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1. HENKILÖVALINTOJA HALLINTOTALOSSA

MPKL:n liittovaltuuston syyskokous pidetään lauantaina 26.11. Vaasan kaupungin Hallintotalos-
sa. Valtuuston jäsenet saavat kokouskutsun ja -materiaalit lähempänä ajankohtaa. Lisätietoja voi
kysyä => toiminnanjohtaja@mpkl.  tai 040 554 8862. 

Kokouksessa käsitellään muun muassa jäsenvalinnat liittohallituksen erovuoroisten tilalle. Ero-
vuorossa ovat

* Jouppila Heikki, Ilmavoimien Kiltaliitto ry
* Mikkonen Matti, Karjalan Prikaatin Kilta ry
* Patrakka Marko, Sotilaspoliisi Eskadroona Lahden Kilta ry
* Tuomaranta Marjo, Varsinais-Suomen Kiltasisaret ry

Ehdotukset liittohallituksen jäseneksi vv. 2012-2013 lähetetään sähköpostitse osoitteeseen
toiminnanjohtaja@mpkl.  viimeistään maanantaina 31.10. Esityslomake löytyy liiton jäsenrekis-
teristä tai voit pyytää sen toimistolta.

2. MAANPUOLUSTUSJUHLA VAASASSA

HUOM. Maanpuolustusjuhlan tarkka ohjelma valmistuu seuraavaan tiedotteeseen mennessä,

viikolla 43.

3. TILINUMEROT SEPA-MUOTOISIKSI

Muistathan, että Suomi on juuri siirtynyt käyttämään tilinumeroissa ainoastaan kansainvälistä
SEPA-muotoa. Marraskuun alusta alkaen pankit eivät enää hyväksy vanhoja tilinumeroita. Toi-
mittakaa siis tästä lähtien tilinumeronne liittoon aina SEPA-muodossa. Alla on esimerkki oikean-
laisesta tilinumerosta.

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



4. KILTATIEDOTTAJIEN KOULUTUSPÄIVÄ

Kiltatiedottajat kokoontuvat lauantaina 15.10. saamaan käyttökoulutusta mpkl. -nettisivuston alla 
ylläpidettäville kiltasivuille sekä nettipohjaiselle Sebacon-jäsenrekisterille. Koulutus on liiton toi-
mitalon auditoriossa Töölössä, Helsingissä. Toivotan kaikille mukaan ilmoittautuneille antoisaa ja
virikkeellistä koulutuspäivää.

5. KILTARISTIEHDOTUSTEN MÄÄRÄPÄIVÄ LÄHENEE

Muistathan, että itsenäisyyspäivänä myönnettävien kiltaristien ehdotuslomak-
keiden pitää olla liiton toimistolla viimeistään maanantaina 17.10. Lomake
löytyy Sebacon-jäsenrekisteristä tai voit pyytää sen toimistolta. Täytetyt
lomakkeet palautetaan sähköpostiin toiminnanjohtaja@mpkl. 

6. KIRJALAHJOITUS VAASAN SOTAVETERAANIMUSEOON

Edellisessä tiedotteessa ilmoitimme yksityishenkilöltä saamas-
tamme upeasta kirjasarjasta ”Kansojen historia”. Nopeimman
yhteydenoton saimme Pohjanmaan Maanpuolustuskillasta, joka
ylläpitää Vaasan Sotaveteraanimuseota. Kirjasarja matkasi
ansaitsemalleen hyllylle museon kirjastoon.

7. KILTA PANOSTAA SÄHKÖISEEN VIESTINTÄÄN

Eino Järvinen, Porin Rykmentin - Porin Prikaatin Killan taloudenhoitaja tervehtii kiltakenttää:

”Kiltamme siirtyi alkuvuodesta käyttämään Maanpuolustuskiltojen liiton tarjoamaa ilmaista, netti-
pohjaista Sebacon-jäsenrekisteriä. Rekisteri onkin saatu jo varsin hyvään vaiheeseen. Perustie-
tojen ohella rekisteriin on kirjattu kaikkien nykyisten luottamushenkilöiden tehtävät oli sitten kyse
pääyhdistyksestä tai alueosastosta. Tämän lisäksi rekisteriin on kirjattu killan myöntämät huomi-
onosoitukset vuodesta 1960, tietysti siltä osin kuin henkilö on vielä jäsenemme. Tiedot on kerätty
killan historiateoksista. MPKL:n toimistosta on saatu tieto liiton kiltamme jäsenille myöntämistä
huomionosoituksista. Syntymäaika on merkitty rekisteriin 97 %:lla jäsenistämme. Matkapuhelin-
tiedon prosentti on 60 ja sähköpostitiedon 46.

Jäsenrekisteriohjelma mahdollistaa myös Extranetin käytön. Jotta hyöty voidaan maksimoida,
edellä mainitut prosenttiluvut eivät meille riitä. Tämän vuoksi olemme lähettäneet kirjeen jäsenil-
le, joilta ko. tieto puuttuu ja pyytäneet heitä täydentämään rekisteriä. Tiedon antaminen on tehty
mahdollisimman helpoksi. Tiedot voi toimittaa kiltamme nettisivujen palautelomakkeella, teks-
tiviestillä, palauttamalla saatu kirje tai tekemällä lisäys itse Extranetin kautta. Kirje on lähetetty
runsaalle 500 henkilölle. Yksi rajaus lähetyslistaan tehtiin: emme halunneet vaivata ennen vuotta
1940 syntyneitä. Osoitetiedot siirrettiin Sebacon-jäsenrekisteristä excel-luetteloksi ja Wordin avul-
la kullekin saajalle tehtiin personoitu kirje.

Odotamme mielenkiinnolla miten hyvin onnistumme täydentämään rekisteriämme. Toivomme,
että hyvin käy. Tämän jälkeen meillä on suurenmoiset mahdollisuudet sähköiseen viestintään
jäsenistöllemme.”

8. AKTIIVISEN KILLAN UUSI TUNNUS

Porin Rykmentin - Porin Prikaatin Kilta on saanut myös uuden
tunnuksen.

Värit ovat Porin Prikaatin viralliset värit, samat kuin prikaatin lipussa.
Sininen kuvastaa uskollisuutta ja keltainen kypsyvän viljan kultaa.
Torni-kuvio yhdistää killan Maanpuolustuskiltojen liittoon.
Karhu-kuvio on maineikkaan Porin Rykmentin tunnus.

”Olemme ylpeitä uudesta tunnuksestamme”, killasta kerrotaan.



9. ”MOTIN TALON” KOKOUSTILAT

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

Auditorio sijaitsee Töölöntorin puolella, sisäänkäynti ravintola Motin viereisestä ovesta.
Auditorion avain noudetaan ennakkoon Maanpuolustusyhtiöstä, jonne on sisäänkäynti Döbelnin-
katu 2:n puolelta ja neljäs kerros. Avain palautetaan virka-aikana samaan paikkaan ja virka-ajan
ulkopuolella Maanpuolustusyhtiön myymälään, joka sijaitsee kiinteistön kulmassa Pohjoisen
Hesperiankadun puolella. Huomioi myymälän aukioloajat => ma-pe 10-18 ja la 10-14.

Toimitiloissa on myös 5-20 henkilön kokoustiloja. Maanpuolustusjärjestöjen (MPKL, NVL, RES,
RUL) jäsenyhdistyksille kokoustilojen käyttö on maksutonta. Tarkempia tietoja voit kysyä yllä
mainitusta Maanpuolustusyhtiön numerosta.

10. 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 lähet-
tää kuva aina kuvatiedostona ja merkitä mukaan kuvaoikeus (ja kuvateksti).

Karjalan Prikaatin Kilta / Kouvolan osasto
Onnea 50-vuotiaalle! Kilta vietti komeiden kymppien juhlaansa syyskuun puolivälissä
Kouvolan upseerikerholla maanpuolustushengessä. Juhlasali oli täynnä kiltalaisia ja
yhteistyökumppaneita. Juhlassa palkittiin useita ansioituneita vapaaehtoisen maanpuo-
lustuksen toimijoita MPKL:n pronssisella ja hopeisella kiltaristillä, killan pienoislipulla
ja killan ansioristillä.

Spol Eskadroona Lahden Kilta
Onnea 10-vuotiaalle! Kolme kertaa vuoden killaksi valittu
(2007, 2009 ja 2010) nuorekas ja dynaaminen kilta juhlisti
ensimmäisiä pyöreitään Lahden upseerikerhon näyttävissä
puitteissa.
Kuva: Killan arkisto

Etelä-Suomen kiltapiiri
Kiltapiiri lähetti tervehdyksen viimekeväisestä lipunnaulauk-
sestaan. Tilaisuus pidettiin Helsingin Ortodoksisen seurakunnan
juhlatiloissa. Kiltapiirin lipun on suunnitellut heraldikko Tapani
Talari.
Kuvassa kiltapiirin puheenjohtaja Lars Eklund ja MPKL:n
liittohallituksen puheenjohtaja Erkko Kajander kohottavat
yhdessä vastanaulattua lippua vietäväksi kiltapiirin joukkojen
edessä.
Kuva: Kiltapiirin arkisto

Kankaanpään Seudun Tykistökilta
Kilta vietti perinteistä syyspäiväntasausiltaansa kiltaveli
Paavo Ruokosken tilalla Vihteljärven Vuorelassa. Ohjelmassa
oli muun muassa kilpailurasteja, jotka oli laatinut viimevuotinen
voittaja. Kuvassa Seppo Korvala ja Pauli Huhtamaa arvioivat
kurpitsan ympärysmittaa.
Kuva: Hannu Vettenranta



Rukajärven suunnan historiayhdistys
Yhdistyksen järjestämä kansainvälinen Rukajärvi-
seminaari täytti Iisalmen kulttuurikeskuksen syys-
kuun puolivälissä. Yli 300 osallistujan yleisö
odotti ja myös sai roppakaupalla uutta tietoa muun
muassa Petroskoin yliopiston professori Juri
Kiliniltä (kuvassa), kenraaliluutnantti Ermei Kan-
niselta ja sotahistorioitsija Tauno Oksaselta.
Lue ensi viikolla ilmestyvästä Maanpuolustajasta,
mitä seminaarissa tuli esille Suomen ja puna-
armeijan viimeisestä taistelusta.
Kuva: Antero Huttunen

Vaasan Kiltapiiri ry - Vasa Gillesdistrikt rf
Kiltapiiri muistuttaa kiltojaan syyskokouksesta, joka on keskiviikkona 19.10.

Syyskokous - Höstmöte: 19.10.2011 klo/kl. 18:00, Vaasan Sotilaskoti/Vasa Soldathem
Vieraina ja asiantuntijoina: MPKL:n puheenjohtaja (1.1.2012 alkaen) Pauli Mikkola ja MPKL:n
toiminnanjohtaja Henry Siikander
Gäster och sakkunniga: Försvarsgillenas förbunds ordförande från 1.1.2012 Pauli Mikkola och
verkställande direktör Henry Siikander
Asialista/Agenda:
1. Syyskokousasiat/Höstmötesärenden
2. Liiton valtuustokokous Vaasassa/Förbundsfullmäktiges sammanträde i Vasa
3. Valtakunnallinen maanpuolustusjuhla Vaasassa/Riksomfattande försvarsfest i Vasa
4. Asiantuntijoiden puheenvuoro/Sakkunnigas anförande
5. Keskustelua/Diskussion
Kahvitarjoilu/Kaffeservering
Hallitus/Styrelsen klo/kl. 17:00

11. KUULEMISTILAISUUS: MITÄ ON HYVÄ ASETURVALLISUUS?

Viime viikolla sisäasiainministeri Päivi Räsäsen muodostama työryhmä järjesti kuulemistilaisuu-
den eduskunnan Pikku Parlamentissa aiheena ”Mitä on hyvä aseturvallisuus.” Maanpuolustus-
kiltojen liitosta tilaisuuteen osallistui Spol Eskadroona Lahden Killan puheenjohtaja, MPKL:n
liittohallituksen jäsen Marko Patrakka sekä liiton toiminnanjohtaja Henry Siikander. He toivat
tilaisuudessa liiton kantana esille muun muassa, että ampumaratalaki on hyvä saada alulle pi-
kaisesti ja että aserekisterin hoitaminen ajan tasalle on ehdottoman tärkeää.

Tilaisuudessa eri järjestöjen edustajat pitivät etukäteen sovittuja puheenvuoroja, joilla vastattiin
sisäasiainministeriön poliisihallinnon haluun kuulla kentän näkemyksiä uuden aselain toimivuu-
desta ja evästyksiä jatkoa varten. Lue tarkemmin www.mpkl. -uutispalstalta. 

Tilaisuuteen osallistui yli 50 henkilöä noin 30 yhteisöstä. Puheenvuorot julkaistaneen myöhem-
min sisäasiainministeriön nettisivuilla. Seuraa tilannetta sieltä. Seuraavaksi työryhmä kuulee
kansalaisia. Aseturvallisuuteen liittyvä kysely otakantaa.  avataan myöhemmin syksyllä.

12. TURVALLISUUS JA PUOLUSTUS 2012

Kuudennet kansainväliset turvallisuus- ja puolustusalan erikoismessut
järjestetään 27.-29.9.2012 Lahden Messukeskuksessa. Tapahtuma
antaa kattavan kuvan Suomen kokonaisturvallisuudesta; varautu-
misesta, kriisijohtamisesta, yhteistyöstä sekä turvallisuuteen liitty-
vistä viranomaisista, järjestöistä ja elinkeinoelämän edustajista.
Myös turvallisuusala ammattina on mukana. Maanpuolustuskiltojen
liitolla on oma osastonsa messuilla. Messutoimikunnan puheen-
johtaja on liittomme puheenjohtaja Erkko Kajander. Tiedotteen
liitteenä on tapahtuman infoesite.
Seuraa tarkempia tietoja www.lahdenmessut. /tupu2012 



13. RESUL LIIKUTTAA MYÖS KILTALAISIA

Muistathan seurata Reserviläisurheiluliiton liikunnallista tapahtumakalenteria nettiosoitteessa
www.resul. . Tapahtumia on pitkin loppuvuotta ympäri Suomen. Kiltalaiset, lähtekää aktiivisesti 
osallistumaan. Tiedotteen liitteenä on tällä viikolla päivitetty kilpailukalenteri 2012. Voit kysyä
lisää myös sähköpostitse => info@resul.  

14. MAANPUOLUSTUSSOITTOKUNTIEN KATSELMUS 2011

Maanpuolustuskoulutusyhdistys (MPK) järjestää alkavana viikonloppuna yhteistyössä puolustus-
voimien kanssa kolmannen Maanpuolustussoittokuntien Katselmus -tapahtuman Lahdessa.
Katselmuksessa esiintyy kuusi kotimaista maanpuolustussoittokuntaa sekä soittokunnat Ruotsin
Hemvärnetistä ja Viron Kaitseliitistä. Tapahtuman tarkoitus on arvioida maanpuolustussoittokunti-
en valmiuksia, kehittää vapaaehtoista sotilasmusiikkitoimintaa ja luoda yhteyksiä alan toimijoiden
välillä. Maanpuolustuskiltojen liiton jäsenkilta, Sotilasmusiikkikilta, koordinoi toimintaa soittokunti-
en kanssa. Yleisöllä on vapaa pääsy kaikkiin katselmusesityksiin sekä päätöskonserttiin.

Paikka
Lahden konserttitalo, Felix Krohn -sali osoitteessa Sibeliuksenkatu 8.
Katselmusesitykset
Lauantaina 8.10. klo 10.00-17.00 kuusi suomalaista maanpuolustussoittokuntaa
Puolustusvoimien ylikapellimestarin, musiikkieverstiluutnantti Elias Seppälän johdolla toimiva
tuomaristo arvioi esitykset ja antaa niistä palautteen soittokunnille
Päätöskonsertti
Sunnuntaina 9.10. klo 14.00 konsertissa esiintyvät Hemvärnets Musikkår Uppsala Ruotsista,
Kaitseliidu Tallinna Maleva orkester Virosta sekä tapahtumaavarten eri soittokuntien soittajista
koottu yhteiskokoonpano
Lisätietoja
MPK, Inka Koskenvuo, 040 537 8256

15. ISÄNMAALLISTA UUTISVIRTAA

* Puolustusvoimien odotetaan säästävän yli 800 miljoonaa euroa. Jokapäiväisiä toimintoja on
leikattava ja niiden vaikutukset ovat kauaskantoisia ja puolustuskykymme laskee. Lue tiedotteen
liitteestä tai nettisivujemme uutispalstalta komentajan, kenraali Ari Puheloisen tuore pohdinta
aiheesta.

* Puolustusministeriön nettitiedotteessa kerrotaan, että tasavallan presidentti ja valtioneuvoston
ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta päättivät kokouksessaan tänään käynnistää
uuden turvallisuus- ja puolustuspoliittisen selonteon valmistelut. Selonteko on tarkoitus antaa
eduskunnalle vuoden 2012 aikana. Kokouksessa käsiteltiin osana selonteon valmistelua myös
puolustusvoimien rakenneuudistustyön aloittamista. Nyt käynnistyvän työn tavoitteena on Suo-
men puolustuskyvystä huolehtiminen ja pysyvien kustannussäästöjen aikaansaaminen. Puolus-
tusvoimien säästöohjelman toteuttaminen edellyttää sopeutustoimien aloittamista välittömästi.

* Liikenneministeri Merja Kyllönen luovutti 23.9. miinalaiva Pohjanmaalle erityisen Merenkulun
turvallisuuspalkinnon meriliikenteen turvaamisesta sekä merirosvousta konkreettisesti estävästä
ja kansainvälisiä sopimuksia noudattavasta toiminnasta. Palkinto luovutettiin miinalaiva Pohjan-
maalla Helsingin Eteläsatamassa.
Merenkulun turvallisuuspalkinto Sea Sunday on yli 20
merenkulkuun liittyvän järjestön ja viranomaisen vuonna
1997 perustama huomionosoitus. Palkinto myönnetään
vuosittain syyskuussa järjestettävän valtakunnallisen
Sea Sundayn yhteydessä. Palkinnon tarkoituksena on
kehittää merenkulun turvallisuutta. Palkinnon
saaja on valittu toukokuussa Suomen Merimieskirkon
koolle kutsumassa kokouksessa.
Kuvassa ML Pohjanmaa avustaa eteläkorealaista
Golden Wave -kalastusalusta, joka oli merirosvojen
panttivankina neljä kuukautta. Kuva: Jussi Virkkunen



16. VÄRIKKÄÄT KENRAALIT - OTAVAN KIRJATARJOUS

Värikkäät kenraalit - Sankaritekoja ja skandaaleja
Gustav Hägglund, Pasi Jaakkonen ja Matti Simula
~ 300 sivua, mv-valokuvia
Otavan myymälä- ja nettihinta 31,40e => kiltatarjous nyt 23,00e
Kuva: www.otava.                      

Kenraaliksi on vaikea päästä. Suomessa siihen on yltänyt itsenäisyyden aikana 351 valioupsee-
ria. Tähän kirjaan heistä on valittu valovoimainen otos: Woldemar Hägglund, Karl Fredrik Wil-
kama, Aarne Sihvo, Kurt Martti Wallenius, Vilho Petteri Nenonen, Paavo Talvela, Erik Heinrics,
Lennart Oesch, Einar Vihma, Jarl Lundqvist, Yrjö Keinonen, Ensio Siilasvuo, Adolf Ehrnrooth,
Lauri Sutela ja Aimo Pajunen. Kirjassa painotetaan kunkin kenraalin elämän ja uran historialli-
sesti merkittävintä jaksoa. Samalla piirtyy ilmeikäs kuva Suomen puolustusvoimien kehityksestä
ja monista Suomen lähihistorian tärkeistä käännekohdista. Verevät välähdykset ja anekdootit
kertovat omaa värikästä kieltään kenraalien vaiheista. Kenraali Gustav Hägglund on valinnut
kirjassa esiteltävät kenraalit. Pasi Jaakkonen on Ilta-Sanomien toimittaja ja Matti Simula on poli-
tiikkaan erikoistunut vapaa toimittaja.

Tilauksiin lisätään lähetyskulut 5,00e tilausmäärästä riippumatta.
Tarjous on voimassa marraskuun loppuun.
Tilaukset suoraan Otavasta => Ritva Kytöhonka, 0400 848 242, ritva.kytohonka@otava. 

SYKSYN MAANPUOLUSTAJAN POTKURIT PÖRRÄÄVÄT JO

Kiltojemme jäsenlehti Maanpuolustaja on pulpahdellut tänään painokoneesta ja liidellyt jakelu-
keskukseen. Mikäli posteljooni pörhistelee kiitoradallaan yhtä innokkaasti kuin komeaksi entisöi-
ty Hanssin-Jukka, postilaatikkosi kolahtelee ensi viikolla ja pääset tutustumaan tarkemmin, miten
tuo legendaarinen Douglas DC-2 palautettiin entiseen loistoonsa.

Aseturvallisuus ja aselaki puhuttavat järjestöissä, ampumaradoilla, kansan riveissä, päättäjien
penkeillä ja metsämiesten aatoksissa. Maanpuolustaja vie sinut tutustumaan Liedossa asuvaan
Maarit Ketoseen, nuoreen ampumaharrastajaan, jolla on plakkarissa tuore hopeamitali SRA SM
2011 -kisoista ja suuri toive saada jatkaa tärkeää harrastusta tulevaisuudessakin.

Mikael Kaskelo Turusta oli mukana pohjois-
maisilla kiltapäivillä Norjassa. Lehden sivuilla
hän ja muutamat muutkin matkakumppanit
kertovat kokemuksista ja matkatunnelmista
Oslossa ja Sessvollmoenin varuskunta-alueella.

Kenraali Ari Puheloiselta pyysimme tervehdyk-
sen komentajan ajankohtaisista mietteistä. Ku-
ten odotettua, komentajaa pohdituttaa puolus-
tusvoimauudistus sekä maamme puolustus-
kyky rahoitushaasteineen. Säästötoimet vel-
voittavat myös Karjalan Prikaatissa, jossa Suo-
mi isännöi seuraavia PMKiltapäiviä 2013.

Kiltalaiset olivat elokuvanteossa Niinisalossa.
Pääset piirun verran kurkistamaan kulisseihin,
miten Pohjankankaan maisemissa tallennettiin
mennyttä aikaa oleville ja tuleville sukupolville.

Nämä ja paljon muuta. Kun syys piiskaa pisa-
roilla ja liukastaa tienoon luontolehdillä, on oiva
hetki tarttua lukulehteen. Hyvä asento, kuppo-
nen kuumaa ja kodikas hetki isänmaalle.

t. Inga



Määräpäivä = pitää olla perillä liiton toimistolla

Lokakuu 2011
lokakuu => Liittohallituksen ”Road Show” on alkanut => jalkaantuminen ken-

tälle, osallistumiset ja esitykset kiltapiirien syyskokouksissa
la 15.10. Kiltatiedottajien koulutuspäivä => teemana sähköinen viestintä
ma 17.10. Kiltaristiehdotusten määräpäivä
ma 31.10. Liittohallitukseen henkilöesitysten määräpäivä

Marraskuu 2011
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



RAKSA - kaikki rakentamisesta!

www.lahdenmessut.fi

TURVALLISUUS  
JA PUOLUSTUS 2012

SecURITy And defence 2012
Special exhibition for Security and defence

27–29 September 2012

Lahden Messukeskus - Lahti fair centre, finland

yhteiskunnan turvallisuuden erikoismessut

Lahden Messukeskuksessa 27.-29.9.2012
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KILPAILUKALENTERI 2012
10.10.2011

Tukeva j-os.

Talvijotos Pirkanmaa Niinisalo TYKPR 10.-12.2. Petri Borg
Ampumahiihto Pohjois-Savo Suonenjoki 17.-19.02. Jouko Järvi

Ilma-aseet Lappi Rovaniemi 10.-11.3. Pasi Ruokanen

Talvikilpailu Lappi Sodankylä 24.3. Esa Riipi

Pistooliampumahiihto Lappi Sodankylä 25.3. Esa Riipi

Ampumasuunnistus Etelä-Häme Valkeakoski 5.5. Timo Salonen

Naisten jotos Satakunta Jämijärvi 5.-6.5. Taina Mäkitalo

Perinneaseet Suur-Savo Mikkeli ALUETSTO 26.-27.05. Pirkka Juntunen

Neliottelu Pohjois-Karjala Kontiolahti PKPR 26.5. Ari Eskelinen

Pistooliampumajuoksu Pohjois-Karjala Kontiolahti 27.5. Ari Eskelinen

Kilpailu Piiri/Liitto Paikkakunta Ajankohta Vastuuhenkilö

Pistooliampumajuoksu Pohjois-Karjala Kontiolahti 27.5. Ari Eskelinen

Kesäyön marssi RESUL Vantaa 8.6. Risto Tarkiainen

Vakiokivääri 300 m Kymenlaakso Tyrri UTJR 17.6. Sakari Ahola

Palvelusammunnat Päijät-Häme Lahti HÄMR 21.7. Marko Patrakka

Pioneeri- ja suojelujotos PAL Parola PSPR 28.-29.7. Pertti Koivuaho yt Pal

SRA –amp.mestaruus Kymenlaakso Pahkajärvi KARPR 28.-29.7. Jari Suni

Falling Plate SRTL Kajaani KAIPR 11.8. Timo Kaikkonen

RUL ampumamest Varsinais-Suomi Halikko 17.-19.8. Mikko Halkilahti

RES ampumamest Pohjois-Karjala Kontiolahti PKPR 17.-19.8. Ari Eskelinen

Häyhä – TA -kilpailu TA-KILTA Pahkajärvi KARPR 17.-19.8. Mika Korkeamäki

Pystykorva SM-kilp. Keski-Suomi Keuruu PIONR 1.9. Aarre Karja

Partiokilpailu Varsinais-Suomi Somero 7.-8.9. Aki Laurila

Syysjotos Etelä-Pohjanmaa Jurva 14.-16.09. Markku Laiteenmäki
Maastokilpailu Päijät-Häme Padasjoki 22.-23.09. Jukka Luukko

Kilpailujen ja tapahtumien kilpailukutsut ovat luettavissa liiton verkkopalvelusta www.resul.fi ja ne julkaistaan Reserviläinen -lehdessä.

Kilpailujen ja tapahtumien vastuuhenkilöiden puhelinnumerot ja sähköpostiosoitteet saa pyynnöstä liiton toimistosta, info@resul.fi



Puolustusvoimain komentaja, kenraali Ari Puheloinen:

Puolustusvoimien on säästettävä yli 800 milj.euroa

Valtion vuoden 2012 talousarvioesityksessä ja vuosien 2013-2015 budjettikehyksissä
puolustusbudjettia on leikattu 575 miljoonaa euroa verrattuna maaliskuussa 2011
annettuun ns. tekniseen kehykseen. Kun lisäksi otetaan huomioon, että puolustusvoimien
on löydettävä sisäisestä rahoituksestaan noin 150 miljoonan euron säästöt kattamaan
kustannusten nousua ja varauduttava noin 100 miljoonan euron säästöihin
puolustusvoimauudistuksen rahoittamiseksi, kokonaissäästötarve on seuraavien neljän
vuoden aikana noin 825 miljoonaa euroa. Se on vuositasolla keskimäärin noin 10
prosenttia.

Jokapäiväisen toiminnan leikkausten vaikutukset ovat pitkäaikaisia

Säästöjen aikaansaamiseksi ei ole yksittäistä ratkaisua. Keinoja on löydettävä kaikkialta,
puolustusvoimien jokapäiväisestä toiminnasta, puolustusmateriaalin ylläpito- ja
uusintakustannuksista sekä organisaation ja rakenteiden ylläpidosta. Koska
materiaalihankintojen rahoitus on pitkälle sopimuksin sidottu, ei hankinnoissa ole
välittömästi merkittäviä säästömahdollisuuksia. Säästöt rakenteissa ovat mahdollisia
lakkauttamalla toimintoja ja toimipaikkoja. Siihen puolestaan tarvitaan poliittisten päätösten
jälkeen vielä noin kahden vuoden valmisteluaika, jos kyse on esimerkiksi joukko-osaston
lakkauttamisesta. Merkittäviä säästöjä organisaatioiden ja rakenteiden supistamisesta on
siis saatavissa aikaisintaan vuonna 2015. Välittömäksi säästökohteeksi tässä vaiheessa
jää puolustusvoimien jokapäiväinen toiminta.

Säästöt toiminnasta edellyttävät tulevien neljän vuoden ajalle esimerkiksi alla mainittuja
leikkauksia (suuruusluokkaesimerkkejä, joiden keskinäiset suhteet voivat muuttua
tarkemmassa suunnittelussa):
* varusmiesten maastoharjoitusvuorokausien vähennys ainakin kolmanneksella,
* kertausharjoitusten pudottaminen alle puoleen ja
* merkittävä supistus merivoimien alusten merivuorokausissa ja ilmavoimien
torjuntahävittäjien lentotunneissa.

Toiminnan säästöistä aiheutuu pitkäaikaisia vaikutuksia puolustuskykyyn. Muun muassa
varusmiespalveluksesta siirtyy reserviin neljän vuoden aikana yli 80 000 asevelvollista,
joiden toimintakyky joukkoina jää vajavaiseksi koko reservissä olon ajaksi. Tämän vuoksi



on äärimmäisen tärkeää, että puolustusvoimauudistuksessa voidaan palauttaa
jokapäiväisen toiminnan rahoitus vaatimusten mukaiselle tasolle.

Materiaalirahoituksen leikkaukset laskevat Suomen puolustuskykyä

Jotta jokapäiväinen toiminta voidaan lähivuosina säilyttää edes auttavalla tasolla,
puolustuskyvyn ylläpitoon kuuluvia materiaalin uusintahankintoja on leikattava heti, kun se
on teknisesti mahdollista. Hankintarahoitusta joudutaan leikkaamaan kymmeniä
prosentteja tähänastisten suunnitelmien edellyttämästä tarpeesta.

Leikkausten seurauksena puolustushaarojen materiaalinen toimintakyky ja ns. yhteiset
suorituskyvyt (muun muassa johtaminen ja logistiikka) uhkaavat jäädä puutteellisiksi,
minkä vuoksi kokonaisuudet eivät toimi tarkoitetulla tavalla. Erityisen vakavia leikkaukset
ovat maavoimien alueellisille joukoille, koska niiden materiaalin ajantasaistaminen oli
suunniteltu juuri lähivuosille. Leikkaukset merkitsevät riskinottoa alueellisessa
puolustuksessa.

Poliittisia päätöksiä puolustusvoimauudistuksesta tarvitaan pikaisesti

Leikkausten ja säästöjen vuoksi puolustusvoimauudistusta on aiennettava niin, että uusi
organisaatio on toiminnassa vuoden 2015 alusta. Se edellyttää pikaisia poliittisia päätöksiä
puolustusvoimien tulevasta rakenteesta. Ilman niitä säästöjä ei voida toteuttaa.

Vaikka materiaalin uusintarahoituksen leikkaus jättääkin pysyvän jäljen puolustuskykyyn,
puolustusvoimauudistuksessa on tavoitteena saada aikaan kokonaisuus, jossa yhtäältä
rahoitus ja toisaalta puolustusvoimien tehtävät, koko sekä jokapäiväisen toiminnan
ylläpidon kustannukset ovat tasapainossa. Tämän tasapainon saavuttaminen on
mahdollista vain pienentämällä puolustusvoimien kokoa merkittävästi.

Kuva: Puolustusvoimat, Juhani Kandell


