteisiin.
Seminaarin tarkennettu ohjelma on nähtävissä lokakuun alusta lähtien sivuilla
www.mpkl.  ja siellä 21.Prikaatin Perinneyhdistyksen sivuilla. 
Lisätietoja Raimo Riikoselta => rairiikonen@gmail.com tai 040 835 29 07.

Tykistöprikaatin Kilta
* Tykistöprikaatin Killan sotahistorialliset
matkat saivat jatkoa, kun kiltalaiset lähtivät
Baltian maihin jääkärien jäljille elo-
syyskuun vaihteessa. Matka suuntautui
Viron kautta Latviaan, jossa eri kohteissa
saatiin rautaisannos historiaa oman maamme
itsenäistymisen alkuajoilta, jääkärien koulu-
tuksesta Saksassa ja heidän taisteluistaan
Saksan itärintamalla. Matkan johtajana toimi



Matti Soini Vammalan seudun Tykistökillasta ja oppaana sotahistorioitsija, eversti Sampo Ahto.
Kuvassa yllä matkalaisia Konstantin Pätsin muistomerkillä Tahkurannassa Virossa. Kuva: Hannu
Vettenranta
* Kiltaväki näyttää ottaneen omakseen perinteisen kilta- ja
omaistenpäivän, jota on jo vuosia vietetty Niinisalon varuskunnas-
sa heinäkuussa, uusien alokkaiden palvelukseen astumisen ja
valapäivän välissä. Saapumiserän lähes 1.000 alokasta keräsi
varuskunnan lippukentän tuntumaan parisentuhatta vierasta,
joille satapäinen kiltaväki pääsi esittelemään kiltojen toimintaa.
Kuvassa oikealla aseseppä Pekka Peltola Porin Seudun Tykistö-
killasta osallistumassa Niinisalossa kiltapäivään m/36-sotilas-
puvussa. Tulenjohtajavänrikin kesäpuvun rekvisiittaan kuului myös
Suomi-konepistooli rennosti remmissä. Vierellä astelee Porin
Seudun Tykistökillan rahastonhoitaja Pertti Onniselkä.
Kuva: Kalevi Virtanen

Paljon on taas ollut upeita ja monipuolisia kiltatapahtumia.
Killoissa todellakin tapahtuu!

8. RUKAJÄRVI-SEMINAARI IISALMESSA

Kansainvälinen seminaari Iisalmen kulttuurikeskuk-
sessa maanantaina 17.9. selvittää jatkosodan
loppuvaiheet Rukajärven suunnalla. Rukajärven
suunnan historiayhdistys on koonnut Iisalmen
kulttuurikeskukseen poikkeuksellisen asiantuntevan
luennoitsijakaartin:
* tunnettu sotahistorioitsija, Petroskoin yliopiston
professori Juri Kilin
* kenraaliluutnantti Ermei Kanninen
* eversti, FT Ari Raunio sekä
* sotahistorioitsija rajakapteeni Tauno Oksanen
Lisätietoa tiedotteen liitteistä sekä osoitteesta
www.iisalmi. /rukajarvi. Ilmoittautumiset => 
tanja.balk@yla-savo.  tai 040 841 2512.

Kuva yllä: Majuri Matti Murole johti Tahkokosken taisteluja elokuussa 1944. 3./RajaJP 6:n pääl-
likkö kapteeni Pentti Perttuli ja 2./RajaJP 6:n päällikkö kapteeni Tuominen Murolen käskynjaolla.
(Kuva Pentti Perttulin arkisto)

Kuva alla: Rukajärvi vallattiin 11.9.1941. Siitä tulee kuluneeksi 70 vuotta. Rukajärven kauppalan
portti, johon ripustettiin Suomen lippu. Rukajärven taisteluissa kaatui kaikkiaan 2.750 suomalais-
ta sotilasta, joista hyökkäysvaiheessa Rukajärven valtaukseen mennessä noin 1.000.
(Kuva Antero Huttusen arkisto)



9. MAANPUOLUSTUSSOITTOKUNTIEN KATSELMUS 2011

Vapaaehtoisten sotilassoittokuntien eli maanpuolustussoittokuntien katselmustapahtuma jär-
jestetään Lahdessa 8.-9.10. Tarkoituksena on arvioida maanpuolustussoittokuntien valmiuksia,
kehittää vapaaehtoista sotilasmusiikkitoimintaa ja luoda yhteyksiä alan toimijoiden välillä. Käy-
tännön järjestelyistä vastaa Maanpuolustuskoulutusyhdistys (MPK) sekä Sotilasmusiikkikoulu.
Sotilasmusiikkikilta koordinoi toimintaa soittokuntien kanssa. Tässä muodossaan katselmus jär-
jestetään nyt kolmatta kertaa.
Suomalaiset maanpuolustussoittokunnat esiintyvät lauantaina 8.10. klo 10-17 Felix Krohn -salis-
sa. Puolustusvoimien ylikapellimestarin, musiikkieverstiluutnantti Elias Seppälän johdolla toimiva
tuomaristo arvioi katselmuksen esitykset ja antaa niistä palautteen soittokunnille.
Tapahtuman päätöskonsertti on samassa paikassa sunnuntaina 9.10. klo 14. Konsertissa esiin-
tyvät Hemvärnets Musikkår Uppsala Ruotsista, Kaitseliidu Tallinna Maleva orkester Virosta sekä
tapahtumaa varten eri soittokuntien soittajista muodostettava yhteiskokoonpano, Maanpuolus-
tussoittokunta 2011 musiikkikapteeni Sami Hannulan johdolla.
Yleisöllä on vapaa pääsy katselmusesityksiin sekä päätöskonsertteihin.

10. RESUL LIIKUTTAA MYÖS KILTALAISIA

Muistathan seurata Reserviläisurheiluliiton liikunnallista tapahtumakalenteria nettiosoitteessa
www.resul. . Tapahtumia on pitkin loppuvuotta ympäri Suomen. Kiltalaiset, lähtekää aktiivisesti 
osallistumaan. Voit kysyä lisää myös sähköpostitse => info@resul.  

11. ISÄNMAALLISTA UUTISVIRTAA

* Puolustusvoimain komentaja, kenraali Ari Puheloinen vieraili elokuun lopulla Norjassa. Komen-
taja on luvannut kertoa kiltalaisille matkatunnelmansa syksyn Maanpuolustajassa.

* Komentaja Puheloinen on vastikään pitänyt tiedotustilaisuuden PV:n rahoitustilanteesta ja puo-
lustusvoimauudistuksesta. Lue lisää liiton nettisivujen uutispalstalta.

* Pääesikunnan henkilöstöosasto on tutkinut varusmiespalveluksen yhteiskunnallisia vaikutuksia
jatkotyönä Siilasmaan työryhmän raportille. Tutkimuksessa selvitettiin, miten varusmies
palveluksen aikana hankittua osaamista hyödynnetään siviilioppilaitoksissa. Lisäksi on tutkittu,
minkälaista työura- ja opinto-ohjausta varusmiehet saavat joukko-osastoissa. Tutkimukseen
vastasi yli 200 yliopistojen, ammattikorkeakoulujen ja ammatillisten oppilaitosten edustajaa sekä
40 joukko-osaston edustajaa. Raportti luovutetaan puolustusvoimien komentopäällikölle prikaati-
kenraali Sakari Honkamaalle. Lue lisää liiton nettisivujen uutispalstalta.

* Valtioneuvosto on asettanut vapaaehtoisen maanpuolustuksen neuvottelukunnan 8.9. alkavak-
si toimikaudeksi. Neuvottelukunta toimii puolustusministeriön apuna ja se ohjaa ja yhteensovit-
taa vapaaehtoisen maanpuolustuksen järjestämistä maassamme. Neuvottelukunnan toimikausi
on eduskunnan toimikausi ja sen kokoonpanossa on huomioitu eduskunnassa vallitsevat parla-
mentaariset voimasuhteet.
Neuvottelukunnan puheenjohtaja: kansanedustaja Johannes Koskinen, sdp
Varapuheenjohtaja: ylijohtaja Anneli Taina, kok.
Jäsenet ja varajäsenet:
kansanedustaja Anne Holmlund, kok, (kansanedustaja Kari Tolvanen, kok)
kansanedustaja Jukka Kopra, kok, (kansanedustaja Janne Sankelo, kok)
opinto-ohjaaja Minna Tuukkanen, sdp, (insinööri Heta Ravolainen-Rinne, sdp)
kansanedustaja Mika Kari, sdp, (järjestösihteeri Ari Näätsaari sdp)
talouspäällikkö Auli Kangasmäki, ps, (piiripuheenjohtaja Ahti Moilanen, ps)
muusikko Jussi Ristilä, ps, (yrittäjä Tuula Kuusinen, ps)
kansanedustaja Inkeri Kerola, kesk, (ohjelmavastaava Heini Utunen, kesk)
johtaja Eero Lankia, kesk, (kansanedustaja Eero Reijonen, kesk)
valtiotieteiden ylioppilas Saila Ruuth, vas, (järjestösihteeri Justus Mollberg, vas)
toimitusjohtaja Sallamaari Repo, vihr, (diplomi-insinööri Matti Kuronen, vihr)
kehitysjohtaja Markus Lassheikki, rkp, (liittojohtaja Christel Raunio, rkp)
hallintotieteiden kandidaatti Aki Ruotsala, kd, (Master of Arts; Master of Social Sciences Pilvi
Rämä, kd)
Lisätietoja puolustusministeriöstä => vanhempi osastoesiupseeri Asko Valta, 160 880 46. Tar-
kemmin neuvottelukunnan tehtävistä nettisivuilla www.defmin. 



* Maavoimien Materiaalilaitoksen Esikunta on allekirjoittanut puolustusministeriön valtuuttamana
sopimuksen ohjelmistoradioiden hankkimisesta suomalaiselta Elektrobit Wireless Communica-
tions Oy:ltä. Hankintasopimuksen arvo on 19,2 miljoonaa euroa arvonlisäveroineen.
Maavoimien Materiaalilaitos sai toimeksiannon hankinnasta syyskuussa 2010. Puolustusvoimat
saa käyttöönsä laitteistot kevääseen 2013 mennessä. Sopimukseen sisältyy lisähankintavaraus
laitteiston mahdollisesta myöhemmästä sarjahankinnasta.
Radion toiminnallisuus on toteutettu pääosin ohjelmistollisesti. Sen tiedonsiirto mahdollistaa tilan-
nekuvan ja tietojen välittämisen taktisille joukoille reaaliaikaisena. Järjestelmää voidaan käyttää
sekä kansallisessa puolustuksessa että kriisinhallintaoperaatioissa. Radioverkko mahdollistaa
yhteensopivuuden kiinteän viranomaisverkon kanssa.
Hankinnan työllistävä vaikutus Suomessa on 95 henkilötyövuotta.

12. NUORTEN MIESTEN JATKOSOTA - OTAVAN KIRJATARJOUS

Vilho Kankare, Mennään kun käsketään! – Nuorten miesten jatkosota
Alkusanat professori Martti Turtola
320 sivua

Nuoren miehen tuoreeltaan vuonna 1946 kirjoittamat rintamamuistot ovat
kiinnostava aikalaistodistus. ”Pimeys on kaiken pelon ja kauheuden äiti.
Sen turvin hiipii kauhu ja epätoivo sotilaankin sydämeen. – – Hermot ovat
pinnalla, usein katkeamispisteessä. Vartiovuoro, koko elämä tuntuu loput-
tomalta painajaisunelta.”
Vilho Kankare tarjosi sotamuistelmiaan kustantajalle jo vuonna 1947, mutta
ajankohtaa ei pidetty julkaisemiseen otollisena. Tämän päivän lukijalle
nämä kertomukset tarjoavat nuoren miehen näkökulman sodan todellisuu-
teen. Aikamatka jatkosotaan kertoo, millaista elämä rintamalla oli ja millaisia
ajatuksia sota herätti velvollisuuttaan suorittavissa nuorissa suomalaisissa miehissä.
Vilho Kankare (1917–2008) palveli jatkosodassa Kenttätykistörykmentti 5:ssä ja osallistui hyökkä-
ysvaiheen taisteluihin muun muassa Korpiselässä, Petroskoissa, Kontupohjassa ja Karhumäessä.

Otava tarjoaa kirjaa Maanpuolustuskiltojen liiton kiltojen jäsenille hintaan 25,00 euroa (ovh. 30,20)
+ lähetyskulut 5,00 tilausmäärästä riippumatta. Tarjous on voimassa syyskuun ajan.

HUOM. Tilaukset suoraan kustantajalle => Kustannusosakeyhtiö Otava, Ritva Kytöhonka
0400 848 242, ritva.kytohonka@otava.  

13. SODAN AIKAISET UUTISKATSAUKSET DVD-KOKOELMANA

Jatkosodan syttymisestä on kulunut 70 vuotta. Sodan kulku ja sen tapahtumat on koottu katta-
vaksi kahdeksan DVD-levyn elokuvakokonaisuudeksi, jonka pituus on yli 23 tuntia. Kansallinen
audiovisuaalinen arkisto (KAVA) on toimittanut maanpuolustus- ja reserviläisaktiivien käyttöön
tämän ainutlaatuisen julkaisun, joka sisältää kaikki Puolustusvoimain alkuperäiset uutiskatsaukset
jatkosodasta – sellaisina kuin aikalaiset ne näkivät. Lue tarkemmin liiton nettisivujen uutispalstal-
ta.
Nämä arvokkaat sotadokumentit antavat myös jälkipolville mahdollisuuden tutustua historiallisesti
merkittävän aikakauden kohtalonhetkiin. Jatkosodan katsaukset -kokoelma sopii erinomaisesti
myös liike- ja merkkipäivälahjaksi.

Kieli: suomi, tekstitys ruotsi
Kahdeksan DVD-levyä, kokonaispituus 23 tuntia
Kokonaishinta 36,90 (sis. alv) + postituskulut 7e

Tilaukset => sähköpostiin tilaukset(at)portaalilehti.  tai 010 422 6590 tai faksiin (03) 437 8591

Mainitse tilauksessasi nämä tiedot
* Tilaajan nimi
* Tilattava määrä (kuinka monta kokoelmaa)
* Toimitusosoite
* Laskutusosoite, jos eri kuin toimitusosoite



14. POHJOISEN PARTISAANIT - TV-VINKKI

Yliluutnantti evp. Raimo Salo, jonka tunnemme tuotteliaana tuottajana/kuvaajana/muusikkona,
kertoo, että hänen tuottamansa dokumentti Pohjoisen partisaanit esitetään televisiossa Ylen TV1
-kanavalla tiistaina 4.10 klo 20.00. Olehan valmiudessa valtaamaan soffankulma.
Lisätietoja => 040 761 6853 tai salorampe@gmail.com

15. TATTOO 2011

Puolustusvoimien TATTOO 2011 -kiertue on parhaillaan kiertueella. Kuuden sotilassoittokunnan
ja Grex Musicus -kuoron solisteina esiintyvät maineikkaat artistit Antti Tuisku, Saara Aalto sekä
basso Jaakko Ryhänen. Yleisölle avoimien iltanäytösten lisäksi koululaisille järjestetään iltapäi-
vänäytökset paikkakunnittain. Kiertueen yhteydessä puolustusvoimat esittelee kalustoa ja toimin-
taansa.
TATTOO 2011-tapahtuma tarjoaa särmikästä kuviomarssia sekä monipuolista viihdemusiikkia
ja klassisia säveliä. Puolustusvoimien soittokunnista esiintymässä ovat Kaartin Soittokunta, Lai-
vaston Soittokunta ja Satakunnan Sotilassoittokunta, Karjalan Soittokunta ja Rakuunasoittokunta
sekä noin 80-henkinen Puolustusvoimien Varusmiessoittokunta. Lisäksi jokaiselta kiertuepaikka-
kunnalta on kerätty mittava nuoriso-orkesteri virittämään yleisö tattoo-tunnelmaan.

Vielä ehdit näihin mukaan:
* la 10.9. Seinäjoki Areena, klo 15.00
* ma 12.9. Tampere, Hakametsän jäähalli, klo 19.00
* ke 14.9. Turku, HK Areena klo 19.00
* pe 16.9. Helsingin jäähalli, klo 19.00
Liput: 20 euroa Lippupisteestä. Lisätietoja netistä www.tattoo. 

MAAILMANLOPUN MJUSAKKIA JA SYKSYN SATOA

Joko olet käynyt katsastamassa menivätkö miljoonat mättähälle vai jotensakin jetsulleen uudes-
sa musiikkitalossa? Kun se pytinki tuohon nyt lopulta nousi, niin onhan se testattava. Ylihuomen-
na on tarjontaa minun makuun, kun metalliset Apocalyptican tuulitukat tykittävät sellojaan. Käyn
hakemassa oman näkemykseni, onko torppa kaiken aiheuttamansa porun väärti.

Jos metsään haluat mennä nyt, niin takuulla yllätyt... Syksy tarjoaa aivan parastaan. Metsäkier-
ros pitäisi oikeastaan kuulua ”pakollisena” pyrähdyksenä jokaisen suomalaisen syyssesongin
ohjelmaan. Sujahdetaanpa siis saappaisiin ja lähdetään metsään humaltumaan raikkaista hen-
kosista. Jos ollaan oikein notkealla tuulella, kumarrutaan nappaamaan muutama sieni ja puo-
lukka tuliaisiksi, kotiköökkiin tai jos ei maistu, vaikka kaverille tai naapurille. Paistituliaisista nyt
puhumattakaan, eikös metsästyskausi ala taas, oliko se ihan peräti huomenissa.

Toivottelen satoisaa lykkyä kiltalaisten
metsäkeikoille!

t. Inga



Määräpäivä = pitää olla perillä liiton toimistolla

Syyskuu
ti 20.9. Liittohallituksen kokous

Lokakuu
lokakuu => Liittohallituksen ”Road Show” alkaa => jalkaantuminen kentälle,

esitykset kiltapiirien syyskokouksissa
la 15.10. Kiltatiedottajien koulutuspäivä => teemana sähköinen viestintä

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

Tammikuu 2012
su 15.1. Valtiollisten kunniamerkkianomusten määräpäivä
la 28.1. Turvallisuuspolitiikan seminaari Santahaminassa

Maaliskuu 2012
la 31.3. Kilta-ansiomitalianomusten määräpäivä

Huhtikuu 2012
su 15.4. Kiltaristianomusten määräpäivä

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



                                 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 Pionerikilta ry  

mailto:viljo.hokkanen@wlanmail.com
mailto:ari.paukkunen@kolumbus.fi


Kuvassa sota on juuri päättynyt. 3./RajaJP 6:n upseerit Kuhmon Varttiuksen Kiimavaarassa ylittivät
valtakunnan rajan 8.9.1944 klo 8.40. Vasemmalta vänr. Heikki Niemiaho, vänr. Esko Raassina, ltn.
Pentti Hytönen, ltn. Lauri Saari, kapt. Pentti Perttuli (komppanianpäällikkö), ltn. Rafael Sora, ltn.
Taisto Pyhälä, vänr. Erkki Kuukka ja vänr. Soini Ossi. (Kuva Pentti Perttulin arkisto)



Seminaariesitelmät perustuvat ennenjulkaisemattomaan
tutkimustietoon. Luennoitsijat tuovat esille taistelujen 
kokonaisasetelman, ja vaarat Suomen kannalta, mikäli 
sota olisi jatkunut.

Lisätietoja:
Rukajärven suunnan historiayhdistys ry
www.rukajarvensuunnanhistoriayhdistys.fi

Rukajärvi-seminaari järjestetään yhteistyössä Iisalmen kaupungin 
ja Tarinat elämään - Ylä-Savon kulttuurimatkailun kehittämishankkeen kanssa

kutsu

kansainvÄlinen 
rukajÄrvi-seminaari

17.9.2011



Ohjelma:
klo 12.00 Seminaarin avaus 
      Rukajärven suunnan historiayhdistyksen puheenjohtaja 
      Tenho Tikkanen

      Tervehdykset
      Iisalmen kaupungin tervehdys
            kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Seppo Kääriäinen

      14. Divisioonan perinneyhdistyksen tervehdys
      puheenjohtaja, prikaatikenraali Sakari Honkamaa

klo 12.30 Katsaus 14. Divisioonan sotatoimiin Rukajärven suunnalla 
      Jatkosodassa
      VTM, sotahistorioitsija, everstiluutnantti evp. Ari Raunio

klo 12.50 Rukajärven suunnan taistelujen merkitys Jatkosodassa
            Kenraaliluutnantti Ermei Kanninen

klo 13.10 Kahvitauko

klo 13.40 Taistelut Rukajärven suunnalla elokuussa 1944
      Professori Juri Kilin

klo 14.20 Upporikas tai rutiköyhä - Sodan loppuvaiheen rintamatilanne 
      Rukajärven suunalla
      Sotahistorioitsija, rajakapteeni Tauno Oksanen

klo 14.50klo 14.50 Loppukeskustelu

**********************************

klo 17.00 Elokuvailtamat
      Yleisöllä on mahdollisuus nähdä Rukajärven taistelupaikkoja esittelevä
      dokumenttielokuva sekä ”Munkkien matka” dokumentti

      Seminaariin ja iltamiin on vapaa pääsy.


