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1. Toimiston puhelinnumero vaihtuu 

Toimiston uusi puhelinnumero on 040 554 8805 ja se on käytössä 1.12. lähtien. Vanha numero toimii vielä vuoden lop-

puun asti. Liiton puhelinnumerot: toiminnanjohtaja 040 554 8862, toimisto- ja viestintäsihteeri 040 554 8805. 

 

2. Maanpuolustaja-lehdet vuonna 2019 

Maanpuolustaja-lehti ilmestyy vuonna 2019 kaksi kertaa, keväällä vapun jälkeen (painettu versio) ja syksyllä lokakuun 

lopussa viikolla 44 (sähköinen versio). Maanpuolustaja-lehden aineistopäivät ovat perjantai 15.3. ja perjantai 20.9. 

 

3. Vuonna 2018 myönnetyt apurahat 

Liittohallitus on myöntänyt tänä vuonna seuraavat apurahat: 
 
21. Prikaatin Perinneyhdistys ry     650 € 

Helsingin Miinaraivaajakilta ry      400 € 

Jääkäritykistön Kilta ry       600 € 

Karjalan Poikien Kilta ry      200 € 

Karjalan Prikaatin Kilta ry      200 € 

Korian Pioneerikilta ry       500 € 

Laivaston Kilta ry       600 € 

Laivaston Sukeltajakilta ry      200 € 

Pohjois-Pohjanmaan Ilmatorjuntakilta ry    700 € 

Porin prikaatin kilta ry       500 € 

Päijät-Hämeen maanpuolustuskilta ry     200 € 

Päijät-Hämeen Viestikilta ry      550 € 

Ratsumieskilta ry       500 € 

Reserviratsastajat ry       500 € 

Saaristomeren Merivartiokilta ry     250 € 

Satakunnan Kiltapiiri ry      300 € 

Suomenlahden Laivastokilta ry      500 € 

Suomenlahden Merivartiokilta ry     250 € 

Suomenlinnan Rannikkotykistökilta ry     650 € 

Tampereen Seudun Ratsuväenkilta ry     500 € 

Vaasan Sotilaspoliisikilta ry      500 € 

Österbotten Försvarsgille –  Pohjanmaan maanpuolustuskilta rf 750 € 

       Yhteensä:    10 000 € 

 

Maanpuolustuskiltojen säätiö on tänä vuonna myöntänyt seuraavat apurahat: 

 

Laivaston Sukeltajakilta ry      1000 € 

Pohjois-Karjalan Prikaatin Perinnekilta ry    1000 € 

Päijät-Hämeen Viestikilta ry      1000 € 

Rakuunakilta ry       1000 € 

Suomenlahden Merivartiokilta ry     1000 € 

       Yhteensä:  5000 € 

 
 

4. Turvallisuuspolitiikan seminaari TURPO 2019 

Maanpuolustuskiltojen liiton 43. turvallisuuspolitiikan seminaari järjestetään perinteisesti Santahaminassa Maanpuo-

lustuskorkeakoulussa (MPKK) lauantaina 2.2.2019 klo 09.00-15.45 (kahvitarjoilu 08.00–08.50). Seminaarin aiheena on 

VAPAAEHTOISUUS – UHATTU VOIMAVARA. 



Seminaari-ilmoittautuminen avataan  torstaina 27.12.2018 ja se päättyy maanantaina 21.1.2019 klo 15.00. Ilmoittau-

tuminen tapahtuu ainoastaan sähköisen lomakkeen kautta osoitteessa https://mpkl.fi/turpo-ilmoittautuminen 

(lomake avautuu vasta ilmoittautumisen alettua). Seminaarin hinta tarkentuu ilmoittautumisajankohdan alkuun men-

nessä. Huomioittehan, että toimisto ei vastaanota ilmoittautumisia, vaan kaikki ilmoittautumiset tapahtuvat liiton in-

ternetsivulla olevan lomakkeen kautta. 

 

5. Maanpuolustuskiltojen liiton hallitus vuonna 2019 
 

Liittovaltuusto valitsi 17.11. pidetyssä kokouksessaan liittohallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle.  

Liittohallituksen kokoonpano on 1.1.2019 alkaen: 

Puheenjohtajisto 
Puheenjohtaja  Marko Patrakka  Sotilaspoliisieskadroona Lahden Kilta ry 
1. varapuheenjohtaja  Arno Hakkarainen Suomenlinnan Rannikkotykistökilta ry 
2. varapuheenjohtaja  Heli Eräkorpi  Turvakurssin Kilta ry 
 
Hallituksen jäsenet 
   Markus Aarnio   Suomenlinnan Rannikkotykistökilta ry (kuvassa keskellä) 
 uusi jäsen Ilkka Ellilä   Pohjan Pioneerikilta ry  
   Urpo Karjalainen  Ratsumieskilta ry (kuvassa oikealla) 
   Sami Kesäjärvi  Helsingin Sotilaspoliisikilta ry 
   Tapio Lakela  Karjalan Prikaatin Kilta ry 
 uusi jäsen Juha Mikkonen  Pohjois-Pohjanmaan Ilmatorjuntakillasta (kuvassa vasemmalla)  
   Juha Suonperä   Ilmavoimien Kiltaliitto ry 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://mpkl.fi/turpo


6. Jouluaaton kunniavartiot Hietaniemen hautausmaalla Helsingissä 

Helsingin kaaderiupseerit, opistoupseerit ja sotilasammattihenkilöt, reserviläis- ja rauhanturvaajajärjestöt sekä maan-

puolustuskillat asettavat jouluaattona perinteiset kunniavartiot Hietaniemen hautausmaalla Suomen marsalkka Man-

nerheimin haudalle ja sankariristille.  

Maanpuolustuskiltojen liiton kunniavartiovuoro on jouluaattona 24.12. perinteisesti kello 14.30–15.00 ja siihen mah-

tuu mukaan 12 henkilöä. Jos olet halukas osallistumaan tähän kunniatehtävään, niin ilmoittaudu sähköpostitse vii-

meistään perjantaina 14.12. osoitteeseen toiminnanjohtaja@mpkl.fi ja lisää ilmoittautumiseen nimesi ja edustamasi 

kilta. Osallistujille annetaan tarkemmat ohjeet saapumisesta ja vaatetuksesta sähköpostitse lähempänä tapahtumaa. 

 

7. Sotavahinkosäätiön tunnustuspalkinnot 2019 

Sotavahinkosäätiö jakaa myös ensi vuonna tunnustuspalkintoja. Säätiön hallituksen ohjeen mukaisesti tunnustuspal-

kinnot myönnetään ensisijaisesti yhdistyksille. Säätiö on tarkentanut tunnustuspalkintojen myöntämistä seuraavasti: 

”Tunnustuspalkinnot myönnetään maanpuolustuksellisiin hankkeisiin ja projekteihin.”  

Liitto tekee säätiölle yhteisanomuksen. Pyydämme kiltoja lähettämään toiminnanjohtajalle (toiminnanjohtaja 

@mpkl.fi) ehdotuksia hankkeista tai projekteista. Ehdotus on vapaamuotoinen (tekstiasiakirja/word) ja siitä tulee sel-

vitä arvioitu kokonaiskustannus sekä projektin aikataulu.  

Ehdotusten on oltava toiminnanjohtajalla viimeistään maanantaina 4.2.2018. 

 

8. Maanpuolustusrekisterin käyttäjätunnukset uusitaan 

Toukokuussa voimaan tulleen EU:n tietosuoja-asetuksen johdosta kaikki Maanpuolustusrekisterin käyttäjätunnukset 

uusitaan. Nykyisten tunnusten voimassaolo päättyy 30.11.2018. Niiden tilalle voi hakea uusia tunnuksia osoitteessa 

https://www.reservilaisliitto.fi/rekisteritunnukset sijaitsevalla lomakkeella.  

Maanpuolustusrekisterin käyttäjätunnukset voidaan antaa sellaiselle luottamus- ja toimihenkilölle, jolla on asemansa 

puolesta oikeus sekä tarve rekisterin ja sen sisältämien henkilötietojen käsittelyyn. Annetut tunnukset oikeuttavat vain 

oman taustayhteisön henkilö- ja jäsentietoihin. Yhdellä yhteisöllä voi olla esimerkiksi 2–3 käyttäjätunnuksen omaavaa 

henkilöä. 

Tunnusten hakuoikeus on asianomaisen yhteisön puheenjohtajalla. Käyttäjätunnuksena rekisterissä tulee olla henkilö-

kohtainen sähköpostiosoite, jonka tulee löytyä myös ao. henkilön Maanpuolustusrekisterissä olevista henkilötiedoista. 

Lomakkeessa on ilmoitettava kaikki pyydetyt tiedot, jotka asianomaisen yhteisön puheenjohtaja vakuuttaa lomakkeen 

viimeisellä rivillä oikeiksi. Uudet tunnukset pyritään toimittamaan ennen marraskuun loppua. 

Maanpuolustusrekisteri on Reserviläisliitto ry:n, Suomen Reserviupseeriliitto ry:n, Maanpuolustuskiltojen liitto ry:n ja 

Maanpuolustusnaisten Liitto ry:n yhteinen jäsenrekisteri, jossa ylläpidetään em. liittoihin kuuluvien jäsenyhteisöjen 

(yhdistykset, kerhot, killat) henkilöjäsenten henkilö-, osoite- ja muita järjestötoiminnassa tarvittavia tietoja ja, jota 

käytetään myös em. liittojen järjestöjulkaisujen osalta tilaajarekisterinä. Maanpuolustusrekisterissä ylläpidetään myös 

Reserviläisten ampumaturva- ja kuntokorttijärjestelmään liittyviä tietoja.  

Vuonna 2014 käyttöön otettua Maanpuolustusrekisteriä käytetään laajasti maanpuolustusjärjestökentässä. Rekisterin 

käyttöön oikeuttavia tunnuksia on tällä hetkellä käytössä noin 1 500 kappaletta, joista 2/3 on käytetty kuluvan vuoden 

aikana. Jatkossa tunnukset ovat voimassa kaksi vuotta kerrallaan. Kuluvan vuoden alusta lähtien Maanpuolustusrekis-

https://www.reservilaisliitto.fi/rekisteritunnukset


terin ylläpitäjänä on toiminut Reserviläisliitto ry; aiemmin ylläpitäjänä toimi Maanpuolustusyhtiö MPY Oy.  

Jäsenrekisterin pääkäyttäjä on Päivi Ruusuvuori, puh. 09 405 620 10 (klo 10–14) tai jasenasiat@mpkl.fi. 

 

9. Huomionosoitukset  

Palkitsemisehdotusten määräpäivät vuonna 2019 ovat seuraavat: 

Mitali    Liiton toimistossa Myöntämispäivä 

Valtiolliset kunniamerkit 15.1.   4.6. 

Kilta-ansiomitalit:  28.2.   4.6. 

Kiltaristit (kevään jako)  15.4.   4.6. 

Kiltaristit (syksyn jako)  15.10.   6.12. 

 

Seuraava määräpäivä on siis 15.1.2019, johon mennessä ehdotukset vuonna 2019 annettavista valtiollisista kunnia-

merkeistä on toimitettava liiton toimistoon. 

Ehdotukset tehdään ritarikuntien viralliselle ehdotuslomakkeelle, jonka saa ritarikuntien internet-sivuilta osoitteesta 

http://www.ritarikunnat.fi/index.php/fi/ehdottaminen/kunniamerkkiehdotuslomake-ja-tayttoohje.  

Sivulta löytyy myös seikkaperäinen ohje ehdotuslomakkeen täyttämisestä. Lomake täytetään sähköisesti, tallennetaan 

sen jälkeen tunnistettavalla nimellä (esim. Kunniamerkkiehdotus2019_Virtanen) ja lähetetään sitten liiton toimistoon. 

Valtiollisten kunniamerkkien myöntämisperusteet löytyvät liiton palkitsemisohjeesta, joka on tämän tiedotteen liittee-

nä. Laitan sen ensi viikon aikana myös internet-sivujen extranet-osioon (extranetistä lisää seuraavassa tiedotteessa). 

 

10. Naisten Valmiusliiton NASTA- ja PikkuNASTA-harjoitukset vuonna 2019 

Maanpuolustuskiltojen liitto on yksi Naisten Valmiusliiton kymmenestä turvallisuus- ja varautumistyötä tekevästä val-

takunnallisesta jäsenjärjestöstä (jäsenmäärä päivittyy yhteentoista 1.1.2019, kun Pelastakaa Lapset ry liittyy Naisten 

Valmiusliiton jäseneksi).  

Naisten Valmiusliitto järjestää vuosittain kaksi naisille suunnattua suurehkoa valmiusharjoitusta, joita kutsutaan tyyp-

pinimellä NASTA-harjoitus sekä pienempiä alueellisia harjoituksia, joita kutsutaan pikkuNASTA-harjoituksiksi. Harjoi-

tuksiin ilmoittaudutaan MPK:n järjestelmän kautta ja niissä on nykyään ensikertalaiskiintiö, sillä kurssit täyttyvät het-

kessä. Kevään harjoituksen ilmoittautumisaika alkaa 3.1.2019 ja se kannattaakin jo laittaa kalenteriin, jos harjoituk-

seen mielii mukaan. 

Vuoden 2019 NASTA-harjoitukset ovat Rovaniemellä alkukeväästä järjestettävä ”Revontuli 2019” (29.–31.3.2019) sekä 

Santahaminassa Helsingissä syksyllä järjestettävä ”Pihlaja 2019” (20.–22.9.2019). Molemmissa harjoituksessa on kym-

menen kurssia sekä harjoituksen johdolle tarkoitettu JohdaNASTA-kurssi. 

Rovaniemen Revontuli 2019 -harjoituksen kurssit ovat: MSO-etsintä, Henkinen kriisinkestävyys, Johtamisen peruskurs-

si, Katuturvallisuus, Kyberturvallisuus, Liikenneturvallisuus ja Puolustusvoimien B-ajo-oikeus, Maastotaidot talvella, 

Moottorikelkan käyttö ja maastoajo, Selviytyminen sähköttä sekä Tosielämän ensiapu. 

Santahaminan Pihlaja 2019 -harjoituksen kurssit ovat: Kyberturvallisuus, Informaatioturvallisuus, Arjen turvallisuus, 

Toiminta väkivaltaisessa ääritilanteessa, Första hjälpen i det verkliga livet, Turvallisesti vesillä, Selviytyminen sähköttä, 

http://www.ritarikunnat.fi/index.php/fi/ehdottaminen/kunniamerkkiehdotuslomake-ja-tayttoohje


Lapset kriisissä – Kuinka kohdata ja tukea lasta, Henkinen kriisinkestävyys sekä Kouluttajakoulutus. 

Pienemmän kurssimäärän tarjoavia PikkuNASTA-harjoituksia järjestetään vuoden aikana kolme: ”Leopardi 2019” 

Hattulassa 24.–26.5.2019, ”Mielikki 2019” Nurmeksessa 30.8.–1.9.2019 sekä ”Fanni 2019” Oulussa 4.–6.10.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Ilmoitusasioita 

 Liittohallituksen vuoden viimeinen kokous on 14.12.  

 

 

Maanpuolustusterveisin toimisto– ja viestintäsihteeri Veera 

040 554 8805 (Huomaa tämä, 1.12. käyttöön tuleva uusi numero, se kannattaa laittaa talteen!) 

mpkltoimisto@mpkl.fi 

 

P.S. 
Toivon, että informoitte minua jo nyt loppuvuoden mittaan ja ensi vuoden aikana tulevista tapahtumista ja kiinnosta-

vista tilaisuuksissa. Liiton viestintää on tarkoitus päivittää ensi vuonna ja yhtenä osana sitä tulee olemaan kiltojen tilai-

suuksien nostaminen esiin liiton viestintäkanavissa. 

 

P.P.S.   
Varma itsenäisyyspäivän menovinkki täällä pääkaupunkiseudulla on Helsingin yliopiston suuressa juhlasalissa (Unio-

ninkatu 34) kello 13.30 alkava Kansalaisjuhla. Juhlaan on vapaa pääsy ja sen järjestäjinä  toimivat Helsingin seudun ve-

teraani- ja maanpuolustusjärjestöt. Juhlaa järjestämässä on myös Etelä-Suomen Kiltapiiri. Juhlan ohjelmassa on puhei-

ta sekä musiikki- ja tanssiesityksiä ja kokonaisuudessaan juhla kestää noin 75 minuuttia. Juhlan pukukoodina on tum-

ma puku ja kunniamerkit. Löydät juhlatapahtuman myös Facebookista osoitteesta https://www.facebook.com/

events/1968348696574243/. 

 

https://www.facebook.com/events/1968348696574243/
https://www.facebook.com/events/1968348696574243/


Kiltaveljeä muistaen – Petri Johansson muistoissamme 

Satojen roolien miehen, näyttelijän ja  perinneratsastajan Petri Olavi Johanssonin terveys petti 13.10.2018 Järvenpääs-

sä. Hänet kiidätettiin sairaalaan, missä hän menehtyi joitakin päiviä myöhemmin. Hän oli syntynyt 6.9.1959.  

Petrin sydäntä lähellä olivat hevoset ja maanpuolustustyö. Hän oli ratsastusseura Helsingin Wiisikot ry:n kunniapu-

heenjohtaja sekä Reserviratsastajat ry:n pitkäaikainen aktiivijäsen toimien takavuosina muun muassa killan hallituksen 

jäsenenä ja yhden kauden sihteerinä. Johansson nähtiin usein esiintymässä ratsain sotaväen perinneasussa eri tapah-

tumissa sekä kertomassa suomenhevosen roolista ja tärkeydestä maamme historian eri vaiheissa. Sotilasarvoltaan Jo-

hansson oli alikersantti.  

Työuransa Petri teki näyttelijänä teatteri Pienessä Suomessa ja Helsingin kaupunginteatterissa. Sain toimia Petrin 

opettajana, kun hän suoritti ammattiopisto Liviassa metsätalouden perustutkinnon erikoisosaamisenaan hevosmetsu-

rin pätevyys. Tuona aikana tutustuin Petriin hyvin ja siihen, mitenkä määrätietoisesti hän suoritti sen mihin ryhtyi. Pet-

ri oli aina iloinen, valmis auttamaan, valmis lähtemään sekä kannusti kanssaihmisiään elämän eri saroilla.  

Tunsimme Petrin avoimena, herkkänä ja empaattisena ihmisenä, kansanmiehenä. Petri oli pidetty kaikkialla missä hän 

liikkui, hän osasi ottaa kuulijansa ja tehdä heihin lähtemättömän vaikutuksen. Muistamme hänet komeana ja ryhdik-

käänä miehenä rakuunauniformussa hevosen selässä, mutta ennen kaikkea Petri oli ihminen, joka eli elämäänsä otta-

en huomioon kanssaihmisensä ja ystävänsä. Hän oli isä, jolle jo aikuisikään ennättäneet lapset Aino ja Olli olivat tärkei-

tä, ja joista hän oli ylpeä niin kuin isä lapsistaan voi olla.  

Joudumme elämämme aikana kohtaamaan asioita, joita emme voi ymmärtää tai käsittää, ja päivämme ovat ennalta 

luetut ja korkeimman kädessä. Petrin elämä päättyi aivan liian varhain. Hyvä ystävä ei kuole milloinkaan, hän elää ikui-

sesti ajatuksissamme, mielissämme ja muistoissamme.  

Lepää rauhassa ratsumies. 

Reserviratsastajat ry  

pj Mika Lehtinen 

 



Tunnelmia Jyväskylän Maanpuolustusjuhlasta 18.11.2018 

Maanpuolustusjuhla vietettiin tänä vuonna Jyväskylässä sunnuntaina 18.11. 

Ennen juhlan alkua oli juhlajumalanpalvelus Taulumäen kirkossa ja sen jälkeen laskettiin seppele sankarihautamuisto-

merkille. Seppelettä olivat laskemassa Maanpuolustuskiltojen liiton puheenjohtaja Marko Patrakka, Jyväskylän kau-

punginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Juha Suonperä sekä Ilmasotakoulun Killan puheenjohtaja Jarmo Alanko.  

Itse juhla järjestettiin Jyväskylän yliopiston juhlasalissa. Ensin nautittiin arkkitehtoonisesti komeassa aulassa partiolais-

ten tarjoilemana herkulliset täytekakkukahvit ja sitten siirryttiin sisälle saliin nauttimaan ohjelmasta.  

Kun Suomen lippu oli saatettu saliin ilmavoimien soittokunnan tahdittamana, toivotti Maanpuolustuskiltojen liiton hal-

lituksen jäsen, eversti evp Juha Suonperä vieraat tervetulleiksi juhlaan. Juhlassa kuultiin musiikkia ja puheita, ja erityi-

sen mukavaa oli se, että paikalle oli saatu runsaasti nuoria esiintyjiä, kuten Schildtin lukion bändi ”A4”. 

Juhlapuheen piti  Ilmavoimien komentaja, kenraalimajuri Sampo Eskelinen, joka nosti puheessaan esiin monia ajan-

kohtaisia teemoja. Juhlapuheen jälkeen pääsivät ääneen nuoret aliupseerioppilaat Hilla Nieminen ja Venni Aho, jotka 

lukivat sodasta tai palveluksesta kotiväelle lähetettyjä kirjeitä eri aikakausilta hienossa ja koskettavassa esityksessään. 

Tämän jälkeen oli taas luvassa musiikkia, kun Ilmavoimien soittokunta revitteli mainiosti Big Band -kokoonpanollaan. 

Reippaiden sävelien jälkeen jaettiin Maanpuolustusmitalit kultaisin miekoin ansioituneille kiltalaisille Urpo Karjalaisel-

le, Heikki Lahtelalle ja Leena Tiaiselle. Myös Sotavahinkosäätiön tunnustuspalkintojen kunniakirjat jaettiin tilaisuudes-

sa. Maanpuolustuskiltojen liitto ry:n esityksestä tunnustuspalkinnon saivat Karjalan Poikien Kilta ry, Ari Jussila, Kaak-

kois-Suomen Viestikilta ry, Saaristomeren Merivartiokilta ry sekä Kuopion Asevarikon Kilta ry. 

Palkitsemisten jälkeen kuultiin vielä nuorten ajatuksia maanpuolustuksesta sekä puheenjohtaja Marko Patrakan pää-

tössanat. Yhdessä lauletun Maamme-laulun jälkeen oli mukava lähteä kohti kotia, kiitos Jyväskylä! 



Aliupseerioppilaat Venni Aho ja Hilla Nieminen luki-
vat hienossa esityksessään koskettavia, sodasta tai 
palveluksesta kotiväelle lähetettyjä kirjeitä eri aika-
kausilta. 

 

 

Maanpuolustusmitali kultaisin miekoin on huo-
mionosoitus pitkästä ja arvokkaasta työstä 
maanpuolustuksen hyväksi. Mitalit luovutettiin 
Urpo Karjalaiselle, Heikki Lahtelalle ja Leena 
Tiaiselle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Sotavahinkosäätiön tunnustuspalkinnot saivat tänä vuonna Saaristomeren Merivartiokilta ry, Kuopion 

  Asevarikon Kilta ry, Karjalan Poikien Kilta ry, Kaakkois-Suomen Viestikilta ry sekä Ari Jussila. 







MAANPUOLUSTUSKILTOJEN LIITTO RY      2018 
PALKITSEMISET 

 

 

VALTIOLLISET KUNNIAMERKIT 

 

Suomen Valkoisen Ruusun ja Suomen Leijonan kunniamerkit 

Suomen Valkoisen Ruusun ja Suomen Leijonan kunniamerkkejä suodaan ansiokkaan kansalaistoiminnan palkitsemisek-
si. Ne myöntää sanottujen ritarikuntien suurmestari (tasavallan presidentti) ja vakinainen jakopäivä Maanpuolustuskil-
tojen liitolla on puolustusvoimain lippujuhlan päivä 4.6. Kunniamerkin ehdottamiseen käytetään erityistä lomaketta, 
jota voi tilata Maanpuolustuskiltojen liiton toimistosta. Lomake tulee saataville myös liiton internet-sivujen extranet-
osioon. 

Kiltojen ehdotukset kulkevat ao. kiltojen hallituksilta Maanpuolustuskiltojen liiton hallituksen kautta puolustusministe-
riöön, joka toimittaa ne ritarikuntien hallituksille. Annettua virkatietä on noudatettava, muutoin ministeriö palauttaa 
ehdotukset lausuntoa varten. Ehdotuksen tekijäksi merkitään aina Maanpuolustuskiltojen liitto ry. Ehdotukset allekir-
joittaa liiton puheenjohtaja. 

Jäsenkillan hallituksen tulee lähettää kunniamerkkiehdotuksensa Maanpuolustuskiltojen liiton hallitukselle osoitettuna 
liiton toimistoon siten, että ne ovat perillä viimeistään 15.1. vuosittain. 

 

KUNNIAMERKKIEHDOTUSLOMAKKEEN TÄYTTÖOHJE KOHDITTAIN 
(perustuu suoraan ritarikuntien tekemään ohjeistukseen) 

Kunniamerkkiehdotukset laaditaan ritarikuntien hallituksen vahvistamaa lomaketta käyttäen, joka on saatavilla säh-
köisessä muodossa osoitteesta www.ritarikunnat.fi 

Ehdotus täytetään tietokoneella ja lähetetään liiton toiminnanjohtajalle sähköpostin liitteenä. 

On suositeltavaa tutustua ensin ohjeeseen. Kaikki kohdat on täytettävä huolellisesti, puutteellisesti täytettyä ehdotusta 
ei oteta käsiteltäväksi. 

Ehdotukseen ei lisätä liitteitä.  

 

A Ehdottaja 

Ehdottaja on aina Maanpuolustuskiltojen liitto ry, joka toimittaa kunniamerkkiehdotuksen puolustusministeriöön. Eh-
dotusten on oltava ministeriöissä tiettyyn ajankohtaan mennessä. 

Maksullisten kunniamerkkien osalta alkuperäinen ehdottaja (= ehdotuksen tehnyt kilta) sitoutuu maksamaan lunastus-
maksun kunniamerkin saajan puolesta. Kunniamerkkiprosessin aikana kunniamerkin taso saattaa muuttua ehdotetusta. 
Sitoumus koskee myös näitä tilanteita.  

Lunastusmaksu SVR:n ja SL:n kunniakirjasta (kotelossa kunniamerkki, pienoiskunniamerkki ja kunniamerkkinappi) 

 

 suurristi (SR)    1.900 €  

 I luokan komentajamerkki (K I)  1.700 €  

 rintatähti (K I rt)   1.100 €  

 komentajamerkki (K)   800 € 

 I luokan ritarimerkki (R I)   580 €  

 ritarimerkki (R)   480 € 

 ansioristi (Ar)   215 € 

 



Ehdotuslomakkeen kohta A täytetään seuraavasti: 

 

 

B Ehdotus 

Ehdotus merkitään käyttäen kunniamerkin virallista lyhennettä. Luettelo Suomen Valkoisen Ruusun (SVR) ja Suomen 
Leijonan (SL) ritarikuntien virallisista lyhenteistä on liitetty ohjeiden loppuun. Mikäli henkilölle on aiemmin annettu Va-
paudenristin (VR) kunniamerkkejä, voi niiden tason suhteessa SVR:n ja SL:n kunniamerkkeihin tarkistaa verkkosivujen 
kohdasta Kunniamerkit – Keskinäinen järjestys. 

Ehdotettavan tason arvioimisessa voi käyttää apuna ritarikuntien verkkosivuilla olevaa edellisenä itsenäisyyspäivänä 
palkittujen listaa (6.12. annetut kunniamerkit). Ministeriöissä ehdottajien esittämä taso tarkistetaan ja tarvittaessa kor-
jataan. 

Kunniamerkkiprosessin esittelyjärjestyksen kunnioittamiseksi ritarikuntien kansliasta ei oteta etukäteen kantaa kunnia-
merkin tasoon. 

Komentajamerkki voi tulla kysymykseen ensimmäisenä kunniamerkkinä ainoastaan poikkeuksellisista ansioista. Erityis-
ten ansioiden lisäksi komentajamerkki edellyttää pääsääntöisesti 50 vuoden ikää. Ritarimerkin tai ansioristin saaminen 
edellyttää pääsääntöisesti 40 vuoden ikää. SVR:n I:n luokan mitalien (SVR M I ja SVR M I kr) kohdalla edellytetään vä-
hintään 15 vuoden ja mitalin (SVR M) osalta 10 vuoden palvelusaikaa. Käytännössä nämä määräajat ovat pidempiä. 

 

C Ehdokkaan henkilötiedot 

C 2 Kutsumanimi kirjoitetaan isoilla kirjaimilla. Se valitaan kunniakirjaan, mikäli muut etunimet joudutaan jättämään 
tilanpuutteen vuoksi pois. 

C4 Ehdokkaan asuinkunta. Kirjataan sana turvakielto, mikäli turvakieltopäätös on voimassa. 

C6 Ehdokkaan nykyinen tehtävä sekä siihen mahdollisesti liittyvä arvo (sulkuihin merkintä: liittyy virkaan). Ehdottajan 
kohdassa C5 valitsema kieli ratkaisee tässä kohdassa käytettävän kielen. 

C7 Eläkkeelle siirtyneille merkitään joko viimeksi hoidettu tehtävä tai oppiarvo. On suotavaa esittää kunniamerkkiä, kun 
henkilö on vielä työelämässä. 

C8 Tehtävän vaativuustason ilmentämiseksi merkitään palkkausluokka tai muu selvitys, esimerkiksi alaisten määrä. 

C9 Jos ehdotus on tullut edellisenä vuonna hylätyksi, eikä uusia, merkittäviä ansioita ole kertynyt, ei ole asianmukaista 
eikä asialle eduksi lähettää ehdotusta uudelleen. 

 

D Koulutus, työhistoria, luottamustehtävät 

D 1 Kansakoulu, oppikoulu, peruskoulu tai ylioppilas 

D 2 Tutkinto / tutkinnot lyhentein ja suoritusvuosi. Korkein suoritettu tutkinto on keskeisin ehdotuksen kannalta.  

D 4 Kohdassa saa käyttää lyhenteitä. Tekstiä saa jatkaa kohtaan E. Työhistoriasta kirjataan olennaisin alkaen uusimmas-
ta tehtävästä. Luottamustoimista valitaan merkittävimmät. Jos henkilölle on jo annettu kunniamerkki, merkitään ansiot 
ainoastaan kunniamerkin antamisvuodesta eteenpäin. 



E Tarkka perustelu 

Kohdassa perustellaan tiivistäen, miten henkilön ansiot nousevat keskitason yläpuolelle. 

 

F Aikaisemmat kotimaiset arvonimet ja kunniamerkit 

F 2 Kohtaan merkitään ainoastaan aiemmin saadut SVR:n, SL:n ja VR:n kunniamerkit. Henkilölle ehdotetuista ja anne-
tuista kunniamerkeistä sekä mahdollisista arvonimistä tulee pitää luetteloa. Näin vältetään se, että henkilölle ehdote-
taan esimerkiksi organisaatiomuutosten jälkeen uudestaan samaa tai alempaa kunniamerkkiä kuin hänellä jo on. Ritari-
kuntien kansliasta voi tiedustella annettuja kunniamerkkejä, info@ritarikunnat.fi. Arvonimistä tiedottaa Valtioneuvos-
ton kanslia. HUOM: tähän kohtaan ei merkitä mitään muuta kuin ritarikuntien myöntämät kunniamerkit! 

Ennen kunniamerkkiehdotuksen tekemistä on varmistuttava siitä, ettei kunniamerkin aiemmin saaneella ole meneil-
lään seitsemän vuoden mittainen karenssiaika. Arvonimi aiheuttaa myös seitsemän vuoden karenssin suhteessa kun-
niamerkin antamiseen. 

Arvonimillä tarkoitetaan ainoastaan tasavallan presidentin antamia arvonimiä. Lisätietoa VNK:n verkkosivuilta, vnk.fi/
ministerio/huomionosoitukset. 

 

G Lisätietoja 

G 1 Ehdottajan tulee tuntea henkilö niin hyvin, että annetusta kunniamerkistä kieltäytymisen mahdollisuus voidaan 
sulkea pois. Kunniamerkkeihin suhtautumista ei tule tiedustella suoraan henkilöltä. 

G 2 Rastittamalla ruudun ehdottaja ilmaisee, ettei hänen tiedossaan ole seikkoja, jotka estävät kunniamerkin antami-
sen. 

Ehdottajan vastuun vuoksi kunniamerkkiprosessi tulee keskeyttää, jos ehdottajan tietoon myöhemmin tulee seikkoja, 
jotka kyseenalaistavat kunniamerkin antamisen. 

G 4 Reservin upseerin sotilasarvot 

Maavoimat: vänrikki, luutnantti, yliluutnantti, kapteeni, majuri, everstiluutnantti 

Merivoimat: aliluutnantti, luutnantti, yliluutnantti, kapteeniluutnantti, komentajakapteeni, komentaja 

 

H Muutos- ja täydennysmerkinnät 

Jos ehdotettua kunniamerkkitasoa muutetaan tai ehdotuksen tietoja täydennetään, käsittelijä täyttää kohdan.  

 

SVR:n. SL:n ja Vapaudenristin ritarikuntien kunniamerkkien viralliset lyhenteet arvojärjestyksessä: 

 

 SVR SR ketj.  Suomen Valkoisen Ruusun suurristi ketjuineen 

 SVR SR Suomen Valkoisen Ruusun suurristi 

 SL SR Suomen Leijonan suurristi 

 SVR K I Suomen Valkoisen Ruusun I luokan komentajamerkki 

 SL K I Suomen Leijonan I luokan komentajamerkki 

 VR 1 Vapaudenristin 1. luokka 

 SVR K Suomen Valkoisen Ruusun komentajamerkki  

 SL K Suomen Leijonan komentajamerkki 

 VR 2 Vapaudenristin 2. luokka 

 VR 3 Vapaudenristin 3. luokka 

 SVR R I Suomen Valkoisen Ruusun I luokan ritarimerkki 

 SL PF            Suomen Leijonan Pro Finlandia -mitali  



 SL R I Suomen Leijonan I luokan ritarimerkki 

 VR 4 ra Vapaudenristin 4. luokka rauhanajan ansioista 

 SVR R Suomen Valkoisen Ruusun ritarimerkki  

 SL R Suomen Leijonan ritarimerkki 

 SVR Ar Suomen Valkoisen Ruusun ansioristi 

 SL Ar Suomen Leijonan ansioristi 

 SVR M I kr Suomen Valkoisen Ruusun I luokan mitali kultaristein 

 SVR M I Suomen Valkoisen Ruusun I luokan mitali 

 SVR M Suomen Valkoisen Ruusun mitali 

 

HUOM! 

Ennen kuin kiltalaiselle lähdetään esittämään valtiollista kunniamerkkiä, on syytä ehdottaa hänelle oman liiton korkeinta kunnia-
merkkiä eli kilta-ansiomitalia.  

 

 

KILTA-ANSIOMITALI JA KILTARISTIT 

 

Maanpuolustuskiltojen liiton ansiomerkkijärjestelmän muodostavat kilta-ansiomitali ja kiltaristit, joiden keskeinen 
järjestys alkaen korkeimmasta on: 

 

 kilta-ansiomitali 

 hopeinen kiltaristi 

 pronssinen kiltaristi 

 

Myöntäminen ja käyttö: 

- voidaan myöntää korkeampi merkki, vaikka alempaa ei olisi 

- alempaa merkkiä ei myönnetä, jos on saanut korkeamman. Kilta-ansiomitaleja myönnetään kerran vuodessa, kiltaris-
tejä kaksi kertaa vuodessa 

- saaduista merkeistä käytetään vain korkeinta 

- kiltaristeille ja kilta-ansiomitalille on myönnetty virkapuvussa kanto-oikeus 

 

Esittäminen: 

Kilta-ansiomitalia ja kiltaristejä voivat esittää killat ja kiltapiirit. Killan paikallisosaston tehdessä esityksen tulee esityk-
seen liittää pääkillan lausunto. 

Esitykset tehdään vahvistetulle lomakkeelle, joita on saatavissa liiton toimistosta. 

 
 

Asetus kilta-ansiomitalista 

Annettu Helsingissä 6 päivänä marraskuuta 1981 (731/81) 

 

Puolustusministerin esittelystä säädetään: 

1§ 

Tunnustukseksi Maanpuolustuskillat ry nimisen järjestön päätavoitteina olevien maanpuolustustahdon, maanpuolus-



tustietouden levittämisen ja maanpuolustusharrastuksen edistämisen hyväksi tehdystä vapaaehtoisesta maanpuolus-
tustyöstä voidaan antaa kilta-ansiomitali. 

 

2§ 

Kilta-ansiomitali voidaan myöntää: 

1)  järjestön jäsenelle, joka vähintään viidentoista vuoden ajan on vastuullisissa tehtävissä tai muulla merkittävällä ta-
valla ansiokkaasti työskennellyt 1§:ssä mainittujen tarkoitusperien edistämiseksi; 

2)  järjestöön kuulumattomalle Suomen kansalaiselle, joka on ansiokkaasti ja pitkäaikaisesti toiminut maanpuolustuk-
sen sekä järjestön säännöissä ja periaateohjelmassa ilmaistujen tavoitteiden hyväksi sekä merkittävällä tavalla tukenut 
järjestön työtä; sekä 

3)  edellä 2 kohdassa mainituin edellytyksin kotimaiselle yhteisölle. 

Ansiomitali voidaan myöntää myös ulkomaalaiselle, joka on toiminnallaan osoittanut arvostavansa Suomen virallista 
ulkopolitiikkaa ja joka on ansiokkaasti toiminut järjestöä vastaavassa maanpuolustusjärjestössään maansa ja Suomen 
välisen järjestöllisen yhteistyön edistämiseksi. 

 

3§ 

Kilta-ansiomitali on tompakkia. Mitalin etupuoli kuvaa heraldista ruusua keskiosassaan tornikuvio syvennyksenä. Mita-
lin läpimitta on 35 millimetriä ja paksuus 3 millimetriä. Mitalin kääntöpuolella on juokseva numero. 

Mitaliin kuuluu 31 millimetrin levyinen nauha, jossa on sinisellä pohjalla kaksi pystysuuntaista sakarakuvioista valkoista 
raitaa. 

Kilta-ansiomitali ja siihen kuuluva nauha ovat oheisten kuvien mukaiset. 

 

4§ 

Kilta-ansiomitalia kannetaan nauhassa kunniamerkin tapaan. Virkapuvussa voidaan nauhaa kantaa myös nauhalaatta-
na. 

 

5§ 

Kilta-ansiomitalin myöntää puolustusministeri järjestön hallituksen esityksestä. 

Mitalia seuraa omistuskirja. 

Puolustusministeriö pitää luetteloa ansiomitalin saaneista. 

 

6§ 

Tarkempia määräyksiä tämän asetuksen soveltamisesta antaa tarvittaessa puolustusministeriö. 

 

7§ 

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1981. 

 

 

Helsingissä 6 päivänä marraskuuta 1981 

 

Tasavallan Presidentin estyneenä ollessa 

Pääministeri 

Mauno Koivisto 



Kilta-ansiomitali on maksullinen (75 €) ja sen mukana tulee arkipuvussa pidettävä kilta-ansiomitalipinssi. Kilta-
ansiomitalin saajat voivat lunastaa kilta-ansiomitalin pienoiskunniamerkin (25 €). Hinnat ovat vuoden 2016 hintoja. 

 

 

SÄÄNNÖT MAANPUOLUSTUSKILTOJEN LIITON PRONSSISESTA JA HOPEISESTA KILTARISTISTÄ 

 

Kiltaristi on tarkoitettu Maanpuolustuskiltojen liitto ry:n jäsenkiltojen kiltaveljille ja -sisarille sekä vapaaehtoista maan-
puolustustyötä tekevien yhteistyöjärjestöjen jäsenille ja henkilöille. 

 

Kiltaristin heraldinen selitys: 

- Yrjön ristin muotoinen nelisakarainen risti. Keskuskuviona MPKL:n tornitunnus. 

- kiltaristiä on kaksi lajia: pronssinen ja hopeinen. 

- kiltaristin nauhan keskiosa on vihreä ja reunoilla on tumman siniset, vaalean siniset ja vihreät 4 mm:n levyiset raidat. 

- nauhalaatan muodostaa 10 mm korkea osa kiltaristin nauhaa. 

 

Ehdotukset kiltaristien myöntämisestä tekevät killat tai kiltapiirit liiton palkitsemistoimikunnalle, joka käsittelee ehdo-
tukset ja esittelee ne liittohallitukselle. Liittohallitus voi myöntää kiltaristin myös yhteistyöjärjestöjen tai -yhteisöjen 
jäsenille. Esityksen asiasta tekee liiton palkitsemistoimikunta. 

 

Pronssinen kiltaristi: 

- voidaan myöntää MPKL:n jäsenkillan jäsenelle, joka on vähintään 4 täyttä vuotta ollut killan jäsen ja toiminut ansiok-
kaasti MPKL:n tai sen jäsenkillan tarkoitusperien edistämiseksi. 

 

Hopeinen kiltaristi: 

- voidaan myöntää MPKL:n jäsenkillan jäsenelle, joka on vähintään 10 täyttä vuotta ollut killan jäsen ja toiminut erityi-
sen ansiokkaasti MPKL:n tai sen jäsenkillan hyväksi ja tarkoitusperien edistämiseksi. 

- kiltaristitoimikunnan esityksestä voi MPKL:n hallitus myöntää joko pronssisen tai hopeisen kiltaristin maanpuolustus-
työtä tekevän yhteistyöjärjestön jäsenelle tai henkilölle, joka on erityisen ansiokkaasti toiminut MPKL:n tai sen jäsenkil-
lan tarkoitusperien hyväksi tai maanpuolustuksellisten päämäärien saavuttamiseksi. 

 

Myönnettyä kiltaristiä seuraa MPKL:n puheenjohtajan allekirjoittama kunniakirja. 

 

Kiltaristi on maksullinen. Hopeinen 51 € ja pronssinen 34 € (hinnat v. 2016). Maksun määrittää liittohallitus. Liittohalli-
tus voi myöntää kiltaristin maksuttomana. 

 

Kiltaristiä kannetaan nauhassa kunniamerkin tapaan maanpuolustus- ja muissa vastaavissa tilaisuuksissa. 

Kiltaristin nauhaa voidaan kantaa myös nauhalaattana. 

 

 

MUUT PALKITSEMISESINEET 

 

Maanpuolustuskiltojen liiton muita palkitsemisesineitä ovat (korkeimmasta alkaen): 



- Pienoislippu 

- Tahtoa ja Tekoja –mitali puualustalla 

- Pöytästandaari 

- Maanpuolustus – yhteinen asiamme –mitali puualustalla 

 

Kiltapiirit ja killat voivat käyttää jäsentensä palkitsemiseen liiton pöytästandaaria sekä Maanpuolustus – yhteinen 
asiamme –mitalia puualustalla. Esitykset tehdään liittohallitukselle. Esityslomakkeen saa liiton toimistosta. 

 

Maanpuolustuskiltojen liiton pienoislippu 

Maanpuolustuskiltojen liiton pienoislipun myöntämisestä voi tehdä esityksen liittohallituksen jäsen tai liiton toimin-
nanjohtaja. Sen myöntää liittohallitus. Pienoisliput ovat numeroituja ja niiden mukana annetaan kunniakirja. 

 

Maanpuolustuskiltojen liitto ry:n pöytästandaari 

Maanpuolustuskiltojen liitto ry:n pöytästandaari voidaan myöntää liittohallituksen päätöksellä seuraavasti: 

- henkilölle, joka on huomattavasti tukenut liiton, sen piirin tai jäsenkillan toimintaa tai itse aktiivisesti osallistunut kil-
tatyöhön 

- jäsenkilloille tai kiltojen paikallisosastoille huomionosoituksena ansiokkaasta toiminnasta vapaaehtoisen maanpuolus-
tustyön hyväksi 

- onnittelutarkoituksessa sellaiselle yhdistykselle, jonka kanssa harjoitetaan yhteistoimintaa 

- tukitoiminnasta järjestöille tai liikelaitoksille 

- puolustusvoimille, niiden joukko-osastoille (vast.) sekä muille viranomaisille 

- ulkomaiselle henkilölle tai maanpuolustusyhteisölle, joka on edistänyt kiltatoimintaa kansainvälisten suhteiden luo-
misessa tai ylläpitä-misessä. 

 

Esityksen pöytästandaarin myöntämisestä voi tehdä myös liiton kiltapiiri tai kilta. Pöytästandaari on maksullinen ja sen 
lunastushinnan määrää liittohallitus. 

 

Maanpuolustuskiltojen liitto ry:n Tahtoa ja Tekoja –mitali puualustalla 

Voidaan myöntää liiton jäsenyhdistykselle tai sen paikallisosastolle sekä yksityishenkilölle. Esityksen voi tehdä liittohal-
lituksen jäsen. Päätöksen myöntämisestä tekee liittohallitus. 

 

Maanpuolustuskiltojen liitto ry:n Maanpuolustus – yhteinen asiamme –mitali puualustalla 

Myöntämisperusteet ovat samat kuin liiton pöytästandaarissa. Esityksen voi tehdä kiltapiiri tai kilta. 

Mitali on maksullinen ja sen lunastushinnan määrää liittohallitus. 

 

Palkitsemisehdotusten määräpäivät: 

 

Mitali  Liiton toimistossa Myöntämispäivä 

Valtiolliset kunniamerkit 15.1.  4.6. 

Kilta-ansiomitalit: 28.2.  4.6. 

Kiltaristit (kevään jako) 15.4.  4.6. 

Kiltaristit (syksyn jako) 15.10.  6.12. 


