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Esipuhe

Tämän historiatutkimuksen tekeminen päätettiin jo vuonna 2012. Vuoden 2013 osalta liiton 
toimintasuunnitelmassa linjattiin: ”Toimintavuonna vietetään liiton 50-juhlavuotta. Juhlavuoden 
päätapahtuma on    50-vuotisjuhla Helsingissä huhtikuussa. Toimintavuonna kirjoitetaan liiton 30-
vuotishistoriikille, Tahtoa ja Tekoja – Maanpuolustuskiltojen liitto 1963 – 1993, jatko-osa, joka kertoo 
vuosista 1994 – 2013. 

Tutkimuksen tekijäksi valittiin dosentti Jarkko Kemppi. Eri teknisistä ja resurssisyistä johtuen tämän 
hankkeen lopullinen versio on viivästynyt, vaikka työn käsikirjoitus valmistui jo vuosia sitten. Lopullisen 
version työhön on osallistunut allekirjoittaneen lisäksi Maanpuolustuskiltojen liiton toiminnanjohtaja 
Henry Siikander.

Tämä työ poikkeaa muista historiikeista siinä, että kyse ei ole lopullisesta muodosta. Työ julkaistaan 
Maanpuolustuskiltojen liiton verkkosivuilla. Tämä antaa lukijalle mahdollisuuden vaikuttaa työn 
sisältöön ja on tavallaan runko seuraaville päivityksille. Tarkoituksena on säännöllisin väliajoin lisätä ja 
täydentää työtä. Kyseessä on siten elävä historia. Tämä malli antaa esimerkiksi kiltalaisten muistoille 
aivan uudet mahdollisuudet. He voivat lähettää tekstejään liiton toimistoon, jonka kautta ne tietyin 
säännöin ja perustein voivat päästä historiaosuuteen. Liiton verkkosivuille skannataan myös liiton historia
vuosilta 1963 -1993.

Tutkimus alkaa siitä, mistä edellinen liittoa koskeva historia päättyi eli vuoden 1993 lopusta ja päättyy 
vuoteen 2013. Työ perustuu lähinnä liiton toimintasuunnitelmiin ja -kertomuksiin sekä 
kokouspöytäkirjoihin haastatteluja unohtamatta.

Aineiston osalta on Jarkko Kemppi todennut, että liittokokouspöytäkirjat sisältävät paljon tietoa 
päätöksistä, valinnoista, palkitsemisista ja niin edelleen. Sen sijaan toimintakertomukset antavat 
tutkimukselle huomattavasti enemmän sisältöä. Oma merkityksensä on liiton tiedotteilla ja 
Maanpuolustaja-lehdellä.

Uskon, että tämä historiatutkimus antaa mielenkiintoisen kuvan Maanpuolustuskiltojen liiton 
toimintavuosista 1994 – 2013. Toivon, että tutkimus todetaan tarpeelliseksi ja johtaa edellä mainittuun 
elävään historiaan.

Erkko Kajander

Maanpuolustuskiltojen liiton puheenjohtaja 1998 – 2011
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Johdanto

Tämän historiatutkimuksen tekeminen oli päätetty jo vuonna 2012. Vuoden 2013 osalta liiton 

toimintasuunnitelmassa linjattiin: ”Toimintavuonna vietetään liiton 50-vuotisjuhlavuotta. 

Juhlavuoden päätapahtuma on 50-vuotisjuhla Helsingissä huhtikuussa. Toimintavuonna julkaistaan 

liiton 50-vuotishistoriikki, joka kertoo vuosista 1994-2013. Liiton 30-vuotishistoriikki Tahtoa ja 

tekoja kertoi vuosista 1963-1993. Toinen suuri tapahtuma on Suomessa pidettävät 34. Pohjoismaiset 

kiltapäivät Kouvolan Vekaranjärvellä Karjalan prikaatissa.  Liitto järjestää yhdessä Reserviläisliiton, 

Reserviupseeriliiton ja Maanpuolustusnaisten Liiton kanssa valtakunnallisen maanpuolustusjuhlan 

marraskuussa Oulussa”.1

Eri syistä tämän hankkeen lopullinen versio on viivästynyt, vaikka työn käsikirjoitus valmistui jo 

vuosia sitten. Toisaalta tämä tutkimus poikkeaa vastaavista siinä, ettei kyse ole lopullisesta 

muodosta. Työ julkaistiin pelkästään liiton sivuilla, koska siten kaikki lukijat saavat mahdollisuuden 

vaikuttaa sen sisältöön ja on tavallaan runko seuraaville päivityksille. Tarkoituksena on säännöllisin 

väliajoin lisätä ja täydentää työtä, kyseessä on siis elävä historia. Tämä malli antaa esimerkiksi 

jäsenistön muistoille aivan uudet mahdollisuudet. He voivat lähettää tekstejään liiton toimistolle, 

jonka kautta ne voivat päästä historiaosuuteen.

Maanpuolustuskiltojen liitto on tietenkin kaikille maanpuolustusjärjestöistä kiinnostuneille ainakin 

nimenä tuttu. Tutkimus alkaa siitä, mistä edellinen liittoa koskeva historia päättyi eli vuoden 1993 

lopusta ja päättyy vuoteen 2013. Työ perustuu lähinnä liiton toimintakertomuksiin ja 

kokouspöytäkirjoihin haastatteluja unohtamatta. 

Aineiston osalta voi todeta, että liittokokouspöytäkirjat sisältävät paljon tietoa valinnoista, 

palkitsemisia ja niin edelleen. Sen sijaan toimintakertomukset antavat tutkimukselle huomattavasti 

enemmän sisältöä. Oma merkityksensä on myös liiton tiedotteilla ja Maanpuolustaja-lehdellä.

1 Maanpuolustuskiltojen liiton toimintasuunnitelma vuodelle 2013.
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MAANPUOLUSTUSKILTOJEN LIITTO RY:N TOIMINTA 1994 – 2013

KATSAUS LIITON HALLINTOON

Liittohallituksen puheenjohtajat

Pentti Kivinen valittiin liiton hallituksen puheenjohtajaksi vuonna 1994. Kivinen on johtanut 

Rautakonttori Oy:tä, Tukkukauppojen Oy:tä ja Suomen Messut Osuuskuntaa. Lisäksi hän on ollut 

Helsingin kaupunginhallituksen puheenjohtaja sekä Elinkeinoelämän Valtuuskunnan puheenjohtaja 

ja eräiden kaupan alan keskusjärjestöjen puheenjohtaja.

Kivisellä ei ollut aktiivista kiltataustaa, vaan hän tuli puhtaasti elinkeinoelämän puolelta. Kivisen 

hyvin tunteneet Erkki Inkinen ja Juhani Kolehmainen pyysivät häntä tehtävään. Seuraajan 

varmistaminen ainakin oli eräällä tavalla kunnia-asia.

Kivisellä ei siis ollut varsinaista kiltataustaa, mutta hänet tunnettiin maanpuolustushenkisenä 

reserviupseerina. Sitä kautta jäsenistön vastaanotto oli positiivinen eikä Kivinen huomannut missään 

negatiivista arvostelua. Kuten kaikki liittohallituksen puheenjohtajat, Kivinenkin havaitsi pian 

luottamustehtävän vievän todella paljon aikaa. Onneksi liiton toimistolla oli kokemusta ja Kivinen 

huomasi, että Jarmo Merinen teki pitkää päivää. Lisäksi liiton taloudelliset voimavarat olivat 

tiukoilla, työt oli tehtävä osittain talkoohengessä.

Vuonna 1998 liiton puheenjohtajaksi valittiin Erkko Kajander. Pentti Kivinen myöntää ettei 

Kajander ollut hänen ensisijainen ehdokkaansa. Kivinen myönsi olleensa vanhan kaavan ajattelun 

vanki, jonka mukaan liittohallituksen puheenjohtajan olisi pitänyt tulla toiminnan ulkopuolelta. 

Myöhemmin Kivinen totesi, että Kajanderin valinta oli oikea valinta. Kivinen muisteli ihailleensa 

omalla puheenjohtajakaudellaan varapuheenjohtaja Kajanderin energisyyttä ja kiltakentän 

tuntemusta.

Hänen taustansa poikkesivat edellisistä puheenjohtajista Erkki Inkisestä ja Pentti Kivisestä,  jotka 

olivat elinkeinoelämän edustajia. Kajander tosin tuli teollisuuden puolelta, sillä hän työskenteli 

Dynoresin Oy:n toimialajohtajana. Puheenjohtaja itse katsoi, että hänet valittiin nimenomaan 

järjestökokemuksen ja kiltakentän tuntemuksen takia. Kajander liittyi Rannikkojääkärikiltaan 1970–

luvun lopulla, vaikka hän oli aktiivinen myös reserviupseeriyhdistyksessä. Kiltatyö vei kuitenkin 

mukanaan siksi, että se oli avointa, tasa-arvoista ja monimuotoista. Kajander valittiin 

Rannikkojääkärikillan puheenjohtajaksi vuonna 1986, MPKL:n liittohallitukseen vuonna 1989, liiton
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toiseksi varapuheenjohtajaksi vuonna 1990 ja seuraavana vuonna jo ensimmäiseksi 

varapuheenjohtajaksi. Siten liiton puheenjohtajaksi siirtyminen oli luonteva askel.2 

Edeltäjiään Erkki Inkistä ja Pentti Kivistä Kajander arvosti siinä, että he hankkivat MPKL:lle tasa-

arvoisen aseman kahden muun reserviläisjärjestön rinnalla. Työ ei todellakaan ollut helppoa johtuen 

osittain siitä, että MPKL oli alun perinkin rakennettu rauhalliseksi kiltojen yhteyselimeksi. Kajander 

katsoi luottavaisena eteenpäin, olihan liiton jäsenkilloissa yli 34 000 jäsentä. Liitolla oli oma  

lehtiyhtiö ja kiltalehtiäkin noin 40, joten viestintäkin oli vahvalla pohjalla.3

Kajanderin seuraajaksi valittiin pitkän linjan kiltamies Pauli Mikkola, Suomen Continental Rengas 

Oy:n toimitusjohtaja ja reservin kapteeni. Kiltatoimintaan mukaan lähteminen oli lähestulkoon 

luonnollista, koska Mikkolan suvusta löytyy useita sotaveteraaneja. Lisäksi monet sukulaisista olivat 

reserviupseereja. Kiltatoimintaan houkutti myös ratsastusharrastus, palvelushistoria perinteikkäässä 

Uudenmaan Rakuunapataljoonassa, kiinnostus sotahistoriaan sekä kotoa perityt arvot.4

Kiltaan Mikkola liittyi heti varusmiespalveluksen jälkeen. Melko pian hänestä tuli oman 

paikallisyhdistyksen hallituksen jäsen ja lopulta puheenjohtaja. Seuraava porras oli kiltapiirin 

hallituksen jäsenyys ja ensimmäiset tehtävät liiton valiokunnissa ja tien päässä oli lopulta 

liittohallituksen jäsenyys. Mikkola oli liiton ensimmäinen varapuheenjohtaja vuosina 2005-2006. 

Ajanjakso oli Mikkolasta mielenkiintoinen. Tehtävä antoi aivan uusia näkökulmia ja auttoi 

ymmärtämään maanpuolustusjärjestöjen kokonaiskenttää. Lisäksi varapuheenjohtajana Mikkola 

pystyi tutustumaan liiton puheenjohtajan tehtävään ja vaatimuksiin. Valinta liiton puheenjohtajaksi 

tapahtui selvällä ääntenenemmistöllä vuonna 2012. Kilpailu puheenjohtajuudesta oli Mikkolan 

mukaan hyvä ja reilu, se oli tärkeää myös koko liiton avoimuuden kannalta. Melko pian Mikkola 

huomasi miten paljon aikaa uusi tehtävä vaati. Hän totesikin, että puheenjohtajan tehtävien 

hoitaminen vaatii onnistuakseen siviilipuolelta ammatin, joka ei ole sidottu kiinteästi aikaan eikä 

paikkaan.5 

Liittovaltuuston puheenjohtajat

2 Maanpuolustaja no. 4B 1998.

3 Maanpuolustaja no. 4B 1998.

4 Pauli Mikkolan haastattelu keväällä 2013.

5 Pauli Mikkolan haastattelu keväällä 2013.

8



Perheyhtiö Machinery Oy:n toimitusjohtaja ja myöhemmin kauppaneuvos Heikki Timonen edusti 

elinkeinoelämää. Timosen kiinnostus maanpuolustustyöhön alkoi heti armeijan jälkeen. Pohjan 

Prikaatin kilta oli liian kaukana, joten innokkuus suuntautui ja näkyi muun muassa Sotataloudellisen 

seuran toiminnassa. Kiltatoimintaan Timonen lähti puhtaasta mielenkiinnosta maanpuolustusta 

kohtaan. Liittovaltuuston puheenjohtajaksi hänet pyysivät Juhani Kolehmainen ja Erkki Inkinen. 

Aluksi ajatus epäilytti, koska elettiin syvimmän laman aikaa ja perheyritys vaati oman panoksensa.6 

Huolet hävisivät pian, koska MPKL:n liittovaltuuston puheenjohtajana operatiivista toimintaa ei 

tarvinnut tehdä, sehän oli liittohallituksen huolena. Suhteet hallitukseen säilyivät jatkuvasti hyvinä. 

Timonen näki liittovaltuuston puheenjohtajuuden innostavana, olihan järjestö hyvin moniarvoinen ja 

maantieteellisestikin laaja. Timosen kaudella eli vahvana kysymys maanpuolustusjärjestöjen 

yhteistyöstä. Liittovaltuuston kokouksista Timonen muistaa erityisesti kestokeskusteluaiheet ja 

kysymykset liiton hyödyllisyydestä ja jäsenmaksusta. Heikki Timonen totesi kaudestaan, että 

”ainahan voisi tehdä kaiken paremmin ja tehokkaammin”.7

Heikki Timosen jälkeen liittovaltuuston puheenjohtajana toimi pitkäaikainen kansanedustaja, 

ministeri ja Suomen Pankin johtaja Matti Louekoski. Kiltatoimintaan hän tuli mukaan Rakuunakillan

kautta. Louekoski liittyi mukaan kiltatoimintaan juuri sen takia, että se oli sotilasarvoista 

riippumatonta toimintaa. Vaikka Louekoski kävi RUK:n hän itse asiassa hieman vierasti ja vierastaa 

edelleen Reserviupseeriliittoa. 8

Liittovaltuuston puheenjohtajan tehtävään Louekoski suostuteltiin Saariselän laduilla muun muassa 

Pentti Kivisen toimesta. Valtuuston puheenjohtajan tehtävän Louekoski näki ennen kaikkea 

edustuksellisena työnä. Se sisälsi paljon puhetilaisuuksia eri puolilla maata, mutta tehtävä ei 

kuitenkaan rasittanut liiallisesti. SDP:ssä kukaan ei ihmetellyt Louekosken kiltaharrastusta. Sen 

sijaan kiltakentältä kuului niin sanotusti selän takaa ajoittain lievää kritiikkiä tyyliin ”miten tänne on 

sossu päässyt livahtamaan”. Samoin kuin Timonen myös Louekoski muistaa liittovaltuuston 

kokoukset keskustelevina, mitään riitoja ei saatu aikaan. Jäsenmaksuun liittyvät asiat olivat 

yleisimpiä liittovaltuuston kokouksessa.9 

6 Heikki Timosen haastattelu 29.9.2014.

7 Heikki Timosen haastattelu 29.9.2014.

8 Matti Louekosken haastattelu 2014

9 Matti Louekosken haastattelu 30.9.2014.
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Louekosken jälkeen liittovaltuuston puheenjohtajaksi valittiin jälleen elinkeinoelämän edustaja. 

Valinta kohdistui toimitusjohtaja Peter Fagernäsiin. 

Peter Fagernäsin päätymistä vapaaehtoisen maanpuolustuksen pariin selittää eräänlainen 

verenperintö. Hänen isoisänsä ja isänsä olivat ammattisotilaita. Varusmiesaika oli Fagernäsille sikäli 

poikkeavaa, että mennessään suorittamaan asevelvollisuutta hänellä oli jo tutkinto ja työpaikka. 

Fagernäs arvioi, että jos hän olisi mennyt armeijaan suoraan lukiosta, niin todennäköisesti hänkin 

olisi päätynyt sotilasuralle. Fagernäs viihtyi armeijassa hyvin.  Asevelvollisuudesta ei jäänyt 

negatiivisia muistoja. Sen jälkeen vapaaehtoinen maanpuolustustyö olisi kiinnostanut enemmänkin, 

mutta hän päätti keskittyä siviilityöhönsä, joka vei tuolloin kaiken ajan. Jos Fagernäs olisi 

asevelvollisuuden jälkeen palannut takaisin opiskelemaan, hän olisi todennäköisesti ollut mukana 

RUL:n toiminnassa.10 

Vastausta siihen, miten ja miksi Peter Fagernäs valittiin MPKL:n liittovaltuuston puheenjohtajaksi 

hänellä itsellään ei ole. On vahvoja epäilyjä, että puheenjohtajaksi  haluttiin talouselämän puolelta 

näkyvä nimi.  Joka tapauksessa Fagernäs suostui niin Erkko Kajanderin kuin Matti Louekosken 

esittämiin pyyntöihin, olihan kiltatoiminta hänelle selkeä valinta. 

MPKL:n valtuuston puheenjohtajana Fagernäs huomasi, että liiton sisällä oli jonkin verran sisäisiä 

jännitteitä. Eräällä tavalla suurin haaste ja samalla voimavara oli kiltojen itsenäisyys. Tässä suhteessa

liitto on aina eronnut veljesjärjestöistään. MPKL:a ei voi johtaa ylhäältä alaspäin alueellisten ja 

aselajikiltojen itsenäisyyden takia. Esimerkiksi RUL:n organisaatio oli ja on huomattavasti tiukempi. 

Valtuuston puheenjohtajana Fagernäs muistelee kokousten olleen aina keskustelevia, olihan se 

kiltojen edustajille lähes ainoa foorumi ilmaista mielipiteensä. Sinänsä kokoukset eivät olleet 

riitaisia, mutta erityisesti jäsenmaksukysymys oli aina esillä.

Yhteistyöstä kahden muun reserviläisjärjestön kanssa Fagernäs edusti tyypillistä elinkeinoelämän 

näkemystä, että kyseessä ei ollut resurssien optimaalinen käyttö. Tarvitaanko Suomen kokoisessa 

maassa todellakin kolme suurta, valtakunnallista maanpuolustusjärjestöä. MPKL:n liittovaltuuston 

puheenjohtajana Fagernäs ei ajanut yhdistymisasiaa aktiivisesti, sehän oli liiton hallituksen tehtävä.

Fagernäs toimi tehtävässä kuusi vuotta eli kaksi kautta. Fagernäs itse totesi, että yksi kausi olisi liian 

vähän ja kolme kautta liian paljon. Fagernäs totesi omasta kaudestaan, että se ei juuri rasittanut 

ajankäytön suhteen ”pari viikonloppua vuodessa” ei rasittanut liikaa. 

10 Peter Fagernäsin haastattelu 2014.
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 Liittovaltuuston puheenjohtajaksi kaudelle 2008-2009 valittiin tuolloin Eläkevakuutusyhtiö Varman 

toimitusjohtajana toiminut, varatuomari Matti Vuoria. Peter Fagernäs esitteli seuraajansa 

liittovaltuustolle: ”Matti Vuoria on merkittävä suomalainen vaikuttaja sekä maanpuolustushenkinen, 

isänmaallinen ja jämerä persoona eli loistava henkilö Maanpuolustuskiltojen liiton liittovaltuuston 

puheenjohtajan tehtävään”. 

Matti Vuoriaa oli tehtävään suostutellut Erkko Kajander.

Matti Vuoria tuli liittovaltuuston puheenjohtajaksi poikkeuksellisesti kiltatoiminnan ulkopuolelta. 

Hänkin totesi edeltäjiensä tavoin, että puheenjohtajan tehtävä oli käytännössä edustaa ja pitää 

ajoittain puheita eri tilaisuuksissa. Vuoria ei nähnyt puheenjohtajan tehtävää millään tavalla 

rasitteena. 

Yhteenvetona MPKL:n valtuuston puheenjohtajien kokemuksista voi todeta, että he kaikki kokivat 

tehtävän edustuksellisena. Ajankäytön suhteenkaan puheenjohtajuus ei ollut mahdotonta. Loppujen 

lopuksihan kyse oli muutamasta kokouksesta vuodessa. Liittovaltuuston puheenjohtajaa tietenkin 

pyydettiin pitämään useita puheita esimerkiksi maanpuolustusjuhlissa tai itsenäisyyspäivän 

juhlallisuuksissa.

LIITON TOIMISTO

Jarmo Merinen toimi MPKL:n toiminnanjohtajana peräti 36 vuotta, joten hän pystyy arvioimaan 

liiton toimintaa vuosikymmenten ajalta. 

Merinen oli aktiivinen kiltalainen ja vuonna 1970 hän haki MPKL:n toiminnanjohtajan paikkaa.  

Merinen tuli valituksi. Aluksi liiton toimisto oli Merisen kotona. Myöhemmin tapahtuivat muutot eri 

toimistotiloihin. Nykyisiin toimistotiloihin liitto muutti vuonna 1997 toimitalon toisesta siivestä 

Pohjoiselta Hesperian kadulta.

Merinen on kuvannut MPKL:n toiminnanjohtajan tehtävää: ”Kelloa ei katsottu, tarvittaessa töitä 

tehtiin vuorokauden ajasta riippumatta. Oli tapauksia, joissa oli pakko pitää kokouksia keskellä yötä. 

Järjestöjohtajan työajan ja työpanoksen suuruuden määrittely on täysin itsestä kiinni. Vaimolleni 

sanoin kerran leikilläni, että varmuudella olen kotona jouluna, uutenavuotena ja pääsiäisenä”.  

Merisen ratkaisu oli antaa lähes kaikki aika liiton toimistolle. Silti hän muistelee työaikaansa 

lämmöllä.11 

11 Jarmo Merisen haastattelu 2013
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Merinen muisteli 1990-lukua tekniikan kehittymisenä. Itse hän ei nähnyt esimerkiksi tietokonetta 

tarpeellisena, mutta liiton toiminnan kannalta ne kuitenkin merkitsivät töiden selkeää tehostumista. 

Eri tapahtumien ja tilaisuuksien järjestäminen oli ajoittain paljon työaikaa vaativaa, eikä aina vältytty

viime hetken peruutuksiltakaan, tosin ne olivat erittäin harvinaisia.

Merinen oli myös mukana keskusteluissa muiden reserviläisjärjestöjen kanssa, ne olivat epävirallisia 

pohdiskelutilaisuuksia. Suhteet ”saman talon” järjestöihin ovat säilyneet asiallisina. Asioista ei aina 

oltu samaa mieltä, mutta riitojakaan ei ollut.

Henry Siikander (ent. Kiuru) on tullut liiton palvelukseen helmikuussa 1987 järjestösihteeriksi. 

Järjestöpäällikkönä hän on toiminut 90-luvun alkupuolelta vuoden 2006 heinäkuun loppuun, jolloin hänet 

nimitettiin liiton vt. toiminnanjohtajaksi. Toiminnanjohtajaksi hänet nimitettiin vuoden 2007 alusta 

lukien. 

Edelleen 90-luvulta Siikander muistelee, että suurin ongelma jäsenmäärän suhteen olivat jäsenmaksujen 

korotukset. Yleensä jäsenmaksujen korotukset johtivat ainakin yhden killan eroamiseen liitosta. Monesti 

vuosikokoukset olivat aika myrskyisiä. Tappeluita ei sentään ollut, mutta mielipiteet kerrottiin tarvittaessa

hyvin selvästi ja todella kuuluvalla äänellä. Äänestyksiltäkään ei aina vältytty. 

Toimintavuosien teemat

Vaikka tähän työhön ei vuosi 1993 varsinaisesti kuulukaan, niin sen vuoden puolella tehtiin 

päätöksiä, joiden toteuttaminen alkoi vuonna 1994 tai jopa myöhemmin. Maanpuolustuskiltojen 

liiton työtä voi tarkastella myös sen määrittelemien teemojen kautta. Teemojen suhteen rajaaminen 

on tärkeää. Monissa organisaatioissa vuosittainen teema asetetaan liian laajaksi tai 

kunnianhimoiseksi ja lopputulos saattaa olla pettymys. Monissa tapauksissa teema ainakin osittain 

unohtuu toimintavuoden loppua kohden. 

Liiton vuoden 1993 liittovaltuuston syyskokous nimesi vuoden 1994 teemaksi Maanpuolustustyötä 

yhdessä. Teemavuoden tarkoituksena oli kehittää paikallisella tasolla kiltojen keskinäistä yhteistyötä,

kiltojen ja reserviläiskerhojen yhteistyötä. Teemaan kuului myös kehittää kiltapiirien ja 

reserviläispiirien välistä yhteistyötä.12

12 Maanpuolustuskiltojen liitto ry:n toimintakertomus vuodelta 1994.
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Edellisessä liittoa koskevassa historiateoksessa ei mainittu järjestön kunniamarssia. Liitto järjesti 

vuonna 1993 kilpailun tavoitteena saada järjestölle oma kunniamarssi. Osallistujia oli paljon. 

Valmiiksi sovitettuja sävellyksiä oli 35 ja niiden joukosta palkintolautakunta, johon 

kuuluivatkapellimestari Ossi Runne (puheenjohtaja), musiikkiyliluutnantti Raine Ampuja, 

kapellimestari Arthur   Furmann, muusikko Anu Jokinen, eversti Kari Kokkonen, musiikkikapteeni 

Harri Saksa sekä liiton edustajina Lars Elers, Erkko Kajander, Jorma Mikkonen ja Jarmo Merinen.  

Pro patria -sävellys valittiin Maanpuolustuskiltojen liiton kunniamarssiksi liittohallituksen 

kokouksessa huhtikuussa 1993. Kunniamarssin ensiesitys oli Kaartin Soittokunnan kevätkonsertissa 

huhtikuussa 1993. Liittohallitus esitti erikseen kiitokset Erkko Kajanderille kilpailuideasta.13

Yksi päätös oli lähettää liiton historiakirjaa yksi kappale jokaiselle killalle ilmaiseksi. Teos valmistui 

marraskuussa 1993. Samaan pakettiin päätettiin lähettää arpajaisista ylijääneitä kasetteja kiltojen 

omaan käyttöön. Liittohallituksessa todettiin, että silloinen Reservin Aliupseereiden Liitto 

(Reserviläisliitto) oli uusinut ATK-järjestelmänsä ja oli hankkimassa uusia laitteita. Samalla 

Reservinaliupseereiden Liitto tarjosi MPKL:lle mahdollisuutta päästä mukaan sisäiseen 

järjestelmään. Mikäänhän ei ole ilmaista ja Reservin Aliupseerien Liitto pyysi osuudesta 20 000 

markkaa. MPKL:n hallitus käsitteli ehdotusta ja päätti, ettei laitteiston hankintaan osallistuta sen 

kalleuden takia.14 

Vuosi 1994 alkoi liiton toiminnan osalta helmikuussa, jolloin pidettiin liittohallituksen kokous.  

Asialistan kärjessä oli liittohallituksen 2. varapuheenjohtajan valinta. Ehdolla olivat Ritva Kohonen 

ja Jorma Mikkonen. Suoritetussa äänestyksessä tulos oli selvä, Ritva Kohonen sai kaksi ääntä ja 

Mikkonen kahdeksan ääntä. Kunniamerkkiehdotuksia oli tullut kaikkiaan 28 kappaletta. Liittohallitus

päätti puoltaa 17:ta ehdotusta sekä tehdä itse kaksi ehdotusta. Vuoden killan valitsemistoimikuntaan 

valittiin Antti Paajanen, Pauli Penttala, Raili Korpiluoma sekä Henry Kiuru.15

Suomessa erilaiset patsashankkeet aiheuttavat lähes poikkeuksetta kiivaita tunteenpurkauksia. 

Vuonna 1994 liittoa lähestyttiin ”Suomenhevonen – Sotahevonen” –hankkeella. Tuolloin 

patsashanke oli etenemässä jo toteuttamisvaiheeseen. Taustalla oli arvovaltaisia ja tunnettuja 

henkilöitä. Patsashankkeen suojelijoina olivat silloinen puolustusministeri Elisabeth Rehn ja 

jalkaväenkenraali Adolf Ehrnrooth. Kirjeen, jolla liittoa lähestyttiin, olivat allekirjoittaneet 

kenraaliluutnantti R. W. Stewen, opetusneuvos Ilmari Ojala sekä kirjailija Uma Aaltonen.  Stewen oli

13 Maanpuolustuskiltojen Liiton liittohallituksen kokouspöytäkirja 24.4.1993.

14 Maanpuolustuskiltojen Liitto ry:n liittohallituksen kokouspöytäkirja 3.11.1993.

15 Maanpuolustuskiltojen liitto ry:n liittohallituksen kokouspöytäkirja 17.2.1994.
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patsastoimikunnan puheenjohtaja. Patsastoimikunnan tavoitteena oli pystyttää patsas Suomen sodissa

1939-1945 puolustusvoimien eri aselajeissa palvelleille suomenhevosille ja samalla sotahevosille. 

Patsas oli kunnianosoitus suomenhevosen panokselle sodassa.16

Tärkein kysymys oli hankkeen rahoitus. Tässä myös MPKL tuli mukaan kuvaan. Patsas oli tarkoitus 

rahoittaa valtakunnallisella rahankeräyksellä. Keräyslupa oli voimassa syyskuun puoliväliin 1995, 

mutta jatkoaikaa oli mahdollista saada. Patsastoimikunta harkitsi myös muita rahoituskeinoja, joita 

olivat muun muassa taide- ja viihdetilaisuuksien järjestäminen, kuvien, korttien ja pienoismallien 

myynti.  MPKL:n liittohallitus suostui lähtemään mukaan hankkeeseen ja patsasvaltuuskuntaan 

valittiin edustajaksi liittovaltuuston puheenjohtaja Heikki Timonen.17 

Maanpuolustuskiltojen liitolla oli vuosittain hämmästyttävän paljon toimintaa. Pelkästään vuoden 

1994 toimintakertomuksessa kohdassa ”muuta toimintaa” oli useiden sivujen mittainen luettelo eri 

tapahtumista. Samalla luettelo on esimerkkinä laajemminkin liiton toiminnasta (Liite 1)

Vuotta myöhemmin liittovaltuuston syyskokous määritteli vuoden 1995 teemaksi Uutta ulottuvuutta 

uusilla väylillä. Teemavuoden tarkoituksena oli toiminnan painopisteen siirtäminen aktiiviseen 

maanpuolustustyöhön, tiedotustoiminnan lisääminen erityisesti liittotasolla, tulevien kiltajohtajien 

kouluttaminen jakamalla vastuullisia tehtäviä riittävän ajoissa sekä henkilöjäsenmäärän 

kasvattaminen hyödyntäen erityisesti reserviyksikkötoiminnan luomia uusia mahdollisuuksia.18

Vuonna 1995 käynnistyi uusi pääesikunnan ja MPKL:n välinen yhteistyömuoto, RYT eli 

Reserviyksikkötoiminta. Toiminnan viralliset avajaiskahvit tarjottiin toukokuussa 

Reserviyksikkötoiminnan tiloissa Helsingissä. Liiton osalta toimintaa veti Antti-Jussi Räihä. Mistä 

uudessa toimintamuodossa oli kyse? Maavoimissa oli siirrytty valmiiden joukkojen tuottamiseen. 

Varusmieskauden lopussa muodostettiin valmiita sodan ajan yksiköitä, kuten komppanioita ja 

pattereita. Yksiköstä tuli reserviyksikkö kotiuttamisen jälkeen, tavoitteena oli säilyttää miesten 

sijoitus yksikössään koko yleisjoukkokauden ajan eli noin 35 ikävuoteen saakka. Kiltoja asia koski 

siten, että reserviyksikön nimikkokilta olisi yhteydessä miehiin ja tarjoaisi halukkaille aktiivisempaa 

reserviläistoimintaa. Sotilasarvoilla ei ollut merkitystä. Killoille kyseessä olisi todella haastava 

tehtävä, se olisi todellista maanpuolustustyötä. Reserviyksikkötoiminta hyödyttäisi kaikkia 

16 Suomenhevonen – Sotahevonen –patsastoimikunnan kirje MPKL:n liittohallitukselle joulukuussa 1994.

17 Suomenhevonen – Sotahevonen –patsastoimikunnan kirje MPKL:n liittohallitukselle joulukuussa 1994 sekä MPKL:n 
liittohallituksen kokouspöytäkirja 14.2.1995.

18 Maanpuolustuskiltojen liitto ry:n toimintakertomus vuodelta 1995.
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maanpuolustusjärjestöjä. Räihän kaavailujen mukaan vuosien mittaan aktiivireservissä olevat 

täydentäisivät niin kiltojen kuin Reserviupseeriliiton ja Reserviläisliiton yhdistysten rivejä. Joukko-

osastokillan yhteyshenkilöiden sopiva ikä olisi 20 – 30 vuotta ja he pitäisivät yhteyttä killan nimissä 

muutamiin kotiutuneisiin reserviyksiköihin. Yhteyshenkilöiden koulutus olisi oma projektinsa.  

Asialla alkoi olla kiire keväällä 1995, koska ensimmäisenä kohteena olivat syksyllä kotiutuvat 

reserviyksiköt.19

Lokakuussa 1995 maavoimien saapumiserälle 1/95 tarjottiin ensimmäisenä mahdollisuutta 

kotiuduttuaan osallistua RYT:n toimintaan. Tulokset olivat kohtuulliset, Antti-Jussi Räihän mukaan 

noin 30 % kotiutuneista ilmoitti olevansa mukana omassa reserviyksikkötoiminnassa. Kaikkiaan 

syksyn aikana saatiin RYT:n piiriin 1 500 miestä. Vaihtelu eri joukko-osastojen välillä oli suuri, 100 

prosentista puhtaaseen nollaan. Osa killoista ei yksinkertaisesti vielä ehtinyt mukaan. 

Puolustusvoimat ehti kouluttaa yhden päivän kursseilla kevään ja kesän aikana 400 yhteyshenkilöä. 

Vaikeuksia ilmeni eri kiltojen yhteistoimintahankkeissa, etenkin tapauksissa missä killat olivat eri 

paikkakunnilta ja aselajeista. Tämän arveltiin korjaantuvan kokemuksen kasvaessa. Killoilla oli 

myös haaste saada RYT:ssa mukana olleet myös kiltojen jäseniksi. Antti-Jussi Räihä kirjoitti, että 

RYT:lla oli todella kunniahimoiset tavoitteet seuraavan 10 vuoden aikana. Päämääränä olisi 50 000 

miehen reservin osa, joka oli valmis panostamaan vapaa-aikaansa valmistautuessaan oman 

reserviyksikkönsä toimintaan sodan olosuhteissa.20

Maanpuolustuskiltojen liitolle RYT toisi selvää aktivoitumista ja suunnitelmien onnistuessa myös 

suurimman maanpuolustusjärjestön tittelin. Tämä asema vaatisi kuitenkin killoilta aivan uusia 

toimintatapoja. Reserviyksikkötoiminta toisi kansalaisille mahdollisuuden toimia osana 

puolustusvoimia, siten RYT täyttäisi lakkautetun suojeluskunnan aiheuttaman tyhjiön. Antti-Jussi 

Räihä ei peitellyt ongelmia, niitä oli runsaasti eri killoissa. Liiton tuli tukea kiltojaan RYT:n 

alkuvaiheissa, erityisesti tiedotukseen täytyi panostaa. Samoin kouluttajia tarvittiin runsaasti. Yksi 

tavoite oli luoda joukko-osasto ja aselajikilloille omia ”kouluttajapankkeja”. Sinänsä kouluttajista 

tulisi varmasti pula, heitähän tarvittiin Maanpuolustuskoulutus ry:n toiminnassakin.21

Maanpuolustuskiltojen liiton liittovaltuuston puheenjohtajisto – Heikki Timonen, Ilmari Ojala ja 

Christer Sundman – suunnitteli ja järjesti vuonna 1995 kaksi lähinnä peruskoulujen ja lukioiden 

historianopettajille suunnattua luentotilaisuutta, joiden ytimenä oli itsenäisen Suomen 

19 Suomen Sotilas, erikoisnumero  2B/1995. (Maanpuolustaja-lehti).

20 Suomen Sotilas, erikoisnumero  2B/1995. (Maanpuolustaja-lehti).

21 Suomen Sotilas, erikoisnumero  2B/1995. (Maanpuolustaja-lehti).
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turvallisuuspolitiikka.  Asia nostettiin esille jo talvella 1994. Tuolloin edellä mainitut henkilöt 

lähettivät liittohallitukselle kirjeen, jossa valaistiin ajatusta tarkemmin. Selvityksen pohjalta hanke 

hyväksyttiin liittohallituksessa. Timonen, Ojala ja Sundman olivat huolestuneita kouluikäisestä 

nuorisosta, joka oli jäänyt tavallaan syrjään maanpuolustuskoulutuksesta. Nuorison katsottiin saavan 

mahdollisen maanpuolustustietonsa lähinnä kotonaan, sekin vaati tietenkin vanhempien kiinnostusta 

asiaan. Ongelmana oli se, että valtaosa 1990-luvun puolivälin opettajista oli valmistunut aikana, 

jolloin maanpuolustuksen arvostus oli erittäin alhaalla. Heidän kouluaikanaan maanpuolustusta 

käsiteltiin ”hipaisten” ja varoen.  Erityisesti naisopettajat olivat jääneet lähes täysin pimentoon 

maanpuolustuskoulutuksen osalta. Liittovaltuuston puheenjohtajisto esitti liittohallitukselle, että se 

etsisi mahdollisuuksia järjestää jonkin paikkakunnan historian ja yhteiskuntaopin opettajille 

kaksipäiväisen koulutustilaisuuden, jossa asiantuntijat tarkastelisivat Suomen itsenäisyyden ajan 

turvallisuuspoliittisia ratkaisuja ja sotia edeltänyttä vapaaehtoista maanpuolustustyötä. Tasokas 

seminaari ylittäisi myös uutiskynnyksen ja saisi aikaan laajan julkisuuden myös liittoa kohtaan. 

Mielenkiintoisia olivat ehdotukset Seinäjoesta ja Joensuusta. Niiden mainittiin olleen ”hyvähenkisiä 

maanpuolustusseutuja”.22 

Yhteistyökumppaneina olivat paikalliset killat sekä Historian ja Yhteiskuntaopin Opettajien Liitto 

HYOL ry. Tilaisuuksien järjestämisen perusteena oli tieto siitä, kuinka 1990-luvun 

turvallisuuspoliittiset ratkaisut olivat vasta saamassa asiakirjallista valaisua ja kuinka historian opetus

senkin takia oli joutunut nojaamaan epävarmaan tietämykseen tai asenteellisiin näkemyksiin.23

Ensimmäinen tilaisuus pidettiin Joensuun kaupunginkirjastossa 9. maaliskuuta. Tilaisuudessa oli 

läsnä 45 henkeä. Pohjois-Karjalan sotilasläänin tervehdyksen esitti läänin komentaja eversti Jouko 

Hälvä. Luennoitsijat olivat kenraalimajuri Juhani Ruutu ja valtiotieteen tohtori Pekka Visuri. 

Edellisen otsikko oli Talvi- jatkosodan upseeriston aatteellisesta virityksestä, jälkimmäisen Suomen 

puolustusvoimat kylmässä sodassa. Toinen tilaisuus oli Mikkelin kaupunginkirjastossa 19. 

lokakuuta. Paikalla oli 35 henkilöä. Mikkelin sotilasläänin tervehdyksen esitti komentajan sijainen 

everstiluutnantti Kari Rantanen. Kenraalimajuri Juhani Ruutu luennoi edellä sanotusta aiheesta, ja 

toisen esitelmän piti professori Vilho Tervasmäki otsikkonaan Suojeluskuntain ja Lotta Svärdin 

merkitys Suomen puolustamisessa.24

22 Heikki Timosen, Ilmari Ojalan ja Christer Sundmanin kirje MPKL:n liittovaltuustolle 7.4.1994.

23 Maanpuolustuskiltojen liiton toimintakertomus vuodelta 1995.

24 Maanpuolustuskiltojen liiton toimintakertomus vuodelta 1995.
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Maanpuolustuskiltojen liiton tervehdykset esitti liittovaltuuston puheenjohtaja Heikki Timonen, ja 

tilaisuudet johti Ilmari Ojala. Kummassakin illassa oli mukana muutamia vapaaehtoisen 

maanpuolustustyön järjestöhenkilöitä ja puolustusvoimien kantahenkilöstön jäseniä. Alustusten 

jälkeen käydyt keskustelut olivat vilkkaita ja tasoltaan hyviä.25 

Vuoden 1996 teema Rytinällä RYTiin ainakin erosi aiemmista, hillityistä teemoista.  Teemavuoden 

tarkoituksena oli painottaa reserviyksikkötoiminnan tärkeyttä, kehittää kiltatoimintaa RYTin 

välityksellä aktiiviseen maanpuolustustyöhön ja puolustusvoimien tarpeita edellyttävään suuntaan, 

antaa nuorille mahdollisuus heitä kiinnostavaan toimintaan sekä saada uusia jäseniä mukaan 

vapaaehtoiseen maanpuolustustoimintaan.26

Liiton, joukko-osastokiltojen ja aselajikiltojen sekä puolustusvoimien yhteistä toimintamuotoa 

kokeiltiin usean killan järjestämissä yksikkökohtaisissa RYT-tilaisuuksissa. Kaikkiaan näihin 

tilaisuuksiin osallistui arviolta 2 500 miestä, naisia ei vielä ollut mukana.  Arviot niin osallistujien, 

killan kuin järjestäneiden joukko-osastojenkin kannalta olivat positiivisia. Joukko-osastokillat ja 

joissakin tapauksissa myös aselajikillat jatkoivat sodan ajan kokoonpanoissa kotiutuviin 

varusmiehiin suunnattua tiedottamista joukon tulevasta ohjelmasta killan tukemana. Kiltojen 

toiminta kattoi arviolta puolet kotiutuvista yksiköistä. Liittoon saapui suoraan 1 400 

varusmiespalautetta. Tätä voitiin pitää hyvänä tuloksena. Myös kertausharjoituksiin kutsuttujen 

joukkojen RYT-esittelyä kokeiltiin ja siitä saatiin hyvä palaute.27

Jo vuonna 1996 oli havaittavissa ongelmia. Kiltojen RYT-organisaatioissa ja niiden toiminnassa oli 

korjattavaa. Erityisesti kiltojen vastuulle annettujen reserviyksiköiden tulevan omaehtoisen 

toiminnan suunnittelu kangerteli. Edelleen koulutustarvetta oli puolustusvoimien 

suunnittelujärjestelmän hyödyntämisessä. Reserviyksikkötoiminnan kannalta välttämätön kiltapiirien

toimialueiden muuttaminen yhdenmukaisiksi sotilasläänien kanssa käynnistyi. Tavoitteena oli 

yhdenmukainen ja maan kattava organisaatio. 28

Vuonna 1997 liiton järjestövaliokunta järjesti kiltapiirien neuvottelupäivän, joka pidettiin 

Maanpuolustusmessujen yhteydessä toukokuussa. Tilaisuudessa kiltapiirit kertoivat toiminnastaan ja 

kohdatuista vaikeuksista. Tilaisuudessa keskusteltiin kiltapiirien roolista RYT-toiminnassa sekä 

25 Maanpuolustuskiltojen liiton toimintakertomus vuodelta 1995.

26 Maanpuolustuskiltojen liitto ry:n toimintakertomus vuodelta 1996.

27 Maanpuolustuskiltojen liitto ry:n toimintakertomus vuodelta 1996.

28 Maanpuolustuskiltojen liitto ry:n toimintakertomus vuodelta 1996.
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naisten alueellisten neuvottelukuntien roolista kiltapiireissä. Neuvottelupäivillä päätettiin, että 

MPKL:n edustajat naisten alueellisessa neuvottelukunnassa osallistuvat kutsuttuna kiltapiirien 

hallitusten kokouksiin.29 

Liittovaltuuston syyskokous nimesi vuonna 1996 seuraavan vuoden teemaksi Tahtoa ja tekoja. Sen 

tarkoituksena oli edistää reserviyksikkötoiminnan välityksellä yksilön vapaaehtoista 

maanpuolustusharrastusta, saada nuoret kiinnostumaan aktiivisesta maanpuolustustyöstä, edistää niin

kiltalaisten kuin reserviyksikkötoiminnassa mukana olevien asiantuntemusta maanpuolustusasioissa 

sekä luoda maanpuolustustaitoja kehittävää toimintaa.30

Maanpuolustuskiltojen liitolta oli mahdollista saada hyvillä perusteluilla avustusten lisäksi myös 

pienehköjä lainoja. Lokakuussa 1997 liitto antoi 6 000 markkaa puoleksi vuodeksi prosentin korolla 

Kenttätykistön Pääkaupunkiseudun Killalle. Rahat oli tarkoitettu killan historiikin painatuskuluihin.31

Liiton vaalivaliokunta teki esityksen liittohallitukselle liittovaltuuston ehdokasesityskäytäntöjen 

muuttamisesta. Silloiset käytännöt eivät mahdollistaneet riittävää tiedonsaantia ehdokkaista ja 

hallitustyöskentelystä. Esitys oli, että ehdokasesittelyyn lisättäisiin ehdokkaan vapaamuotoisesti 

kirjoitettu liite, missä tuotaisiin esiin oma näkemys liiton toiminnasta ja sen kehittämisestä. 

Ehdokasesittelyt tuli olla vaalivaliokunnan jäsenillä viimeistään kuukautta ennen kokousta. Tärkeä 

uudistusehdotus oli myös, että liittohallituksen pöytäkirjat pitäisi lähettää vaalivaliokunnan ja 

liittovaltuuston jäsenille.32

Paria vuotta aiemmin alkanut RYT -toiminta eteni. Aselaji- ja joukko-osastokiltojen enemmistö oli 

toiminut ja tehnyt työtä yhteydessään olevan joukko-osaston kanssa RYT:n käynnistämiseksi osana 

killan jatkuvaa toimintaa. Toiminta oli tuloksiltaan vaihtelevaa. Mustia pilviä oli selkeästi. 

Keskeisinä ongelmina  RYT-organisaatioiden kiinteytymättömyys ja toiminnan resurssointi sekä 

yhteistoimintamuotojen kehittäminen eri osapuolten välillä. Myös puolustusvoimien 

suunnittelujärjestelmä aikatauluineen tuotti edelleen ongelmia. Arviolta 5 500 – 8 000 varusmiestä 

oli osoittanut kiinnostusta omaehtoiseen toimintaan oman sodan ajan yksikkönsä puitteissa. Kiltojen 

RYT:ssa toimi vuoden 1997 kuluessa arviolta 250 – 300 kiltalaista.33

29 Maanpuolustuskiltojen liitto ry:n toimintakertomus vuodelta 1997.

30 Maanpuolustuskiltojen liitto ry:n toimintakertomus vuodelta 1997.

31 Maanpuolustuskiltojen Liiton liittohallituksen pöytäkirja 29.10.1997.

32 MPKL:n vaalivaliokunnan esitys liittohallitukselle 10.1.1997.

33 Maanpuolustuskiltojen liiton toimintakertomus vuodelta 1997.
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Vuonna 1995 alkaneen RYT:n osalta liittohallituksen kokouksessa todettiin toukokuussa 1997: 

”RYT –johtoryhmällä on suuri huoli, miten asiat saadaan hoidetuksi. On tutkittava miten 

käytettävissä olevia resursseja voidaan käyttää toisin”. Edelleen organisoinnissa oli ongelmia, 

yhteistoimintaa sotilasläänien kanssa oli parannettava, samoin kuin toiminnan kohdentamista. 

Kenraalimajuri Simola oli kutsunut maanpuolustusjärjestöjen edustajat keskusteluun. Sen pohjalta 

tuli esiin, voisiko MPK olla puolustusvoimien yhteistyökumppani vapaaehtoisessa 

maanpuolustusjärjestelmässä.34

Edelleen vapaaehtoiseen maanpuolustustyöhön liittyi huhtikuussa 1998 pidetty Vapaaehtoisen 

Maanpuolustusjärjestelmän (VMPJ) Neuvottelukunnan kokous. Siellä todettiin, että 

reserviläisjärjestöistä vain Reserviläisliitto kannatti järjestöjen yhdistymistä. Siksi VMPJ asetti 

toimikunnan pohtimaan vapaaehtoisen maanpuolustusjärjestelmän johtamista. Toimikunnan 

puheenjohtajana toimi kenraalimajuri Antti Simola ja jäseninä liittojen puheenjohtajat eli MPKL:n 

osalta Erkko Kajander.35 Työryhmän mietintö valmistui kesällä 1998 ja MPKL:n hallitus oli 

tyytyväinen siihen. Mietinnön pohjalta olisi mahdollista perustaa uusi yhteinen järjestö,  mutta asia 

vaatisi vielä paljon selvittelyjä. Tärkeintä oli saada lainsäännöllinen pohja selväksi.36

Maanpuolustuskiltojen liitto antoi vuonna 1998 lausunnon Vapaaehtoisen 

Maanpuolustusjärjestelmän Neuvottelukunnalle. Liiton mielestä Vapaaehtoisen 

Maanpuolustusjärjestelmän suotuisan kehityksen varmistamiseksi oli olemassa tarve merkittävälle 

VMPJ:n toimintojen ja johtosuhteiden uudelleenorganisoinnille. Maanpuolustuskiltojen liitto korosti 

lausunnossaan, että se oli vuosien ajan esittänyt toiveen, että vapaaehtoista 

maanpuolustusjärjestelmää koskevat sotilaallista valmiutta ylläpitävät ja kehittävät toiminnot 

siirrettäisiin kokonaisuudessaan puolustusvoimien johtoon. Maanpuolustusjärjestöjen rooli olisi siten

tukeva, jolloin ne voisivat keskittyä niille paremmin soveltuviin perinteisiin tehtäviin, kuten 

maanpuolustustahdon, maanpuolustusaatteen ja perinnetyön alueille. Puolustusvoimien johtoon 

tulisivat liiton näkemyksen mukaan yleis- ja paikallisjoukkojen reservinyksikkötoiminta sekä 

silloisen Maanpuolustuskoulutus ry:n sotilaallinen koulutustoiminta. Puolustusvoimien tueksi olisi 

rakennettava muita kuin sotilaallisia toimintoja johtaja järjestörakenne, esimerkiksi MPK ry:n 

34 Maanpuolustuskiltojen Liiton liittohallituksen pöytäkirja 24.5.1997.

35 Maanpuolustuskiltojen liittohallituksen kokouspöytäkirja 21.3.1998, Erkko Kajanderin selvitys VMPJ:n kokouksesta.

36 Maanpuolustaja no. 4B/1998.
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pohjalta. Liiton mielestä tämä ratkaisu selkiyttäisi ratkaisevalla tavalla vapaaehtoisen 

maanpuolustuksen vastuusuhteita.37 

Vuoden 1998 teemaksi liittovaltuuston syyskokous asetti Tietoa ja toimintaa. Sen tarkoituksena oli 

maanpuolustustietouden lisääminen jäsenistön keskuudessa, maanpuolustuskoulutuksen kautta 

saatava toimintavalmius, reserviyksiköiden toiminnan aktivointi ja kiltatoiminnan informaation 

lisääminen varusmiesten ja reserviläisten keskuudessa.38

Toukokuussa 1998 liittohallitus teki periaatepäätöksen lisätä kiltapiirien roolia ja painoarvoa liiton 

organisaatiossa.  Tähän tavoitteeseen oli laadittu monta keinoa, tärkeintä oli, että liittohallitus 

huomioisi piirit:

- Puheissaan

- Julkilausumissaan

- Osoittaisi säännöllisesti kirjoituksia/tervehdyksiä piireille

- Neuvottelupäivät näyttäviksi

- Osallistuu piirien tilaisuuksiin

- Pyrkii antamaan piireille tehtäviä.39

Viimeksi mainittu tavoite aiheuttaisi paljon toimenpiteitä ja siksi liittohallitus pyysi piireiltä 

lausuntoja. Liittohallitus korosti vastauksena kritiikkiin, ettei se pyrkinyt välttelemään sille asetettuja 

sääntömääräisiä tehtäviä ja vastuuta. Siksi päädyttiin lausuntopyyntöihin, joissa piirit saisivat antaa 

sellaisia lausuntoja, niin kuin ne näkevät asiat omalta kannaltaan. Kun lausuntoja olisi saatu 

riittävästi, ne käsiteltäisiin liittohallituksessa. Liittohallitus oli kuitenkin realistinen: ”Luonnollisesti 

jää nähtäväksi kuinka paljon piirit käyttävät tätä menetelmää, joka saattaa tuntua merkityksettömältä 

paperin kierrättämiseltä, mutta on todellisuudessa erittäin hyvä päätöksentekoväline 

liittohallitukselle. Kentän ääni saa konkreettiset muodot”.40

Elokuussa 1998 liittohallitus kävi työryhmistä tulleiden raporttien sekä piireistä tulleiden 

lomakkeiden pohjalta strategiakeskustelun. Siinä käsiteltiin liiton arvoja, tunnettavuutta ja resursseja.

Arvot olivat selkeitä: maanpuolustusaate, avoimuus ja tasa-arvo, vastuullisuus ja perinteet. 

Kriittisiksi menestystekijöiksi mainittiin tunnettavuus, toimiva organisaatio, tiedotus ja 

37 Maanpuolustuskiltojen liitto ry:n lausunto Vapaaehtoisen Maanpuolustustyön Neuvottelukunnalle 17.3.1998.

38 Maanpuolustuskiltojen liitto ry:n toimintakertomus vuodelta 1998.

39 Maanpuolustuskiltojen liittohallituksen tiedote kilpapiireille keväällä 1998.

40 Maanpuolustuskiltojen liittohallituksen tiedote kilpapiireille keväällä 1998.
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jäsentyytyväisyys. Taloudelliset resurssit olivat suuri ongelma. Miten talous saataisiin nousuun? 

Keinoiksi mainittiin maksulliset tapahtumat, myyntituotteet, valtion avustukset sekä jäsenmaksujen 

tehokkaampi perintä.41 

Kiltapiirien neuvottelupäivät pidettiin Santahaminassa lokakuussa 1998. Piirien kannalta tärkein anti 

oli keskustelu kiltapiirien painoarvon lisäämisestä. Vallitsi selkeä yksimielisyys siitä, että piirit olivat

taloudellisesti ja henkisesti hyvin heikkoja. Sitä kautta piirien uskottavuus ja aktiivisuus oli 

koetuksella ja se näkyi muun muassa VMPJ –kentällä. Pitkiä puheenvuoroja käytiin muun muassa 

piirien rekisteröimisen tarpeesta ja paikalliskiltojen osallistumisesta piiritoimintaan.42

Vuoden 1999 teemana oli Yhteisvoimin – Tositoimin. Päämääränä oli vapaaehtoisen 

maanpuolustusjärjestelmän tukeminen koko kiltakentässä. Se tarkoitti yhteistoiminnan laajentamista 

eri maanpuolustusjärjestöjen kanssa. Siinä oli mahdollista hyödyntää tuolloin organisoitua ”Tuemme 

Turvallisuutta” -keräystä. Sen avulla pyrittiin vahvistamaan liiton kiltapiirien ja  jäsenyhdistysten 

taloudellista toimintapohjaa. Edelleen tavoitteena oli kiltapiirien aseman korostaminen alueellisina 

toimintakeskuksina.43

Liiton vuosikokous pidettiin Lahdessa ja liittohallituksen puheenjohtajana jatkoi Erkko Kajander. 

Samoin liittovaltuuston puheenjohtajaksi valittiin uudelleen Matti Louekoski. 44 Vuoden 1999 

MPKL:n toimintasuunnitelmassa vastattiin tavallaan siihen jäsenyhdistysten keskuudessa ajoittain 

hyvinkin kuumana käyneeseen keskusteluun ja ennen kaikkea kysymykseen:  ”mitä hyötyä oli 

liittoon kuulumisesta?”  Toimintasuunnitelman mukaan liiton palvelutoiminta tarjosi jäsenistölle 

seuraavat palvelut:

- ATK –palvelut. Siihen kuuluivat jäsenrekisterin hoito, jäsenmaksupankkisiirrot, 

jäsenluettelot, osoitetarrat ja ATK-neuvonta

- Koulutus. Se käsitti Maanpuolustuskoulutus ry:n kurssit, turvallisuuspolitiikan 

seminaareja, järjestöllistä koulutusta ja reserviyksikkötoiminnan ohjeistusta

- Neuvontapalvelu käsitti yhdistysasiat, yhdistyslakiasiat ja kunniamerkit

- Tiedotusasiat kattoivat tiedotuslehden, yhteiskirjeet, kiltatoiminnan osoitehakemiston, 

kiltalehtien avustamisen ja tarpeen vaatiessa infokäynnit killoissa

41 Maanpuolustuskiltojen liittohallituksen kokouspöytäkirja 31.8.1998, strategiakeskustelun tuloksia.

42 

43 Maanpuolustuskiltojen liitto ry:n toimintakertomus vuodelta 1999.

44 Maanpuolustuskiltojen liitto ry:n toimintakertomus vuodelta 1999; Etelä-Pohjanmaan Kenttätykistökilta ry:n 
jäsenhakemus Maanpuolustuskiltojen liitolle 16.4.1999.
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- Urheilutoimintaan kuuluivat Reserviläisurheiluliiton kilpailu- ja koulutustapahtumat, 

MPKL:n kuntomerkit ja kiltojen väliset kuntokilpailut

- Palkitsemiset. Niihin kuuluivat kunniamerkit, kilta-ansiomitalit, hopeiset ja pronssiset 

kiltaristit, kiltalevykkeet ja pöytästandaarit

- Jäsenetuja olivat Euroshell –alennus, Maanpuolustaja-lehti ja ampujavakuutus

- Muu palvelutoiminta kattoi valokopiopalvelun, kokoustilojen käyttöpalvelun ja 

kiltaesineiden hankintaneuvonnan.45

Elokuussa 1999 liittohallitus käsitteli työryhmien esittämiä asioita. Työryhmät olivat olleet ahkeria, 

erilaisia ajatuksia oli kertynyt lähes 30. Osa ideoista oli hyvin konkreettisia, kuten:

- Jäsenjärjestöjen toiminnan auttaminen

- Maanpuolustaja-lehden varusmiesnumero

- Jäsenmaksukorotuksille tulee olla selkeä kohde

- Suunnitelma liiton jalkautumisesta kentälle

- Jäsenhankintaohjelma

- Keskustelu liiton olemassaolon tarpeellisuudesta suurten kiltojen osalta.

- Erittäin hyviä aloitteita oli tehty ajatellen rivijäsenten tilannetta:

- Rivijäsen ei tunne liittoa

- Rivijäsen ei tiedä jäsenmaksurakenteesta.  46

Toisaalta työryhmät olivat saaneet aikaiseksi myös paljon itsestään selviä asioita. Tähän sarjaan 

kuuluivat muun muassa seuraavat:

- Sopiva jäsenmaksu

- Liitolla tulee olla palveluja

- Liiton saama jäsenmaksu tulee suuremmaksi kiltalaisten määrää lisäämällä.47

Piiripäivät tai kuten niitä myöhemmin kutsuttiin piirien neuvottelupäivät, pidettiin vuonna 1999 

Helsingissä. Keskusteluissa nousi esiin ylipäätään piirien toiminnan elvyttäminen. Todettiin, etteivät 

liiton piirit aina olleet selvillä paikastaan organisaatiossa ja kehityksen suunnasta. Tätä tilannetta oli 

mahdollista parantaa esimerkiksi yhdenmukaistamalla piirien sääntöjä. Oma kysymyksensä oli 

yhteistyö muiden maanpuolustusjärjestöjen piirien kanssa. Samassa tapahtumassa puheenjohtaja 

45 Maanpuolustuskiltojen Liiton toimintasuunnitelma vuodelle 1999.

46 Maanpuolustuskiltojen Liiton liittohallituksen kokous 12.8.1999, työryhmien esittämät asiat.

47 Maanpuolustuskiltojen Liiton liittohallituksen kokous 12.8.1999, työryhmien esittämät asiat.
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Kajander esitteli Vuoden 2000 teeman ja idean vuoden kiltalaisen valinnasta esitteli puheenjohtaja 

Kajander 48

MPKL:n tunnettavuuden parantamiseen liittyi osallistuminen eri messutapahtumiin. Elokuussa liitto 

oli mukana Turun messuilla ja loppuvuodesta Jyväskylän suurmessuilla. Kenties yllättävin 

osallistuminen tapahtui Lepaan puutarhamessuille elokuussa.49 

Vuosituhannen ensimmäinen teema painottui jäsenhankintaan. Teemalla oli aiemmasta poiketen 

hyvin rento nimi, Kaveri kiltaan mukaan. Nimensä mukaisesti teeman tarkoituksena oli uusien 

jäsenten hankinta, jäsenten aktivointi toimintaan ja jäsenpoistuman korvaaminen. Vuoden teemaan 

liittyi myös se, että jäsenyhdistyksiin vuonna 2000 liittyneiltä uusilta jäseniltä ei peritty liiton 

jäsenmaksua vuonna 2001.50 Tämä oli hyvin merkittävä ele uusia jäseniä kohtaan. 

Vuosituhannen vaihtuessa liittohallituksessa nousi jälleen esiin kysymys kiltapiirien asemasta. 

Monien ja useiden vuosien aikana käytyjen keskustelujen jälkeen keskeisimmät ongelmat voitiin jo 

selkeästi erottaa. Ne olivat:

- Tuleeko piirien olla rekisteröityjä?

- Erittäin hyvä kysymys oli, tarvittiinko kiltapiirejä lainkaan? 

Taustalla oli voimassa olleet säännöt vuodelta 1993. Niiden mukaan liiton jäsenyhdistykset saattoivat

muodostaa kiltapiirejä, joiden säännöt ja toiminta-alueen liittohallitus vahvistaisi. Liiton säännöt 

myös takasivat sen, että kiltapiirin jäsenyyteen oli oikeutettu jokainen sen toiminta-alueella oleva 

jäsenyhdistys. Käytännössä kiltapiirien toiminta-alueeksi oli muotoutunut sotilasläänin alue. 

Ongelmalliseksi asian teki, ettei kiltojen säännöissä yleensä tunnettu kiltapiiriä. Siten kiltapiiri oli 

epävirallinen ja täysin vapaaehtoinen järjestelmä. Yksittäisten kiltojen ei siten tarvinnut kuulua 

piiriin. MPKL:n asettama työryhmä kysyikin muistiossaan 3. toukokuuta 2000: ”Oliko liitto liian 

kaukana ja kiltapiiri tuntematon?”51

Työryhmän mielestä nimenomaan kiltapiirien asemaa pitäisi kehittää ja sitä kautta saattaa ne osaksi 

liiton virallista organisaatiota. Mahdollinen tulevaisuuden kiltapiiri olisi parhaimmillaan 

organisaatio, joka päättäisi itse niistä asioista, joista ei ollut tarkoituksenmukaista käsitellä 

liittohallituksessa tai liittovaltuustossa. Kiltapiirin hallituksen puheenjohtajan oli syytä kuulua 

48 Muistio 11.9.1999 pidetystä piiripäivästä.

49 Maanpuolustuskiltojen liitto ry:n toimintakertomus vuodelta 1999.

50 Maanpuolustuskiltojen liitto ry:n toimintakertomus vuodelta 2000.

51 Maanpuolustuskiltojen liitto ry:n KIASMÄ –työryhmän muistio 3.5.2000.
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liittohallitukseen, siten pääorganisaationkin edustus olisi varmistettu alueella. Kiltapiirin hallitus 

koostuisi piirin alueella toimivien kiltojen puheenjohtajista, sopiva määrä täytyi luonnollisesti 

määritellä. Konkreettista hyötyä kiltapiirien toiminnasta olisi esimerkiksi maanpuolustusjuhlien 

organisoimisessa. Lisäksi kiltapiirit voisivat yhteistyössä järjestää erilaisia tilaisuuksia. Työryhmä 

kaavaili myös sitä, että liiton toimintamenoja voitaisiin siirtää kiltapiirien käyttöön.52

Liittohallitus käsitteli piiriasiaa kokouksessaan elokuussa 2000. Työryhmän ajatusten lisäksi oli 

ilmennyt muitakin ongelmakohtia. Pystyisikö liittohallitus esimerkiksi siirtämään piireille joitakin 

asioita, kuten raha-anomusten käsittelyä? Liittohallitus ei nähnyt ongelmia siinä, että piirit keräisivät 

omat jäsenmaksunsa. Piirin puheenjohtajalle sopivia tehtäviä olisivat palkitsemiset ja 

edustustehtävät. Muutoinkin piirin puheenjohtajan asemaa oli syytä korostaa.53

Vuoden 2000 osalta maininnan arvoista on todeta, että tuolloin valittiin ensimmäisen kerran Vuoden 

kiltalainen. Ehdokkaita oli kuusi henkilöä. Valintaprosessi tapahtui kiltapiirien kautta, minkä voi 

arvioida olleen liittohallituksen tietoinen päätös korostaa kiltapiirien asemaa.   Ehdokkaiden joukosta

valinta kohdistui Matti Mikkoseen ja hän sai nimensä liiton toimistossa olevaan isoon teräslautaseen.

Se oli Tapio Wirkkalan suunnittelema teräslautanen halkaisijaltaan 35 senttimetriä.  

Henkilökohtaisena lahjana hän sai hieman pienemmän, halkaisijaltaan 20 cm kokoisen lautasen.54 

Kuten aikaisempinakin vuosina, liittohallitus valitsi useita toimikuntia. Ne olivat vuonna 2000:

Apurahatoimikunta, kunniamerkkitoimikunta, taloustoimikunta, sisäisen viestinnän toimikunta, 

kiltapiiripäivän valmistelutoimikunta, työryhmä kiltapiirien aseman määrittelyksi, säätiötyöryhmä, 

lippujuhlapäivän buffettoimikunta, MPKL:n tavoitteet MPK:ssa työryhmä ja lippu- ja 

standaarityöryhmä.55

Vuonna 1999 liittohallitus päätti uusia liiton lipun ja pöytästandaarin siten, että kumpaankin tuli 

järjestön käytössä ollut tunnuskuvio eli logo. Standaarin oli tarkoitus olla ja se olikin valmiina 

keväällä 2000 ja lippu saman vuoden syksyllä. Suunnittelutyöryhmään valittiin Erkko Kajander ja 

Jarmo Merinen.56

52 Maanpuolustuskiltojen liitto ry:n KIASMÄ –työryhmän muistio 3.5.2000.

53 Maanpuolustuskiltojen liitto ry:n liittohallituksen kokouspöytäkirja 21.8.2000.

54 Maanpuolustuskiltojen liitto ry:n liittohallituksen kokouspöytäkirja 6.4.2000.

55 Maanpuolustuskiltojen liiton liittohallituksen kokouspöytäkirja 28.3.2000.

56 Maanpuolustuskiltojen Liiton liittohallituksen kokouspöytäkirja 12.4.1999.
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Vuonna 2000 saatettiinkin todeta, että ”Maanpuolustuskiltojen liitto on toimintakaudella saanut 

uuden lipun. Lipun tunnuskuvion piirsi Suomen Heraldisen Seuran puheenjohtaja Hannu Hillo. 

Lippu naulattiin juhlallisessa tilaisuudessa Katajanokan Kasinon kenraalisalissa 17. marraskuussa 

2000. Tilaisuuden avaussanat lausui puheenjohtaja Erkko Kajander, lippupuheen piti eversti Vilho 

Tervasmäki ja lipun vihki kenttäpiispa Hannu Niskanen. Tilaisuudessa esiintyi Karelia 

puhallinorkesteri”.57

Koska lipun uusiminen on verraten harvinainen tapahtuma, niin seuraavassa mainitaan henkilöt 

naulaamisjärjestyksessä: liiton kunniapuheenjohtaja Erkki Inkinen, liiton kunniajäsen Toivo 

Lehmusvirta, Puolustusvoimain komentaja, kenraali Gustav Hägglund, Rajavartiolaitoksen 

apulaispäällikkö, kontra-amiraali Jaakko Smolander, kenttäpiispa Hannu Niskanen, eversti Vilho 

Tervasmäki, liiton hallituksen entinen puheenjohtaja, professori Osmo A Wiio, liittoneuvoston 

entinen puheenjohtaja, toimitusjohtaja Juhani Kolehmainen, liittovaltuuston entinen puheenjohtaja, 

kauppaneuvos Heikki Timonen, Suomen Reserviupseeriliiton puheenjohtaja Pekka Selín, 

Reserviläisliitto ry:n varapuheenjohtaja Jarmo Paasikivi, Urlus-säätiön puheenjohtaja Jarmo Raulo, 

Maanpuolustuksen Tuen Tuki ry:n puheenjohtaja Magnus Savander, Sotilaskotiliitto ry:n 

puheenjohtaja Eva Lindblad, Maanpuolustuskoulutus ry:n hallintojohtaja Matti Ropo, 

Reserviläisurheiluliitto ry:n puheenjohtaja Matti Kuula, Naisten Valmiusliitto ry:n varapuheenjohtaja

Kaija Vesala, Suomen Heraldisen Seuran puheenjohtaja Hannu Hillo, Suomen Sotilas -lehden 

päätoimittaja Heikki Tiilikainen, Varsinais-Suomen kiltapiirin puheenjohtaja (kiltapiirien naula) Kari

Paarma, Hakkapeliittayhdistys ry:n puheenjohtaja Esko Kosunen (vanhimman jäsenyhdistyksen 

naula), JR 56/60 Kilta ry:n puheenjohtaja Antero Kallio (perinne- ja maavoimakiltojen naula), 

Saaristomeren Merivartioston Kilta ry:n puheenjohtaja Kai Laakso (joukko-osasto- ja 

rajavartiostokiltojen naula), Laivaston Kilta ry:n puheenjohtaja Jukka Tarjanne (aselajikiltojen 

naula), Ilmavoimien Kiltaliitto ry:n puheenjohtaja Heikki Lahtela (aselajiliittojen naula), Itä-

Uudenmaan maanpuolustuskilta ry:n puheenjohtaja Raili Korpiluoma (alueellisten kiltojen naula), 

Länsi-Helsingin maanpuolustus ry:n puheenjohtaja Asta Ruuskanen (vapaaehtoisen 

maanpuolustuskoulutuksen kiltojen naula), liiton toiminnanjohtaja Jarmo Merinen, 

kiltasisartoimikunnan puheenjohtaja Outi Siltaniemi, liittohallituksen 1. varapuheenjohtaja Kari 

Kallonen ja liittohallituksen puheenjohtaja Erkko Kajander. 

Toimikaudella liitolle valmistui myös vaakuna, jonka oli suunnitellut Suomen Heraldisen Seuran 

puheenjohtaja Hannu Hillo yhteistoiminnassa liiton puheenjohtaja Erkko Kajanderin kanssa. 

57 Maanpuolustuskiltojen Liiton toimintakertomus vuodelta 2000.
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Yksityiskohtien ystäville voi todeta, että alkuperäisessä versiossa olleet tornikuviot poistettiin 

liittohallituksen toivomuksesta joulukuussa 1999.58

Kiltapiirien päivä pidettiin Helsingissä syyskuussa 2000 ja paikalle oli saapunut 17 kiltapiirien 

edustajaa.  Liiton puheenjohtaja Erkko Kajander esitteli piirien edustajille vuoden 2001 teeman 

“Kanavat kuntoon“ ja selvitti teeman sisältöä.  Pääesikunnan vapaaehtoisen maanpuolustustyön 

toimialajohtaja, majuri Jarmo Nieminen esitelmöi aiheesta ”Vapaaehtoisen 

maanpuolustuskoulutuksen tila tänään puolustusvoimien näkökulmasta” ja Maanpuolustuskoulutus 

ry:n hallintojohtaja Matti Ropo ”Vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen tilaa tänään ja näkymät 

vuodelle 2001.”

Toimintavuoden 2001 teemassa Kanavat kuntoon ei ollut kyse putkistoista, vaan tarkoituksena oli 

liiton sisäisen tiedotustoiminnan aktivointi. Kohteena olivat jäsenistö sekä tiedotuksen tehostaminen 

toiminta-alueen viestintävälineisiin. Erityisesti paikallis- ja ilmaisjakelulehtiin sekä alueradioon oli 

pyrittävä saamaan kiltaesittelyjä. Näin saataisiin ulkopuolisillekin tietoa kiltatoiminnasta ja pitämään 

kiinnostuneet ajan tasalla tilanteesta.59

Liittohallitus teki mielenkiintoisen vertailun eri maanpuolustusjärjestöjen tarjoamista jäseneduista. 

Tämäkin liittyi ikuisuuskysymykseen siitä, mitä hyötyä killoille oli liittoon kuulumisesta. 

Selvityksessä käytettiin Reserviläisliiton ja Reserviupseeriliiton antamia tietoja. Vakuutusetujen 

suhteen MPKL jäi selvästi muiden reserviläisjärjestöjen varjoon.  Sekä Reserviläisliitto että 

Reserviupseeriliitto tarjosivat Pohjola-yhtiöiden kautta alennuksia useisiin eri vakuutuksiin. 

Maanpuolustuskiltojen liitolla ei tuolloin ollut lainkaan vakuutusetuja lukuun ottamatta 

ampumaharrastusvakuutusta. Se oli myös Reserviläisliitolla. Samoin pankkieduissa MPKL erosi 

muista. Maanpuolustuskiltojen liitolla ei tuolloin ollut lainkaan pankkien kanssa tehtyjä 

jäsenetusopimuksia.60

Keväällä 2001 MPKL antoi lausunnon, joka koski Puolustusvoimien Asevelvollisuusosaston reservin

päällystön täydennyskoulutustyöryhmän väliraporttia. Liitto totesi, että sen toiminta reservin 

päällystön koulutuksessa oli tukeva ja puitteita luova. Päällystön koulutusta tulisi antaa sekä 

58 Maanpuolustuskiltojen Liiton toimintakertomus vuodelta 2000; Maanpuolustuskiltojen liiton hallituksen kokouspöytäkirja 
17.12.1999.

59 Maanpuolustuskiltojen liitto ry:n toimintakertomus vuodelta 2001.

60 Maanpuolustuskiltojen liiton tekemä vertailu maanpuolustusjärjestöjen jäseneduista vuonna 2001.
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puolustusvoimien että Maanpuolustuskoulutus ry:n n kautta. Sen sijaan maanpuolustusjärjestöjen 

tulisi pidättäytyä reservin päällystökoulutuksesta.61

Edelleen liitto arvioi lausunnossaan, että sodan ajan joukkojen reservin päällystön määrällisen ja 

laadullisen tarve tulisi olla lähtökohtainen tilanne koulutusta suunniteltaessa. Esiin tuotiin myös 

maanpuolustustahdon ylläpitämistekijä suunniteltaessa koulusta. Liitto katsoi, että väliraportin 

analyysi koulutuksen painopisteen asettamisesta oli oikea, suurin koulutusvaje reservissä oli 

erityisesti päällikkötasolla. 2000-luvun alussa ei ollut järjestelmää päällystön täydennys- eikä 

jatkokoulutusta varten. Liiton mielestä reservinpäällystölle tuli antaa täydennyskoulutusta ja sen 

lisäksi nousujohteista jatkokoulutusta. Varusmiesaikana saatua koulutusta, joka tyypillisesti oli 

jokseenkin lyhyt ja kapea, tulisi laventaa jopa oman aselajin ylitse ainakin ylempiin tehtäviin 

sijoittavien osalta.62

Reservi jakaantui kolmeen ryhmään eli miehistöön, aliupseereihin ja upseereihin. Liitto totesi, ettei 

reservissä voinut siirtyä ryhmästä toiseen. Miehistöön kuuluva voi edetä urallaan alikersantiksi ja 

aliupseeri sotilasmestariksi. Nousujohtoinen koulutus ei tietenkään ollut uusi asia. Jo ennen sotia 

suojeluskunnissa oli mahdollista vapaaehtoisesti käydä eri kursseja ja sitä kautta yletä reservissä. 

2000 –luvulla koulutusorientoituneisuus korostui yhä enemmän. Miehistön kouluttaminen reservissä 

aliupseereiksi ja aliupseerien upseereiksi oli reservissä vaativa tehtävä, vaativampi kuin varsinainen 

varusmieskoulutus.63

Vuonna 2002 internetin merkitys huomioitiin entistä vahvemmin. Toimintavuoden 2002 teemanakin 

oli ”Kiltanetti käyttöön”. Teeman tarkoituksena oli lisätä liiton tukea jäsenjärjestöilleen, edistää 

jäsenjärjestöjen tunnettuutta, suunnata kiltatietoutta nuorempaan väestöön ja tehostaa uusien jäsenten

hankintaa.64

Yksityiskohtien ystäville voi todeta, että liittohallitus kokoontui vuoden 2002 aikana seitsemän 

kertaa, helmikuussa, maaliskuussa, huhtikuussa, kesäkuussa, syyskuussa, lokakuussa ja joulukuussa. 

Pykäliä pöytäkirjoihin kertyi kunnioitettavat 124 kappaletta.65       

61 Maanpuolustuskiltojen Liiton lausunto 31.5.2001.

62 Maanpuolustuskiltojen Liiton lausunto 31.5.2001. 

63 Maanpuolustuskiltojen Liiton lausunto 31.5.2001.

64 Maanpuolustuskiltojen liitto ry:n toimintakertomus vuodelta 2002.

65 Maanpuolustuskiltojen liitto ry:n toimintakertomus vuodelta 2002.
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Kiltapiirien neuvottelupäivät pidettiin lokakuun alussa 2002 Pohjois-Karjalan Prikaatissa, 

Kontiorannassa. Läsnä oli 12 edustajaa yhdeksästä kiltapiiristä ja seitsemän liiton edustajaa. Päivien 

puheenjohtajana toimi liittohallituksen jäsen Hannu Saharinen. Ensimmäisen päivän ohjelmassa 

olivat Pohjois-Karjalan Prikaatin komentajan eversti Asko Kohvakan esitys prikaatista, tutustuminen 

Pohjois-Karjalan Rajavartiostoon ja esitelmä rajavartiotoiminnasta sekä Maanpuolustuskoulutus ry:n 

Pohjois-Karjalan piiripäällikön Carl-Eric Spåren johtama pelastuspalvelukoulutus, jonka jälkeen 

pidettiin varsinainen kiltapiirikokous. Toisena päivänä keskityttiin kiltapiiritoimintaan. Kukin 

kiltapiiri esitteli toimintaansa, liittohallituksen puheenjohtaja Erkko Kajander alusti aiheesta 

”Väitteitä ja vastaväitteitä kiltatoiminnasta.” Liittohallituksen jäsen Heikki M. Nurmi esitteli 

suunnitelman kiltapiirien koulutustoiminnaksi. Päivän päätteeksi eversti Pekka Ripatti esitteli 

perinnetiloja ja kertoi Simo Häyhän tarinan.66

Liittovaltuuston kevätkokous pidettiin helmikuussa 2002 Taivallahden sotilaskodissa Helsingissä. 

Kokouksen puheenjohtajana toimi Matti Louekoski. Liittovaltuusto antoi lausunnon vuoden 2001 

toimintakertomuksesta ja tilinpäätöksestä ja päätti esittää liittokokoukselle niiden hyväksymistä. 

Valtuusto päätti esittää liittokokoukselle, että vuoden 2003 jäsenmaksut pidetään entisen suuruisina. 

Liittohallituksen puheenjohtaja Erkko Kajander kertoi Maanpuolustuskiltojen liiton säätiöstä. 

Kokousesitelmän piti pääesikunnan asevelvollisuusosaston päällikkö, eversti Pertti Suominen 

aiheesta reservin päällystön täydennyskoulutusjärjestelmä.67

MPKL:n liittokokous vuonna 2002 pidettiin huhtikuun puolivälissä 2002 Mikkelin Upseerikerholla. 

Kokouksessa oli edustettuna 36 jäsenyhdistystä. Kokouksen puheenjohtajana toimi Jaakko Lamberg 

(Mikkelin Seudun Kenttätykistökilta). Kokousesitelmän Savon Prikaatista piti everstiluutnantti 

Heikki Hokkanen. Liittokokous hyväksyi liittohallituksen laatimat toimintakertomuksen ja 

tilinpäätöksen sekä vahvisti liittovaltuuston esityksen pohjalta vuoden 2003 jäsenmaksuksi neljä 

euroa/jäsenyhdistyksen vuosijäsen ja 0,5 euroa /jäsenyhdistyksen ainais- tai veteraanijäseniltä.68

Merkittävä muutos sen sijaan oli, että liittovaltuuston puheenjohtaja Matti Louekoski ei enää 

asettunut ehdolle jatkokautta varten. Perinteiden mukaisesti liittohallituksen puheenjohtaja Erkko 

Kajander esitti eroavalle liittovaltuuston puheenjohtajalle kiitokset kuusi vuotta kestäneestä 

puheenjohtajakaudesta ja ojensi hänelle liiton muistolahjan.69 

66 Maanpuolustuskiltojen liitto ry:n toimintakertomus vuodelta 2002.

67 Maanpuolustuskiltojen Liiton toimintakertomus vuodelta 2002.

68 Maanpuolustuskiltojen Liiton toimintakertomus vuodelta 2002.

69 Maanpuolustuskiltojen Liiton toimintakertomus vuodelta 2002.
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Liittovaltuuston syyskokous pidettiin marraskuun puolivälissä 2002 Hämeen Rykmentissä Lahdessa. 

Kokouksen puheenjohtajana toimi Peter Fagernäs. Valtuusto hyväksyi liiton toimintasuunnitelman ja

talousarvion vuodelle 2003. Liittovaltuusto valitsi vaalivaliokunnan ehdotuksen pohjalta 

liittohallituksen erovuoroisten jäsenten tilalle toimikaudeksi 2003-2004 seuraavat: Juhani Hannila 

(Pohjan Prikaatin Kilta), Heikki M Nurmi (Tykistöprikaatin Kilta), Hannu Saharinen (Pohjois-

Karjalan Prikaatin Kilta) ja Jaana Sarajuuri (Kaartin Jääkärirykmentin Kilta). Liittovaltuuston 1. 

varapuheenjohtajaksi valittiin Jaakko Valve (Ratsumieskilta). Liittokokousesitelmän Hämeen 

Rykmentistä piti esikuntapäällikkö, everstiluutnantti Markku Keskinen. Liittovaltuusto osallistui 

seuraavana päivänä valtakunnalliseen maanpuolustusjuhlaan ja tutustui Sotilaslääketieteen 

museoon.70

Toimintavuoden 2003 teema oli Tiedota toiminnasta, ja sen tarkoituksena oli vahvistaa sisäistä 

tiedotusta. Käytännössä se tarkoitti sitä, että aktivoitiin kiltojen tiedottamista julkisiin 

tiedotusvälineisiin. Edelleen pyrittiin parantamaan tiedotteiden merkitystä  jäsenyhdistysten 

hallituksille/johtokunnille. Oma haasteensa oli kohdistaa tiedotusta nuorisolle. Tällöin kysymykseen 

tuli ennen kaikkea sähköisten tiedotuskanavien, lähinnä internetin hyödyntäminen. Lopuksi 

teemavuotena pyrittiin myös kiltatoiminnan tunnettuuden lisäämiseen.71 

Kiltapiirien neuvottelupäivät pidettiin Karjalan Prikaatissa Vekaranjärvellä lokakuun alussa 2003. 

Läsnä oli 20 edustajaa kymmenestä kiltapiiristä ja kuusi liiton edustajaa. Tilaisuuden avasi liiton 

hallituksen jäsen Matti Mikkonen. Karjalan Prikaatin esikuntapäällikkö, everstiluutnantti Pekka 

Tynkkynen esitteli prikaatia ja sen toimintaa. Kiertokäynnin aikana tutustuttiin prikaatin kalustoon ja

koulutukseen.72

Liittokokous pidettiin huhtikuussa 2003 Tampereella, paikallisen Suomalaisen klubin tiloissa. 

Kokouksessa oli edustettuna 30 jäsenyhdistystä. Kokouksen puheenjohtajana toimi Pirkanmaan 

kiltapiirin puheenjohtaja Kari Turpeinen. Kokousesitelmän piti Puolustusvoimien Materiaalilaitoksen

apulaispäällikkö eversti Pentti Väänänen.

Liittokokous hyväksyi liittohallituksen laatimat toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen sekä vahvisti 

liittovaltuuston esityksen pohjalta vuoden 2004 jäsenmaksuksi neljä euroa/jäsenyhdistyksen 

70 Maanpuolustuskiltojen Liiton toimintakertomus vuodelta 2002.

71 Maanpuolustuskiltojen liitto ry:n toimintakertomus vuodelta 2003.

72 Maanpuolustuskiltojen liitto ry:n toimintakertomus vuodelta 2003.
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vuosijäsen ja 0,5 euroa/jäsenyhdistyksen ainais- tai veteraanijäsen. Liittohallituksen puheenjohtajaksi

toimikaudeksi 2004-2005 valittiin Erkko Kajander.73 

Tässä yhteydessä voi myös tuoda esille sen, miksei liiton jäsenmäärää ole mainittu useana vuotena. 

Syynä oli Helsingin kiltapiirin esiintuoma ongelma. Se oli se,  etteivät läheskään kaikki killat 

lähettäneet toimintalomakkeitaan liitolle. Siten liitto ei voinut mainita toimintakertomuksessakaan 

jäsenmäärätietoja, syynä oli yksinkertaisesti tiedon puute.74

Toimintavuoden 2004 teema oli Jäsenhankinta kuntoon.

Teeman toteuttamiseksi liitto lupasi kartoittaa kiltojen jäsenhankintatavat ja tehdä  kartoituksesta 

yhteenvedon kiltojen käyttöön.75

Kiltapiirien neuvottelupäivät pidettiin Tykistöprikaatissa Niinisalossa lokakuussa 2004. Läsnä oli 20 

edustajaa yhdestätoista kiltapiiristä ja 8 liiton edustajaa. Kiltapiiripäivät avasi neuvottelupäivien 

puheenjohtajana toiminut liittohallituksen jäsen Heikki M. Nurmi. Piiripäivien aluksi 

Tiedustelupatteriston komentaja everstiluutnantti Pertti Yrjölä esitteli Tykistöprikaatin toimintaa 

sekä tiedustelupatteria. Myöhemmin päivien ohjelmassa tutustuttiin Tiedustelupatterin kalustoon ja 

toimintaan. Piiripäivillä käsiteltiin seuraavia aiheita: yhteydenpidon kehittäminen, piiritason 

yhteistyön tiivistäminen, RESUL:n rooli kiltojen ja kiltapiirien näkökulmasta, kiltasisartoiminnan 

selkiyttäminen, veteraanikeräys 2005, voivatko MPKL:on kuulumattomat killat toimia kiltapiireissä 

ja olla ns. vapaamatkustajia ja MPKL:n näkyminen Reserviläinen –lehdessä. Muissa asioissa tuotiin 

esille muun muassa rekisteröityjen kiltapiirien ja kiltojen mahdollisuus palkata henkilöitä 

työvoimatoimistojen kautta.76

Mielenkiintoisia kiltatoimintaan liittyviä kysymyksiä oli paljon. Esimerkiksi kiltasisartoiminta vaati 

selkeyttämistä. Tietenkin kiltasisarien täytyi itsekin miettiä tulevaisuuttaan, mutta 

kiltasisartoimikunnan oli syytä selvittää raha-asioidenhoito liittohallituksen kanssa.77

73 Maanpuolustuskiltojen liitto ry:n toimintakertomus vuodelta 2003.

74 Helsingin kiltapiiri ry:n toimenpidealoite liittohallitukselle 26.3.2003.

75 Maanpuolustuskiltojen liitto ry:n toimintakertomus vuodelta 2004.

76 Maanpuolustuskiltojen liitto ry:n toimintakertomus vuodelta 2004.

77 Maanpuolustuskiltojen Liitto ry:n kiltapiiripäivien muistio 16.10.2004.
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Edelleen pohdittiin, oliko kiltapiireihin mahdollista palkata osa-aikaisia toiminnanjohtajia. 

Kyseeseen tulisivat lähinnä työttömät työnhakijat. Tuolloin oli mahdollista, että kunta maksaisi 

työllistymisestä 1 000 euroa kuukaudessa rekisteröidylle yhdistykselle tai yhteisölle.78

Merkittävää koko liiton toiminnan kannalta oli kysymys siitä, että joidenkin kiltapiirien hallituksissa 

istui jäseninä henkilöitä, jotka eivät olleet jäsenenä missään MPKL:n jäsenyhdistyksessä. Tätä voi 

pitää hyvin merkillisenä asiana, etenkin kun liiton säännöthän olivat yksiselitteiset. Niiden 

perusteella kiltapiirin hallituksen oli syytä muodostua jäsenyhdistyksiin kuuluvista henkilöistä.79 

Toimintavuoden 2005 teema oli Jäsenhankinta – lisää kiltalaisia. Kiltapiirien neuvottelupäivät 

pidettiin 8.-9.10.05 Helsingin Ilmatorjuntarykmentissä Hyrylässä. Päivät järjestettiin 

Maanpuolustuskoulutus ry:n kurssina. Helsingin Ilmatorjuntarykmentti esitteli toimintaansa. Päivien 

aikana käsiteltiin Uudenmaan kiltapiirin erityispiirteitä (Outi Siltaniemi), Vapaaehtoisen 

Pelastuspalvelun toimintaa (Hannu Nuutinen), Maanpuolustuskoulutus ry:n toimintaa (Risto 

Muurman), Maanpuolustuskiltojen liiton toimintaa ja vapaaehtoisessa maanpuolustustoiminnassa 

mahdollisesti tapahtuvia muutoksia (Erkko Kajander), ja tehtiin kiltapiiritoimintaan liittyviä 

ryhmätöitä. Lisäksi päivien osanottajille oli järjestetty RK-ammunta ja vierailu 

Ilmatorjuntamuseossa.80

Varsinainen liittokokous pidettiin 23. huhtikuuta 2005 Hämeen Rykmentin tiloissa Lahdessa. 

Kokouksessa oli edustettuna 34 jäsenyhdistystä. Kokouksen puheenjohtajana toimi Jaakko Valve 

Ratsumieskillasta. Kokousesitelmän Hämeen Rykmentin toiminnasta piti rykmentin 

esikuntapäällikkö, everstiluutnantti Juha Niemi. Liittokokous hyväksyi liittohallituksen laatiman 

toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen sekä vahvisti liittovaltuuston esityksen pohjalta vuoden 2006 

jäsenmaksuksi viisi euroa/jäsenyhdistyksen ja 1,5 euroa/jäsenyhdistyksen ainais- tai veteraanijäsen.81

Liittovaltuuston kevätkokous pidettiin maaliskuussa 2005 Taivallahden sotilaskodissa Helsingissä. 

Kokouksen puheenjohtajana toimi luonnollisesti liittovaltuuston puheenjohtaja Peter Fagernäs. 

Liittovaltuusto antoi lausunnon varsinaiselle liittokokoukselle vuoden 2004 toimintakertomuksesta ja

tilinpäätöksestä ja päätti esittää niiden hyväksymistä. Kokousesitelmän piti komentajakapteeni Jan 

78 Maanpuolustuskiltojen Liitto ry:n kiltapiiripäivien muistio 16.10.2004.

79 Maanpuolustuskiltojen Liitto ry:n kiltapiiripäivien muistio 16.10.2004.

80 Maanpuolustuskiltojen liitto ry:n toimintakertomus vuodelta 2005.

81 Maanpuolustuskiltojen liitto ry:n toimintakertomus vuodelta 2005.
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Sandell pääesikunnan asevelvollisuus- osastolta. Esitelmän aihe oli maankuntajoukkojen tilanne. 

Liittovaltuuston syyskokous pidettiin 19. marraskuuta 2005 Oulussa.82

Seuraavana päivänä pidettiin liittovaltuuston kokouksen seminaariosuus, jossa

Oulun Sotilasläänin komentaja, eversti Timo Suutarinen luennoin sotilaslääninsä toiminnasta ja 

liittohallituksen puheenjohtaja Erkko Kajander esitti katsauksen vapaaehtoisen maanpuolustustyön 

silloiseen tilanteeseen.83

Vuoden 2006 teema liittyi edelleen jäsenistöön, tällä kertaa aiheena oli Jäsenistö – killan voimavara. 

Teeman tarkoituksena oli  sitouttaa jäsenistö killan toimintaan, kartoittaa jäsenistöstä 

”ammattihenkilöt” killan eri projekteihin sekä perehdyttää uudet jäsenet kiltatoimintaan.84

Liiton kannalta merkittävimpiä tapahtumia oli 36 vuotta toiminnanjohtajana toimineen Jarmo 

Merisen jääminen eläkkeelle kesäkuussa 2006. Hän oli tosin jäänyt lomalle toukokuun aikana. 

Vaihtotilaisuuteen huhtikuun lopulla osallistui 80 henkeä ravintola Ostrobotniassa. Kahden 

kuukauden ajan osa-aikaisena toiminnanjohtajana toimi Antti Leinonen ja elokuusta 2006 

toiminnanjohtajana on ollut Henry Siikander. Loppuvuodesta 2006 tasavallan presidentti myönsi  

Jarmo Meriselle järjestöneuvoksen arvonimen Maanpuolustuskiltojen liiton esityksestä.85 Lisäksi 

Meriselle annettiin MPKL:n puolesta ”elinikäisen kiltalaisen” nimi ja lahjaksi Tapio Wirkkalan 

suunnittelema metallinen lautanen. 

Kiltapiirien neuvottelupäivät pidettiin lokakuussa 2006 Hämeen Rykmentissä Lahdessa. Päivien 

aikana käsiteltiin Maanpuolustuskiltojen liiton lähivuosien strategiaprosessia, keskusteltiin silloisen 

organisaation toimivuudesta ja jaettavista tehtävistä liiton eri orgaaneille, liiton viestinnästä sekä 

maakuntajoukkokilloista ja niiden asettamista haasteista. Päiville osallistui edustajat kuudesta 

kiltapiiristä, yhteensä 12 henkilöä. Piiripäivien puheenjohtajana toimi Päijät-Hämeen Kiltapiirin 

puheenjohtaja Markku J. Korkka.86

  

Vuonna 2007 useita vuosia painotettu ”jäsenvaihe” poistui ja teemana oli Tähtäämme 

tulevaisuuteen. Teeman tarkoituksena oli kannustaa kiltalaisten vapaaehtoista sitoutumista 

82 Maanpuolustuskiltojen liitto ry:n toimintakertomus vuodelta 2005.

83 Maanpuolustuskiltojen liitto ry:n toimintakertomus vuodelta 2005.

84 Maanpuolustuskiltojen liitto ry:n toimintakertomus vuodelta 2006.

85 Maanpuolustuskiltojen liitto ry:n toimintakertomus vuodelta 2006.

86 Maanpuolustuskiltojen liitto ry:n toimintakertomus vuodelta 2006.
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maakuntajoukkoihin. Edelleen oli pyrittävä luomaan kehys maakuntajoukkokiltojen perustamiselle, 

saada jäsenjärjestöt hyödyntämään sähköisiä työvälineitä kiltatoiminnassa ja  sitouttaa kiltalaiset 

toimimaan kiltojen ja liiton yhteisen päämäärän hyväksi.87

Liiton toiminnan kannalta merkittäviä asioita olivat uuden internetissä toimivan 

jäsenhallintajärjestelmän käyttöönotto, internetsivujen siirtäminen toiselle palveluntarjoajalle ja 

niiden tekniikan uusiminen sekä uuden viestintätoimikunnan työn alkaminen. 

Maakuntajoukkokiltojen perustaminen siirtyi seuraavalle toimintavuodelle, koska joukkojen 

perustaminen käynnistyi vasta toimintavuoden aikana. Liitto oli toimintavuoden aikana mukana 

työryhmissä, jotka valmistelivat ehdotusta laiksi vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta sekä ehdotusta 

asetukseksi vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta. Liitto oli myös mukana valmistelemassa 

Maanpuolustuskoulutus ry:n muuttamista julkisoikeudelliseksi yhteisöksi 

(Maanpuolustuskoulutusyhdistys).

Toimintavuoden aikana uusittiin myös liiton säännöt. Merkittävimmät muutokset olivat liiton 

jäsenyyteen liittyvissä määräyksissä, kiltapiirejä ja liittovaltuustoa käsittelevässä kohdissa. 

Liittohallitus kokoontui kahdeksan kertaa ja pöytäkirjoihin kertyi käsiteltäviä asiakohtia tarkalleen 

90 kpl.88

Liittokokous pidettiin 21. huhtikuuta 2007 museolaiva Suomen Joutsenella Turussa. Kokouksessa oli

edustettuna 33 jäsenyhdistystä. Kokouksen puheenjohtajana toimi Aarne Krogerus 

Rannikkojääkärikillasta. Liittokokous hyväksyi liittohallituksen laatiman toimintakertomuksen ja 

tilinpäätöksen sekä vahvisti liittovaltuuston esityksen pohjalta vuoden 2008 jäsenmaksuksi 5,00 

euroa / jäsenyhdistyksen vuosijäsen ja 1,50 euroa / jäsenyhdistyksen ainais-, kunnia- ja 

veteraanijäsen.89

Liittovaltuuston kevätkokous pidettiin maaliskuussa 2007 maanpuolustusjärjestöjen auditoriossa 

Helsingissä. Kokouksen puheenjohtaja toimi liittovaltuuston toinen varapuheenjohtaja Matti 

Kojonen. Liittovaltuusto antoi lausunnon varsinaiselle liittokokoukselle vuoden 2006 

toimintakertomuksesta ja tilinpäätöksestä ja päätti esittää niiden hyväksymistä. Valtuusto päätti 

87 Maanpuolustuskiltojen liitto ry:n toimintakertomus vuodelta 2007.

88 Maanpuolustuskiltojen liiton liittohallituksen toimintakertomus vuodelta 2007.

89 Maanpuolustuskiltojen liiton liittohallituksen toimintakertomus vuodelta 2007.
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esittää liittokokoukselle, että vuoden 2008 jäsenmaksu pidettäisiin saman suuruisena kuin edellisenä 

vuonna.90

Liittovaltuuston syyskokous pidettiin 17. marraskuuta 2007 Maasotakoulussa Lappeenrannassa. 

Kokouksen puheenjohtajana toimi liittovaltuuston puheenjohtaja Peter Fagernäs. Valtuusto hyväksyi 

liiton toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2008. Kokous valitsi liittovaltuuston 1. 

varapuheenjohtajaksi Jaakko Valveen. Liittovaltuusto valitsi vaalivaliokunnan esityksen pohjalta 

liittohallituksen erovuoroisten jäsenten tilalle toimikaudeksi 2008-2009 Lars Eklundin, Heikki 

Jouppilan, Matti Mikkosen ja Marko Patrakan.

Vuoden 2008 teema oli lähes toteamuksen oloinen Elämme tätä päivää – rakennamme tulevaisuutta. 

Teeman tarkoituksena oli olla mukana tulevan Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen 

kehittämisessä,vahvistaa kiltalaisten ja kiltojen mukanaoloa vapaaehtoisessa maanpuolustustyössä ja 

sopeuttaa toimintatavat puolustusvoimien uuteen organisaatioon.91

Vuosi 2008 oli MPKL:lle juhlavuosi, olihan toimintavuosia koossa jo 45.  Juhlavuoden kunniaksi 

liitto teki esityksen puolustusministerille liiton yhteistyökumppaneiden edustajille myönnettävistä 

kilta-ansiomitaleista. Kilta-ansiomitalin saivat muun muassa kaikkien veteraanijärjestöjen 

puheenjohtajat.

Vuoden 2008 Vuoden kiltalainen –valintaa voi käyttää esimerkkinä perusteluista. Viljo Lehtonen 

valittiin Vuoden kiltalaiseksi, koska hän oli toiminut vuonna 2007 erityisen ansiokkaasti Sotiemme 

Veteraanit -keräyksen vastuuhenkilönä Helsingin ja Vantaan keräysalueilla. Helsinki-Vantaan 

keräyspiirin tulos oli ylivoimaisesti paras Suomen yhteensä 24 keräys- piirin joukossa.92 

Vuoden 2009 ei asiakirjoista löydy varsinaista teemaa, vaan puhuttiin enemmän toiminnan 

painopisteistä.  Niitä olivat: liittoon kuulumattomien kiltojen saaminen jäseneksi, kiltojen 

jäsenmäärän kasvattaminen sekä vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen lisääminen kiltapiireissä 

ja killoissa. Painopisteeseen kuului myös veteraanien perintötyön vaaliminen.93

90 Maanpuolustuskiltojen liiton liittohallituksen toimintakertomus vuodelta 2007.

91 Maanpuolustuskiltojen liitto ry:n toimintakertomus vuodelta 2008.

92 Maanpuolustuskiltojen liiton liittokokouksen pöytäkirja 2008.

93 Maanpuolustuskiltojen liitto ry:n toimintakertomus vuodelta 2009.
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Vuonna 2009 merkittäviä asioita tapahtui useita, kuten ne, että liitto antoi toimintavuoden aikana 

poikkeuksellisen monta lausuntoa puolustusministeriölle. Lausuntoja olivat:

- vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta annetun lain täytäntöönpanosta ja toimivuudesta,

- hallituksen esityksestä laeiksi asevelvollisuuslain ja naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta 

annetun lain 2§ ja 4§ muuttamisesta sekä 

- asevelvollisuuslain täytäntöönpanosta ja toimivuudesta. Edellä mainittujen lisäksi liitto osallistui 

keskusteluun aselakimuutoksesta ja oli mukana järjestöjen lausunnossa lakimuutosesityksestä. 94

Vuoden 2010 toiminnan painopistealueena oli mainittu kolme toimintoa. Yksi painopistealue oli 

Maakuntajoukkokiltatoiminta. Sen tehtävänä on koota maakuntajoukoissa palvelevat ja palvelleet 

yhteen sekä toimia heidän ja heidän taustayhteisöjensä (muun muassa perheenjäsenet) yhdyssiteenä. 

Maakuntajoukkokillan ydinjoukon muodostavat maakuntakomppaniassa palvelevat. Killan kautta 

komppaniassa palvelleet voivat säilyttää yhteyden maakuntajoukkotoimintaan sekä seurata mitä 

maakuntajoukoissa tapahtuu. Niillä maakuntajoukkojen perustamisalueilla, joissa on jo olemassa 

joukko-osastokilta liitto suositti hyödyntämään olemassa olevia rakenteita.95

Toinen painopiste oli viestintä. Liiton viestintätoimikunta teki viestintästrategian, joka ulottui 

vuoteen 2011 saakka. Sen tavoitteena oli vahvistaa liiton ja kiltojen sekä kiltatoiminnan positiivista 

imagoa, rakentaa ja tukea järjestökuvaa, kiltaylpeyttä ja avointa vuorovaikutteisuutta sekä ylläpitää 

aktiivisuutta, suunnitelmallisuutta ja nykyaikaisuutta. Liiton viestintää on käsitelty tarkemmin 

omassa luvussaan. Kolmanneksi painopisteeksi oli asetettu veteraanityö. Liitto oli jäsenenä 

Tammenlehvän Perinneliitossa, jonka tarkoituksena on hoitaa ja vaalia Suomen vuosina 1939–1945 

käymien sotien ja niiden veteraanien perinteitä. Toiminnan painopiste oli valtakunnallisesti 

merkittävän perinneaineiston ja veteraanisukupolven arvojen vaalimisessa. Veteraanikeräyksen 2010 

tavoitteena oli tukea veteraanien ja sotaleskien itsenäistä kotona asumista. Liittohallitus suositti, että 

jäsenyhdistykset osallistuvat veteraanien hyväksi tehtävään keräykseen.96

Esimerkinomaisesti voidaan tuoda esille liiton edustukset eri organisaatioissa vuodelta 2010:

Maanpuolustuksen Tuki ry:n (MPT) hallituksessa ja Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) 

hallituksessa liiton edustajana oli Erkko Kajander.

MPK:n eri valiokunnissa ovat liiton edustajina toimineet:

- koulutusvaliokunta Kari Kallonen ja Kai Ahotupa

94 Maanpuolustuskiltojen Liiton toimintakertomus vuodelta 2009

95 Maanpuolustuskiltojen liitto ry:n toimintakertomus vuodelta 2010.

96 Maanpuolustuskiltojen Liiton toimintakertomus vuodelta 2010.
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- henkilöstövaliokunta Erkko Kajander

- talousvaliokunta Pauli Mikkola

- hallintovaliokunta Kai Ahotupa

Maanpuolustusmitalitoimikunnassa on liiton edustajana ollut puheenjohtaja Erkko Kajander.

Reservin neuvottelukunnassa liiton edustajana on ollut puheenjohtaja Erkko Kajander varamiehenään

liittohallituksen 1. varapuheenjohtaja Pauli Mikkola. Kokouksissa on ollut mukana myös 

toiminnanjohtaja.

Vapaaehtoisen pelastuspalvelun keskustoimikunnassa liittoa on edustanut toiminnanjohtaja.

Naisten Valmiusliitto ry:n (NVL) hallituksessa on liiton edustajana ollut Pirkko Kvarnström ja 

varalla Kristiina Slotte.

Reserviläisurheiluliitto ry:n (RESUL) hallituksessa liittoa on edustanut Pirkko Kvarnström.

Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen kevät- ja syyskokouksessa liittoa edusti Lars Eklund. 

Naisten Valmiusliiton kevät- ja syyskokouksessa liittoa edusti Lars Eklund. 

Vapaaehtoisen pelastuspalvelun keskustoimikunnan (VaPePa) kevät- ja syyskokouksessa liittoa 

edusti toiminnanjohtaja.

Tammenlehvän Perinneliiton hallituksen varajäsenenä oli liittohallituksen puheenjohtaja Erkko 

Kajander ja kokouksissa liittoa edusti toiminnanjohtaja. 

Reserviläisurheiluliiton (RESUL) kevätkokouksessa liittoa edusti Matti Mikkonen ja 

syyskokouksessa Marko Patrakka.

MaTu-toimikunnassa (Sotavahinkosäätiö tunnustuspalkinto) liittoa edusti toiminnanjohtaja.97

Kuten edellisenäkin vuotena liitto suositti, että sen jokainen kiltapiiri ja kilta osallistuisi toiminta-

alueellaan veteraanien hyväksi tehtävään ”Sotiemme Veteraanit 2011” -keräykseen. Veteraanien 

asiaa ylläpidettiin jatkuvasti liiton tiedotteissa ja internetsivuilla. Sotaveteraaneja oli vuonna 2011 

elossa vajaa 45 000. Veteraanikeräyksen 2011 tavoitteena oli tukea veteraanien ja sotaleskien 

itsenäistä kotona asumista. Varainhankinnalla kertyneet varat oli tarkoitus käyttää sotainvalidien sekä

muiden veteraanien elinolojen parantamiseen.98

Maanpuolustuskiltojen liitto antoi eduskunnan puolustusvaliokunnalle lausunon kodinturvasta. 

Tiivistettynä MPKL suhtautui myönteisesti kodinturvan perustamiseen. Taustalla oli se että 

Suomessa oli kyllä suuri sodan ajan reservi, mutta suunnitelmissa oli vain 250 000 sijoitettua 

reserviläistä ja todennäköisesti määrä tulisisi entisestään supistumaan. Siksi olikin tärkeää erottaa 

reservi ja sijoitettu reservi toisistaan. Kodinturva toisi hyvän mahdollisuuden sijoittamattomalle 

97 Maanpuolustuskiltojen Liiton toimintakertomus vuodelta 2010.

98 Maanpuolustuskiltojen liitto ry:n toimintakertomus vuodelta 2011.
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reserville. Kodinturva ei MPKL:n  mukaan kilpailisi maakuntajoukkojen kanssa. Kun reserviläisen 

sijoitus maakuntajoukoissa päättyisi iän perusteella, hänet voitaisiin sijoittaa kodinturvaan. 

Kodinturva tarjoaisi mahdollisuuden palveluun periaatteessa koko elämän ajan. Liitto katsoi, että 

kodinturvan täytyi olla osa puolustusvoimien organisaatiota ja mieluiten siten, että ne olisivat 

suoraan pääesikunnan alainen joukko tai jopa oma puolustushaaransa. Kodinturvan tehtävät tulisi 

ajatella kokonaismaanpuolustuksen kannalta. Yhden version mukaan MPK:n rooli olisi voinut olla 

koulutusorganisaationa osa kodinturvaa. 99

Liittokokous pidettiin 16. huhtikuuta Riihimäellä ravintola Uuden-Apollon tiloissa. Kokouksessa oli 

edustettuna 44 jäsenyhdistystä. Kokouksen puheenjohtajana toimi Esa Roiha Topografikillasta. 

Liittokokous hyväksyi liittohallituksen laatiman toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vuodelta 

2010. Liiton uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Pauli Mikkola.

Liittovaltuuston kevätkokous pidettiin maaliskuun puolivälissä ravintola Perhossa Helsingissä. 

Kokouksen puheenjohtajana toimi liittovaltuuston puheenjohtaja Matti Vuoria. Liittovaltuusto antoi 

lausunnon varsinaiselle liittokokoukselle edellisen vuoden toimintakertomuksesta ja tilinpäätöksestä 

ja päätti esittää liittokokoukselle niiden hyväksymistä. Liittovaltuusto päätti esittää liittokokoukselle, 

että vuoden 2012 osalta jäsenmaksujen porrastuksesta luovutaan. 

Liittovaltuuston syyskokous pidettiin marraskuun lopulla Vaasan hallintotalossa. Kokouksen 

puheenjohtajana toimi liittovaltuuston puheenjohtaja Matti Vuoria. Liittovaltuusto hyväksyi liiton 

toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2011. Kokous valitsi liittohallituksen erovuoroisten 

jäsenten tilalle toimikaudeksi 2012-2013:

1. Patrakka Marko, Sotilaspoliisi Eskadroona Lahden Kilta ry

2. Tuomaranta Marjo, Varsinais-Suomen Kiltasisaret ry

3. Suonperä Juha, Ilmavoimien Kiltaliitto ry

4. Mikkonen Matti, Karjalan Prikaatin Kilta ry

Liittovaltuuston varsinaisen kokouksen jälkeen pidettiin seminaariosuus, jossa käsiteltiin muun 

muassa liiton päivitettyä strategiasuunnitelmaa  vuosille 2012-2014. Sen esitteli 1.  

varapuheenjohtaja Pauli Mikkola.

2. SWOT-nelikenttäanalyysi liitosta, 1. varapuheenjohtaja Pauli Mikkola esitteli liittohallituksen 

tekemän analyysin.

99 MPKL:n lausunto kodinturvasta 2011.
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3. Syksyn aikana tehty kiltapiirikierros (”Road show”), 1. varapuheenjohtaja Pauli Mikkola ja 

toiminnanjohtaja Henry Siikander esittelevät  kiltapiirikierroksen tuloksia.

Vuonna 2012 painopistealueita oli jälleen kolme. Ensimmäinen oli ”Osaava ja 

maanpuolustustahtoinen kiltalainen”. Se tarkoitti, että tavoitteena oli kiltalaisten 

maanpuolustustietojen ja -taitojen lisääminen. Tämä saavutettaisiin parhaiten saamalla 

mahdollisimman moni kiltalainen osallistumaan vapaaehtoiseen maan-puolustuskoulutukseen. 

Edelleen maanpuolustuskoulutuksella lisättäisiin kiltojen jäsenten toimintavalmiutta kriisiajan 

tehtäviin sekä ylläpidettäisiin ja kehitettäisiin reserviin kuuluvien kiltalaisten tietoja ja taitoja. 

Lopuksi todettiin, että vapaaehtoinen maanpuolustuskoulutus kasvattaa kiltalaisten 

maanpuolustustahtoa, edistää maanpuolustusharrastusta sekä lisää maanpuolustustietoutta.

Toinen painopiste oli sähköisten palvelujen kehittäminen ja niiden käytön tehostaminen killoissa. 

Sinänsä tämä painotushan oli ollut jo vuosia käytössä taustalla. Painotuksessa todettiin: ”Liitto 

tarjoaa jäsenkilloille sähköisiä palveluja (jäsenrekisteri toimintoineen, nettisivut). Liiton päämääränä 

on saada kaikki jäsenyhteisöt käyttämään näitä palveluja ja hyödyntämään niitä 

toiminnassaan.Toimintavuoden aikana lisätään tiedotusta järjestelmien hyödyntämisestä kiltojen 

toiminnassa. Tarvittaessa järjestetään jäsenrekisterin ja nettisivujen käyttökoulutusta”. Ensimmäistä 

kertaa teemana tai painopisteenä oli mainittu liiton talous: ”Toimintaympäristön muuttuessa liitto 

kiinnittää erityistä huomiota talouden tasapainottamiseen”. Tähän oli kieltämättä aihettakin, 

osoittihan kirjallipidollinen tulos alijäämää.100 

Vuonna 2013 toiminnan painopistealueita oli peräti neljä. Ulkopuolinen voi helposti kysyä, oliko 

näin monen tavoitteen ylläpitäminen voimia hajottavaa? Toisaalta hyvänä puolena voi nähdä sen, että

painopistealueet olivat nyt yksityiskohtaisempia. Joka tapauksessa painotukset olivat: 

1. Liiton tunnettuuden lisääminen

Liiton tavoitteena oli olla yksi keskeisistä maanpuolustusjärjestöistä, jonka julkinen kuva on 

tasavertainen muiden maanpuolustusjärjestöjen kanssa. Tavoitteena oli myös olla mukana erilaisilla 

foorumeilla yhdessä muiden maanpuolustusjärjestöjen kanssa. Tähän tavoitteeseen myös päästiin, 

koska liitto oli mukana puolustusvoimien ja -ministeriön kutsumana muiden johtavien 

maanpuolustusjärjestöjen kanssa erilaisilla yhteistyöfoorumeilla.

2. Liittojen yhteistyö

100 Maanpuolustuskiltojen liiton toimintakertomus vuodelta 2012.
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Tämä oli sinällään jo vuosia vanha prosessi, joka ei tosin aina edennyt. Vuoden 2013  alkupuolella 

valittiin Maanpuolustuskiltojen liiton, Reserviläisliiton ja Reserviupseeriliiton yhteisen 

jäsenrekisterin toimittaja ja loppuvuonna oli rekisterin ensimmäinen koekäyttö. Toimintavuoden 

aikana jatkettiin yhteistyön kehittämistä taloushallinnon ja tiedotuksen yhdistämiseksi. 

Toimintavuonna tutkittiin myös muun kustannustoiminnan yhdistämistä. Tarkoituksena on, että 

liitoilla olisi yksi yhteinen valtakunnallinen jäsenlehti.

3. Kiltatyötä 50 vuotta

Oli luonnollista, että organisaation täyttäessä puoli vuosisataa, niin se näkyi myös toiminnan 

painotuksissa. Juhlavuoden pääpaino oli kiltatyössä. Toimintavuoden aikana painotettiin kiltatyön 

merkitystä kaikkia kansalaisia yhdistävänä maanpuolustustyönä, jossa ei tunneta sotilasarvoja, 

sukupuoli- tai ikärajoja. Liittoa ja sen jäsenyhdistyksiä markkinoitiin kaikkien kansalaisten 

vapaaehtoisen maanpuolustuksen kansalaisjärjestönä.

4. Pohjoismainen yhteistyö. 

Tämä painotus liittyi käytännössä Pohjoismaisiin kiltapäiviin, jotka olivat Vekarajärvellä 

Kouvolassa.101 

Valintojen osalta voi todeta, että vuoden killaksi valittiin Pohjan Pioneerikilta ry. Lisäksi 

Sotilaspoliisieskadroona Lahden Kilta ry ja Turvakurssin Kilta ry saivat kunniamaininnat. Vuoden 

kiltalaiseksi liittohallitus nimesi Eino Järvisen Porin Rykmentin-Porin Prikaatin Killasta. 102

LIITON JÄSENKEHITYS

Maanpuolustuskiltojen liitto eroaa veljesjärjestöistään monin tavoin. Yksi erottava tekijä oli aina 

vuoteen 2014 saakka se, että liiton toimistolla tiedettiin tarkkaan vain jäsenyhdistysten määrä. 

Henkilöjäsenten lukumäärä oli vain kiltojen tiedossa ja ne ilmoitettiin ainakin periaatteessa 

toimistolle kerran vuodessa toimintalomakkeiden kautta. Kaikki killat eivät lomakkeita lähettäneet 

ajoissa, kyse oli arviolta 10 – 20 killasta vuosittain.

Toimintakaudella 1994 liitolla oli kolmetoista kiltapiiriä:

- Etelä-Karjalan Maanpuolustuskiltapiiri

- Keski-Suomen kiltapiiri

101 Maanpuolustuskiltojen liiton toimintakertomus vuodelta 2013.

102 Maanpuolustuskiltojen liiton toimintakertomus vuodelta 2013.
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- Karjalan Poikien Kilta ry 

- Kymenlaakson kiltapiiri

- Lounais-Suomen kiltapiiri ry

- Pirkanmaan kiltapiiri

- Pohjois-Pohjanmaan kiltapiiri

- Pohjois-Savon kiltapiiri

- Päijät-Hämeen kiltapiiri

- Satakunnan kiltapiiri

- Seinäjoen Sotilaspiirin Kilta ry

- Uudenmaan kiltapiiri ry

- Vaasan kiltapiiri ry – Vasa gillesdistrikt rf. Vaasan kiltapiiri perustettiin 

toimintavuoden aikana maaliskuussa.103

Liiton jäsenyhdistysten määrä supistui yhdellä. Sotilaspoikien Perinnekiltojen liitto ry totesi, ettei se 

halua olla enää liiton jäsen. Sen paikalliskillat saivat liiton mukaan liittyä suoraan MPKL:n jäseniksi.

Maanpuolustuskiltojen liiton jäsenyhdistysten määrä oli vuoden alussa 101 ja vuoden lopussa 105. 

Muutosten takia henkilöjäsenmäärä oli vuoden alussa 34 243 ja toimintavuoden lopussa 32 880.104 

Tarkoista luvuista voi päätellä, että ainakin tuona vuotena killat olivat toimittaneet lomakkeet ajoissa.

Liiton jäsenmäärä muuttui lähes jatkuvasti. Uusia kiltoja liittyi ja vanhoja erosi.  Vuonna 1995 

Maanpuolustuskiltojen liitto hyväksyi uusiksi jäseniksi Varsinais-Suomen Sotilaspoikien 

perinnekillan (Turku), PST-Panssarintorjuntakillan (Turku) sekä Viipurin Suojeluskunta ja Lotta 

Svärd- piirin perinnekillan (Helsinki).105 

Turun Ilmatorjuntakilta erosi liitosta 1. tammikuuta 1995 lukien. Liittohallitus päätti vapauttaa liiton 

jäsenyydestä Autojoukkokiltojen liiton maksamattomien jäsenmaksujen vuoksi 25. maaliskuuta 

1995. JR 200 Kilta pyysi eroa liitosta, koska kilta lopetti toimintansa ja muuttui 

perinneyhdistykseksi, jonka nimeksi tuli Suomen-Poikien perinneyhdistys. Liittohallitus myönsi eron

22. huhtikuuta 1995. Maanpuolustuskiltojen liiton jäsenyhdistysten määrä pysyi samana koko 

vuoden eli 105:nä.  Henkilöjäsenmäärä oli vuoden alussa 32 880 ja toimintavuoden lopussa 34 

103 Maanpuolustuskiltojen liitto ry:n toimintakertomus vuodelta 1994.

104 Maanpuolustuskiltojen liitto ry:n toimintakertomus vuodelta 1994.

105 Maanpuolustuskiltojen liitto ry:n toimintakertomus vuodelta 1995.
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324.106Näin ollen vuoden 1994 muutaman tuhannen hengen suuruinen jäsennotkahdus saatiin 

palautettua nopeasti entiselle tasolleen.

Vuonna 1996 liittohallitus hyväksyi liiton jäsenyhdistykseksi Selkämeren Rannikkokillan Raumalta. 

Maanpuolustuskiltojen liiton jäsenyhdistysten määrä oli vuoden alussa 105 ja määrä kasvoi yhdellä. 

Henkilöjäsenmäärä pysyi lähes ennallaan. Se oli vuoden alussa 34 324 ja toimintavuoden lopussa 34 

137.107 

Toimintakaudella 1996 käynnistyi liiton piiriuudistus, joka tuli voimaan tammikuusta 1997 lähtien. 

Uudessa organisaatiossa liitolla oli piiri jokaisessa 12 sotilasläänissä. Toimintavuoden aikana 

käynnistyi myös Uudenmaan kiltapiiri ry:n nimenmuutos Helsingin kiltapiiriksi ja joulukuussa 1996 

perustettiin uusi Uudenmaan kiltapiiri-Nylands Gillesdistrikt.  Pohjois-Pohjanmaan kiltapiiri 

lakkautettiin lokakuussa 1996 ja tilalle perustettiin Oulun läänin kiltapiiri Kainuun alueen kiltojen 

lähdettyä mukaan MPKL:n toimintaan. Siten liitolla oli toimintakauden lopussa neljätoista 

kiltapiiriä.108 

Ilmavoimien Kiltaliitto haki MPKL:n jäsenyyttä syyskuussa 1997. Tuolloin hakemus hylättiin 

täpärästi liittohallituksen kokouksessa äänin 5-4.109 Ilmavoimien Kiltaliitto uudisti hieman 

myöhemmin hakemuksensa ja se otettiin MPKL:n jäseneksi ilman äänestystä joulukuussa 1997. 

Liittymisestä tehtiin sopimus, jonka mukaan Ilmavoimien Kiltaliitto maksoi MPKL:lle se kulloinkin 

voimassaolevan jäsenmaksun. Liitto tuki uutta jäsentään toiminnan käynnistämisessä summalla, 

mikä vastasi puolta Ilmavoimien Kiltaliiton kulloinkin maksamasta jäsenmaksumäärästä. 

Ilmavoimien Kiltaliitto hoiti itse jäsenpostituksensa lukuun ottamatta MPKL:n valtakunnallisia 

yhteisjakeluja. Sopimus oli voimassa vuoteen 2000 saakka.110 Jäsenyhdistysten määrä oli vuoden 

lopussa 103 ja niissä oli henkilöjäseniä yhteensä noin 34 000. Pieni muutos oli, että Keski-Suomen 

Jääkärikillasta tuli Savon Prikaatin Killan Keski-Suomen paikalliskilta.111

Vuonna 1998 liitolla oli kuusitoista kiltapiiriä. Kaksi uutta piiriä olivat 

106 Maanpuolustuskiltojen liitto ry:n toimintakertomus vuodelta 1995.

107 Maanpuolustuskiltojen liitto ry:n toimintakertomus vuodelta 1996.

108 Maanpuolustuskiltojen liitto ry:n toimintakertomus vuodelta 1996.

109 Maanpuolustuskiltojen Liiton liittohallituksen pöytäkirja 29.10.1997.

110 Maanpuolustuskiltojen Liiton liittohallituksen pöytäkirja 15.12.1997.

111 Maanpuolustuskiltojen liitto ry:n toimintakertomus vuodelta 1997.
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Etelä-Hämeen ja Mikkelin kiltapiirit. Liittohallitus hyväksyi liiton jäsenyhdistyksiksi  Helsingin 

Sotilaspoliisikilta ry:n. Maanpuolustuskiltojen liiton jäsenyhdistysten määrä oli laskenut selvästi. 

Vuoden lopussa yhdistyksiä oli 93 ja niissä henkilöjäseniä noin 32 000. Uudenmaan 

Jääkäripataljoonan Kilta muutti nimensä Kaartin Jääkärirykmentin Killaksi. Kenttätykistön 

pääkaupunkiseudun Kilta muutti nimensä Uudenmaan Tykistökillaksi.112 

Vuoden aikana lopetti toimintansa ainoastaan Lahden Rajamieskilta. Liitosta erosivat Karjalan 

Tykistökilta, Etelä-Pohjanmaan Lottaperinne, Viipurin Suojeluskunta- ja Lotta Svärd –piirin 

perinneyhdistys. Lähes kaikissa eroilmoituksissa perusteena oli mainittu jäsenyyden tarpeettomuus 

killalle. Viipurin Suojeluskunta- ja Lotta Svärd –piirin Perinnekilta ilmoitti lisäksi eron syyksi sen, 

ettei killan jäsenillä ollut mahdollisuutta osallistua liiton toimintaan. Vahva peruste oli myös 

taloudelliset syyt sekä se, että liitto edusti tulevaisuutta ja kilta menneisyyttä. Tämä oli sinänsä hyvä 

arvio liitosta, vaikka MPKL:n edustamaan työhön sisältyi myös historia. Lisäksi liitosta erosi useita 

ilmavoimien kiltoja. Asia ei kuitenkaan ollut vakava, koska Ilmavoimien Kiltaliitto oli hyväksytty 

MPKL:n jäseneksi ja yhdistykset siirtyivät sen alaisuuteen vuoden 1998 aikana.113 

Liiton henkilöjäsenmäärän tarkastelun osalta vuosi 1999 ja siitä eteenpäin ovat ongelmallisia. 

Tarkkaa jäsenmäärää ei enää saatu tietää, koska monet jäsenkillat eivät lähettäneet 

toimintalomakkeitaan määräaikaan mennessä. Siten toimintakertomuksiinkaan ei kannattanut laittaa 

lukuja, jotka eivät välttämättä olleet paikkansapitäviä. 

Kiltakentässä oli toinenkin ongelma. Panssarikilta oli pyytänyt useaan otteeseen neuvotteluja vaikean

jäsenmaksutilanteensa takia. Keskustelujen jälkeen liittohallitus hyväksyi maksujärjestelyohjelman. 

Sen mukaan Panssarikilta maksaisi 7 000 markkaa vuonna 1998. Seuraavana vuonna maksu olisi 20 

% jäsenmaksuosuudesta. Vuonna 2000 osuus olisi 60 % ja 2001 olisi saavutettu täysimääräinen 

jäsenmaksuaste.114

Jäsenkiltojen osalta tapahtui muutoksia, kuten aiemminkin. Valtakunnallinen Sotilaspoliisikilta ry 

teki esityksen liitolle 24. marraskuuta 1998. Sotilaspoliisikilta halusi saada aselajiliitto-statuksen . 

Perusteluina oli se, että kilta toimi valtakunnantasolla ja sillä oli sekä rekisteröityjä että 

rekisteröimättömiä alaosastoja.115 Karjalan Tykistökillan osalta ero ei tapahtunut aivan kivuttomasti. 

112 Maanpuolustuskiltojen liitto ry:n toimintakertomus vuodelta 1998.

113 Maanpuolustuskiltojen Liiton liittohallituksen pöytäkirja 15.12.1997.

114 Maanpuolustuskiltojen Liiton liittohallituksen pöytäkirja 29.10.1997.

115 Valtakunnallisen Sotilaspoliisikilta ry:n esitys MPKL:n hallitukselle 24.11.1998.
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Vuonna 1998 liittohallitus huomasi, että kilta ei ollut hoitanut jäsenmaksujaan, rästejä oli usealta 

vuodelta. Maaliskuussa 1998 killalta saapui anomus saada vapautus vuoden 1998 jäsenmaksusta. 

Vapautusta ei myönnetty. Liittohallitus päätti lähettää killalle perintäkirjeen.116

Vuonna 1998 Lahden Rajamieskilta oli lopettanut toimintansa ja anoi samalla eroa liitosta. 

Luonnollisesti anomus hyväksyttiin. Edelleen Pohjois-Karjalan Tykistökilta anoi vapautusta vuoden 

1998 jäsenmaksusta. Syynä oli jäsenmaksujen riittämättömyys, koska jäsenistölle oli tilattu 

Tulikomentoja-lehti. Yhdessä liiton maksujen kanssa kilta oli hankalassa tilanteessa.  Syyt olivat 

kieltämättä hyvät, mutta maksuhelpotuksiin liittohallitus ei suostunut.  Kokouksessa ei mainittu edes 

maksujärjestelyvaihtoehtoa. Samassa, huhtikuussa 1998 pidetyssä kokouksessa käsiteltiin Antti-Jussi

Räihän ehdotus ”Reservipoliiseista killalle uusi kiinnostava kohderyhmä”. Se oli suunnattu itse 

asiassa Sotilaspoliisikilta ry:n hallitukselle, mutta se annettiin tiedoksi myös liitolle.117 

Räihä perusteli ajatustaan sillä, että hän oli Sotilaspoliisikilta ry:n puheenjohtajana havainnut 

yhdistyksen toiminnan lähteneen hyvin käyntiin. Räihä oli huomannut, että yli 35 –vuotiaat 

reservipoliisit muodostivat selkeän ja kiinnostavan kohderyhmän. Taustalla oli vuonna 1998 ollut 

asia reservipoliisiorganisaation muodostamisesta.  Ideana oli, että poliisien vahvuutta lisättäisiin  30 

prosentilla poikkeusoloissa. Räihä esitti liittohallitukselle, että se ottaisi kantaa reservipoliisin 

jäsenyysasiaan ja päättäisi tarpeellisista jatkotoimenpiteistä. Yksi vaihtoehto olisi, että kilta nimeäisi 

kahden henkilön toimikunnan. Toimikuntaan olisi voitu kutsua sekä Maanpuolustuskoulutus ry:n että

Maanpuolustuskiltojen liiton edustajat resurssien ja toimintapuitteiden varmistamiseksi. 

Luonnollisesti myös sisäasiainministeriön poliisiosaston edustus oli välttämätöntä, jos hankkeessa 

aiottiin edetä.118

Vuonna 1999  Maanpuolustuskiltojen liiton jäsenyhdistysten määrä oli vuoden lopussa 97. 

Toimintavuoden aikana tapahtui vain muutamia yhdistyksiin liittyviä muutoksia. Turvakurssilaisten 

Kilta ry muutti nimensä Turvakurssin Kilta ry:ksi. Pohjois-Karjalan Rajamieskillalle myönnettiin ero

1. tammikuuta 2000 alkaen. Tämän killan eroaminen oli sikäli erikoinen, että asiasta äänestettiin 

killan vuosikokouksessa. Eroaminen päätettiin toteuttaa äänin 17 – 1. Syynä oli ”liiton korkea 

jäsenmaksu suhteessa liiton tarjoamiin palveluihin ja etuihin”.119

116 Maanpuolustuskiltojen Liiton liittohallituksen pöytäkirjat 21.3.1998 ja 25.5.1998.

117 Maanpuolustuskiltojen liittohallituksen kokouspöytäkirja 21.3.1998.

118 Antti-Jussi Räihän ehdotus Sotilaspoliisikilta ry:n hallituksella, tiedoksi myös liittohallitukselle 2.4.1998.

119 Maanpuolustuskiltojen liitto ry:n toimintakertomus vuodelta 1999; Pohjois-Karjalan rajamieskillan ilmoitus 
liittohallitukselle 12.3.1999.
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Vuonna 2000 liittohallitus hyväksyi liiton jäsenyhdistyksiksi useita kiltoja tai yhdistyksiä. Niitä 

olivat muun muassa Iitin Asehistoriallinen Yhdistys ry, Pohjois-Suomen lääkintäupseeriyhdistys ry, 

Autojoukkojen Oulun Kilta ry ja Etelä-Pohjanmaan Kenttätykistökilta ry. Mainittakoon 

Autojoukkojen Oulun killasta, että se oli aiemmin ollut liiton jäsen, mutta erosi, kun Autojoukkojen 

Kiltojen liitto perustettiin. Vuonna 1999 tämä asia ei enää ollut oululaisille esteenä. Killan johtokunta

esitti, että yhdistys hyväksyttiin MPKL:n jäseneksi. Kilta oli perustettu vuonna 1979 ja 20 vuotta 

myöhemmin sen jäsenmäärä oli 148. Kyseessä oli siis keskisuuri kilta ja siten arvokas lisä liiton 

jäsenkuntaan. Poikkeuksellisesti kilta oli liittänyt jäsenhakemuksensa mukaan 20 -vuotishistoriikin, 

josta selvisi toiminnan eri vaiheet.

Uuden vuosituhannen alkaessa liitolla oli kuusitoista kiltapiiriä. Jäsenkiltoja oli tasan 100. 

Henkilöjäsenmäärän suuruutta ei pystytty tarkkaan arvioimaan. 120Yksittäisten jäsenten kohdalla uutta

verta pyrittiin houkuttelemaan sillä, että vuonna 2000 liittyneiltä ei perittäisi liiton jäsenmaksua 

vuodelta 2001.121

Vuosi 2001 oli jäsenyhdistysten kannalta melko tavanomainen. Voidaan sanoa, että ovi kävi 

molempiin suuntiin. Negatiivisiin uutisiin kuului Viestikiltojen Liitto ry:n päätös erota MPKL:sta. 

Eroilmoitus saapui marraskuussa 2001 ja astui voimaan seuraavan vuoden alusta. Sinänsä ero ei 

tapahtunut ”ovet paukkuen”, vaan hyvinkin yhteistyöhakuisesti. Viestikiltojen Liitto jopa suositteli 

jäsenkiltojaan liittymään myös MPKL:n jäseniksi.122 

Uudeksi jäseneksi otettiin Uudenmaan Viestikilta ry. Se ei ollut jäsenmäärältään suuri, vain 33 

maksanutta henkilöä.123 Jäsenyysasioihin liittyi myös se, että Panssarikilta toivoi jälleen 

jäsenmaksujärjestelyjä. Kyse oli huomattavasta summasta, tarkalleen ottaen 40 387 markkaa eli vajaa

6 800 euroa. Sopimuksen mukaan kilta maksaisi liitolle vuoden 2002 loppuun mennessä 15 000 

markkaa ja loppuosan vuoden 2003 loppuun mennessä. Korkoa perittäisiin muodollisesti vain sata 

markkaa.124 Liiton kiltojen jäsenmäärä oli vuoden lopussa 105 ja kiltapiirejä edelleen 16. 

Toimintakauden aikana oli myönnetty ero liiton jäsenyydestä tammikuussa 2002 alkaen Panssarikilta

120 Maanpuolustuskiltojen liitto ry:n toimintakertomus vuodelta 2000.

121 Maanpuolustuskiltojen liitto ry:n toimintakertomus vuodelta 2001.

122 Viestikiltojen Liitto ry:n eroilmoitus Maanpuolustuskiltojen Liitolle 26.11.2001.

123 Uudenmaan Viestikilta ry:n jäsenhakemus Maanpuolustuskiltojen Liitolle 26.11.2001.

124 Maanpuolustuskiltojen liiton liittohallituksen kokouspöytäkirja 14.12.2001.
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ry:lle ja Viestikiltojen Liitto ry:lle. Siten voidaan päätellä, etteivät liitto ja Panssarikilta päässeet 

neuvotteluissaan yhteisymmärrykseen.125

Vuonna 2002 liittohallitus oli kokouksissaan hyväksynyt liiton jäsenyhdistyksiksi Vaasan 

Sotilaspoliisikilta ry:n, Autojoukkojen Tampereen Kilta ry:n ja Varsinais-Suomen Viestikilta ry:n, 

Kaakkois-Suomen Viestikilta ry ja Pohjois-Karjalan Viestikilta ry:n sekä Kymen Viestikilta ry:n. 

Maanpuolustuskiltojen liiton jäsenyhdistysten määrä kasvoi neljällä ja oli vuoden lopussa siten 109. 

Pohjois-Karjalan Tykistökilta ry:lle ja Kaakkois-Suomen Rajavartioston Kilta ry:lle myönnettiin ero 

1. tammikuutta 2003 alkaen. Liitolla oli toimintakauden lopussa viisitoista kiltapiiriä.126

Vuonna 2003 liittohallitus hyväksyi liiton jäsenyhdistyksiksi Savo-Karjalan Viestikilta ry:n, 

Sotilaspoliisieskadroona Lahden Kilta ry:n, Tarkk´ampujien Perinnekilta ry:n, Viestikilta ry:n sekä 

Oulun Sotilasläänin Kilta ry:n. Jäsenyhdistysten määrä oli vuoden lopussa 110. Vuonna 2003 

jäsenkiltojen määrä oli tämän tutkimuksen tarkastelujakson suurin. Toimintakauden aikana oli kaksi 

jäsenyhdistystä lopettanut toimintansa. Ne olivat  Oulun Sotilaspiirin Perinneyhdistys ry ja Länsi-

Helsingin maanpuolustus ry. Henkilöjäsenmäärä ei ollut tiedossa.127

Vuonna 2004 jäsentilanteen osalta huono uutinen oli Autojoukkojen Kymenlaakson Kilta ry:n 

ilmoitus erota liitosta.  Muitakin eroamisiakin tapahtui. Rakuunakilta ry ilmoitti, että sen syyskokous 

oli päättänyt erota MPKL:n jäsenyydestä. Syynä oli kohtuuttoman suuri jäsenmaksu killan saamaan 

hyötyyn nähden. Samoin Pohjois-Suomen lääkintäupseeriyhdistys ry ilmoitti eroamisestaan, 

varsinaista syytä ei mainittu.128

Myönteisiä puolia edusti liittohallituksen kokouksessa käsitelty Oulun Sotilaspoliisikilta ry:n anomus

päästä liiton jäseneksi. Anomus luonnollisesti hyväksyttiin.129Edelleen liittohallitus hyväksyi 

jäseniksi Pohjanlahden Merivartiokilta ry:n .Maanpuolustuskiltojen liitto ry:n jäsenyhdistysten määrä

oli vuoden lopussa 109 eli suuria muutoksia ei ollut tapahtunut.130 

125 Maanpuolustuskiltojen liiton toimintakertomus vuodelta 2001.

126 Maanpuolustuskiltojen liitto ry:n toimintakertomus vuodelta 2002.

127 Maanpuolustuskiltojen liitto ry:n toimintakertomus vuodelta 2003.

128 Maanpuolustuskiltojen liitto ry:n liittohallitukselle saapuneet eroilmoitukset vuoden 2004 aikana.

129 Maanpuolustuskiltojen liiton hallituksen kokouspöytäkirja 7.2.2005.

130 Maanpuolustuskiltojen liitto ry:n toimintakertomus vuodelta 2004.
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Liittohallituksen kokouksessa syyskuussa 2004 todettiin jo vuosia jatkunut tilanne, että killoilta oli 

hyvin vaikea saada toimintalomakkeita määräaikaan mennessä. Siksi liittohallitus teki päätöksen, 

jonka mukaan apurahojen jaossa, vuoden killan ja vuoden kiltalehden valinnassa otettaisiin 

huomioon vain ne killat, jotka olivat toimittaneet toimintalomakkeensa liiton toimistoon.131

Vuoden 2005 toimintateemaan liittyen järjestettiin nelisarjainen jäsenhankintakilpailu. Ensimmäinen 

sarja oli alle 100 jäsentä, toinen 101-200 jäsentä, 201-500 jäsentä ja yli 500 jäsentä. Sarja määräytyi 

killan jäsenmäärän mukaisesti 31.12.2004. Jokaisessa sarjassa palkittiin kolme parasta kiltaa. 

Liittohallitus hyväksyi liiton jäsenyhdistykseksi Oulun Sotilaspoliisikilta ry:n. Kokonaisuutena 

Maanpuolustuskiltojen liitto ry:n jäsenyhdistysten määrä oli vuoden lopussa 105. Seuraavana vuonna

jäsenyhdistyksiä oli 103 ja kiltapiirien määrä oli pysynyt ennallaan eli 15:ssa ja niistä kaksi oli liiton 

jäsenkiltoja.132

Vuonna 2007 Maanpuolustuskiltojen liitto ry:n jäsenyhdistysten määrä oli tasan 100 ja kiltapiirien 

määrä säilyi ennallaan. Rekisteröityjä kiltapiirejä oli kahdeksan ja rekisteröimättömiä viisi. 

Jäsenyhdistyksillä oli yhteensä 130 paikalliskiltaa / -osastoa. Henkilöjäsenmäärää ei ilmoitettu 

toimintalomakkeiden puutteen takia.133

 

Vuotta myöhemmin rekisteröityjä kiltapiirejä oli yhdeksän  ja rekisteröimättömiä neljä. Edelleen 

kaksi jäsenkiltaa toimi kuten piiri. Jäsenyhdistysten määrä oli vuoden lopussa 93. Jäsenyhdistyksillä 

oli yhteensä 121 paikalliskiltaa / -osastoa. Vuosien tauon jälkeen toimintakertomuksessa mainittin 

myös arvioitu henkilöjäsenmäärä. Se oli vuoden lopussa noin 22 000. 134

Vuonna 2009 Maanpuolustuskiltojen liitto ry:n jäsenyhdistysten määrä oli 89. Jäsenyhdistyksillä oli 

yhteensä 101 paikalliskiltaa / -osastoa. Arvioitu henkilöjäsenmäärä toimintavuoden lopussa oli noin 

20 000 henkilöä. Tämä oli ennen kaikkea arvio, koska kaikkia toimintalomakkeita ei ollut käytössä.
135

Vuonna 2010 Maanpuolustuskiltojen liitto ry:n jäsenyhdistysten määrä oli laskenut muutamalla ollen

87. Jäsenyhdistyksillä oli yhteensä 97 paikalliskiltaa tai paikallisosastoa. Arvioitu henkilöjäsenmäärä

131 Maanpuolustuskiltojen liiton hallituksen kokouspöytäkirja 13.9.2004.

132 Maanpuolustuskiltojen liitto ry:n toimintasuunnitelma vuodelta 2004 ja toimintakertomukset vuosilta 2005 - 2006.

133 Maanpuolustuskiltojen liitto ry:n toimintakertomus vuodelta 2007.

134 Maanpuolustuskiltojen liitto ry:n toimintakertomus vuodelta 2008.

135 Maanpuolustuskiltojen liitto ry:n toimintakertomus vuodelta 2009.
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toimintavuoden lopussa oli noin 18 000. Siten jäsenmäärä oli laskenut kymmenisen %. Liitolla oli 

toimikauden lopussa 12 kiltapiiriä sekä kaksi jäsenkiltaa, jotka toimivat kuten kiltapiirit.136 

Johtuen todennäköisesti jäsenmäärän selkeästä laskusta, liitto yritti parantaa jäsenhankintaa. Vuonna 

2011 liiton tavoitteena oli erityisesti nuorten aktivoiminen kiltatoimintaan ja nuorten kiinnostuksen 

lisääminen jäsenyhdistysten vastuutehtäviin. On yleisesti tunnettua, että nuorten kiinnostus 

ylipäätään kaikkea yhdistystoimintaa kohtaan on vähentynyt tuntuvasti.

Tavoitteena oli myös nostaa kiltoihin liittyvien uusien jäsenten määrää. Jäsenhankinnan piti olla 

esillä jokaisessa liiton ja sen jäsenyhdistyksen tapahtumassa. Pyrittiin myös siihen, että jokainen 

kiltojen yksittäinen jäsen saataisiin mukaan jäsenhankintaan.

Jäsenhuoltoa ylläpidettiin liiton internetsivuilla ja sähköpostitiedottamisella. Kiltojen jäsenet saavat 

tietoa liitosta ja sen toiminnasta liiton internetsivuilta ja Maanpuolustaja-lehdestä. Kiltoja 

kannustettiin lisäämään tiedotusta jäsenistölleen sähköpostitse.137 

Ponnisteluista huolimatta jäsenmäärän väheneminen jatkui vuonna 2011. Tuolloin jäsenyhdistysten 

määrä oli 84. Jäsenyhdistyksillä oli yhteensä 94 paikalliskiltaa tai paikallisosastoa. Arvioitu 

henkilöjäsenmäärä toimintavuoden lopussa oli noin 16 000. Liitolla oli toimikauden lopussa 

kahdeksan rekisteröityä ja kolme rekisteröimätöntä  kiltapiiriä, sekä kaksi jäsenkiltaa, jotka toimivat 

kuten kiltapiirit. Valitettava uutinen  oli, että Pohjois-Savon kiltapiiri lakkautettiin toimintavuonna.
138 

Liittokokous päätti luopua jäsenmaksun porrastuksesta ja päätti jäsenmaksuksi vuodelle 2012  kuusi 

euroa per killan jäsen ja kaksi euroa/killan veteraanijäsen. Veteraanijäseniltä veloitettaisiin edelleen 

vain lehtimaksu. Tässä  yhteydessä liitto myös määritteli, kuka itse asiassa oli veteraanijäsen: 

”Veteraanijäsen on henkilö, joka on syntynyt vuonna 1926 tai aikaisemmin tai hänellä on 

tammenlehvätunnus tai miinanraivaajatunnus”.139Vuonna 2012 Maanpuolustuskiltojen liitto ry:n 

jäsenyhdistysten määrä oli vuoden alussa 84 ja väheni vuoden kuluessa kahdella. Jäsenyhdistyksillä 

oli yhteensä 94 paikalliskiltaa  tai -osastoa. Arvioitu henkilöjäsenmäärä toimintavuoden lopussa on 

noin 15 500.140 

136 Maanpuolustuskiltojen Liiton toimintakertomus vuodelta 2010.

137 Maanpuolustuskiltojen liitto ry:n toimintakertomus vuodelta 2011.

138 Maanpuolustuskiltojen liitto ry:n toimintakertomus vuodelta 2011.

139 Maanpuolustuskiltojen liitto ry:n toimintakertomus vuodelta 2011.

140 Maanpuolustuskiltojen liiton toimintakertomus vuodelta 2012.
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Maanpuolustuskiltojen liiton 50-vuotisjuhlavuoteen sopi erinomaisesti se, että henkilöjäsenmäärä 

nousi tuhannella ollen noin 16 500. Tämä kehitys antoi myönteisen signaalin tulevaisuuttakin 

ajatellen. Jäsenyhdistysten määräkin pysyi samalla tasolla kuin vuotta aiemmin eli 82:ssa.  Ainoa 

väheneminen tapahtui jäsenyhdistysten kohdalla, niitä  oli yhteensä 90. Piirien osalta toiminnassa oli 

yhdeksän rekisteröityä ja kaksi rekisteröimätöntä kiltapiiriä. Edelleen toimi kaksi jäsenkiltaa, jotka 

toimivat samalla tavalla kuin varsinaiset kiltapiirit. Juhlavuotena  2013 MPKL:n piiriorganisaatio 

näytti seuraavalta:

Etelä-Hämeen kiltapiiri

Etelä-Karjalan kiltapiiri ry

Etelä-Suomen kiltapiiri ry – Södra Finlands gillesdistrikt rf

Keski-Suomen kiltapiiri

Kymenlaakson kiltapiiri ry

Pirkanmaan kiltapiiri ry

Pohjois-Suomen kiltapiiri ry

Päijät-Hämeen kiltapiiri ry

Satakunnan kiltapiiri ry

Vaasan kiltapiiri ry – Vasa gillesdistrikt rf

Varsinais-Suomen kiltapiiri ry

Karjalan Poikien Kilta ry (jäsenkilta, oto kiltapiiri, ei henkilöjäseniä)

Seinäjoen Sotilaspiirin Kilta ry (jäsenkilta, oto kiltapiiri, ei henkilöjäseniä)141 

Yhteenvetona 20 vuoden ajalta 1994 – 2013 voi todeta MPKL:n piirien vähentyneen 15:sta 

yhdeksään tai jos piirin tavoin toimivat killat lasketaan mukaan 11:teen. Tätä vähentymistä ei voida 

pitää kovinkaan radikaalina. Henkilöjäsenmäärä sen sijaan oli kutakuin puolittunut noin 34 000:sta 

16 500:aan. Jäsenkiltojen määrässäkin kehitys on ollut maltillinen, sillä jäsenkiltoja oli vuonna 1994 

tarkalleen 105 ja vuoden 2013 määrä oli 82. Suuria muutoksia ei 1990 –luvulla tapahtunut. 

Seuraavalla vuosituhannella kehitys muuttui. Vuonna 2002 jäsenkiltoja oli 110, jonka jälkeen määrä 

on tasaisesti laskenut. 

Liiton talous

141 Maanpuolustuskiltojen liiton toimintakertomus vuodelta 2013.
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Liiton toiminnan rahoitus on koko sen toiminnan ajan perustunut jäsenmaksuihin, valtion tukeen, 

yrityksiltä ja säätiöiltä saataviin lahjoituksiin sekä erityisesti Urlus-säätiöltä saatavaan avustukseen. 

Neljän viimeksi mainitun osalta varat on saatu Maanpuolustuksen Tuki ry:n kautta. Liiton 

taloudellinen tuki on kiltapiireille todella tärkeä. Liitto  tukee kiltapiirejä muun muassa  

jäsenyhdistyksille myönnettävillä apurahoilla. Apurahoista on oma erillinen lukunsa myöhemmin. 

Maanpuolustuskiltojen Säätiön tarkoituksena on kasvattaa maanpuolustustahtoa, levittää 

maanpuolustustietoutta ja edistää maanpuolustusharrastusta sekä tukea taloudellisesti liiton 

jäsenyhdistyksiä ja kiltapiirejä. 

 

Liiton talous oli 1990-luvulla hyvässä kunnossa. Esimerkiksi talousarvioesitys vuodelle 1996 sisälsi 

kaksi vaihtoehtoa tulojen suhteen. Ensimmäisessä oli mainittu vain liittojen tuki, 250 000 markkaa. 

Toisessa vaihtoehdossa tulojen suuruudeksi oli asetettu 525 000 markkaa. Tässäkin mallissa liittojen 

tuki oli avainasemassa, se oli edelleen 250 000 markkaa. Lisäksi Wihurin säätiöltä toivottiin saatavan

150 000 markkaa ja Urlus säätiöltä 20 000 markkaa. Muita tuloja oli tarkoitus saada T-paidoilla ja 

muilla myyntituotteilla. Optimistinen arvio 40 000 markkaa, summa saataisiin keräyksillä ja 

lahjoituksilla.142

Kulut olivat ensimmäisessä arvioissa 250 000 markkaa. Toisessa 550 000 ja kolmannessa 334 000 

markkaa. Kulut koostuivat palkoista ja niihin liittyvissä sosiaaliturvamaksuista, vakuutuksista, 

matkakuluista. Ensimmäiseen vaihtoehtoon oli määritelty yhden osa-aikaisen henkilön palkkaus, 

kolmannessa mallissa osa-aikaisia oli useampi. Ensimmäisestä vaihtoehdosta oli kirjoitettu 

ehdotuksen alaosaan ”potilas elää ja hengittää” Mielenkiintoista oli myös toimistotekniikan osuus, 

ensimmäisessä vaihtoehdossa se oli vain 5 000 euroa, muissa 20 000 ja kolmannessa peräti 35 000.  

Voi päätellä, että kyseessä oli atk-laitteiston hankintamenot.143 

Urlus-Säätiön tuen merkitys Maanpuolustuskiltojen liitolle on ollut aina merkittävä. Esimerkiksi 

vuonna 1996 todettiin, että seuraavana vuotena liiton toimitiloista tultaisiin perimään vuokraa. Liiton

ja Suomen Sotilaan toimistotilat olivat yhteensä 172 neliömetriä. Säätiö kuitenkin antoi lahjoituksena

vuokraa vastaavan rahasumman.144 Kun otetaan huomioon Helsingin vuokrataso, niin kyse oli siten 

erittäin merkittävästä lahjoituksesta.

142 Maanpuolustuskiltojen liitto ry:n talousarvioesitys vuodelle 1996.

143 Maanpuolustuskiltojen liitto ry:n talousarvioesitys vuodelle 1996.

144 Maanpuolustuskiltojen liitto ry:n liittohallituksen kokous 8.2.1996.
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Edelleen tilintarkastuskertomus vuodelta 1997 kertoi positiivisesta tilanteesta. Siinä todettiin 

selkeästi talousasioiden olevan kunnossa ja tilikauden ylijäämäksi ilmoitettiin 85 570 markkaa.145

Liitto on saanut monenlaisia tarjouksia liittyen etenkin varusteisiin. Esimerkiksi vuonna 1999 liitto 

etsi sopivaa yhtiötä, joka pystyisi toimittamaan jäsenistölle edulliseen hintaan liiton logolla 

varustettuja lippalakkeja. Eräs yhtiö tarjosi brodeerattuja lippalakkeja sopimuksella, mikä  oli 

riippuvainen tilausmäärästä. 600 kappaletta maksoi 19,50 markkaa kappaleelta, mutta 1 000 

kappaleen erässä hinta oli 17,50. Hintaan ei sisältynyt arvonlisävero. Toinen tarjous oli kalliimpi, 

tuhannen kappaleen erän kappalehinta olisi ollut 37 markkaa, mutta materiaalikin oli selkeästi 

parempaa ja lakeissa oli metallisolkikiinnitys. 146

Kaikessa järjestötyössä maksamattomat jäsenmaksut ovat aina olleet hankala asia. 

Maanpuolustuskiltojen liitolla ongelma ei ole koskaan ollut suuri. Esimerkiksi vuonna 2008 

maksuvaikeuksia jäsenmaksujen osalta oli vain noin tusinalla jäsenyhdistyksellä. 147 

Tietenkin on olemassa yhdistyksiä, joilla on ollut toistuvia pulmia jäsenmaksun kanssa. Liiton 

taholta on yleensä suhtauduttu asiaan kärsivällisesti. Silti on tilanteita, joissa vain kovat toimet 

auttavat. Maanpuolustuskiltojen liiton hallituksessa keskusteltiin vuonna 2008 erään killan 

jäsenyydestä. Todettiin, että kilta on laiminlyönyt jäsenmaksunsa usean vuoden ajalta. Siksi kilta 

päätettiin erottaa jäsenyydestä heti vuoden 2009 alusta. Killalle varattiin vielä yhdistyslain mukainen 

mahdollisuus tulla kuulluksi asiassa. Päätettiin, että jos jollakin killalla on vuoden 2006 jäsenmaksu 

maksamatta eikä sitä ole maksettu vuoden 2008 loppuun mennessä, kilta voidaan erottaa liiton 

jäsenyydestä.148 

Tultaessa uudelle vuosituhannelle liiton talous näytti edelleen hyvältä. Liiton taseen loppusumma oli 

vuonna 2000 tarkalleen 883 675 markkaa. Kirjanpidollinen tulos osoitti noin 124 000 markan 

ylijäämää, tosin se sisälsi varauksista puretun lippu- ja esitevarauksen vuodelta 1999 ja summa oli 

50 000 markkaa. Toiminnallinen tulos oli 73 367 markkaa.149

 

145 Maanpuolustuskiltojen liitto ry:n tilintarkastuskertomus 15.3.1998.

146 Maanpuolustuskiltojen Liitolle tehty tarjous lippalakeista elokuussa 1999.

147 Maanpuolustuskiltojen liiton maksamattomat jäsenmaksut vuodelta 2008.

148 Maanpuolustuskiltojen liiton hallituksen kokous 15.9.2008.

149 Maanpuolustuskiltojen liiton liittohallituksen kokouspöytäkirja 15.2.2001.
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Vuonna 2001 liittohallitus käsitteli aina yhtä vaikeaa asiaa eli jäsenmaksukysymystä. Hallitus päätti 

esittää liittokokoukselle, että vuoden 2002 jäsenmaksu oli neljä euroa per jäsenyhdistyksen 

vuosijäsen ja 50 senttiä ainais- ja veteraanijäseniltä. Samalla keskusteltiin jäsenmaksujen perinnästä. 

Tässä asiassa oli ilmennyt ajoittain ongelmia. Joillakin killoilla oli toiveita jäsenmaksualennuksista 

tai vastaavista järjestelyistä. Todettiin, että kiltojen tuli maksaa jäsenmaksunsa täydellisesti.150

Oli ymmärrettävää, että jäsenmaksukysymys herätti paljon tunteita. Liittohallitukselle tuli usein 

asiaan liittyviä ehdotuksia. Esimerkkinä  liittohallituksen jäsenen, Matti Mikkosen esitys joulukuulta 

2002. Hän oli kiinnittänyt huomiota liiton saamaan arvosteluun koskien ”liittoveroa”. Hyvä kysymys

kentältä päin oli, mitä vastinetta killat saivat liitolle maksamastaan jäsenmaksusta. Vuoden 2003 

arvioidut jäsenmaksutulot olivat 81 000 euroa. Mikkonen esitti, että jäsenmaksutulot pysyisivät 

kokonaisuudessaan suunnitellulla tasolla tai jopa nousisivat. Sen sijaan kiltojen maksamia maksuja 

voitaisiin tarkastella uudella tavalla. Kyse oli porrastamisesta, killat olisi Mikkosen ajattelun mukaan

jaettava eri ”luokkiin”. Kyse oli myös siitä, että kiltojen jäsenmäärä vaikuttaisi maksuihin. Alle 50 

jäsenen killat maksaisivat huomattavasti korkeampaa jäsenmaksua kuin suuremmat killat. Toiveena 

oli tätä kautta ajaa pienemmät killat hankkimaan uusia jäseniä riveihinsä sekä saamaan takaisin jo 

eronneita henkilöitä. Mikkonen tiivisti ajatuksensa: ”Esitän, että MPKL:n toimistohenkilöstö 

valmistelee asiaa ja tuo esityksen seuraavaan hallituksen kokoukseen, jotta asiaa voidaan valmistella 

siten, että asiasta voitaisiin päättää seuraavassa liittokokouksessa”.151

Vuonna 2006 liiton puheenjohtaja Erkko Kajander tarkasteli organisaation taloutta. Hän totesi, että 

MPKL: n talous perustui pieneen omaehtoiseen varainhankintaan ja jäsenmaksutuloihin. Näiden 

lisäksi talous perustui Maanpuolustuksen Tuki ry:n ja Urlus –säätiön sekä valtion tukeen. Tosin oli 

selvää, että valtiontuen osuus oli pieni. Kajanderin mukaan valtiontuen osuus oli hyvin suppea ottaen

huomioon liiton työpanoksen suuruuden vapaaehtoisen maanpuolustuksen hyväksi. Silti Kajander 

toivoi, että valtion antama tuki säilyisi edes saman kokoisena kuin vuonna 2005. Puheenjohtajaa 

selvästi ärsytti yleinen ja jokaisessa liittovaltuustossa esiin tullut kysymys: ”mitä liiton jäsenmaksulla

saa?” Viisi ja puoli euroa oli pieni summa suhteessa siihen, mitä sillä sai liitolta, puhumattakaan 

siitä, mitä rahalla saatiin aikaan kiltojen ja kiltatyön osalta. Edelleen Kajander harmitteli sitä, etteivät

kriittisesti jäsenmaksuun suhtautuvat ymmärtäneet MPKL:n merkitystä yhtenäisenä voimavarana. Se

loi, ylläpiti ja kehitti toimintaedellytyksiä jäsenjärjestöilleen.152

150 Maanpuolustuskiltojen liiton liittohallituksen kokouspöytäkirja 24.3.2001.

151 Matti Mikkosen esitys Maanpuolustuskiltojen liiton liittohallitukselle 12.12.2002.

152 Maanpuolustaja no. 2/2006.
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Tässä yhteydessä on syytä todeta, että Sotavahinkosäätiö on tukenut MPKL:n toimintaa merkittävästi

vuosittain alkaen vuodesta 2009.

Apurahat

Toiminta-apurahoja myönnettiin killoille liiton pysyväisohjeen mukaan nimenomaan toiminnallisiin 

tarkoituksiin korkeintaan liiton vuosibudjetin mukainen kokonaismäärä. Apurahan myöntämisen 

perustana ovat tietenkin liiton säännöt, tarkemmin 2§ ja sen kolmas momentti. Sen mukaan 

anomuksesta tuli ilmetä apurahan anoja, käyttötarkoitus, anottava summa, arvioitu kuluerittely ja 

liitteeksi vielä kopio killan hallituksen päätöksestä hakea apurahaa. Kuten jo aiemmin tuli ilmi, niin 

apurahan edellytyksenä oli liitolle toimitettu toimintalomake edelliseltä vuodelta, maksettu 

jäsenmaksu ja aikaisemmin myönnetyistä apurahoista tehty selvitys.153

Apurahoihin liittyi vuonna 2000 perustettu säätiö. Taustalla oli puheenjohtaja Erkko Kajander. Hän 

esitti liittohallituksen esityksen liittovaltuustolle. Käydyn keskustelun jälkeen Maanpuolustuskiltojen

liitto ry:n liittokokous päätti Maanpuolustuskiltojen Säätiö -nimisen elimen perustamisesta. 

Maanpuolustuskiltojen liitto ry:n juhlavuoden rahastosta päätettiin siirtää säätiön peruspääomaksi 

150 000 markkaa ja käyttöpääomaksi 850 000 markkaa. Liittokokous hyväksyi säädekirjan ja 

säätiölle laaditut säännöt.154 

Kajanderin ajatus eteni ja liittokokouksen päätöksen mukaisesti perustettiin Maanpuolustuskiltojen 

säätiö. Patentti- ja rekisterihallitus antoi elokuussa 2000 luvan säätiön perustamiseen ja vahvisti 

säätiön säännöt. Säätiön tarkoituksena on kasvattaa maanpuolustustahtoa, levittää 

maanpuolustustietoutta, edistää maanpuolustusharrastusta sekä tukea taloudellisesti 

Maanpuolustuskiltojen liitto ry:n jäsenjärjestöjä ja kiltapiirejä niiden vapaaehtoisessa 

maanpuolustustyössä. Säätiön valtuuskuntana toimii MPKL:n liittohallitus. Ensimmäisen 

valtuuskunnan puheenjohtajana oli Erkko Kajander ja varapuheenjohtajaksi valittiin Kari Kallonen. 

Säätiön valtuuskuntaan kuuluivat Kai Ahotupa, Juhani Hannila, Timo Huttunen, Heikki Lahtela, 

Pauli Mikkola, Matti Mikkonen, Antti Paajanen ja Outi Siltaniemi. Säätiön valtuuskunnan sihteeriksi

valittiin Jarmo Merinen. Valtuuskunnan valitsema säätiön hallitus oli seuraava: puheenjohtajana 

toimitusjohtaja Erkki Inkinen, varapuheenjohtajana toimitusjohtaja Juhani Salminen ja jäseninä 

pankinjohtaja Pekka Kantanen, Suomen Pankin johtokunnan jäsen Matti Louekoski ja 

153 Pysyväisohje toiminta-apurahan myöntämisestä killoille. Ohje oli voimassa vuodesta 2004 lähtien.

154 Maanpuolustuskiltojen liiton liittokokouspöytäkirja 15.4. 2000.
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varatoimitusjohtaja Veikko Ylitalo. Hallitus on valinnut keskuudestaan puheenjohtajaksi Erkki 

Inkisen ja varapuheenjohtajaksi Juhani Salmisen.155

Säätiön hallitukseksessa oli monia entisiä liiton valtuuston puheenjohtajia, esimerkiksi vuonna 2009 

hallitus oli:  puheenjohtaja kauppaneuvos Heikki Timonen, varapuheenjohtaja varatoimitusjohtaja 

Veikko Ylitalo sekä jäseninä vakuutusneuvos Harri Kainulainen, ministeri Matti Louekoski ja 

toimitusjohtaja Peter Fagernäs. Säätiön asiamiehenä toimi pankinjohtaja Esa Rahkonen. 

Yksityiskohtana voi mainita, että säätiö tuki Pohjoismaisille kiltapäivien osallistujia maksamalla 

osallistumismaksuja yhteensä 9 000 euroa. Tämä oli hyvin merkittävä tukimuoto. Muutamaa vuotta 

myöhemmin säätiön hallitus oli hieman uusiutunut:  puheenjohtajana toimi  teollisuusneuvos Erkko 

Kajander, varapuheenjohtajana varatoimitusjohtaja Veikko Ylitalo sekä jäseninä vakuutusneuvos 

Harri Kainulainen, ministeri Matti Louekoski ja hallituksen puheenjohtaja Peter Fagernäs. Säätiön 

asiamiehenä on ollut kauppaneuvos Arto Arvonen. 156

Maanpuolustusjuhlat 

Maanpuolustusjuhlat ovat liiton näkyvyyden kannalta yksi tärkeimmistä toiminnoista.  Juhlista on 

muodostunut tärkeä perinne, joka jatkuu edelleen. Liitto oli jo 1970-luvun puolivälissä omaksunut 

linjauksen, jonka mukaan tapahtuman valmistelut ovat pääasiassa alueellisia. Lisäksi juhlan 

ajankohta on yleensä ollut marraskuu.157 Edellä on jo käynyt ilmi, että liittovaltuuston puheenjohtajan

tehtävä oli paljolti edustuksellista. Siksi maanpuolustusjuhlien juhlapuhe oli usein annettu 

liittovaltuuston puheenjohtajan vastuulle.

Vuonna 1994 maanpuolustusjuhlaa vietettiin sunnuntaina 20.marraskuuta 1994. Juhla toteutettiin 

yhteistoiminnassa Päijät-Hämeen kiltapiirin kanssa. Juhlapaikaksi oli valittu Lahden konserttitalo. 

Yleisöä oli paikalle saapunut noin 500 henkeä. Hämeen lääninhallituksen tervehdyksen juhlaan toi 

pelastustarkastaja Reko Koivula. Lahden kaupungin tervehdyksen esitti kaupunginhallituksen 

puheenjohtaja Heikki Vierumäki. Puolustusvoimien tervehdyksen juhlaan toi kenraaliluutnantti Ilkka

Ranta. Juhlapuheen piti Suomen Pankin johtokunnan jäsen Harri Holkeri.158 

155 Maanpuolustuskiltojen liiton toimintakertomus vuodelta 2000.

156 Maanpuolustuskiltojen liiton toimintakertomukset vuosilta 2009 ja 2012.

157 Elomaa 1993, s. 146.

158 Maanpuolustuskiltojen liiton toimintakertomus vuodelta 1994.
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Juhlassa esiintyivät Päijät-Hämeen konservatorion puhallinorkesteri johtajanaan lehtori Hannu 

Lehtonen, balettikoulu Ståhlbergin ryhmä, Lahden musiikkiluokkien kuoro opettaja Yrjö Leppäsen 

johdolla sekä Lahden piirin Sotaveteraanikuoro musiikkineuvos Kalevi Niemen johdolla. Juhla 

päättyi Maanpuolustuskiltojen liiton puheenjohtajan Pentti Kivisen päätössanoihin ja yhteisesti 

laulettuun Maamme-lauluun. Juhlan jälkeen oli Lahden kaupunki järjestänyt kutsuvieraille 

vastaanoton kaupungintalossa.159

Vuonna 1995 maanpuolustusjuhla järjestettiin Jyväskylässä, tarkemmin yliopiston juhlasalissa. 

Juhlapuheen piti kenraalimajuri Seppo Räisänen. Maanpuolustusmitalitoimikunnan puheenjohtaja 

kenraaliluutnantti R. W. Stewen jakoi kuusi maanpuolustusmitalia kultaisin miekoin. Mitalin saivat 

Oulun läänin maaherra Eino Siuruainen, Sotilaskotiliiton puheenjohtaja Kaija Vesala, 

kenraaliluutnantti Ilkka Ilmola, eversti Martti Olanterä, Reservin Aliupseerien liiton 2. 

varapuheenjohtaja Veikko Hakala sekä Maanpuolustuskiltojen liiton toiminnanjohtaja Jarmo 

Merinen.

Juhlan tervehdyssanat esitti Keski-Suomen kiltapiirin puheenjohtaja Yrjö Hokkanen. Juhlassa 

esittivät tervehdyksen kenraaliluutnantti Heikki Koskelo (puolustusvoimat), maaherra Kalevi Kivistö

(Keski-Suomen lääni) sekä varatuomari Markku Lumio (Jyväskylän kaupunki). Juhlassa esiintyivät 

Ilmavoimien Soittokunta, Palokan Pikkupelimannit johtajana Erkki Hiekkavirta, Jyväskylän 

Sotaveteraanikuoro johtajana dir.mus. Erik Glan sekä Kolmekuutoset -lapsikuoro johtajana Liisa 

Räsänen. Juhlan päätössanat esitti liiton puheenjohtaja Pentti Kivinen. Juhlaan osallistui noin 500 

henkilöä.160

Vuotta myöhemmin juhlapaikaksi valittiin Mikkelin konsertti- ja kongressitalo Mikael. Juhlapuheen 

piti silloinen Suomen Pankin johtokunnan jäsen sekä MPKL:n liittovaltuuston puheenjohtaja Matti 

Louekoski. Maanpuolustusmitalitoimikunnan puheenjohtaja kenraaliluutnantti R. W. Stewen jakoi 

maanpuolustusmitalit. Mitalin saivat puheenjohtaja Pekka Selin, toiminnanjohtaja Pekka Lyly, 1. 

varapuheenjohtaja Erkko Kajander, eversti Olli Nepponen ja puolustusministeri Anneli Taina. 

Puolustusministeri oli estynyt saapumasta. Tervehdyssanat juhlassa esitti dosentti Kyösti Väänänen. 

Juhlassa esittivät tervehdyksen kenraaliluutnantti Ilkka Ilmola (puolustusvoimat), maaherra J. Juhani 

Kortesalmi (Mikkelin lääni) sekä kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Matti Vanhanen (Mikkelin 

kaupunki). Juhlassa esiintyivät Savon Sotilassoittokunta johtajanaan musiikkiyliluutnantti Jyrki 

Koskinen, taiteilija Aira Ihalainen sekä lapsista koostunut lauluryhmä.

159 Maanpuolustuskiltojen liiton toimintakertomus vuodelta 1994.

160 Maanpuolustuskiltojen liiton toimintakertomus vuodelta 1995.
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Mikkelin Mieslaulajat johtajanaan Jari Metsola. Juhlan päätössanat esitti puheenjohtaja Pentti 

Kivinen. Juhlaan osallistui noin 400 henkilöä.161

Vuonna 1997 Liiton valtakunnallista maanpuolustusjuhlaa vietettiin Hämeenlinnassa Kaurialan 

yläasteen juhlasalissa. Juhlapuheen piti Läntisen Maanpuolustusalueen komentaja, kenraaliluutnantti 

Ilkka Ranta. Maanpuolustusmitalitoimikunnan puheenjohtaja kenraaliluutnantti R. W. Stewen jakoi 

maanpuolustusmitalit. Mitalin sai mm. liiton 2. varapuheenjohtaja Jorma Mikkonen. Tervehdyssanat 

juhlassa esitti Etelä-Hämeen kiltapiirin puheenjohtaja Ilmo Luhtinen. Juhlassa esittivät tervehdyksen,

maaherra Tuula Linnainmaa (Etelä-Suomen lääni) sekä kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Harri 

Lintumäki (Hämeenlinnan kaupunki). Juhlassa esiintyivät Panssarisoittokunta johtajana 

musiikkikapteeni Heikki Saariaho, taiteilija Sinikka Seppälä, Hämeenlinnan Musiikkiopiston 

nuorisokuoro johtajanaan Ismo Savimäki, Kanta-Hämeen Veteraanikuoro johtajana 

musiikkieverstiluutnantti Tapio Tsokkinen. Juhlan päätössanat esitti puheenjohtaja Pentti Kivinen. 

Juhlaan osallistui noin 300 henkilöä.162

Liiton valtakunnallista maanpuolustusjuhlaa vietettiin Kuopion yliopiston Snellmania -rakennuksen 

juhlasalissa marraskuussa 1998. Juhlapuheen piti Suomen Pankin johtokunnan jäsen, MPKL:n 

liittovaltuuston puheenjohtaja Matti Louekoski. Tilaisuudessa esiintyivät Karjalan Sotilassoittokunta,

johtajana musiikkiyliluutnantti Juha Tiensuu, Lotta ja Karoliina  Koponen (viulu ja piano) sekä 

Kultaisen harmonikan taitajat Pasi Horttanainen ja Timo Sormunen. Tervehdyssanat esitti Pohjois-

Savon kiltapiirin puheenjohtaja Esko Luostarinen. Juhlaan toivat tervehdyksen myös Kuopion 

sotilasläänin komentaja, eversti Pentti Hämäläinen sekä Kuopion kaupunginhallituksen 

puheenjohtaja, pankinjohtaja Pekka Kantanen. Tilaisuudessa jaettiin Maanpuolustusmitaleita 

mitalitoimikunnan puheenjohtajan, kenraaliluutnantti R. W. Stewenin johdolla. Juhlaan osallistui 

noin 250 henkilöä.163 

Vuonna 1999 liiton valtakunnallinen maanpuolustusjuhla pidettiin 14. marraskuuta Turussa 

Klassikon koulun juhlasalissa. Juhlapuheen piti kenraali Jaakko Valtanen. Länsi-Suomen 

lääninhallituksen tervehdyksen esitti osastopäällikkö Juhani Karhulahti ja Turun ja Porin 

sotilasläänin tervehdyksen toi läänin esikuntapäällikkö, eversti Risto Hurme. Arkkipiispa Jukka 

Paarma oli lähettänyt juhlaan kirjallisen tervehdyksen. Avajaissanat lausui Varsinais-Suomen 

kiltapiirin puheenjohtaja Toivo Veriö ja päätössanat liiton puheenjohtaja Erkko Kajander. Juhlassa 

161 Maanpuolustuskiltojen liiton toimintakertomus vuodelta 1996.

162 Maanpuolustuskiltojen liiton toimintakertomus vuodelta 1997.

163 Maanpuolustuskiltojen liitto ry:n toimintakertomus vuodelta 1998.
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jaettiin maanpuolustusmitaleita kultaisin miekoin. Liiton ehdottamina mitalin saivat liittovaltuuston 

puheenjohtaja Matti Louekoski ja Porin Rykmentin-Porin Prikaatin Killan puheenjohtaja Mauno 

Harju. Mitalit jakoi mitalitoimikunnan puheenjohtaja, kenraaliluutnantti R W Stewen. Juhlassa 

esiintyivät Laivaston Soittokunta johtajanaan musiikkiyliluutnantti Timo Kotilainen, dir.mus., 

kanttori  Eeva Paajasen lauluesitystä säesti diplomipianisti Anni Helling ja Turun 

Sotaveteraanilaulajia johti Pekka Salminen. Juhlan juonsi Mikael Miikkola. Juhlaan osallistui noin 

300 osanottajaa.164

Maanpuolustusjuhlaperinne jatkui myös uudella vuosituhannella. 2000-luvun ensimmäinen liiton 

valtakunnallinen maanpuolustusjuhla pidettiin marraskuussa Tampereen yliopiston juhlasalissa. 

Juhlapuheen piti Läntisen maanpuolustusalueen komentaja, kenraaliluutnantti Jussi Hautamäki. 

Tampereen kaupungin tervehdyksen esitti apulaiskaupunginjohtaja Esa Kotilahti. Avaussanat lausui 

Pirkanmaan kiltapiirin puheenjohtaja Kari Turpeinen ja päätössanat liiton puheenjohtaja Erkko 

Kajander.165

Juhlassa jaettiin maanpuolustusmitaleja kultaisin miekoin. Liiton ehdottamana mitalin sai Seppo 

Savontaus Tampereelta. Mitalit jakoi Maanpuolustusmitalitoimikunnan  puheenjohtaja, 

kenraaliluutnantti R. W. Stewen. Juhlassa esiintyivät Ilmavoimien Soittokunta johtajanaan 

musiikkimajuri Pekka Kajander. Juhlaan osallistui 260 henkilöä.166

Vuoden 2001 maanpuolustusjuhla oli Haminassa, RUK:n Maneesissa 18.11.2001. Konsertti 

järjestettiin yhteistoiminnassa Kymen Jääkäripataljoonan Killan kanssa. Haminan Soittokunta 

johtajanaan kapteeni Juhani Leinonen esitti 14 musiikkiesitystä. Juhlakonsertin avaussanat esitti 

Kymen Jääkäripataljoonan Killan puheenjohtaja Aimo Kiukas, maanpuolustusmitalitoimikunnan 

puheenjohtaja, kenraaliluutnantti  R. W. Stewen jakoi toimikunnan myöntämät numeroidut 

maanpuolustusmitalit miekkojen kera ja juhlan päätössanat lausui liiton puheenjohtaja Erkko 

Kajander. Juhlaan osallistui yli 500 henkilöä.167

Liiton valtakunnallinen maanpuolustusjuhla järjestettiin yhteistoiminnassa Päijät-Hämeen kiltapiirin 

kanssa Lahden konserttitalossa marraskuussa 2002. Juhlapuheen piti MPKL:n liittovaltuuston 

puheenjohtaja Peter Fagernäs, Puolustusvoimien tervehdyksen toi Läntisen maanpuolustusalueen 

164 Maanpuolustuskiltojen liitto ry:n toimintakertomus vuodelta 1999.

165 Maanpuolustuskiltojen liitto ry:n toimintakertomus vuodelta 2000.

166 Maanpuolustuskiltojen liitto ry:n toimintakertomus vuodelta 2000.

167 Maanpuolustuskiltojen liitto ry:n toimintakertomus vuodelta 2001.
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komentaja, kenraaliluutnantti Kari Rimpi ja Lahden kaupungin tervehdyksen esitti 

kaupunginhallituksen puheenjohtaja Matti Kataja. Avaussanat lausui kiltapiirin puheenjohtaja Jouko 

Mäntykallio ja päätössanat liiton puheenjohtaja Erkko Kajander. Juhlassa jaettiin 

maanpuolustusmitaleita kultaisin miekoin. Liiton ehdottamina mitalin saivat Raimo Moilanen ja 

Heikki Tiilikainen. Mitalit jakoi Maanpuolustusmitalitoimikunnan puheenjohtaja, kenraaliluutnantti 

evp R.W. Stewen. Juhlassa esiintyivät Kouvolan Varuskuntasoittokunnan Kiltasoittokunta, Sinisilmä

lauluyhtye ja Lahden Mieskuoro. Juhlaan osallistui noin 400 henkilöä.168

Vuonna 2003 liiton valtakunnallinen maanpuolustusjuhla järjestettiin Seinäjoen Sotilaspiirin Killan 

kanssa Seinäjoella 16. marraskuuta.2003. Juhlapuheen piti Peter Fagernäs, Puolustusvoimien 

tervehdyksen toi Vaasan sotilasläänin komentaja, eversti Jorma Jokisalo ja Seinäjoen kaupungin 

tervehdyksen esitti kaupunginjohtaja Mikko Pukkinen. Avaussanat lausui Seinäjoen Sotilaspiirin 

Killan puheenjohtaja Raimo Ristilä ja päätössanat liittohallituksen puheenjohtaja Erkko Kajander. 

Juhlassa esiintyivät Pohjanmaan Sotilassoittokunta, Etelä-Pohjanmaan Poliisilaulajat ja sellistit Juuli 

Ilmonen ja Johanna Tarkkanen. Juhlaan osallistui noin 200 henkilöä.169

Vuonna 2004 Liiton valtakunnallinen maanpuolustusjuhla järjestettiin yhteistoiminnassa Keski-

Suomen kiltapiirin kanssa Jyväskylä Paviljongissa Jyväskylässä 21.marraskuuta 2004. Juhlapuheen 

piti kenraalimajuri Ahti Vartiainen, Puolustusvoimien tervehdyksen toi Keski-Suomen sotilasläänin 

komentaja, eversti Timo Lehtonen, Jyväskylän kaupungin tervehdyksen esitti kaupunginhallituksen 

puheenjohtaja Erkki Ikonen. Avaussanat lausui kiltapiirin puheenjohtaja Jouni Reinikainen ja 

päätössanat liittohallituksen puheenjohtaja Erkko Kajander. Juhlassa esiintyivät Ilmavoimien 

Soittokunta, Centin Wirkut, Tanssiryhmä Kaakkurit ja Suomen Laululeijonat. Juhlaan osallistui 264 

henkilöä.170

Vuonna 2005 maanpuolustusjuhlaa ei järjestetty. Maanpuolustusjuhlan sijasta liittovaltuuston jäsenet 

osallistuivat Madetoja-salissa kolmen sotilassoittokunnan konserttiin 

Seuraavana vuonna maanpuolustusjuhla pidettiin Joensuussa, yliopiston Carelia -salissa. Vuonna 2007 

maanpuolustusjuhla oli Lappeenrannassa, Maasotakoulun Vöyrin salissa. Juhlan ohjelma oli perinteinen 

ja aikaisempien vuosien kaltainen puheineen ja musiikkiesityksineen. Juhlapuheen piti valtioneuvos Riitta

Uosukainen.171 

168 Maanpuolustuskiltojen liitto ry:n toimintakertomus vuodelta 2002.

169 Maanpuolustuskiltojen liitto ry:n toimintakertomus vuodelta 2003.

170 Maanpuolustuskiltojen liitto ry:n toimintakertomus vuodelta 2004.

171 Maanpuolustuskiltojen liitto ry:n toimintakertomus vuodelta 2007.
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Tämän juhlan osalta voi todeta, etteivät päätössanat aina olleet pelkkää sanahelinää. Puheessaan 

liiton puheenjohtaja Kajander otti esiin MPKL:n esityksen maakuntajoukkokilloista. Ne olisivat 

luonnollinen, tuleva osa liiton toimintaa. Olihan kiltatoiminta lähtenyt liikkeelle joukko-osastoista ja 

aselajeista. Ehdotus ei koskenut ainoastaan sitä, että maakuntajoukkokillan kiltalaiset olisivat 

maakuntajoukkoon sijoitetut reserviläiset, vaan myös ympärillä asuva väestö. Kajanderin mukaan oli 

monia omaehtoisia toimintoja, joita maakuntajoukkokillat voisivat tehdä ja järjestää. Näin saitaisiin 

turvallisuudesta ja kokonaismaanpuolustuksesta koko kansan asia, ikään, sukupuoleen ja 

sotilasarvoon katsomatta.172

Kajander käsitteli myös maanpuolustustahtoa ja samalla liiton tulevaisuutta. Paljon puhuttu 

maanpuolustustahto oli korkealla, mutta mikä on tilanne 20-30 vuoden kuluttua? Tuolloin 

sotaveteraanit ovat poissa, yleinen asevelvollisuus ainakin supistunut, joukko-osastoja lakkautettu ja 

niin edelleen. Kajander totesi puolustusvoimien kuvaavan maanpuolustustahtoa kolmen T:n 

kolmiossa. Kärjessä on teknologia eli puolustusmateriaali. Keskellä on taito eli miten materiaalia 

käytetään. Kolmas ja kolmion kantana on tahto. Ilman tahtoa ei ole taitoa emmekä me ilman tahtoa 

tarvitse teknologiaa. Maanpuolustustahto ja turvallisuustahto on niin tärkeä asia, että siitä on 

pidettävä huolta yli kaiken. Tätä työtä MPKL osaltaan tekee. Tavoite on, että kansalaiset jo nuorena 

ymmärtäisivät maanpuolustustahdon ja turvallisuustahdon merkityksen ja että ne muodostaisivat 

kiinteän osan elämää myös tulevaisuudessa.173

Vuoden 2008  maanpuolustusjuhla oli Porin Lyseon Lyseosalissa. Juhlassa jaettiin kaksi 

Maanpuolustusmitalia miekkojen kera. Juhlan ohjelma oli entisen kaltainen. Tervehdyssanat lausui 

Sampsa Kataja, Porin kaupunginvaltuuston puheenjohtaja. Konserttiesitykseen sisältyi Satakunnan 

Sotilassoittokunnan musiikki.174

Vuonna 2009 liittovaltuuston syyskokous pidettiin Turun Akatemiatalossa. Kokouksen jälkeen 

pidettiin maanpuolustusjuhla Turun Akatemiatalossa. Juhlassa jaettiin kaksi Maanpuolustusmitalia 

miekkojen kera.175 Vuotta myöhemmin maanpuolustusjuhla pidettiin Lahden Felix Krohn -salissa. 

Juhlassa jaettiin kolme Maanpuolustusmitalia miekkojen kera.176

172 Erkko Kajanderin puhe vuoden 2006 maanpuolustusjuhlassa.

173 Erkko Kajanderin puhe vuoden 2006 maanpuolustusjuhlassa.

174 Maanpuolustuskiltojen liitto ry:n toimintakertomus vuodelta 2008.

175 Maanpuolustuskiltojen liitto ry:n toimintakertomus vuodelta 2009.

176 Maanpuolustuskiltojen liitto ry:n toimintakertomus vuodelta 2010.
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Vuonna 2011 valtakunnallinen maanpuolustusjuhla pidettiin Vaasan kaupungintalolla.177

Marraskuussa 2012 liiton valtakunnallinen maanpuolustusjuhla pidettiin Joensuun yliopiston 

Careliasalissa. Juhlassa jaettiin jälleen kolme Maanpuolustusmitalia miekkojen kera. Juhlan 

paikallisina järjestäjinä toimivat Karjalan Poikien Kilta ry ja Pohjois-Karjalan Prikaatin Kilta ry.178

Vuonna 2013 Maanpuolustuskiltojen liitto, Maanpuolustusnaisten Liitto, Reserviläisliitto, 

Reserviupseeriliitto ja Reserviläisurheiluliitto järjestivät ensimmäisen kerran liittojen yhteisen kokous- ja 

juhlaviikonlopun. Tapahtuma järjestettiin nimellä Terwasoutu 2013.

Järjestöt pitivät hallitustensa kokoukset perjantaina 22.11. Kokousten jälkeen oli Oulun kaupungin 

vastaanotto. Lauantaina järjestöt pitivät valtuustojen kokouksia ja syyskokouksiaan.

Liittojen valtakunnallinen maanpuolustusjuhla pidettiin iltapäivällä Oulun Rauhanyhdistyksen 

juhlasalissa. Juhlapuheen piti puolustusministeri Carl Haglund.

Esimerkkejä killoista

Tässä luvussa tarkastellaan kiltapiirejä ja erillisiä kiltoja. On selvää, ettei kaikkia jäsenkiltoja voi 

tässä yhteydessä käsitellä. Jäsenkiltaluettelo on liitteessä 2.

Kiltoja voi jakaa ryhmiin monin tavoin, kuten aselajeittain. Joukko-osastokilta voidaan määritellä 

Kaartin Jääkärirykmentin Kilta ry:n puheenjohtajan Rauno Loukkolan sanoin vuodelta 2007: ”Hyvin 

toimivan joukko-osastokillan toiminta-ajatus on kirkas. Sen olemassaolon tarkoitus on tukea oman 

joukko-osaston päivittäistä toimintaa ja siellä palvelevia varusmiehiä. Kilta ylläpitää ja tekee 

tunnetuksi joukko-osastonsa perinteitä sekä ylläpitää ja edistää maanpuolustushenkeä alueellaan”.179

Lyhyesti voi todeta, että lähes kaikille aselajeille on muotoutunut oma kiltansa. Osa aselajikilloista 

on hyvin pieniä, kuten Asevarikko –kilta, siihen kuuluu ainoastaan Kuopion Asevarikon kilta. 

Ilmavoimien puolustushaarassa on useita kiltoja. Ilmavoimien Kiltaliitto ry:n jäseniä ovat puolestaan:

Helikopterikilta ry, Ilmasotakoulun kilta ry, Ilmavoimien Soittokunnan Tukiyhdistys ry, Ilmavoimien

Viestikilta ry, Karjalan Lennoston Kilta ry, Kymenlaakson Ilmakilta ry, Lentosotakoulun Kilta ry, 

Lentotekniikan Kilta ry, Lentovarikon kilta ry. 

177 Maanpuolustuskiltojen liitto ry:n toimintakertomus vuodelta 2011.

178 Maanpuolustuskiltojen liitto ry:n toimintakertomus vuodelta 2012.

179 Maanpuolustaja no. 1/2007.
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Kenttätykistön kiltoja on paljon, aselajin kiltoihin kuuluvat: Etelä-Pohjanmaan Kenttätykistökilta ry, 

Jääkäritykistön Kilta ry, Kankaanpään Seudun Tykistökilta ry, Lahden Seudun tykistökilta ry,  

Mittamies- ja Topografikilta ry, Pohjois-Suomen Tykkimieskilta ry, Riihimäen Seudun Tykistökilta 

ry, Tampereen Seudun Tykistökilta ry, Tykistöprikaatin Kilta ry:n alaosastoja ovat Rauman Seudun 

Tykistökilta, Turun Seudun Tykistökilta ja Vammalan Seudun Tykistökilta. Samoin Pohjois-Suomen

Tykkimieskilta ry:llä on useita alaosastoja Kainuussa, Kemi-Torniossa, Nivalassa ja Rovaniemellä. 

Aselajikiltoja on siten useita. Seuraavilla aselajeilla on MPKL:ssa edustus: Jalkaväki, 

Lääkintähuolto, Merivartiosto, Merivoimat, Miinanraivaus, Pioneeri, 

Rajavartiosto, Rannikkotykistö,  Ratsuväki,  Soittokunta, Sotilaspoliisi, Sääala, Tiedotus ja  Viesti.

Seuraavassa on esitelty lyhyesti muutamaa kiltaa, ne edustavat niin aselajia kuin muitakin kiltoja. 

Tykistöprikaatin Kilta ry koostuu neljästä paikallisosastosta, jotka ovat: Porin Seudun Tykistökilta, 

Rauman Seudun Tykistökilta, Turun Seudun Tykistökilta ja Vammalan Seudun Tykistökilta.  Sekä 

neljästä jäsenyhdistyksestä, jotka ovat: Etelä-Pohjanmaan Tykistökilta ry, Kankaanpään Seudun 

Tykistökilta ry, Tampereen Seudun Tykistökilta ry sekä Mittamies- ja Topografikilta ry, jolla on 

omat alaosastonsa.180

Etelä-Suomen kiltapiirin eli entisen Helsingin kiltapiirin toiminta-alueena on Etelä-Suomen 

sotilasläänin alue. Kiltapiirin tarkoituksena on toimia alueellaan Maanpuolustuskiltojen liitto ry:n 

jäsenjärjestöjen ja niiden paikallisosastojen yhteistyöelimenä. Alueella toimi vuonna  2011 tarkalleen

42 MPKL:n jäsenkiltaa, joissa on yhteensä noin 4 000 jäsentä. Kiltapiirin tehtävä on pitää yhteyttä 

alueellaan toimiviin vapaaehtoista maanpuolustustyötä tekeviin vastaaviin järjestöihin sekä piirin 

jäsenkiltoihin. Tärkeää on myös yhteydenpito Etelä-Suomen sotilaslääniin ja aluetoimistoihin, 

joukko-osastoihin sekä viranomaisiin. Kiltapiiri voi sääntöjensä mukaan järjestää tilaisuuksia 

ampuma-aseiden käytön harjoittamiseen, toimittaa ja julkaista painotuotteita sekä järjestää 

juhla-,kokous-, esitelmä-, keskustelu-, retkeily- ja tutustumistilaisuuksia sekä muita vastaavia 

tilaisuuksia ja arpajaisia asianomaisen luvan saatuaan. Kiltapiiri tukee toiminnallaan vapaaehtoista 

maanpuolustustyötä tekeviä jäsenkiltoja järjestämällä tapahtumia sekä avustamalla tapahtumiin 

osallistumista.181

180 http://www.tykistoprikaatinkilta.fi/

181 http://www.mpkl.fi/mpkl/mpklweb.nsf/sp?open&cid=content5BCE79-
46&template=kiltaSivupohja&mpklnf=Maanpuolustuskiltojen%20liitto\Navi\J%C3%A4senyhdistykset%20ja
%20kiltapiirit&mpklnfa=o
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Karjalan Poikien Kilta ry on pohjoiskarjalaisten maanpuolustusjärjestöjen yhteinen kattojärjestö. 

Kilta vastaa kiltapiiriä ja se kuuluu jäsenenä Maanpuolustuskiltojen liittoon. 

KPK oli perustettu syyskuussa 1956. On mielenkiintoista, että se merkittiin yhdistysrekisteriin vasta 

12. syyskuuta 1989. Rekisteröinti tuli ajankohtaiseksi, jotta kilta voi omistaa omaisuutta, järjestää 

arpajaisia yms. käytännön toimia varten. Oman lipun kilta sai 40-vuotisjuhlassa syyskuussa 1996. 

Karjalan Poikien Killassa on nykyisin jäsenenä 30 maanpuolustusjärjestöä, joilla kullakin on 

kokouksessa yksi ääni. Killan toimintaa johtaa puheenjohtaja sekä kaksi varapuheenjohtajaa ja 8-12 

hallituksen jäsentä. Jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan, puheenjohtajisto joka vuosi. 

Jäsenistö on jaettu ryhmiin, jotka valitsevat keskuudestaan hallituksen jäsenen. Näin hallituksessa 

ovat aina edustettuina erityyppiset maanpuolustusjärjestöt.182

Kymenlaaksossa paikallinen maakuntajoukko perusti kiltaosaston, joka liittyi joukko-osastokiltaan. 

Tämä maakuntajoukko-osasto hyödynsi pääkillan olemassa olevia rakenteita muun muassa 

talousasioissaan. Joulukuun puolivälissä perustettiin uusi kilta, Pohjois-Pohjanmaan 

Maakuntajoukkojen Kilta. Koska perustajajäsenet on sijoitettu

niin monipuolisiin koulutushaaroihin, he kokivat, ettei alueelta löytynyt

sopivaa joukko-osastokiltaa. Pohjois-Suomen Kiltapiiri ja liitto avustivat uuden

killan perustamisessa. Kymenlaakson maakuntajoukko-osasto on pääkiltansa

kautta liiton jäsen ja Pohjois-Pohjanmaan Maakuntajoukkojen Kilta

on anonut liiton jäsenyyttä. Molemmat hyödyntävät MPKL:n monipuolisia palveluja.183

Pohjois-Pohjanmaalla koettiin, että kilta oli ainut mahdollisuus yhteyksien säilymiseen ja ystävyyden

ylläpitoon sen jälkeen, kun sitoumusajan umpeuduttua sijoitetaan uusiin tehtäviin. Mitä muuta 

maakuntajoukkokilta tekee? Se tukee jäsentensä fyysisen kunnon ja henkisen hyvinvoinnin 

ylläpitävää ja kehittävää toimintaa ja harjoittaa koulutusta, jolla tuetaan 

jäsenistönkansalaisvalmiuksia ja johtamistaitoa. Tärkeää on myös maanpuolustusperinteiden ja 

historiallisten muistojen vaaliminen, yhteistyön kehittäminen muiden maanpuolustusjärjestöjen

kanssa sekä pyrkimys kasvattaa ja ylläpitää maanpuolustustahtoa omalla toiminta-alueella. 

Toimintansa kilta pyrki ulottamaan mahdollisimman laajoihin kansalaispiireihin sukupuoleen, ikään 

tai sotilas- ja siviiliarvoihin katsomatta.184

182 http://www.kpkry.fi/esittely.htm

183 Maanpuolustaja no. 1/2010.

184 Maanpuolustaja no. 1/2010.
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Varsinais-Suomen Kiltapiirin jo vakiintunein ja tunnetuin toimintamuoto on järjestää Kenraalintie-

marssi. Esimerkiksi vuonna 2011 se pidettiin 16. huhtikuuta Turussa, Kakskerran saarella. 

Marssireitit ovat 25, 18 ja 10 kilometriä. Kenraalintie-marssin tarkoituksena on edistää 

kaikenikäisten marssi- ja liikuntaharrastusta ja kannustaa kuntoilemaan. Marssi ei ole kilpailu eikä 

osallistujille mitata aikaa.185

Eri aselajikillat ovat järjestäneet erilaista yhteistoimintaa. Esimerkiksi vuonna 2012 Uudenmaan 

Viestikilta järjesti yhdessä Viestiupseeriyhdistyksen, Helsingin Reserviupseeripiirin viestiosaston ja 

Lohjan Seudun Reservialiupseerien kanssa ensimmäisen kerran kaikille viestialan maanpuolustajille 

avoimet Viestimiespäivät. Tapahtuman suojelijana oli maavoimien viestitarkastaja, eversti Juha 

Mattila ja tapahtumaa isännöi Suomenlahden Meripuolustusalue. Tarkoituksena oli koota samaan 

tapahtumaan viestialan toimijat niin vapaaehtoisen maanpuolustuksenpiiristä kuin ammatillisestikin 

toimivat. Avajaisissa Mattila antoi katsauksen viestialan ajankohtaisiin asioihin. Hän painotti 

vapaaehtoisen maanpuolustustyön merkitystä ja kiltojen roolia viestikoulutuksen järjestäjänä nyt ja 

tulevaisuudessa.186

Ensimmäisen päivän kohokohta oli rastiratakilpailu, jossa opeteltiin puhelinkalustoa,

sanomalaitteita ja radiokalustoa sekä viestin välittämistä koko ketjunläpi. Voittajaksi selviytyi Etelä-

Hämeen ja Pirkanmaan Viestikiltojen yhdistetty joukkue, mutta leikkimielisen kilpailun luonteeseen 

kuului, että iltajuhlassa palkittiin parhaassa syväjohtamisenhengessä kaikki osallistuneet joukkueet. 

Tapahtuman toisena päivänä tutustuttiin Porkkalan alueeseen. Viestimiespäivillä oli noin 50 

osallistujaa. Tapahtuma oli selkeä osoitus siitä, että eri järjestöihin kuuluvien viestimiesten 

osaaminen voidaan yhdistää kaikkia palvelevaksi kokonaisuudeksi. Esimerkkinä on juuri edellä 

mainittu reserviupseerien ja -aliupseerien sekä kiltalaisten yhteistyössä toteuttama rastiratakilpailu.187

185 Maanpuolustuskiltojen Liiton tiedote no. 1/2011.

186 Maanpuolustaja no. 2/2012.

187 Maanpuolustaja no. 2/2012.
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Huomionosoitukset 

Maanpuolustuskiltojen liiton toiminnassa huomionosoituksilla ja mitaleilla on ollut tärkeä sija. Liiton

ansiomerkkijärjestelmän muodostavat kilta-ansiomitali ja kiltaristit. Niiden keskeinen järjestys 

alkaen korkeimmasta on: 

Kilta-ansiomitali. Se voidaan myöntää jäsenelle, joka on ollut vähintään viidentoista vuoden ajan 

vastuullisissa tehtävissä tai muulla merkittävällä tavalla ansiokkaasti työskennellyt 

Maanpuolustuskiltojen liiton tarkoitusperien edistämiseksi. Edelleen mitali voidaan myöntää 

järjestöön kuulumattomalle Suomen kansalaisille, joka on ansiokkaasti ja pitkäaikaisesti toiminut 

maanpuolustuksen sekä liiton säännöissä ja periaateohjelmassa ilmaistujen tavoitteiden hyväksi sekä 

merkittävällä tavalla tukenut liiton työtä. Viimeksi mainitun voi päätellä koskevan taloudellista 

tukea. Mitali voitiin myöntää myös kotimaiselle yhteisölle. Kilta-ansiomitalin myöntää 

puolustusministeri Maanpuolustuskiltojen liiton esityksestä ja siitä on määrätty asetuksella.188

Hopeinen kiltaristi ja pronssinen kiltaristi on tarkoitettu MPKL:n jäsenkiltojen jäsenille sekä 

vapaaehtoista maanpuolustustyötä tekevien yhteistyöjärjestöjen jäsenille ja henkilöille. Pronssinen 

kiltaristi voidaan myöntää jäsenkillan jäsenelle, joka on vähintään neljän vuoden ajan ollut killan 

jäsen ja toiminut ansiokkaasti liiton 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 liiton tai sen jäsenkillan hyväksi. Kiltaristitoimikunnan 

esityksestä voi liiton hallitus myöntää kiltaristin maanpuolustustyötä tekevän yhteistyöjärjestön 

jäsenelle tai henkilölle, joka on erityisen ansiokkaasti toiminut MPKL:n tai sen jäsenkillan 

tarkoitusperien hyväksi tai maanpuolustuksellisten päämäärien saavuttamiseksi.189

Vuonna 1993 liiton 30-vuotisjuhlien yhteydessä päätettiin myöntää hopeisia kiltaristejä 

kunniamerkkitoimikunnan saamien valtuuksien mukaisesti. Hopeisen kiltaristin sai moni tunnettu 

henkilö. Heitä olivat muun muassa everstiluutnantti Erkki Nordberg, musiikkiyliluutnantti Raimo 

Ampuja, pelastuskomentaja Rainer Alho, valtiotieteiden tohtori Pekka Visuri, toimittaja Raimo 

Häyrinen sekä maaherra Uki Voutilainen.190 

188 Maanpuolustaja no. 7/2002.

189 Maanpuolustaja no. 7/2002.

190 Maanpuolustuskiltojen liiton liittohallituksen kokouspöytäkirja 3.11.1993.
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Maanpuolustuskiltojen liiton kiltaristit olivat verrattain tunnettuja. Todisteena voi pitää sitä, että 

Museovirasto pyysi Kansallismuseon rahakammion näyttelyä varten kilta-ansiomitalia ja kiltaristejä. 

Liittohallitus päätti, että merkit voitiin myydä Museovirastolle puoleen hintaan.191

Vuonna 1999 liitossa pohdittiin myös täysin uuden mitalin myöntämistä. Liittohallituksen 1. 

varapuheenjohtaja Kari Kallonen oli luonnostellut asiaa. Kyseessä oli ”MP –Teko” –mitali. Uuden 

mitalin saisi maanpuolustusteosta. Sen pohjana olisi pronssinen kiltaristi, mutta materiaali olisi ollut 

lyijyä, alumiinia tai messinkiä. Aikomuksena oli jopa perustaa erityinen veljeskunta mitalia varten ja 

liiton puheenjohtaja olisi sen ”suurmestari”.192 

Myöntämisen suhteen oli erikoista se, että korkeampi merkki voitiin myöntää, vaikka aiempaa ei 

olisi. Kilta-ansiomitaleja myönnetään kerran vuodessa, kiltaristejä kaksi kertaa vuodessa. Sekä killat 

että kiltapiirit voivat tehdä esityksiä mitalista ja risteistä. 193

Yleensä liiton anomukset ovat mennet hyvin ”läpi”. Elokuussa 1999 liittohallitus totesi, että 

puolustusministeri oli myöntänyt 4. kesäkuuta kaikki liittohallituksen ehdottamat 41 mitalia.194 

Edelleen vuonna 2005 todettiin, että puolustusministeri Seppo Kääriäinen on myöntänyt kaikki liiton

esittämät kilta-ansiomitalit (33 kpl). Päätettiin, että Tasavallan Presidentti Tarja Haloselle myönnetyn

kilta-ansiomitalin käyvät luovuttamassa Peter Fagernäs, Erkko Kajander, Jaana Sarajuuri ja Jarmo 

Merinen. 

Samassa kokouksessa todettiin, että liitto teki 4.6.2005 jakoon 13 kunniamerkkiehdotusta. Tasavallan

Presidentti myönsi liiton ehdotuksesta kunniamerkin yhdeksälle henkilölle.195 Siten voi todeta, ettei 

liiton ehdotukset menneet automaattisesti lävitse.

Vuonna 2002 liittohallitus asetti toimikunnan valmistelemaan sääntömuutosta kiltaristien osalta. 

Toimikunnan tarkoituksena oli tehdä tarkistus kiltaristien myöntämistä liiton jäsenjärjestöjen 

ulkopuolisille henkilöille.196

191 Maanpuolustuskiltojen liiton liittohallituksen kokouspöytäkirja 3.11.1993.

192 ”MP-teko” –mitalia koskevat suunnitelmat syksyllä 1999. 

193 Maanpuolustaja no. 7/2002.

194 Maanpuolustuskiltojen liiton liittohallituksen kokouspöytäkirja 3.8.1999.

195 Maanpuolustuskiltojen liiton hallituksen kokouspöytäkirja 30.5.2005.

196 Maanpuolustuskiltojen liiton hallituksen kokouspöytäkirja 13.12.2002.
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Huomionosoitukset ovat olleet pääosassa myös tiedotuksessa. Vuoden 2002 toimintakertomus toteaa:

”Valtakunnallisille tiedotusvälineille on lähetetty uutisia liiton tapahtumista. Eniten huomiota 

lehdistössä ovat saaneet kilta-ansiomitaleiden jako sekä liittokokouksen henkilövalinnat ja 

palkitsemiset, joista uutisen julkaisseiden lehtien yhteislevikki oli yli 1.042.000 kappaletta”.197

Kiltaristit ovat olleet myös monen aloitteen moottorina. Lokakuussa 2004 Autojoukkojen 

Kymenlaakson Kilta ry:n puheenjohtaja ehdotti MPKL:n liittohallitukselle: ”Ansioitunut kiltalainen 

tulee aikanaan palkituksi hopeisella kiltaristillä. Tällöin häneltä yleensä jää pronssinen risti 

kuleksimaan laatikoihin. Samassa perheessä voi myöhemmin olla esimerkiksi vaimo, joka tulisi 

palkita edellä mainitulla merkillä. Esitän, että MPKL voisi myöntää esityksestä merkin 

käyttöoikeuden luovutuskirjalla, joka maksaisi puolet merkin nykyisestä hinnasta. Näin saataisiin 

ylimääräisen merkin arvo säilymään ja käyttöön killassa. Kyseessä olisi kaikkien osapuolten 

hyöty.”198

 Edelleen huomionosoitusten merkityksen liitolle voi havaita esimerkiksi vuodelta 2008. Tuolloin 

Maanpuolustaja-lehdessä oli kirjoitus Jyväskylässä järjestetystä liittokokouksesta. Artikkelissa 

todettiin, että päivän asialista oli mittava, mutta ”odotetuin hetki oli tuttuun tapaan merkittävien 

huomionosoitusten julkistaminen”.  Mainittakoon, että Jyväskylässä vuoden kiltalaiseksi valittiin 

helsinkiläinen reservin majuri Viljo Lehtonen. Hän oli toiminut 40 vuotta Rannikkojääkärikillassa ja 

toiminut kiltansa hallituksessa 22 vuotta. Lehtonen muisteli, että miellyttävintä oli ollut huomata 

kiltaveljien suuri sitoutuminen työhönsä. Killassa oli mukana paljon innokkaita ja aktiivisia 

henkilöitä. Kaiken kaikkiaan Lehtosta luonnehdittiin hienoksi esimerkiksi aktiivisen kiltatyön 

tärkeydestä ja antoisuudesta.199 

Samassa vuosikokouksessa valittiin Vuoden Killaksi Pioneeriaselajin liitto. Sen puheenjohtaja, 

outokumpulainen Aimo Hattula oli tietenkin ilahtunut luotsaamansa organisaation saamasta 

tunnustuksesta monessakin mielessä. Huomionosoituksella palkittiin liitto, johon kuului 13 

jäsenyhdistystä ja samalla noteerattiin vuosien työponnistus. Sen huipentumana voitiin pitää 

Pioneerimuseon uudelleen avaamista. Pioneeriaselajien liitto perustettiin vuonna 1975 kehittämään, 

koordinoimaan ja selkeyttämään pioneerireserviläisten yhdistystoimintaa. Siitä alkoi monien 

itsenäisten pioneerikiltojen muodostuminen. Aimo Hattula itse oli perustamassa Pohjois-Karjalan 

Pioneerikiltaa vuonna 1987.200

197 Maanpuolustuskiltojen Liiton toimintakertomus vuodelta 2002.

198 Autojoukkojen Kymenlaakson Kilta ry:n puheenjohtaja Heimo Kivistön aloite 25.10.2004.

199 Maanpuolustaja no. 2/2008.

200 Maanpuolustaja no. 2/2008.
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Vuoden Kilta –kilpailu 

Maanpuolustuskiltojen liiton järjestövaliokunta esitti helmikuussa 1998, että Vuoden Kilta –kilpailu 

muutettaisiin Vuoden Kilta –tunnustukseksi. Vuoden Kilta –tunnustuksen säännöissä olisi 

peruspisteytys, jota käytettäisiin kiltoja arvioitaessa. Suuri painoarvo tulisi olemaan sellaisella 

toimintavuoden aikana tehdyllä toiminnalla, teolla tai vastaavalla, jolla kiltatoimintaa ja sen 

tunnettavuutta olisi edistetty liiton tarkoitusperien mukaisesti sekä liiton vuoden teeman 

toteuttamisella. Oma merkityksensä olisi myös killan yhdistystoiminnalla, vapaaehtoisella 

maanpuolustuskoulutuksella, sisäisellä ja ulkoisella tiedotustoiminnalla sekä liiton vuoden teeman 

toteuttamisella. Viimeksi mainitun arvioisi erilliset valitsijat. Alkukarsinta suoritettaisiin 

peruspisteytyksen avulla. Uusi järjestelmä tulisi käyttöön vuoden 1999 alusta lähtien.201

Kilta voisi saada Vuoden Kilta –tunnuksen tai kunniamaininnan vain, jos se oli ollut liiton jäsenenä 

vähintään kaksi vuotta. Tunnustus voitaisiin antaa kaksi kertaa peräkkäin ja ehdokkaat Vuoden Kilta 

–tunnustuksen saajaksi sekä kahdeksi kunniamaininnaksi tekisi liiton järjestövaliokunta. 

Valiokunnalla olisi myös oikeus käyttää apunaan asiantuntijoita. Lopullisen päätöksen valinnoista 

tekisi liittohallitus. Pisteytys oli selkeä. Killan jäsenistöstä saisi maksimissaan 10 pistettä. 

Jäsenmäärän kasvu kahdella prosentilla toisi aina yhden pisteen, mutta yli 20 prosentin 

jäsenmääräkasvusta ei saisi enää pisteitä. Killan järjestötoiminta olisi korkeimmillaan kuuden pisteen

arvoinen suoritus. Killan järjestämien tilaisuuksien yhteenlaskettu lukumäärä olisi lähtökohtana. 

Killan hallituksen kokouksia ei sentään laskettu mukaan. Sehän olisi varmasti nostanut kokousten 

määrää huomattavasti. Tilaisuuksiin laskettiin mukaan muun muassa esitelmätilaisuudet, retket, 

koulutustapahtumat sekä killan järjestämät yleisötilaisuudet tai osallistuminen niiden 

järjestämiseen.202

Killan tiedotustoiminta katsottiin suurimmillaan neljän pisteen arvoiseksi. Se oli mahdollista saada, 

jos killalla oli säännöllisesti ilmestyvä painettu lehti. Jos tiedote tai jäsenkirje ilmestyisi 

säännöllisesti, se katsottiin kahden pisteen arvoiseksi. Molemmista ei voinut saada pisteitä. 

Varmuuden vuoksi sääntöehdotukseen oli kirjoitettu: ”Lehdellä tarkoitetaan tässä yhteydessä 

pääkillan omaa lehteä, ei siis joukko-osaston lehteä, jossa killalla on oma palsta”. Perinnetoiminta 

huomioitiin maksimissaan kolmella pisteellä. Se vaati oman museon. Perinnehuone oli pisteen 

arvoinen, samoin kuin killan lippu. Kiltojen välinen kuntokilpailu toi parhaalle kuusi pistettä, toiselle

201 Maanpuolustuskiltojen liiton järjestövaliokunnan esitys 2.12.1998 Vuoden Kilta-kilpailun sääntöjen muuttamiseksi.

202 Maanpuolustuskiltojen liiton järjestövaliokunnan esitys 2.12.1998 Vuoden Kilta-kilpailun sääntöjen muuttamiseksi. Liite 
nro. 2.
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kaksi ja niin edelleen. Kuntopisteet laskettaisiin suhteessa killan jäsenmäärään eli kuntapisteet 

yhteensä jaettuna killan jäsenmäärällä.203 

Hyvin tärkeä mahdollisuus kerätä pisteitä oli vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen 

järjestäminen. Siinä oli jaossa peräti 12 pistettä. Se jakaantui moneen eri ”mahdollisuuteen”.  Pisteitä

oli mahdollista saada killan järjestämien koulutustilaisuuksien määrästä, osallistujien lukumäärästä,  

kouluttajien lukumäärästä ja niin edelleen.204

Oma enemmän tai vähemmän merkittävä kohtansa olivat vuoden teeman toteuttaminen sekä killan 

onnistunein tapahtuma tai tilaisuus. Näistä ei saisi pisteitä, mutta niillä oli painoarvoa valintoja 

tehtäessä.205 Voi päätellä, että painoarvokysymys tuli esiin siinä vaiheessa, jos muutama tasavahva 

kilta kamppaili kärkisijasta.

Liiton 50-vuotisjuhlien yhteyteen mahtui paljon erilaisia näkyviä toimintoja. Maanpuolustuskiltojen 

liiton säätiö pyrki juhlavuotena kartuttamaan rahastoaan perustamalla yksityishenkilöiden ja 

organisaatioiden nimikkorahastoja sekä yhteinen kiltalaisten rahasto. Organisaatioiden 

minimipääoma oli 2 000 euroa ja yksityishenkilöillä 1 000 euroa. Yhteisrahastolla ei ollut alarajaa.206

Liiton puheenjohtaja Pauli Mikkola ilmoitti keväällä 2013: ”Maanpuolustuskiltojen säätiön 

varainhankintakampanjaan liittyen olen perustanut nimikkorahaston Maanpuolustuskiltojen liiton 50-

vuotisjuhlanpäivämäärällä 19.4. Haastan kaikkien kiltojemme puheenjohtajat ja kaikki muutkin 

kiltalaiset mukaan varainkeruuseen yhteisen kiltatoimintamme hyväksi.”207

Liitto ohjasi 50-vuotisjuhlan mahdolliset onnittelutervehdykset liiton säätiölle.

Näistä oli muodostettu liiton oma nimikkorahasto arvoltaan vajaa 3 000 euroa.

Porin Rykmentin – Porin Prikaatin Kilta on näyttänyt esimerkkiä säätiön varainhankinnassa ja 

perustanut säätiön yhteyteen neljä nimikkorahastoa yhteensä

203 Maanpuolustuskiltojen liiton järjestövaliokunnan esitys 2.12.1998 Vuoden Kilta-kilpailun sääntöjen muuttamiseksi. Liite 
nro. 2.

204 Maanpuolustuskiltojen liiton järjestövaliokunnan esitys 2.12.1998 Vuoden Kilta-kilpailun sääntöjen muuttamiseksi. Liite 
nro. 2.

205 Maanpuolustuskiltojen liiton järjestövaliokunnan esitys 2.12.1998 Vuoden Kilta-kilpailun sääntöjen muuttamiseksi. Liite 
nro. 2.

206 Maanpuolustuskiltojen liiton säätiön tiedote talvella 2013.

207 Maanpuolustuskiltojen liiton jäsentiedote no. 4/2013.
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10.000 euroa. Maakunnista saatavat rahastojen tuotot ohjataan omiin maakuntiin kiltatyön 

tukemiseen.208

Puolustusvoimain komentaja Ari Puheloinen lähetti oman tervehdyksensä juhlivalle järjestölle: 

”Suomalaisten vahva maanpuolustustahto on puolustusvoimien toiminnan tärkeä voimavara. 

Kansainvälisesti verrattuna suomalaisten maanpuolustustahto

on poikkeuksellisen korkealla tasolla. Yleinen asevelvollisuus ja kansalaisten

monipuoliset mahdollisuudet vapaaehtoisessa maanpuolustustoiminnassa

luovat edellytyksiä maanpuolustustahdon pitkäjänteiselle ylläpidolle. Maanpuolustuskiltojen liitto on

vuodesta 1963 tukenut toiminnallaan suomalaista maanpuolustustyötä.

Maanpuolustuskiltojen liiton tekemätyö vapaaehtoisen maanpuolustuksen ja perinnetyön hyväksi 

ilmenee yhteiskunnassamme laajana tukena maanpuolustustyölle ja puolustusvoimien toiminnalle.  

Kiitän Maanpuolustuskiltojen liittoa vahvasta tuesta puolustusvoimille ja suomalaiselle 

maanpuolustustyölle sekä onnittelen liittoa 50. toimintavuoden johdosta.209

Kiltasisaret

Kiltasisartoimikunnan tarkoituksena on lisätä ja edistää liiton killoissa toimivien naisten tietoja ja 

mahdollisuuksia toimia kokonaismaanpuolustukseen liittyvissä tehtävissä vapaaehtoisessa 

maanpuolustustyössä. Lähes kaikissa toimintakertomuksissa kiltasisarien toiminta oli noteerattu omana 

lukunaan, mikä todisti työn painoarvon. Esimeriksi vuonna 2006 todettiin: ”Kiltasisaret ovat toimineet 

MPKL ry:n toimielimissä, kiltapiirien, kiltojen ja Naisten Valmiusliiton hallituksissa sekä  NVL ry:n 

lähes kaikissa alueneuvottelukunnissa sekä näiden syys- ja kevätkokouksissa”.210 

Maanpuolustuskiltojen liitto on jäsenenä Naisten Valmiusliitossa (NVL), jossa liittoa edustavat 

luonnollisesti kiltasisaret. Yksityiskohtana voi mainita, että NVL:n perustamiskirjan allekirjoittajina 

oli myös kaksi miestä, Erkko Kajander ja Jarmo Merinen. MPKL:n tavoitteena on Naisten 

Valmiusliiton kautta tukea kiltasisarten toimintaa osallistumalla NVL:n järjestämiin koulutus- ym. 

tapahtumiin.  Kiltapiirien alueilla toimii alueellisia kiltasisartoimikuntia. Toiminnan tarkoituksena on

edelleen laajentaa ja monipuolistaa naisten toimintaa killoissa sekä kerätä maanpuolustustyöstä 

kiinnostuneita naisia kiltatoiminnan piiriin.211

208 Maanpuolustuskiltojen liiton tiedote no. 6/2013.

209 Maanpuolustaja no. 1/2013, puolustusvoimain komentajan tervehdys Maanpuolustuskiltojen Liiton 50 –vuotisjuhliin.

210 Maanpuolustuskiltojen toimintakertomus vuodelta 2006,

211 Maanpuolustuskiltojen liiton toimintakertomus vuodelta 1999.
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Kiltasisartoimikunta  oli aktiivinen. Se järjesti toimintavuoden aikana seuraavaa ohjelmaa:

13.1. Kiltasisartoimikunnan 5-vuotisjuhlakokous ja Marja Roihan kodissaan tarjoama juhlaillallinen. 

MPKL:n toiminnanjohtaja osallistui juhlaan, piti kiltasisartoimikunnalle juhlapuheen ja jakoi 

toimikunnan jäsenille Maanpuolustus yhteinen asiamme -mitalit.

15.3. Teatterinäytös – Korvia kuumottaa – Lilla Teatern. Mukana 150 henkilöä.

  5.4. Kiltasisarten oma pöytä Helsingin Sotilaskotiyhdistyksen pääsiäismyyjäisissä.

19.4. Muotinäytös Suomen Kansallisoopperan lämpiössä. Kiltasisaria mannekiineina. Mukaan saatiin

300 henkilöä.

25.4. Kiltasisarten valtakunnallinen kokous Helsingissä Taivallahden sotilaskodissa sekä 

tutustuminen Sotilaskoti 80 v -juhlanäyttelyyn Sotamuseossa.

 9.5. Koko perheen liikuntalauantai Olympiastadionilla. Mukana oli 200 henkilöä.

Kiltasisartoimikunta on keräämillään varoilla tukenut sotilasläänien kiltasisaria heidän työssään 

saada naiset mukaan kiltatoimintaan ja sitä kautta hankkimaan itselleen valmiuksia selviytyä 

poikkeusoloissa ja varautumaan niihin.212

Muutamaa vuotta myöhemmin toiminta näytti jatkuvan aktiivisena. Kiltasisarten edustajat olivat 

osallistuneet aktiivisesti naisille soveltuvien koulutustapahtumien suunnitteluun, kehittämiseen ja 

toteuttamiseen omilla alueillaan. Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen järjestämiin NVL:n 

rekrytoimiin koulutustapahtumiin kiltasisaria osallistui johtajina, kouluttajina ja koulutettavina, 

turvallisuusaiheisissa seminaareissa kiltasisaret ovat olleet sekä järjestäjinä että osallistujina. 

Kiltasisarten osalta vuoden teemaa ”Kanavat kuntoon” toteutettiin kahdella tavalla: tehostamalla 

sisäistä ja ulkoista viestintää sekä täsmentämällä luottamushenkilöiden valintamenettelyä. 

Kiltasisarten yhdyshenkilöille postitettiin omaa tiedotetta kahdeksan kertaa, yksi kaksoisnumerona, 

lisäksi liiton tiedotteen ”MPKL tiedottaa” jakelu koski myös heitä.213

Vuonna 2011 MPKL:n toimintakertomuksessa todettiin naisten osalta: ”Maanpuolustuskiltojen liiton

kiltasisarilla on edustus Helsingin seudun, Kymen, Lapin, Oulun, Pohjois-Savon sekä Turun Porin 

alueneuvottelukunnissa. Kiltasisaret osallistuivat aktiivisesti koulutustapahtumien suunnitteluun, 

kehittämiseen ja toteuttamiseen omilla alueillaan. Uusien kiltasisarten osallistumista aktiiviseen 

toimintaan tehostettiin. Joidenkin alueneuvottelukuntien alueella osallistuttiin Rintamanaisten 

kesäpäivä -tapahtuman järjestelyihin.

Kuivasaareen suunniteltu ja valmisteltu kurssi 3.-4.9.2011, peruuntui päällekkäisvarauksen vuoksi. 

Kouluttajat olivat varattuna ja ilmoittautuneita naisia oli 10.

212 Maanpuolustuskiltojen liiton toimintakertomus vuodelle 1998.

213 Maanpuolustuskiltojen liiton toimintakertomus vuodelta 2002.
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Vuodelle 2012 suunniteltiin peruuntuneen Kuivasaaren kurssin tilalle vastaava kurssi 26.- 27.5.2012,

vesillä liikkumiseen liittyvä turvallisuuskurssi Viroon sekä MPKL:n kotimaisten kiltapäivien 

yhteyteen koulutuksellista ohjelmaa, kolmen pienkurssin muodossa. Kurssit ovat esitelmä naisten 

toiminnasta vapaaehtoisessa maanpuolustuksessa tänä päivänä, alkusammutuskoulutus sekä 

laserammuntakoulutus. Viroon suunniteltu vesillä liikkumiseen liittyvä turvallisuuskurssi päätettiin 

jättää toteutumatta, koska Kiltasisartoimikunta sai kutsun Viron Kodu Kaitseliitiltä tulla tutustumaan 

heidän toimintaan Saarenmaalle. 214

Veteraanitoiminta

Liiton ja sen jäsenyhdistysten yksi toimintamuoto on joukko-osastojen ja aselajien perinteiden 

ylläpitäminen. Liitto on jäsenenä Tammenlehvän Perinneliitossa, jonka tarkoituksena on hoitaa ja 

vaalia Suomen vuosina 1939–1945 käymien sotien ja niiden veteraanien perinteitä. Toiminnan 

painopiste on valtakunnallisesti merkittävän perinneaineiston ja veteraanisukupolven arvojen 

vaalimisessa. MPKL kerää toimintavuoden 2010 aikana tietoja sotien 1939-1945 muistomerkeistä ja 

muistolaatoista, muistomerkkien sijainnista, suunnittelijoista, pystyttäjistä, paljastamisen 

ajankohdista ja ylläpitäjistä. Liitto toimittaa tiedot Tammenlehvän Perinneliiton Veteraanien perinne 

-portaaliin.215 

Sotaveteraaneja, sekä miehiä ja naisia, oli vuonna 2010 elossa 66 000 henkeä. Heistä 11 000 oli 

sodissa vammautuneita. Veteraanien keski-ikä oli 86 vuotta. Veteraanikeräyksen 2010 tavoitteena oli

tukea veteraanien ja sotaleskien itsenäistä kotona asumista. Varainhankinnalla kertyneet varat 

käytettiin sotainvalidien sekä muiden sotiemme veteraanien, miesten ja naisten, elinolojen 

parantamiseen. Tähän kuuluvat muun muassa kuntoutus, kuntoliikunta, asuinolojen parantaminen, 

erilaisten apuvälineiden hankinta, virkistystilaisuudet ja muu kotona selviytymistä tukeva toiminta. 

Maanpuolustuskiltojen liitto suositteli, että sen jäsenyhdistykset osallistuisivat veteraanien hyväksi 

tehtävään ”Sotiemme Veteraanit 2010” –keräykseen.216

KANSAINVÄLINEN YHTEISTYÖ

Pohjoismaiset kiltapäivät

214 Maanpuolustuskiltojen liiton toimintakertomus vuodelta 2011.

215 Maanpuolustuskiltojen liiton toimintasuunnitelma vuodelle 2010.

216 Maanpuolustuskiltojen liiton toimintasuunnitelma vuodelle 2010.
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Maanpuolustuskiltojen liiton näkyvin kansainvälinen yhteistyö on Pohjoismaiden kesken 

järjestettävät Pohjoismaiset kiltapäivät. Ne järjestetään yleensä kahden vuoden välein. Tämän työn 

aikarajauksen aikana pitopaikat ovat olleet:

1995 Norja, Stavanger

1997 Suomi, Lahti

1999 Tanska, Haderslev

2001 Ruotsi, Enköping

2003 Norja, Kjevik

2005 Helsinki, Kaartin Jääkärirykmentti

2007 Tanska, Bornholm

2009 Ruotsi, Karlskrona

2011 Norja, Sessvollmoen

2013 Suomi, Vekaranjärvi

25. Pohjoismaiset kiltapäivät järjestettiin Stavangerissa Norjassa kesäkuun puolivälissä 1995. Päivien

aikana osanottajat olivat majoittuneena Norjan Kuninkaallisen laivaston koulutuskeskuksessa Harald 

Haarfagre’ssa. Kiltapäiville osallistui Suomesta 12 kiltasisarta ja 43 kiltaveljeä 28:sta eri killasta. 

Ensimmäisen päivän ohjelmassa oli juhlalliset avajaiset varuskunnan lippukentällä, marssi Sverd i 

Fjell -muistomerkille, kiertoajelu ja tutustuminen Stavangeriin ja sen ympäristöön, esitelmä 

koulutuskeskuksen toiminnasta sekä veljesilta.217

Toisen päivän ohjelmana oli norjalaiseen maastoon tutustuminen. Se alkoi vuonopurjehduksella ja 

jatkui vuoristomatkana. Ilta päättyi veljesiltaan. Maanpuolustuksenkin kannalta mielenkiintoista oli 

kolmannen päivän ohjelma, tuolloin tutustuttiin Norjan öljyteollisuuteen Statoilissa ja vietettiin 

vapaa-aikaa Stavangerissa. Pohjoismaisten kiltakeskusjärjestöjen edustajat pitivät kokouksen, jossa 

käsiteltiin toimintaa kussakin maassa. Päivä päättyi juhlaillalliseen ja kiltapäivien päätöstilaisuuteen. 

Juhlaillallisen aikana käyttivät pohjoismaisten kiltajärjestöjen edustajat puheenvuoron ja jakoivat 

kilta-ansiomitalit. Maanpuolustuskiltojen liiton kilta-ansiomitalin saivat Sune Birke (Ruotsi), Rolf A 

Muggerud (Norja) ja Erik Sörensen (Tanska). Suomalaisista palkittiin Norjan kilta-ansiomitalilla 

Erkko Kajander, Ruotsin kilta-ansiomitalilla Pentti Kivinen ja Tanskan kilta-ansiomitalilla Harri 

Salmi. Juhlaillallisen aikana luettiin myös osanottajamaiden päämiehiltä saapuneet sähkeet.218

217 Maanpuolustuskiltojen liitto ry:n toimintakertomus vuodelta 1995.

218 Maanpuolustuskiltojen liitto ry:n toimintakertomus vuodelta 1995.
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26. Pohjoismaiset kiltapäivät pidettiin Hämeen Rykmentissä Lahdessa 12-15. kesäkuuta 1997. Päivät

toteutettiin yhteistoiminnassa Hämeen Rykmentin kanssa. Uudenmaan Prikaatin kilta huolehti 

päivien toimistosta ja yhteyshenkilöistä Norjan, Ruotsin ja Tanskan joukkueisiin. Päiville oli runsas 

osanotto, sillä paikalle oli saapunut Norjasta 50, Ruotsista 56, Tanskasta 61 ja Suomesta 56 

osanottajaa. Juhlalliset päivien avajaiset pidettiin rykmentin lippukentällä, jossa puhuivat 

liittohallituksen puheenjohtaja Pentti Kivinen ja rykmentin komentaja, eversti Heikki Päivärinta. 

Ohjelmassa oli lisäksi osanottajamaiden lipunnostot, Sotilasmusiikkikoulun orkesterin esityksiä ja 

Ratsumieskillan Hämeen Eskadroonan ratsastavan tykkijaoksen ampumat avajaislaukaukset. 

Osanottajamaiden puheenjohtajat laskivat seppeleen Lahden sankarihaudalla olevalle 

muistomerkille. Osanottajat marssivat Lahden torilta Felmanniin, jossa oli Lahden kaupungin 

vastaanotto. Kiertoajelun jälkeen Lahden kaupungissa oli osallistujille järjestetty tutustumisilta 

varuskunnan kerhoilla.219

Toisena kokouspäivänä tutustuttiin Hämeen Rykmentin toimintaan Hälvälässä. Urheilukoulu, 

Hämeen Ratsujääkäripataljoona, Huoltokoulutuskeskus ja Tekninen Koulutuskeskus esittelivät 

monipuolisesti toimintaansa. Päivän ohjelmaan kuului moniottelun ensimmäinen osa: 

Rynnäkkökivääriammunnassa kilpailtiin kuusimiehisin joukkuein. Ilta oli varattu vapaaseen 

tutustumiseen kerhoilla. Kolmas kokouspäivä alkoi Hämeen Eskadroonan näytöksellä 

”sulkeisjärjestys hevosin”. Moniottelun toinen osa käsitti muun muassa ilmapistooliammunnan.  

Tutustuminen Sotilaslääketieteen museoon ja Lahden kaupunkiin olivat myös päivän ohjelmassa. 

Moniottelun voitti Suomen joukkue. Herrasmieskilpailussa kaikki muut joukkueet sijoittuivat 

toiseksi. Juhlaillallinen, joka oli samalla päivien päätöstilaisuus, vietettiin juhla-asuun muutetussa 

rykmentin ruokalassa. Kunniavieraana oli pääesikunnan päällikkö, kenraaliluutnantti Matti Kopra, 

joka esitti osanottajille puolustusvoimien tervehdyksen.220

Illallisen aikana käyttivät kunkin osanottajamaan puheenjohtajat puheenvuoron, jonka yhteydessä 

suoritettiin myös palkitsemiset pohjoismaisesta yhteistyöstä. Osanottajamaiden päämiehille oli 

avajaistilaisuudesta lähetty sähketervehdys. Juhlaillallisella luettiin osanottajamaiden päämiehiltä 

saapuneet sähketervehdykset. Muistolahjana jaettiin osanottajille muistomitali ja lasi, joissa oli 

päivien logo. Neljäs päivä oli varattu kotimatkalle valmistautumiseen ja päivien purkamiseen.221

219 Maanpuolustuskiltojen liitto ry:n toimintakertomus vuodelta 1997.

220 Maanpuolustuskiltojen liitto ry:n toimintakertomus vuodelta 1997.

221 Maanpuolustuskiltojen liitto ry:n toimintakertomus vuodelta 1994.
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27. Pohjoismaiset kiltapäivät järjestettiin 10-13.6.1999 Haderslevin kaupungissa Tanskassa. Päivien 

aikana osanottajat olivat majoitettuna Slesvigske Fodregiment´in varuskunnassa. Kiltapäiville 

osallistui Suomesta 32 kiltalaista. Suomalaisten mukana oli myös Allan Martin Virosta. Hänet 

Maanpuolustuskiltojen liitto oli kustantanut tarkkailijaksi edellisen pohjoismaisen johtajakokouksen 

toivomuksen mukaisesti. Ensimmäisen päivän ohjelmassa oli juhlalliset avajaiset ja seppeleenlasku 

paraatikentällä, marssi läpi kaupungin, kaupungin vastaanotto Raatihuoneella, jumalanpalvelus 

Haderslevin tuomiokirkossa ja vapaata tutustumista kaupunkiin. Illalla kuultiin Haderslevin Kaartin 

konsertti ja saatiin seurata kansantanssi- ja voimisteluryhmän esityksiä.222

Toisen päivän ohjelmassa oli kiertoajelu Etelä-Jyllannissa sekä vastaanotto Sönderborgin linnassa, 

tutustuminen seppeleenlaskuineen kuuluisaan tanskalaiseen taistelupaikkaan Dybböl Mölleen, 

tutustuminen Fröslevin leirialueella kodinturvajoukkojen ja sinibarettien museoon sekä NATO 50 

vuotta -näyttelyyn. Illan ohjelmassa oli ampumakilpailu ampumasimulaattorissa. 

Kolmannen päivän ohjelma alkoi tutustumisella Skrydstrup´in lentoasemaan, jossa voitiin tutustua 

sotilaskoneiden huoltoon ja saatiin seurata lentonäytöstä helikopterilla. Iltapäivän ohjelmassa 

tutustuttiin Skamlingsbankeniin ja Christiansfeldin kaupunkiin. Iltapäivällä oli myös pohjoismainen 

johtajakokous, jossa eri maiden edustajat kertoivat vapaaehtoisesta maanpuolustustyötä maassaan. 

Kokouksessa päätettiin myös, että seuraavat pohjoismaiset kiltapäivät pidetään vuonna 2001 

Ruotsissa. Juhlaillalliset olivat samalla päivien päätöstilaisuus. Tilaisuudessa käyttivät 

osanottajamaiden kiltakeskusjärjestöjen puheenjohtajat puheenvuorot ja jakoivat ansiomitalit. 

Juhlaillallisella luettiin myös osanottajamaiden päämiehiltä saapuneet sähkeet.223

Helmikuussa 2000 Maanpuolustuskiltojen liiton edustajat pääsivät Sveriges Militära 

Kamratföreningars Riksförbund´in (SMKR) kutsumina heidän 50-vuotisjuhlaansa.  Tukholmassa 

olivat puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja. Juhlaillallisella Erkko Kajander esitti 

Maanpuolustuskiltojen liiton onnittelut. Päivien aikana kutsuvierailla oli mahdollisuus seurata 

SMKR:n liittokokousta Tukholman Kadettikoulussa Karlbergin linnassa. MPKL:n edustajilla oli 

mahdollisuus päivien aikana keskustella myös Norjan kiltojen keskusjärjestön edustajien kanssa 

kiltatoiminnasta.

Sveriges Militära Kamratföreningars Riksförbund järjesti 10-13.10.2000 pohjoismaisten 

kiltajärjestöjen johtajakokouksen Enköpingissä Upplandin Rykmentissä, joka oli vuonna 2001 

pidettävien pohjoismaisten kiltapäivien pitopaikka. Kokoukseen osallistuivat puheenjohtajat ja 

toiminnanjohtajat Norjan, Ruotsin, Suomen ja Tanskan kiltakeskusjärjestöistä. 

222 Maanpuolustuskiltojen liitto ry:n toimintakertomus vuodelta 1999.

223 Maanpuolustuskiltojen liitto ry:n toimintakertomus vuodelta 1999.
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Johtajatapaamisen aikana tutustuttiin tulevien pohjoismaisten päivien tapahtumapaikkoihin 

Enköpingissä, Uppsalassa ja Västeråsissa. Pidetyissä kokouksissa osanottajamailla oli mahdollisuus 

vaikuttaa tulevien kiltapäivien tapahtumiin. Kokouksissa käsiteltiin myös ajankohtaisia 

järjestötoimintaan liittyviä asioita eri pohjoismaissa. Samalla todettiin Maanpuolustuskiltojen liiton 

veljesjärjestöt pohjoismaissa. Ne olivat Norjassa: Norges Militäre Kameratforeningers Forbund,  

Ruotsissa: Sveriges Militära Kamratföreningars Riksförbund ja Tanskassa: Danske 

Soldaterforeningers Landsraad.224  

Ohjelmassa oli tutustuminen Ruotsin Hemvärnet –järjestön toimintaan. Se herätti suomalaisissa 

erityistä mielenkiintoa. Lisäksi Ruotsissa otettiin puheeksi osallistujien ikäjakauma. Se nousi esille 

siinä vaiheessa, kun eräät Pohjoismaisille kiltapäiville osallistuneet olisivat halunneet 

toiminnallisempaa ohjelmaa. Toisaalta kun läsnäolijat katselivat ympärilleen ja huomasivat 

ikäjakauman, niin mitkään sotaharjoitukset eivät enää tulleet kysymykseen. Erityisesti muualta kuin 

Suomesta tulleiden keski-ikä näytti olleen varsin korkea. Tätä kautta voitiin todeta, että 

kiltatoiminnan lähtökohdat eri pohjoismaissa olivat kovin erilaiset. Kaikissa pohjoismaissa suurin 

ongelma näytti olevan nuorten aktivointi kiltatyöhön. Esimerkiksi Pohjoismaisten kiltapäivien 

korkean keski-iän laskeminen oli todellinen haaste. Kaikesta huolimatta ja kokonaisuutena 

Pohjoismaiset kiltapäivät nähtiin suomalaisten osallistujien näkökulmasta onnistuneiksi. Saihan 

tapahtumasta uusi ajatuksia ja kontakteja, unohtamatta uusia ideoita oman killan kehittämiseksi.225

Vuoden 2001 28. Pohjoismaisille kiltapäiville osallistui Suomesta kaikkiaan 54 kiltalaista.

Pohjoismainen yhteistyö oli todella vilkasta vuonna 2002, sillä pohjoismainen johtajakokous 

pidettiin Tanskan kiltajärjestön kutsumana Kööpenhaminassa 16.-17. maaliskuuta 2002. Liiton 

edustajina kokouksessa olivat puheenjohtaja Erkko Kajander ja liittohallituksen jäsen Kai Ahotupa. 

Kokouksessa käsiteltiin kiltatoimintaan ja maanpuolustukseen liittyviä asioita eri pohjoismaissa. 

Keskustelun aiheena oli myös Viron saaminen mukaan pohjoismaiseen kiltayhteistyöhön. 226 

Puolta vuotta myöhemmin Pohjoismaisten kiltajärjestöjen puheenjohtajat ja toiminnanjohtajat 

kokoontuivat Norjan kiltajärjestön kutsumina 27.-29. syyskuuta 2002 Kristiansandissa. Perinteiseksi 

muodostuneen tavan mukaisesti seuraavien pohjoismaisten kiltapäivien isäntämaa järjestää edellisen 

vuoden syksyllä kokouksen, jossa käsitellään tulevien päivien ohjelma ja keskustellaan päivien 

224 Maanpuolustuskiltojen liitto ry:n toimintakertomus vuodelta 2000.

225 Maanpuolustuja 5B/2001.

226 Maanpuolustuskiltojen liitto ry:n toimintakertomus vuodelta 2000.
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toteuttamistavoista. Kokouksen osallistui liitosta puheenjohtaja Erkko Kajander ja toiminnanjohtaja 

Jarmo Merinen.227

29. Pohjoismaiset kiltapäivät järjestettiin 12.-15.6.2003 Kristiansandissa Norjassa. Päivien aikana 

osanottajat olivat majoitettuna Ilmavoimien koulutuskeskukseen Kjevikiin. Kiltapäiville osallistui 

Suomesta 29 kiltalaista. Ensimmäisen päivän ohjelmassa olivat juhlalliset avajaiset, seppeleenlaskut, 

marssi kaupungin halki, Kristiansandin kaupungin vastaanotto Christiansholmin linnakkeessa ja 

veljesilta.228 

Toisen päivän ohjelmassa oli aamupäivällä merimatka saaristossa ja iltapäivällä tutustuminen 

museoksi tehtyyn Gestapon alueelliseen päämajaan 2. maailmansodassa ja tutustuminen 

Siviilipuolustuslaitokseen. Iltaohjelmassa tutustuttiin isäntävaruskuntaan ja vietettiin veljesiltaa. 

Kolmannen päivän ohjelmassa oli tutustuminen tykkimuseoon ja kodinturvajoukkojen esittämä 

monipuolinen taistelunäytös. Osanottajille oli varattu aikaa itsenäiseen tutustumiseen Kristiansandin 

kaupunkiin. Juhlaillalliset olivat päivien päätöstilaisuus. Tilaisuudessa käyttivät osanottajamaiden 

kiltakeskusjärjestöjen puheenjohtajat puheenvuorot ja jakoivat ansiomitalit . Juhlaillallisella luettiin 

myös osanottajamaiden päämiehiltä saapuneet sähkeet.229

Vuoden 2003 pohjoismainen johtajakokous pidettiin Ruotsin kiltajärjestön kutsumana 22.-23. 

maaliskuuta 2003 Tukholmassa. Kokouksessa käsiteltiin maanpuolustukseen liittyviä asioita eri 

pohjoismaissa. Tilaisuuteen osallistuivat puheenjohtajat ja toiminnanjohtajat Norjasta, Ruotsista, 

Suomesta ja Tanskasta.230

Vuoden 2004 vastaava kokous pidettiin 6.-7. maaliskuuta  Ålborgissa Tanskassa. Kokouksessa 

käsiteltiin maanpuolustukseen liittyviä asioita eri pohjoismaissa sekä käsiteltiin tulevaisuudessa 

mahdollisia ongelmatekijöitä pohjoismaisia kiltapäiviä järjestettäessä. Tilaisuuteen osallistuivat 

puheenjohtajat ja toiminnanjohtajat Norjasta, Suomesta ja Tanskasta sekä toiminnanjohtaja 

Ruotsista.231

227 Maanpuolustuskiltojen liitto ry:n toimintakertomus vuodelta 2002.

228 Maanpuolustuskiltojen liitto ry:n toimintakertomus vuodelta 2003.

229 Maanpuolustuskiltojen liitto ry:n toimintakertomus vuodelta 2003.

230 Maanpuolustuskiltojen liitto ry:n toimintakertomus vuodelta 2003.

231 Maanpuolustuskiltojen liitto ry:n toimintakertomus vuodelta 2004.
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21.-22 lokakuuta 2004 kokous pidettiin Helsingissä. Tilaisuuden pääaiheena oli 30. Pohjoismaiset 

kiltapäivät 9.-12.6.2005. Kokouksessa käsiteltiin tulevien kiltapäivien ohjelma ja tutustutettiin 

vieraat eri tapahtumapaikkoihin. Kaartin Jääkärirykmentin komentajan, eversti Pertti Laatikaisen 

vieraille tarjoaman illallisen aikana esiteltiin rykmentin ja sen killan toimintaa. Kokoukseen osallistui

puheenjohtajat ja toiminnanjohtajat Norjasta, Ruotsista, Suomesta ja Tanskasta.232

Vuonna 2005 oli Suomen vuoro järjestää Pohjoismaiset kiltapäivät. Siten 30. Nordiska Militära 

Kamratföreningsmötet pidettiin 9.-12 kesäkuuta 2005 Kaartin Jääkärirykmentissä Santahaminassa.

Päiville osallistui Norjasta 52 henkilöä, Ruotsista 40 henkilöä, Suomesta 56 henkilöä ja Tanskasta 60

henkilöä. Tarkkailija statuksella suomalaisten ryhmässä oli kaksi virolaista. Päiviä varten painettiin 

ohjelmalehtinen, jossa osanottajille tervehdyksensä esittivät Tasavallan Presidentti Tarja Halonen, 

puolustusministeri Seppo Kääriäinen, puolustusvoimain komentaja amiraali Juhani Kaskeala, 

Helsingin kaupunginjohtaja Jussi Pajunen, Kaartin Jääkärirykmentin komentaja eversti Pertti 

Laatikainen ja liiton puheenjohtaja Erkko Kajander. Lisäksi osanottajille painettiin 24-sivuinen 

vihkonen ”Valtakunnalliset pohjoismaiset kiltajärjestöt 2005”.233

Ensimmäisen päivän ohjelmassa oli avajaistilaisuus lippukentällä. Tervetuliaispuheet pitivät Kaartin 

Jääkärirykmentin komentaja ja liiton puheenjohtaja. Pohjoismaisten kiltajärjestöjen puheenjohtajat 

laskivat seppeleen Joutselän patsaalle, jonka jälkeen Kaartin Soittokunnan soittaessa kansallislaulut 

nostettiin osanottajamaiden liput. Kenttähartaus, jossa puhui kenttäpiispa Hannu Niskanen, 

järjestettiin Hietaniemen sankarihaudoilla. Pohjoismaiset puheenjohtajat laskivat kukin seppeleen 

sekä sankariristille että Suomen marsalkka Mannerheimin hautapaadelle. Tilaisuudessa esiintyi 

Kaartin Soittokunta. Helsingin kaupunki oli järjestänyt päivien osanottajille vastaanoton 

kaupungintalossa, jossa kaupungin tervehdyksen esitti apulaiskaupunginjohtaja Ilkka-Christian 

Björklund. Veljesilta, jossa esiintyi Seppo Hovi hanureineen, järjestettiin Santahaminan 

Maanpuolustuskerhossa.234

Toisen päivän ohjelma alkoi luennoilla Maanpuolustuskorkeakoulun auditoriossa. Eversti Pertti 

Laatikainen esitteli rykmenttiä ja sen toimintaa, toiminnanjohtaja Pekka Majuri kertoi 

vapaaehtoisesta maanpuolustuskoulutuksesta Suomessa ja kommodori Karl Gustav Storgårds esitteli 

puolustusvoimiemme toimintaa. Kaartin Soittokunnan kuviomarssiesitystä seurattiin 

Maanpuolustuskorkeakoulun urheilukentällä. Päivän ohjelmaan sisältyivät lisäksi rykmentin 

232 Maanpuolustuskiltojen liitto ry:n toimintakertomus vuodelta 2004.

233 Maanpuolustuskiltojen liitto ry:n toimintakertomus vuodelta 2005.

234 Maanpuolustuskiltojen liitto ry:n toimintakertomus vuodelta 2005. 
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kalustoesittely, Kaartin Jääkärirykmentin Killan taistelunäytös, rykmentin aliupseerikoulun 

taisteluammuntanäytös ja tutustuminen Jääkäritaloon. Maitten välisen ampumakilpailun nelimiehisin 

joukkuein voitti Tanska, muut joukkueet sijoittuivat toiseksi. Kerhoillassa osanottajia viihdytti 

Päämajan Soittokunta.235

Kolmannen päivän ohjelmassa oli merimatka Suomenlinnaan, jossa tutustuttiin saaren historiaan. 

Iltapäivä oli varattu vapaaseen tutustumiseen Helsinkiin. Juhlaillallinen, joka oli samalla päivien 

päätöstilaisuus, pidettiin Maanpuolustuskorkeakoulun muonituskeskuksessa. Tilaisuuteen toi 

puolustusvoimien tervehdyksen Helsingin Sotilasläänin komentaja, kenraalimajuri Jan Laukka. 

Muita kiltatoiminnan ulkopuolisia kutsuvieraita olivat Tanskan suurlähetystöstä ministerineuvos 

Claus von Barnekow, Norjan sotilasasiamies, eversti Ivan Viddal ja Viron sotilasasiamies, majuri 

Anto Kergand. Tilaisuudessa luettiin osanottajamaiden päämiehiltä saapuneet tervehdyssähkeet. 

Osanottajamaiden puheenjohtajat jakoivat kilta-ansiomitalit. Norjalaiset luovuttivat perinnemiekan 

kahdeksi vuodeksi Kaartin Jääkärirykmentissä säilytettäväksi. Juhlaillallisella esiintyivät lisäksi 

Kaartin Soittokunta ja Kaaderikuoro. Neljäs päivä oli varattu valmistautumiseen kotimatkalle.236

31. Pohjoismaiset Kiltapäivät eli 31. Nordiska Militära Kamratföreningsmötet pidettiin 14.-

17.6.2007 Bornholmissa Tanskassa. Päiville osallistui Suomesta 33 kiltalaista. 

Lauantain juhlaillallisella jaettiin pohjoismaisten kiltajärjestöjen mitalit ja luovutettiin norjalaisten 

lahjoittama vitriinissä oleva kiltamiekka seuraavien kiltapäivien isäntämaalle. Seuraavat 

pohjoismaiset kiltapäivät oli sovittu pidettäväksi vuonna 2009 Ruotsin Karlskronassa.237

Tämä suunniltema toteutui ja 32. Pohjoismaiset Kiltapäivät pidettiin 11.-14.6.2009 Karlskronassa 

Ruotsissa. Kiltapäivien teemana oli GRÄNSLÖS KAMRATSKAP – RAJATON TOVERUUS. 

Värdskap – Vatten – Världsarv (Isännyys – Vesi – Maailman perintö).

Kiltapäivillä järjestettiin myös perinteinen pohjoismainen ampumakilpailu pistoolilla ja kiväärillä. 

Joukkueina oli jokaisesta maasta kaksi pistooliampujaa ja kaksi kivääriampujaa. Marko Patrakka 

voitti parhaana kivääriampujana henkilökohtaisen kultamitalin. Kivääriammunnan joukkuesarjassa 

Marko Patrakka ja Henry Siikander voittivat hopeaa. Suomalaisten joukossa oli kiltapäivien 

kunniaosallistuja. Lipunkantajana toiminut Arto Pekkola sai ansaittua huomiota muun muassa 

235 Maanpuolustuskiltojen liitto ry:n toimintakertomus vuodelta 2005.

236 Maanpuolustuskiltojen liitto ry:n toimintakertomus vuodelta 2005.

237 Maanpuolustuskiltojen liitto ry:n toimintakertomus vuodelta 2007.
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avajais- ja juhlapuheessa, sillä hän oli osallistujien joukossa ainoa, joka oli ollut mukana samaisilla 

päivillä Karlskronassa myös vuonna 1969.238 

33. Pohjoismaiset kiltapäivät järjestettiin 16.-19.6.2011 Norjassa Sessvollmoenin tukikohdassa Oslon

lähellä. Kiltapäiville osallistui Suomesta 46 kiltalaista.

Vieraita kuljetettiin Oslon lähellä olevissa eri kohteissa, kuten Sessvollmoenin varuskunnassa, 

Akerhusin linnoituksessa ja myös Holmenkollenilla. Suomen delegaation mielipiteet olivat hyvin 

myönteisiä. Kuten eräs vuosikymmeniä mukana ollut henkilö totesi: ”Yleistunnelmaksi jäi mukava ja

leppoisa yhdessäolo, johon vaikuttivat erityisesti vanhat tutut”.239 Tämä olikin pohjoismaisten 

kiltapäivien yksi ongelma, mutta samalla myös vahvuus. Pohjoismaisista kiltapäivistä oli osittain 

muodostunut ”vakiokaartin” kohtaaminen. Osallistujen keski-ikä oli selkeästi yli 60 vuotta.

Tietynlaisia ongelmia havaitsi myös liittovaltuuston puheenjohtaja Matti Louekoski 1990 –luvulla. 

Hän katsoi, että kiltapäivistä oli tullut pitkälti samaa ohjelmakaavaa noudattava ja samoista ihmisistä 

koostuva tapahtuma. Louekoski myös havaitsi, että NATO:oon kuuluvien pohjoismaiden edustajat 

monesti halusivat neuvoa puolueettomien maiden osallistujia. Mitään suuria ristiriitoja ei kuitenkaan 

syntynyt.240 

On totta, että kiltapäivien ohjelma noudattaa aina samaa kaavaa. Avajaiset on järjestetty torstaina. 

Niiden jälkeen on soittokunnan tahdittama marssi lähimmissä kaupungissa, seppeleen lasku ja 

kaupungin vastaanotto. Perjantain ja lauantain ohjelmat koostuvat yleensä luennoista ja 

tutustumiskäynneistä sotilas- tai siviilikohteisiin. Usein on myös taistelunäytöksiä. Myöhemmin 

ohjelmaan on tullut mukaan myös maiden väliset ampumakilpailut. Kiltapäivät ovat virallisesti 

päättyneet lauantai-illan juhlaillalliseen, jonne mukaan on kutsuttu edustajat järjestävästä 

varuskunnasta, aselajin pääesikunnasta, puolustusministeriöstä, kaupungilta ja niin edelleen. 

Perinteisiin on kuulunut, että lautasen viereen on laitettu kiltapäivien muistolahja jokaiselle 

osallistujalle. Sunnuntaina on ollut vain aamiainen ja hyvästien jättö. On selvää, että ainakin 

Suomessa noin suuren tapahtuman organisoiminen ei onnistuisi ilman puolustusvoimien tukea. 241

238 Maanpuolustuskiltojen liitto ry:n toimintakertomus vuodelta 2009.

239 Suomen Sotilas –lehden erikoisnumero 2/2011 (Maanpuolustaja-lehti).

240 Matti Louekosken haastattelu 30.9.2014.

241 Henry Siikander 2014, s. 61-63.
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Toisaalta tilannetta ei pidä kritisoida liikaa, pienistä vaikeuksista huolimatta yhteydenpito muiden 

pohjoismaiden kiltajärjestöihin on tärkeä toimintamuoto MPKL:lle. Lisäksi kyseessähän on vain joka

toinen vuosi pidettävä tapahtuma.

Toinen ongelmatekijä on vuosien ajan ollut kielikysymys ainakin suomalaisten näkökulmasta. 

Muiden pohjoismaiden järjestäjät eivät aina ole huomioineet sitä, että kaikki suomalaiset eivät puhu 

ruotsia. Itse asiassa monet suomalaisosallistujat puhuvat paremmin englantia kuin ”toista 

kotimaista”. Englannin käyttö yhteisenä kielenä on aina tyrmätty, kun se on johtajatapaamisessa 

otettu esiin. Joillakin kiltapäivillä järjestäjät ovat huomioineet suomalaiset ja järjestäneet suomea 

puhuvan oppaan ja yhteysupseerin, samoin esitelmä on vaihdettu englanniksi, kunhan ensin on 

yleisöltä kysytty sen sopivuutta. Suomessa järjestetyillä kiltapäivillä paikalla on aina vähintään 

ruotsia puhuvat oppaat, monesti myös norjaa ja tanskaa osaavia oppaita on ollut mukana. 242

Liiton johdossa vuosina 1994-1998 toiminut Pentti Kivinen myönsi pohjoismaisten kiltapäivien 

ongelmat, mutta ei silti luopuisi tapahtumasta. Vahvana pohjoismaisen yhteistyön kannattajana 

tapahtumalla oli sijansa.

Vuoden 2013 pohjoismaiset kiltapäivät olivat Suomessa, Vekaranjärven varuskunnassa. Ohjelma 

alkoi poikkeuksellisesti Åke Lindmanin ohjaamalla elokuvalla Tali-Ihantala 1944. Muutoin ohjelma 

noudatti totuttua kaavaa. Esitelmäaiheisiin lukeutuivat muun muassa pohjoismainen yhteistyö, josta 

puhui puolustusministerin erityisavustaja Patrik Gayer. Everstiluutnantti Pertti Kelloniemen aihe oli 

Nordic Battlegroup. Puolustusvoimauudistuksesta esitelmöi  everstiluutnantti Rami Saari.243

Yhteydet Viroon

Kylmän sodan jälkeen Suomi alkoi harjoittaa sotilaallista yhteistyötä Viron kanssa. Viron 

puolustusvoimien ja rajavartiolaitoksen rakentaminen alkoi lähes tyhjästä, joten kaikki koulutusapu 

oli tarpeen. Jo 1990-luvulla oli selvää, että Viro tulisi hakeutumaan NATO:n jäseneksi. Se aiheutti 

suomalaisille kouluttajille ajoittain ongelmia. Pahimmillaan he joutuivat poistumaan väliaikaisesti.244

242 Henry Siikanderin haastattelu kesällä 2013.

243 Maanpuolustuskiltojen liiton toimintakertomus vuodelta 2013.

244 Visuri 2001, s. 39.
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Maanpuolustuskiltojen liiton hallitus käsitteli noin 40 hengen vahvuisen virolaisryhmän 

tutustumismatkaa Suomen vapaaehtoiseen maanpuolustuskoulutukseen. Tapahtuma oli huhtikuussa 

1994 Hyrylässä. Liitto päätti osallistua kustannuksiin yhdessä RUL:in ja RauL:in kanssa.245

Maanpuolustuskiltojen liitto oli vuonna 1999 kaksi kertaa esitellyt suomalaista kiltatoimintaa Viron 

puolustusvoimien komentajalle kenraalimajuri Johannes Kertille ja hänen seurueelleen Suomessa. He

vierailivat helmikuun puolivälissä Karjalan Prikaatissa Vekaranjärvellä. Ohjelmaan oli varattu 

puolen tunnin aika kiltatoiminnan esittelyyn. Tilaisuudessa kerrottiin virolaisille kiltatoiminnan 

periaatteista ja organisaatiosta. Käytiin yleiskeskustelua ja sovittiin uudesta tapaamisesta. 

Kiltatoimintaa esittelivät puheenjohtaja Kajander ja toiminnanjohtaja Merinen. Maaliskuun lopulla 

1999  kutsui liittovaltuuston puheenjohtaja Matti Louekoski kenraalimajuri Kertin seurueineen 

illalliselle Suomen Pankin huvilalle Vuosaareen. Tässä tilaisuudessa oli mahdollisuus laajasti 

keskustella kiltatoiminnasta, esitellä toiminnan eri muotoja ja vastata virolaisten kysymyksiin 

yksityiskohdista. Kenraalimajuri Kertille luovutettiin tilaisuudessa hopeinen kiltaristi. 

Toimintakauden aikana on Viroon perustettu Laivaston Kilta.246

Vuonna 2002 kenraaliluutnantti evp Pentti Lehtimäki ehdotti liittohallitukselle mahdollisen 

yhteistyön aloittamista Viron kiltojen kanssa. Lehtimäen oma kanta oli, että yhteistyö kannattaisi 

aloittaa. Liittohallitus pohti tuolloin, käytettäisiinkö yhteistyöstä nimitystä kummikilta vai 

ystävyyskilta.247

Maanpuolustuskiltojen liiton jäsenkilloilla on ollut monipuolisia yhteistyömuotoja virolaisiin 

maanpuolustusjärjestöihin. Muun muassa Kymenlaakson Ilmakillalla, Karjalan Poikien Killalla, 

Miinanraivaajakillalla ja Sotilasmusiikkikillalla oli Suomenlahden ylittävää toimintaa.248

Uusinta yhteistyömuotoa edusti Helsingin Maanpuolustuskilta. 

Toukokuussa 2013 killan vieraana oli ryhmä Viron suojeluskuntien (Kaitseliitin)

Lääne Malevan henkilöitä. He tutustuivat toimintaan Kaartin Jääkärirykmentissä ja Utin 

Jääkärirykmentissä sekä laskivat seppeleen Malmin hautausmaalla olevalle sodan ajan 

virolaisvapaaehtoisista muodostetun JR 200 kaatuneiden muistomerkille. Helsingin 

Maanpuolustuskilta on erikoistunut laajemminkin yhteistoiminnan kehittämiseen muun muassa 

245 Maanpuolustuskiltojen liitto ry:n liittohallituksen kokouspöytäkirja 17.2.1994.

246 Maanpuolustuskiltojen liitto ry:n toimintakertomus vuodelta 1999.

247 MPKL:n liittohallituksen kokouspöytäkirja 9.9.2002.

248 Maanpuolustaja no. 2/2010.
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Baltian maiden puolustuksen vapaaehtoistoimijoiden kanssa. Kilta oli ottamassa käyttöön myös 

”Helsinki” -ristin. Risti voidaan myöntää pitkään ja ansiokkaasti toimineille henkilöille tai 

organisaatioille, jotka ovat merkittävällä tavalla edistäneet maan ja helsinkiläisten turvallisuutta.249

Myös Turun Rannikkotykistökillalla on ollut virolaisten kanssa yhteistyötä. Kilta tiedotti, että 

Saarenmaa sopii hyvin kiltamatkojen kohteeksi sotahistoriasta kiinnostuneille. Siellä on ollut muun 

muassa lukuisa määrä Pietari Suuren linnoitusketjun rannikkopattereita, komeimmat ja järeimmät 

Sörven niemellä ja Muhun saarella. Saarenmaan strategisen  sijainnin vuoksi siellä ovat viime 

vuosisadalla kahinoineet saksalaiset ja venäläiset  moneen otteeseen. Riianlahti on monta kertaan 

suljettu Irben ja Muhun salmen miinoitteilla ja rannikkopatterilla.250

MAANPUOLUSTUSKILTOJEN LIITON NÄKYVYYS

Esitelmät ja seminaarit

Maanpuolustuskiltojen liitto on järjestänyt lukuisia esitelmä- ja seminaaritilaisuuksia, joissa on 

käsitelty ajankohtaisia maanpuolustukseen liittyviä asioita. Monissa tilaisuuksissa osallistujia on 

ollut satoja. Useimmiten pääpuhujat ovat olleet poliitikoita sekä turvallisuuspolitiikan asiantuntijoita 

niin kotimaasta kuin ulkomailta. Huippuluokan seminaarin järjestäminen tietenkin vaati liiton 

johdolta ja toimistolta paljon työtä. Tekemissäni haastatteluissa kaikki henkilöt totesivat, että 

MPKL:n turvallisuuspoliittiset seminaarit ovat liiton parasta ja näkyvintä antia. Asian voi tiivistää 

Peter Fagernäsin tavoin. Hän totesi, että seminaari on” hyvin brändätty tapahtuma, joka tasoltaan 

ylittää selkeästi muiden maanpuolustusjärjestöjen vastaavat tilaisuudet”.251

Turvallisuuspolitiikan seminaarit voi nähdä myös koko liiton tärkeimpänä vuotuisena tapahtumana. 

Alun perin seminaari oli vain oman kiltakentän tapahtuma. Myöhemmin, kun 

Maanpuolustuskoulutusyhdistys MPK oli perustettu, seminaariin olivat tervetulleita kaikki sen 

jäsenjärjestöjen jäsenet.252

249 Maanpuolustuskiltojen liiton jäsentiedote no. 6/2013.

250 Maanpuolustuskiltojen liiton jäsentiedote no. 6/2013.

251 Peter Fagernäsin haastattelu syyskuussa 2014.

252 Siikander 2014, s. 65.
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Seuraavassa on esimerkkejä vuosien varrelta MPKL:n järjestämistä turvallisuuspoliittisista 

seminaareista. 

Maanpuolustuskiltojen liitto järjesti turvallisuuspolitiikan seminaarin Kadettikoulussa 29.1.1994. 

Seminaariin osallistui noin 270 henkilöä. Seminaari oli yhteistoimintatilaisuus Suomen 

Reserviupseeriliiton ja Reservin Aliupseerien liiton sekä mainittujen liittojen naisjärjestöjen kanssa. 

Teemana tilaisuudessa oli Euroopan Unionin turvallisuuspolitiikka. Seminaarin avasi liittohallituksen

puheenjohtaja Pentti Kivinen. Luennoitsijat ja aiheet olivat:

- Kadetti Hanna Parikka: Suomalaisena naisena USA:n kadettikoulussa.

- Museotoimenjohtaja Marja-Liisa Haveri: Lottatoiminta ja nykypäivä.

- Valtiotieteen tohtori Pekka Visuri: Euroopan Unioni turvallisuuspoliittiselta kannalta.

- Valtiotieteen tohtori Weijo Pitkänen: Euroopan Unioni ja Visegrad-maiden ulko- ja 

turvallisuuspolitiikka.253

Vuonna 1996 turvallisuuspolitiikan seminaari pidettiin Kadettikoulussa 20. tammikuuta. Seminaariin

osallistui lähes 300 henkilöä. Seminaari oli jälleen yhteistoimintatilaisuus Suomen 

Reserviupseeriliiton ja Reserviläisliitto-Reservin Aliupseerien liiton kanssa. Seminaarin avasi 

liittohallituksen puheenjohtaja Pentti Kivinen. 

Luennoitsijat ja aiheet olivat:

- Everstiluutnantti Simon Strickland, Iso-Britannia ja eversti Bernhard Issal, Ruotsi

Sotilasasiamiehet kertoivat maansa puolustusvoimista ja vapaaehtoisesta maanpuolustustyöstä.

- Mitä puolustusvoimat odottavat maanpuolustusjärjestöiltä, puolustusvoimain komentaja, kenraali 

Gustav Hägglund.

Hyvin ajankohtainen aihe on edelleen maanpuolustusjärjestöjen yhdistymiskeskustelu. Tätä aihetta 

käsiteltiin myös liittojen puheenjohtajien paneelissa aiheella ”Muutosten aika”?

- Puheenjohtaja Pentti Kivinen (MPKL)

- Puheenjohtaja Aapo Saari (RES)

- Puheenjohtaja Pekka Selin (RUL)

Paneelin puheenjohtajana toimi liiton entinen puheenjohtaja Erkki Inkinen.254

Vuoden 1997 turvallisuuspolitiikan seminaari oli 25. tammikuuta Maanpuolustuskorkeakoulun 

luentosalissa Santahaminassa Helsingissä. Seminaarin yleisteemana oli Suomi ja lähialueet. 

Seminaari toteutettiin jälleen yhteistoimintatilaisuutena MPKL:n, RES:n ja RUL:n jäsenille. 

253 Maanpuolustuskiltojen liitto ry:n toimintakertomus vuodelta 1994.

254 Maanpuolustuskiltojen liitto ry:n toimintakertomus vuodelta 1996.
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Seminaarin ulkomainen vieras oli Viron puolustusministeri Andrus Öövel. Seminaarin ohjelmaan 

kuuluivat seuraavat esitelmät:

- Venäjä, Itämeri ja Suomi, valtiotieteen tohtori Pekka Visuri (ulkopoliittinen instituutti).

- Latvian ja Liettuan sotilaspoliittinen tilanne, neuvotteleva virkamies Jukka Knuuti 

(puolustusministeriö).

- Viron maanpuolustus tänään, Viron puolustusministeri Andrus Öövel.

- Lähialueiden vaikutus Suomen puolustusjärjestelyihin, puolustusasiainneuvos, valtiotieteen tohtori 

Pauli Järvenpää (puolustusministeriö).255

Vuoden 1999 seminaari pidettiin tammikuussa Suomen Sotilas -lehden 80-vuotisjuhlaristeilyn 

yhteydessä. Seminaarin teema oli ”Ikkunan takana Itämeri”. Paneelin osanottajat kertoivat miltä 

Itämeren tilanne näyttää heidän maastaan katsoen. Seminaarin avasi puheenjohtaja Erkko Kajander 

ja paneelin puheenjohtajana toimi päätoimittaja Heikki Tiilikainen. Seminaarin alkuosassa Elisabeth 

Rehn kertoi Bosnian tilanteesta. Turvallisuuspolitiikan asiantuntija Pekka Visuri perehdytti 

osanottajat Itämeren turvallisuuspoliittiseen tilanteeseen. Paneeliin osallistuivat myös Ruotsin 

valtiopäivien varapuhemies ja entinen puolustusministeri Anders Björck, Isamaa -liiton 

puheenjohtaja ja Viron entinen pääministeri Mart Laar ja eduskunnan puolustusvaliokunnan 

puheenjohtaja Kalevi Lamminen. Juhlaristeilylle osallistui 1300 henkilöä.256

Vuosituhannen vaihtuessa ensimmäinen turvallisuuspolitiikan seminaari pidettiin 29.1.2000 

Maanpuolustuskorkeakoulun isossa auditoriossa Santahaminassa. Seminaari toteutettiin 

yhteistoimintatilaisuutena MPKL:n, RES:n ja RUL:n jäsenille. Seminaarin yleisteemana oli 

vuosituhannen tie turvallisuuteen.

Seminaarin ohjelma oli varsin kattava:

- Sotilaallinen maanpuolustus 2000-luvulla, kenraalimajuri Kari Rimpi.

- Maavoimat 2000-luvulla, prikaatikenraali Heikki Tilander.

- Ilmavoimat 2000-luvulla, prikaatikenraali Pekka Tuunanen.

- Merivoimat 2000-luvulla, vara-amiraali Esko Illi.

- Seminaariin osallistun noin 250 henkilöä.257

Yhteenvetona seminaarin annista voi todeta, että informaatiouhkat ja tietosodankäynti olivat uusia 

uhkia, koska yhteiskunta verkottui yhä enemmän. Maavoimien tulevaisuuden kannalta 

255 Maanpuolustuskiltojen liitto ry:n toimintakertomus vuodelta 1997.

256 Maanpuolustuskiltojen liitto ry:n toimintakertomus vuodelta 1999.

257 Maanpuolustuskiltojen liitto ry:n toimintakertomus vuodelta 2000.

83



perusongelmana oli staattisuus ja varustuksen kirjavuus. Kehitys oli kohti liikkuvampia joukko-

osastoja. Samoin ilmavoimat näkivät tietosodankäynnin ja tekniset uhkat todellisina, osaajien 

löytäminen oli ongelmana. Pekka Tuunasen mielestä Suomen ilmavoimien tilanne sai arvosanan 

tyydyttävä. Merivoimien tavoitteena oli luopua osasta vanhenevia joukkoja, jollaisia olivat muun 

muassa kiinteät rannikkotykkipatterit. Lisäpanostusta suunnattiin tiedustelu – ja 

valvontajärjestelmiin.258

Seuraavana vuonna seminaari pidettiin helmikuun alussa 2001 jälleen Santahaminassa. Tällä kertaa 

se toteutettiin yhteistoiminnassa Rajavartiolaitoksen kanssa.

 Aiheet todellakin koskivat rajakysymyksiä:

- Venäjän rajavartiopalvelun haasteet. Rajavartioyhteistyö Suomen rajavartiolaitoksen kanssa. 

Venäjän rajavartiopalvelun kansainvälisen sopimushallinnon päällikön sijainen, kenraalimajuri 

Vladimir Motshalov.

- Viron rajavartiolaitoksen haasteet. Rajavartioyhteistyö Venäjän rajavartiolaitoksen kanssa. Viron 

rajavartiolaitoksen apulaispäällikkö, eversti Aare Evisalu.

- Suomen rajavartiolaitoksen haasteet. Monenvälinen rajavartioyhteistyö. Rajavartiolaitoksen raja- ja 

meriosaston päällikkö, kenraalimajuri Matti Sandqvist.

- Rajavalvonta-asiat EU:ssa. Rajavalvonnan kansallinen asiantuntija, everstiluutnantti Arto 

Niemenkari EU:n ministerineuvoston pääsihteeristöstä Brysselistä. Seminaari toteutettiin jälleen 

yhteistoimintatilaisuutena MPKL:n, RES:n ja RUL:n jäsenille. Seminaariin osallistui noin 180 

henkilöä.259

Santahaminasta näytti tulleen vakituinen turvallisuuspolitiikan seminaarien kokoontumispaikka. 

Vuonna 2002 seminaari oli jälleen Santahaminassa ja teemana oli turvallisuus muuttuvassa 

maailmassa:

- Terrorismin vastatoimenpiteet, eversti Pekka Majuri puolustusministeriöstä.

- Suomen turvallisuus muuttuvassa maailmassa, erikoistutkija Tomas Ries strategianlaitokselta.

- Suojelupoliisin ajankohtaiset haasteet, osastopäällikkö Petri Knape suojelupoliisista.

- NATO:n loppu ja mitä se merkitsee Suomelle, tohtori Risto E. J. Penttilä, Oxford Analyticasta 

Englannista. 

Kuten aiemminkin, seminaari toteutettiin yhteistoimintatilaisuutena kahden muun 

maanpuolustusjärjestön kanssa. Seminaariin osallistui noin 180 henkilöä 260

258 Suomen Sotilas 1/2000.

259 Maanpuolustuskiltojen liitto ry:n toimintakertomus vuodelta 2001.

260 Maanpuolustuskiltojen liitto ry:n toimintakertomus vuodelta 2002.
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MPKL:n turvallisuuspolitiikan seminaari vuonna 2003 käsitteli vapaaehtoista maanpuolustustyötä 

maailmalla. Aihe kosketti siten kaikkia maanpuolustusjärjestöjä ja antoi siten joko malleja tai 

varottavia esimerkkejä muiden valtioiden vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta. Tapahtuma oli 

luonnollisesti yhteistoimintatapahtuma RUL:n ja RES:in kanssa.

Seminaarin esiintyjät ja aiheet olivat:

- Kodinturva Norjassa, Norjan sotilasasiamies, eversti Ivar Viddal.

- Kodinturva Ruotsissa, Ruotsin sotilasasiamies, eversti Ossi Koukkula.

- Vapaaehtoinen maanpuolustus ja siviilipuolustus Sveitsissä, Sveitsin apulaissotilasasiamies, majuri 

Reto Senn Tukholmasta.

- Vapaaehtoinen maanpuolustus ja National Guard USA:ssa, USA:n sotilasasiamies, eversti Robert 

Byrd. Seminaarin osallistui noin 170 henkilöä.261

Tammikuussa 2004 liiton turvallisuuspolitiikan seminaarin teemana oli ”Yhteiskunnan elintärkeiden 

toimintojen turvaamisen strategia”. Seminaarin ohjelma käsitti seuraavat aiheet:

- Elintärkeiden toimintojen turvaamisen strategia, valtioneuvoston kanslian valtiosihteeri Risto 

Volanen.

- Valtakunnan sotilaallinen puolustus, eversti Sakari Honkamaa, pääesikunta.

- Sisäinen turvallisuus, kansliapäällikkö Ritva Viljanen, sisäasiainministeriö.

- Talouden ja yhteiskunnan toimivuus, apulaisosastopäällikkö Henrik Räihä, kauppa- ja 

teollisuusministeriö.

- Ulkoinen toimintakyky, alivaltiosihteeri Jaakko Laajava, ulkoasiainministeriö.

Seminaari kiinnosti selvästi, paikalla oli 204 henkilöä.262

Maanpuolustuskiltojen liiton vuoden 2005 turvallisuuspolitiikan seminaari pidettiin vakiintuneeseen 

tapaan yhteistoimintatapahtumana muiden maanpuolustusjärjestöjen kanssa talvella 

maanpuolustuskorkeakoulun auditoriotalossa Santahaminassa. Seminaarin teemana oli turvallisuus- 

ja puolustuspoliittinen selonteko, yleisöä oli ”normaali määrä” eli vajaa 200 henkilöä. Seminaarin 

aiheet ja esitelmöitsijät olivat:

- Turvallisuus- ja puolustuspoliittinen selonteko, valtiosihteeri Risto

Volanen, valtioneuvoston kanslia.

- Uskottavan kansallisen puolustuksen kansainvälisestä ulottuvuudesta,

 ylijohtaja Pauli Järvenpää, puolustusministeriö.

261 Maanpuolustuskiltojen liitto ry:n toimintakertomus vuodelta 2003.

262 Maanpuolustuskiltojen liitto ry:n toimintakertomus vuodelta 2004.

85



- Uskottava kansallinen puolustus, pääesikunnan päällikkö, kenraaliluutnantti Kari Rimpi.

- Maakuntajoukot, pääesikunnan asevelvollisuusosaston päällikkö, eversti Jorma Jokisalo.263

Vuoden 2006 seminaarissa pääpaino oli maanpuolustustahdossa ja yhteiskunnan valmiudessa:

- Yhteiskunnan kriisivalmius, valtiosihteeri Risto Volanen, valtioneuvoston kanslia.

- Puolustusvoimien näkymät, kenraalimajuri Markku Koli, puolustusvoimien operaatiopäällikkö.

- Maanpuolustustahto – yleinen asevelvollisuus, viestintäjohtaja Ossi Kervinen, pääesikunnan 

viestintäosasto.

- Kylmästä sodasta suureen muutokseen, dosentti Pekka Visuri, Maanpuolustuskorkeakoulu.264

Maanpuolustuskiltojen liitto järjesti 31. turvallisuuspolitiikan seminaarinsa tammikuussa 2007 

Santahaminassa. Seminaarin ohjelmassa käsiteltiin muun muassa Suomen sotilaallista puolustamista.

Pääesitelmän piti Itäisen Maanpuolustusalueen komentaja, kenraaliluutnantti Ari Puheloinen. Muita 

aiheita olivat: 

- Muiden viranomaisten tukemisesta puhui pääesikunnan operatiivisen osaston 

apulaisosastopäällikkö, eversti Harri Ohra-aho.

Viranomaistuen saajien näkemys

- poliisi: poliisiylitarkastaja Eero Laine

- pelastushallinto: pelastusylitarkastaja Tarmo Kopare. Nämä esitelmät herättivät yleisössä paljon 

kysymyksiä ja kannanottoja.

Osallistumisesta kansainväliseen sotilaalliseen kriisinhallintaan puhui kansainvälisen 

puolustuspolitiikan yksikön johtaja Olli-Pekka Jalonen.

Seminaari toteutettiin sillä kertaa Maanpuolustuskoulutus ry:n kurssina ja se oli tarkoitettu vain MPK

ry:n jäsenjärjestöjen jäsenille. Seminaariin osallistui vajaa 190 henkilöä. Yleisön joukosta poimittiin 

mielipiteitä, ne olivat kaikki hyvin positiivisia. 265

Vuoden 2008 seminaarin aiheena oli aina mielenkiintoinen ja ajankohtainen Venäjä. Itse asiassa 

seminaarin aihe oli Venäjä, Venäjä, Venäjä, Venäjä. Siis neljä kertaa. Ajatus juontui 

puolustusministeri Jyri Häkämiehen kuuluisasta lausunnosta vuodelta 2007. Tuolloinhan 

puolustusministeri totesi Suomen kolme keskeisintä turvallisuusuhkaa olivat Venäjä, Venäjä, 

Venäjä.266

263 Maanpuolustuskiltojen liitto ry:n toimintakertomus vuodelta 2005.

264 Maanpuolustuskiltojen liitto ry:n toimintakertomus vuodelta 2006.

265 Maanpuolustuskiltojen liitto ry:n toimintakertomus vuodelta 2007; Suomen Sotilas erikoisnumero 1/2007 
(Maanpuolustaja-lehti).
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Lähes kaikki olivat tyytyväisiä seminaarin antiin. Kiitettäviä arvioita saatiin jo paikan päällä. Erkko 

Kajander totesi: ”Osuimme seminaarimme sisällöllä juuri oikeaan, ajankohtaiseen saumaan ja 

luennoitsijamme olivat ensiluokkaisia Venäjän asiantuntijoita. Luennot herättivät kuulijoissa paljon 

ajatuksia ja kysymyksiä. Salissa käytiin monia vilkkaita keskusteluja”. Edelleen puolustusministeriön

entisen kansliapäällikön kenraaliluutnantti Matti Aholan spontaani kommentti oli: ”Venäjä-

seminaareja on viime aikoina ollut useita, mutta tämä oli kyllä aivan 10+”.267

Seminaari oli epäilemättä menestys, joten mitä siellä puhuttiin? Luennot aloitti dosentti Arto 

Luukkanen yleisesityksellä Venäjästä. Luukkanen käsitteli maan poliittista tilannetta ja pureutui 

kattavasti Venäjän haasteisiin, ongelmiin sekä hyviin ja huonoihin skenaarioihin. Suurin ongelma 

tulevaisuudessa saattaa olla Venäjän väkiluvun jyrkkä väheneminen. Tutkija Hanna Smith kertoi 

Venäjän ulko- ja turvallisuuspolitiikasta. Hän keskittyi muutamaan keskeiseen ongelmaan. Yksi oli 

kysymys Venäjän ulko- ja turvallisuuspolitiikan ailahtelevaisuudesta. Se oli selvää, että Venäjä 

halusi näkyä maailmanpolitiikassa. Ruokkimalla syytteitä ulkoisista uhkista peitetään instituutioiden 

heikkoutta. Yksi uhka oli tietenkin NATO. Eräänlainen pelko siitä, että ”Venäjä katsoisi itään ja 

unohtaisi lännen” oli hätiköityä. Venäjällä ei kuitenkaan taloudellisesta syistä ole aihetta unohtaa 

länttä. Smith päätti luentonsa: ”Venäjä ei ole niin vahva kuin se haluaisi olla, muttei myöskään niin 

heikko kuin luullaan”.268

Suomen Pankin siirtymätalouksien tutkimuslaitoksen tutkimuspäällikkö Pekka Sutela puhui Venäjän 

taloudesta. Maan talous oli kehittynyt, keskiluokan asema oli vahvistunut paljon. Se näkyi 

esimerkiksi kaupunkien katukuvassa. Kansalaisten keskuudessa pahin pelko oli 1990-luvun tyylinen 

korkea inflaatio. Tämä pelko yhdistää kansaa tasapainohakuisuuteen. Venäjä poikkeaa monista 

maista myös siinä, että on käytännössä velaton.Suomen kannalta hyvä asia oli, että Venäjän 

investoinnit kasvoivat. Tästä oli hyötyä myös Suomen kansantaloudelle. Turvallisuuspolitiikan osalta

vielä vuonna 2008 Venäjän budjetissa ei ollut näkyvissä merkittävää puolustusmenojen kasvua. 

Turvallisuusmenot olivat lähinnä sosiaalisia, niillä haluttiin parantaa upseerien elintasoa ja 

varusmiesten olosuhteita. Sutela uskoi Venäjän talouspolitiikan pysyvän järkevällä tasolla ja jatkavan

kasvuaan.269

266 Siikander 2014, s. 65.

267 Maanpuolustaja no. 1/2008.

268 Maanpuolustaja no. 1/2008.

269 Maanpuolustaja no. 1/2008.
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Seminaarissa tuli valtava määrä tietoutta ja viimeisenä puhuja oli lippueamiraali Georgij Alafuzoff. 

Hän käsitteli Venäjän sotilaallista tilannetta Suomen ja Euroopan Unionin kannalta. Alafuzoff näki 

Venäjän selkeästi haasteena, esimerkiksi maan suhtautuminen Natoon on korostuneen epäluuloista. 

Lippueamiraali totesi lopuksi: ”Meillä ei ole välittömiä uhkakuvia itänaapuristamme, mutta emme 

kuitenkaan saa turruttaa valpasta itätilanteiden ja sieltä kantautuvien mielipiteiden ja kannanottojen 

seuraamista”.270

Vuotta myöhemmin Maanpuolustuskiltojen liitto järjesti turvallisuuspolitiikan seminaarinsa 31. 

tammikuuta. Seminaarin aihe oli Puolustusvoimat 2009-2020: Maavoimat – Merivoimat – 

Ilmavoimat.

Seminaarin ohjelma:

- Puolustusvoimat 2009-2020, suunnittelupäällikkö, kenraalimajuri Mika Peltonen.

- Maavoimat 2009 – 2020, maavoimien esikuntapäällikkö, kenraalimajuri Arto Räty.

- Merivoimat 2009 – 2020, merivoimien esikuntapäällikkö, lippueamiraali Veli-Jukka Pennala. 

- Ilmavoimat 2009 – 2020 ilmavoimien esikuntapäällikkö, prikaatikenraali Lauri Puranen. Seminaari 

järjestettiin Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) kurssina yhteistyössä Helsingin 

maanpuolustuspiirin kanssa ja se oli tarkoitettu MPK:n jäsenjärjestöjen jäsenille. Seminaariin 

osallistui ennätysmäärä ihmisä, peräti 310 henkilöä.271

Suosituille tapahtumille muovautuu aina lempinimet. Liiton turvallisuuspoliittiselle seminaarille 

kehittyi nimitys ”Turpo”. Vuonna 2010 ”Turpon” aiheena oli  Itämeri. Seminaarissa keskusteltiin 

muun muassa siitä, mitä tapahtuisi, jos meriliikenne Suomenlahdelle osittain estyisi tai se estettäisiin 

kokonaan? 

Esitelmän pitäjä kertoi: ”Jo muutamassa viikossa voimme joutua tiettyjen energiatuotteiden  ja 

tavaroiden osalta jonkinasteiseen säätelyyn tai ainakin varautumaan siihen. Jos nykyinen noin 120 

aluksen satamakäynnin lastimäärä vuorokaudessa kuljetettaisiin junilla, se vaatisi noin 11 000 

junavaunua tai tien päällä noin 34 000 rekka-autoa.”272 

Palaute on aina tärkeää liiton toiminnalle ja myös seminaarien tulevaisuudelle. Vuoden 2010 

”Turpon” osanottajien lausunnoista voidaan ottaa muutama esimerkki: ”Hienoa, että MPKL järjestää 

vuosittain tasokkaan tilaisuuden ajankohtaisista aiheista. Kaiken ikäisille maanpuolustajille on 

270 Maanpuolustaja no. 1/2008.

271 Maanpuolustuskiltojen liitto ry:n toimintakertomus vuodelta 2009.

272 Maanpuolustaja no. 1/2010.
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tarpeen sivistää itseään tämän tyyppisillä osin yhteiskunnallisilla ja yleissivistävillä aiheilla. 

Aktiivireserviläisiä voisi edellyttää osallistumaan laajempien

kokonaisuuksien hahmottamiseksi. Sain perspektiiviä ymmärtää Venäjän tapahtumia ja 

huoltovarmuutta niin maanpuolustuksen kuin muunkin yhteiskunnan kannalta.273 

Toinen kommentti oli yhtä positiivinen: ” Korkeatasoinen seminaari ja hyvät alustajat, päivään 

saattaisi mahtua useampikin aihe ja alustaja. Olisi mielenkiintoista, jos mukana olisi vastaväittäjä. 

Historiaosuus oli mielenkiintoinen. Pidän myös siitä, kun asioita tarkastellaan pitkällä aikajänteellä. 

Yleisön kysymykset toivat lisäväriä päivään”.274

Vuonna 2011 ”Turpon” teemana oli valtioneuvoston saman vuoden joulukuussa julkaisema selvitys 

yhteiskunnan turvallisuusstrategiasta normaali- ja poikkeusoloissa. Strategian tavoite oli turvata 

Suomen yhteiskunnan toimintakyky, säilyttää itsenäisyys ja edistää turvallisuutta ja hyvinvointia

Esimerkkinä ”Turpo” –tapahtumista ja ylipäätään MPKL:n seminaareista on vuoden  2011 tarkka 

ohjelma:

* Tervetulokahvi
* Seminaarin avaus, teollisuusneuvos Erkko Kajander, Maanpuolustuskiltojen liittohallituksen 
puheenjohtaja.
* Puolustusministeriö, kansliapäällikkö Arto Räty.
* Ulkoasiainministeriö, valtiosihteeri Pertti Torstila.
* Sisäasiainministeriö, kansliapäällikkö Ritva Viljanen .
* Lounas, Maanpuolustuskorkeakoulun ruokala.
* Sosiaali- ja terveysministeriö, kehitysjohtaja Klaus Halla.
* Liikenne- ja viestintäministeriö, turvallisuusjohtaja Rauli Parmes.
* Työ- ja elinkeinoministeriö, Huoltovarmuuskeskuksen johtaja Ilkka Kananen.
* Kahvitauko.
* Paneelikeskustelu:
 - paneelikeskusteluun osallistuvat ministeriöiden edustajat ja sen johtaa päätoimittaja
Tapani Ruokanen. Järjestöjen edustaja paneelikeskustelussa on toimitusjohtaja Kimmo Kohvakka, 
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö (SPEK).
Elinkeinoelämän edustaja paneelikeskustelussa on toimitusjohtaja Reijo Svento, FiCom Oy (vuoden 
tivi-vaikuttaja 2010).
Klo 16.10 Seminaarin päätös, Erkko Kajander.

Turpo 2012 oli todella ajan hermoilla, tuolloin käynnissä ollut puolustusvoimauudistus nosti tunteita.

Maanpuolustuskiltojen liiton turvallisuuspoliittisessa seminaarissa käsiteltiin uudistusta. 

273 Maanpuolustaja no. 1/2010.

274 Maanpuolustaja no. 1/2010.
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Maanpuolustuskorkeakoulun iso auditorio Santahaminassa oli täynnä yleisöä ja teema viritti 

poikkeuksellisen aktiivisen keskustelun.275

275 Maanpuolustaja no. 1/2012.
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Liiton tiedotustoiminta 

Valtakunnalliselle organisaatiolle tehokas tiedotus jäsenistölle on suorastaan elinehto. Lisäksi on 

huolehdittava näkyvyydestä valtakunnallisesti, käytännössä olemalla yhteydessä. Useana vuonna 

toimintakertomuksissa toistettiin rutiininomaisesti lähes sama tieto, kuten vuonna 1995: 

”Valtakunnallisille tiedotusvälineille on lähetetty uutisia liiton tärkeimmistä tapahtumista. 

Lehdistössä on käsitelty turvallisuuspolitiikan seminaaria, kilta-ansiomitalien jakoa ja 

valtakunnallista maanpuolustusjuhlaa. 

Liiton sisäistä tiedotustoimintaa on hoidettu yhteiskirjeillä, joita on lähetetty neljä kappaletta 

killoille, kiltojen paikallisosastoille ja kiltapiireille. Kirjeissä on käsitelty yhteensä 41 asiaa. 

Yhteiskirjeen painosmäärä on ollut 450 kpl/kirje. Sisäistä tiedotustoimintaa on täydennetty liiton 

johto- ja toimihenkilöiden vierailuilla killoissa ja kiltapiireissä sekä toimiston yhteydenpidolla 

jäsenyhdistyksiin.”276

Lähes identtinen kirjoitus oli seuraavana vuonna: 

”Vuonna 1996 valtakunnallisille tiedotusvälineille lähetettiin uutisia liiton tärkeimmistä 

tapahtumista. Lehdistössä käsiteltiin turvallisuuspolitiikan seminaaria, kilta-ansiomitalien jakoa ja 

valtakunnallista maanpuolustusjuhlaa. Liiton sisäistä tiedotustoimintaa hoidettiin yhteiskirjeillä, joita

lähettiin neljä kappaletta killoille, kiltojen paikallisosastoille ja kiltapiireille. Kirjeissä käsiteltiin 

yhteensä 39 asiakohtaa. Yhteiskirjeen painosmäärä on ollut 450 kpl/kirje. Sisäistä tiedotustoimintaa 

on täydennetty liiton johto- ja toimihenkilöiden vierailuilla killoissa ja kiltapiireissä sekä toimiston 

yhteydenpidolla jäsenyhdistyksiin. Kiltatoiminnan tunnettuuden lisäämiseksi osallistuttiin muun 

muassa Erämessuille Riihimäellä, Suomenselkämessuille Pylkönmäellä, maakuntamessuille 

Lahdessa sekä Jyväskylän suurmessuille. Killat ovat tilanneet Reserviläinen -lehteä jäsenilleen 3 800 

kpl.277

Vuonna 1995 liiton tiedotus tehostui huomattavasti, sillä toimintavuoden aikana ilmestyi 

ensimmäisen kerran liiton oma tiedotuslehti ”Maanpuolustaja.” Ensimmäinen numero ilmestyi 

maaliskuussa  ja toinen lokakuussa.  Ensimmäistä numeroa käsiteltiin myös liittohallituksessa 25. 

maaliskuuta 1995 pykälässä 43: ”Jaettiin tutustumista varten ensimmäinen Maanpuolustaja-lehti. 

Tänä vuonna ilmestyy kaksi lehteä. Todettiin, että lehden avulla voidaan kiinteyttää yhteyttä 

276 Maanpuolustuskiltojen liiton toimintakertomus vuodelta 1995.

277 Maanpuolustuskiltojen liiton toimintakertomus vuodelta 1996.
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jäsenkuntaa. Lehdessä todettiin olevan paljon asiaa. Väljempää taittoa toivottiin. Liittohallitus esitti 

kiitokset Heikki Tiilikaiselle ja Henry Kiurulle (nyk. Siikander) lehden tekemisestä”.278

Ensimmäisessä numerossa liiton puheenjohtaja Pentti Kivinen kirjoitti: ”Kädessäsi on uunituore 

numero Maanpuolustuskiltojen tiedotuslehdestä. Lehti on ensimmäinen laatuaan ja sen tavoitteena on

lähentää kiltalaisia toisiinsa ja lisätä tietoa ajankohtaisista tapahtumista”. Edelleen Kivinen toivoi, 

että lehti aikaansaisi molemminpuolista vuorovaikutusta kiltatoiminnan kehittämisessä. 

Lukijapalautteet tulisivat olemaan yksi osa järjestön sisäistä keskustelua.279

Maanpuolustaja-lehden ensimmäisessä numerossa pääosassa oli reserviyksikkötoiminta ja eri 

kiltojen tiedotteet. Mainoksia lehdessä oli vähän, itse asiassa vain kaksi.

Käytännön syistä Maanpuolustaja oli vuosien ajan Suomen Sotilas -lehden erikoisnumero. Killat 

saivat maksutta ilmoittaa lehdessä menneistä ja tulevista tapahtumistaan sekä kertoa kuulumisiaan. 

Lehdessä oli myös kiltapiirien ja kiltojen yhteystiedot. Lokakuun 1995 numeron pääaiheena oli 

syyskuussa kotiutuneiden varusmiesten reserviyksikkötoiminnan käynnistyminen. Lisäksi lehdessä 

esiteltiin kiltalehtiä. 280

Vuosina 1996 ja 1997  ”Maanpuolustaja” ilmestyi kahdesti vuodessa. Ensimmäinen numero ilmestyi 

huhtikuussa ja toinen lokakuussa. Vuoden 1996 toinen numero oli hyödyllinen kaikille kiltalaisille. 

Siinä käytiin lyhyesti lävitse MPKL:n historia. Tietoisku oli tarpeen, sillä lehdessä arvioitiin, että 

vain harva kiltalainen tiesi mistä kaikki oli alkanut. Lehti lähetettiin kaikille niille kiltalaisille, joiden 

nimet ja osoitteet jäsenkillat ovat toimittaneet MPKL:n lehtirekisteriin. Kutakin lehteä painettiin 34 

000 kappaletta. Vuoden 1997 ensimmäisessä lehdessä esiteltiin lyhyesti kymmenien kiltojen 

toimintaa yhteystietoineen. Lehdessä oli myös kattava listaus kilta-ansiomerkeistä. Etusivun artikkeli

käsitteli ”läskikapinaa” eli tavoitetta saada reserviläisten painoa alemmaksi. Erään teorian mukaan 

silloisen reservin yhteenlaskettu ylipaino oli 2,5 miljoonaa kiloa. 281 Syksyn 1997 Maanpuolustaja 

keskittyi reserviläisten yhteen ongelmaan eli fyysiseen kuntoon ja sitä kautta reserviläisliikuntaan. 

Lisäksi kiltojen esittelyä jatkettiin tutustumalla niiden toimintapaikkoihin, kuten Panssarikillan 

ylläpitämään Panssarimuseoon  tai Uudenmaan Jääkäripataljoonan killan tukikohtaan Jääkäritaloon.

278 Maanpuolustuskiltojen liiton liittohallituksen pöytäkirja 25.3.1995.

279 Maanpuolustaja 2B/1995.

280 Maanpuolustuskiltojen liiton toimintakertomus vuodelta 1995.

281 Maanpuolustuskiltojen liiton toimintakertomus vuodelta 1996 ja 1997; Suomen Sotilas –lehden erikoisnumerot 1996-
1997 (Maanpuolustaja-lehti).
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Elokuussa 1998 liittohallitus käsitteli strategiaansa, johon liittyi myös tunnettavuuden lisääminen. 

Tässäkin tapauksessa Maanpuolustaja-lehdellä olisi oma merkityksensä. Liiton julkisuuskuva 

kasvaisi, jos julkaisu olisi laajalevikkisempi. Ylipäätään julkisuudessa oli oltava enemmän, liiton 

tekemät lausunnot oli saatettava paremmin yleisön tietouteen, Turposeminaareista oli tiedotettava 

entistä tehokkaammin. Yksi ehdotus oli myös laatia erillinen julkisuuskampanja. Hieman 

epärealistinen ehdotus oli Maanpuolustaja-lehden saaminen jäsenistölle ilmaiseksi mainostulojen 

avulla.282

Vuonna 1999 aikana ilmestyi kaksi kertaa liiton oma tiedotuslehti Maanpuolustaja. Edelleen julkaisu 

oli Suomen Sotilas -lehden erikoisnumero. Lehti lähetettiin kaikille niille kiltalaisille, joiden nimet ja

osoitteet jäsenkillat olivat toimittaneet MPKL:n lehtirekisteriin. Lehteä painettiin 36 000 kappaletta 

per numero. Lehteä jaettiin myös eri maanpuolustustapahtumissa ja messuilla. Lehden 

toimitussihteerinä oli oman toimensa ohella toiminut liiton järjestöpäällikkö.283 

Vuoden 1999 viimeisessä numerossa käsiteltiin tarkemmin ”Kirjavarikko” -nimistä palstaa. Taustalla

oli tieto, että Suomessa julkaistiin uskomaton määrä maanpuolustukseen liittyvää kirjallisuutta. 

Suomen Sotilas/Maanpuolustaja koetti auttaa kirjojen tekijöitä ja lukevaa yleisöä löytämään toisensa 

Kirjavarikko-sivuillaan. Palsta oli aloittanut vuonna 1996. Lisäksi toimitus otti mielellään vastaan 

lukijoilta vinkkejä ei pelkästään kirjoista, vaan myös maanpuolustukseen liittyvistä videoista ja 

musiikkitallenteista. Ensimmäisessä Kirjavarikossa esiteltiin kymmeniä teoksia, tunnetuimpia 

tekijöitä olivat Erkki Nordberg, Pekka Visuri, Jussi Niinistö ja Stig Roudasmaa.284

Maanpuolustaja-lehti oli esillä liittohallituksen kokouksessa elokuussa 1999. Siinä käsiteltiin 

työryhmien esittämiä asioita, joita oli lähes 30. Niistä melkoinen osa liittyi tiedotukseen. 

Maanpuolustaja-lehden osalta ehdotukset olivat osittain entuudestaan tuttuja: lehden tulisi ilmestyä 

useammin, toimiva hyvännäköinen lehti, lehteen konkreettisen ohjeellisia juttuja, 

varusmiesnumero.285 

Ehdotuksista huolimatta Maanpuolustaja-lehden asema oli edelleen sama kahta vuotta myöhemmin. 

Maanpuolustaja ilmestyi toimintavuonna kaksi kertaa Suomen Sotilaan erikoisnumerona.  Liiton 

282 Maanpuolustuskiltojen liittohallituksen kokouspöytäkirja 31.8.1998, strategiakeskustelun tuloksia.

283 Maanpuolustuskiltojen liiton toimintakertomus vuodelta 1999.

284 Suomen Sotilas erikoisnumero 6B (Maanpuolustaja-lehti).

285 Maanpuolustuskiltojen liiton hallituksen kokouspöytäkirja 12.8.1999.
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jäsenyhdistykset saivat maksutta ilmoittaa lehdessä tapahtumistaan ja kertoa toiminnastaan. Lehti 

lähetettiin kaikille niille jäsenyhdistysten jäsenille, joiden osoitteet oli toimitettu liiton 

lehtirekisteriin. Lehden painosmäärä oli hieman alentunut 34 000 kappaleeseen. Lehteä jaettiin myös 

eri maanpuolustustapahtumissa ja messuilla. Lehden toimitussihteerinä toimi liiton 

järjestöpäällikkö.286

Vuonna 2000 tiedotusta yritti kehittää erityinen viestintäryhmä. Siihen kuuluivat Outi Siltaniemi, 

Matti Mikkola ja Esa Roiha. Ryhmän yleistavoitteen mukaan jäsenjärjestöjen suuntaan oli 

kehitettävä liiton markkinointia ja asiakaspalvelua siten, että antaisi tukea heikoimmille jäsenkilloille

ja samalla takaisi paremmin menestyvien tyytyväisyyden. Työryhmä myös totesi, että 

vuorovaikutteisuuden korostaminen sisäisessä tiedottamisessa hyödyttäisi kaikkia osapuolia. 

Luonnollisesti myös sähköisen informaation tuomat edut oli huomioitu. Sen sijaan vaikutti 

haastavalta ajatukselta ”kehittää sisäisen tiedotuksen keinoin luottamushenkilöiden mahdollisuuksia 

toimia täysipainoisesti liiton tarkoitusperien hyväksi”.287  

Työryhmä oli yksimielinen siitä, että Maanpuolustaja-lehti oli liiton ylivoimaisesti tärkein sisäisen 

tiedotuksen väline. Julkaisu oli ainoa viestintäväline, joka tavoitti jokaisen kiltalaisen ja samalla 

myös edusti liittoa ulospäin. Ainoa ongelma oli lehden ilmestyminen, työryhmä toivoi, että julkaisu 

ilmestyisi neljä tai mieluiten kuusi kertaa vuodessa. Pitkällä aikavälillä olisi ollut hienoa, jos 

maanpuolustusjärjestöt saisivat aikaan yhteisen tabloidityylisen lehden. Se ei kuitenkaan saisi olla 

Suomen Sotilas –lehden kilpailija. Maanpuolustaja-lehden lisäksi sisäistä tiedotusta tuli hoitaa 

erillisillä tiedotteilla, niitä olisi neljä tai kuusi kappaletta vuosittain.288 Sisäisen tiedotuksen työryhmä 

otti kantaa myös liiton hallintoon. Hallituksen kokouksia olisi pitänyt olla useammin, kuten myös 

strategiaseminaareja. Luottamushenkilöitä ehdotettiin käytettäväksi enemmän edustustilaisuuksissa. 

Siten säästettäisiin toimiston resursseja.289

Vuonna 2001 Maanpuolustaja-lehden toimitussihteeri Henry Siikander antoi lukijoille ohjeita siitä, 

miten julkaisuun oli mahdollista kirjoittaa. Siikander korosti sitä, että lehti tehtiin niin sanottuna 

”oto-työnä” eli oman toimen ohella. Lehden materiaalin kokosi liiton järjestöpäällikkö ja hän oli 

sama henkilö kuin julkaisun tuolloinen toimitussihteeri eli Henry Siikander. Lehdellä ei koskaan ole 

ollut varsinaista toimittajaa. Oma ongelmakokonaisuutensa oli se, että lehti rahoitettiin kokonaan 

286 Maanpuolustuskiltojen liiton toimintakertomus vuodelta 2001.

287 Maanpuolustuskiltojen liiton sisäisen tiedotusryhmän muistio 2.10.2000.

288 Maanpuolustuskiltojen liiton sisäisen tiedotusryhmän muistio 2.10.2000.
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mainos- ja ilmoitustuloilla. Mikäli tapahtui kuten v. 2001, että ilmoituksia ei saatu riittävästi, 

julkaisun ilmestyminen viivästyi. Ilmestymispäivää oli siirrettävä, kunnes saatiin riittävästi 

”mainosmarkkoja” kokoon.290

Koska suurin osa Maanpuolustaja-lehden materiaalista oli eri kiltojen lähettämiä, niin Siikander 

halusi tuoda esiin joitakin käytännön seikkoja. Voimavaroja ei missään tapauksessa ollut tekstien 

puhtaaksikirjoittamiseen. Siksi artikkeleja ei saanut lähettää enää konekirjoitettuna. Aineisto oli 

mahdollista lähettää cd–rom levyllä tai sähköisessä muodossa.  Toimitussihteeri myös ohjeisti 

kirjoittajia yksityiskohdissa eli tekstiä ei saanut muokata liikaa. Esimerkiksi sisennyksiä, pakollisia 

rivinvaihtoja ja niin edelleen tuli välttää. Kuvat oli toivottavaa lähettää sähköisessä muodossa. 

Paperikuvat oli mahdollista skannata toimituksessa.291

Vuonna 2002 liiton sisäinen tiedotustoiminta hoidettiin ”MPKL tiedottaa” tiedotuskirjeillä, joita 

toimikaudella lähetettiin viisi kappaletta. Tiedotuskirjeet oli lähetetty liiton jäsenyhdistyksille, niiden

paikallisosastoille, kiltapiireille ja liiton luottamushenkilöille. Kirjeissä käsiteltiin yhteensä 50 

asiakohtaa. Jokainen MPKL tiedottaa numero sisälsi myös liiton tapahtumakalenterin. 

Tiedotuskirjeiden painosmäärä oli 450/kirje. Tiedotteet olivat luettavissa myös liiton internet –

sivuilla.292

Vuonna 2002 Maanpuolustaja-lehti uudistui. Lehti julkaistiin kahtena numerona ja se muutettiin 

enemmän aikakauslehdenomaiseksi sitomalla se A4 –kokoon. Lehden sisältöä ei ollut tarkoitus 

muuttaa, kuten aiemminkin julkaisussa oli MPKL:n järjestömateriaalia ja ”parasta satoa” eri 

kiltalehdistä.293

Reserviläinen –lehti oli ja on monien kiltojen tilaama lehti jäsenistölleen. Vuonna 2004 Helsingin 

kiltapiiri teki liittohallitukselle kysymyksen lehden tarpeellisuudesta. Vaikka Reserviläinen 

ilmoittikin olevansa myös MPKL:n tiedotuslehti, niin tarkkaavaisimmat olivat huomanneet, että 

lehden palstoilla ei ollut monestikaan paljon kilta-asioita. Sen sijaan muita maanpuolustusjärjestöjä 

koskevaa tekstiä oli huomattavasti enemmän. Helsingin kiltapiirin kysymys liittohallitukselle olikin: 

”Voisiko liittohallitus tehdä asialle jotakin, että myös Maanpuolustuskiltojen liiton asioita voitaisiin 

lehdestä lukea?”. 294

290 Suomen Sotilas –lehden erikoisnumero, Maanpuolustaja 5B 2001. 

291 Suomen Sotilas –lehden erikoisnumero, Maanpuolustaja 5B 2001.

292 Maanpuolustuskiltojen Liiton toimintakertomus vuodelta 2002.

293 Maanpuolustaja no. 5b/2001.

294 Muistio kiltapiiripäivistä 9.-10.10.2004, Helsingin kiltapiirin aloite.
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Vuonna 2004 Heikki Lahtela oli laatinut muistion liittohallituksen käyttöön. Aiheena oli 

Maanpuolustaja-lehden toimittamiseen liittyviä asioita. Yksi selkeä toteamus muistiossa oli, että 

yhden henkilön työpanos ei voinut olla riittävä, jos tavoitteena oli saada vähäänkään tasokas 

jäsenlehti. Julkaisuhan oli edelleen Suomen Sotilas –lehden erikoisnumero. Toimiva jäsenlehti vaati 

toimituskunnan, mutta sitä ei ollut ja Kustannus Oy Suomen Miehen mahdollisuudet rahoitukseen 

olivat vähentyneet. Itseasiassa joulukuussa 2013 MPKL:n liittohallitus antoi Kustannus Oy Suomen 

Miehelle 30 000 euron lainan. Ulkopuolinen kustantaja oli ehkä syy siihen, miksei liittohallituksessa 

eikä killoissa tunnettu suurempaa mielenkiintoa lehden toimittamiseen: ”lehti on tullut liian 

automaattisesti ja helposti”. 295

Muistiossa vaadittiin, että MPKL ratkaisisi nopeasti, millaista jäsenlehteä kiltalaiset tarvitsisivat ja 

ennen kaikkea, miten sitä toimitettaisiin. Yleinen olettamus oli, että valtakunnallisella järjestöllä 

pitäisi olla kaikki jäsenet tavoittava julkaisu. Sen taso ja ilmestymiskertojen määrä ratkaisisi 

millaisena lehti koettiin jäsenistön keskuudessa. Ristiriitaista tietenkin oli, että lisäpanostus lehteen 

torjuttaisiin, jos se edellyttäisi killoilta taloudellista tukea. Tilausmuotojahan oli paljon, mutta niin oli

niistä aiheutuvia ongelmiakin. Jäsenmaksun korotus lehden takia kohtaisi varmasti vastarintaa 

liittovaltuustossa. Jos taas kilta haluaisi tilata jäsenilleen Maanpuolustaja-lehden, niin kilta maksaisi 

lehden erikseen. Tämä aiheuttaisi tietenkin tarpeen tehdä kysely lehden tilaajista ja aiheuttaisi jälleen

uusia vaikeuksia. Muistio arvioi, että kaksi ilmestymiskertaa riittäisi niin kauan, kunnes enemmän 

voimavaroja olisi käytössä. Yksi parantamisen arvoinen asia olisi toimituskunnan perustaminen. Sen 

jäsenille olisi oltava omat toimitusalueet, jotka liittyivät lehden teemoihin. Lahtela teki myös 

suunnitelman. Sen mukaan toimituskuntaan olisi kuulunut viisi henkilöä. Vastuuaihepiirit olisivat 

MPKL:n asiat, liittohallitus, valtakunnalliset asiat, jäsenkilta-asiat ja kiltapiiriasiat. Lahtelan muistion

loppu oli hyvin selkeä: ”Jos lehteä ei voi toimittaa entisen kustantajan toimittamana ja MPKL ei voi 

lisätä omaa osuuttaan, niin ei kannata taistella tutkainta vastaan. Silloin lehti on lopetettava”.296 Näin 

ei kuitenkaan tapahtunut, vaan Maanpuolustaja ilmestyy edelleenkin (vuonna 2013) kahdesti 

vuodessa.

Lukijatutkimukset antavat aina suuntaviivoja julkaisujen kehittämiselle. Vuonna 2009 tehtyyn 

lukijatutkimukseen vastasi 220 ihmistä. Vastausten yhteenvedon mukaan eniten lehdessä kiinnostivat

kiltapäivien ja kiltojen tapahtumat, pioneeritoiminta, kurssit, koulutustapahtumat arviot 

295 Heikki Lahtelan laatima muistio liittohallitukselle 27.2.2004; MPKL:n liittohallituksen kokouspöytäkirja 12.12.2003.

296 Heikki Lahtelan laatima muistio liittohallitukselle 27.2.2004.
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puolustuskyvystämme, geopolitiikka ja sen haasteet maanpuolustukselle. Vastauksissa esiintyi myös 

toive, että ruotsinkielinen osio antaisi lisäarvoa julkaisulle.297

Muita lukijoiden kiinnostuksen kohteita olivat asetekniikka ja kalustoesittelyt, sotahistoria, 

linnakkeet ja taistelupaikat, perinteen siirto ja aktivointi, kansainvälinen yhteistoiminta ja 

kansainväliset puolustusasiat, rannikon puolustaminen, ilmavoimat, viestiaselajit, puolustusvoimain 

uutiset, henkilöhaastattelut, Turpo-seminaari, hevoset ja tykit, elämänkertatarinat, evakkojen 

jälkeläiset, veteraanit, varusmiehet ja varuskunnat,

kirja- ja elokuva-arvostelut, vierailu- ja entisöintikertomukset ampumaharrastus ja aselakiesityksen 

eteneminen yhteistyö MPK:n kanssa, yhteistyö Viron Kaitseliiton kanssa, 

kiltojen syntyhistoria, kiltalaisten käsityksiä ja mielipiteitä maamme politiikasta, 

liiton kannanotot ajankohtaisiin maanpuolustusasioihin, mm. sotaselkkausalueet, mp-budjetointi.298

Kysymykseen, mitä hyötyä Maanpuolustaja-lehdestä on ollut, niin tärkeimmäksi nousivat

tapahtumien seuraaminen ja turpoartikkelit. Lehden mainittiin olleen myös hyvä 

informaatiolähde killoilla. Siten julkaisu tuki kiltatoimintaa ja oli yksi vastine jäsenmaksulle.299

Vastaavasti lehti oli lukijoiden mielestä epäonnistunut monissakin aihekokonaisuuksissa. Lukijoiden 

mielestä aselaji- ja menetelmäopetus puuttuivat, samoin tekniikka-artikkelit ja kalustoesittelyt. 

Edelleen kritisoitiin seuraavia tekijöitä:

- liikaa juhlaraportteja ja sisäpiirijuttuja

- markkinointi

- liikaa pönötyskuvia

- ilmestyy liian harvoin

- viestimiehelle ei tarpeeksi kiinnostavia juttuja

- naapurimaat eivät ole tarpeeksi esillä

- liian vähän juttuja rivijäsenistä

- joskus liian vanhalle lukijakunnalle suunnattuja juttuja

Kysymykseen ”Miten kehittäisit lehteä” tuli paljon ehdotuksia. Niistä voi poimia joitakin. 

Toivomuksena oli enemmän artikkeleja ja juttuja kiltapäivistä, kursseista, koulutustapahtumista ja 

kansainvälisistä tapahtumista NATO:a unohtamatta. Eri aselajien edustajat tietenkin toivoivat 

297 Maanpuolustaja-lehden lukijatutkimus vuodelta 2009.

298 Maanpuolustaja-lehden lukijatutkimus vuodelta 2009.

299 Maanpuolustaja-lehden lukijatutkimus vuodelta 2009.
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enemmän asiaa omasta kiinnostuksen kohteestaan. Urheiluväki pyysi enemmän liikunta-aiheisia 

juttuja erityisesti ammunnasta. Kiinnostusta oli myös sotahistoriaan, henkilöhaastatteluihin ja tietoa 

yhteistyöstä muiden maanpuolustusjärjestöjen kanssa.300

Vuonna 2013 liitto on selvästi entistä enemmän kiinnostunut jäsenistön mielipiteistä. Esimerkiksi 

jäsentiedotteessa 4/2013 asetettiin seuraavia hyvin kansanomaisia kysymyksiä: 

Mikä mietityttää? Mikä mättää? Mikä ilahduttaa? Pohditko mitä liitolle kuuluu? Askarruttaako 

kiltatyön tulevaisuus? Onko ehdotuksia liiton ja/tai kiltojen toimintojen kehittämiseen? Mitä-miksi-

milloin-miten? Kysy, ehdota, vinkkaa, kritisoi, kiitä. Julkaisemme toimituksen valinnan mukaan 

viestejä vastauksineen liiton tulevissa tiedotteissa. Viestin lähettäjä jätetään mainitsematta ellei toisin

erikseen pyydetä. Älä pähkäile itseksesi. Laita liittohallitus avaamaan myssysi mietteet”.301 

Kysymyksiä todellakin alkoi tulla. Eräs kiltalainen halusi tietää seuraavasta, henkilövalintoihin 

liittyneestä asiasta: ”Jotkut henkilöt ovat toimineet liittohallituksessa useita vuosia tauotta. 

Liittohallituksen jäsenyyteen pitäisi saada katto toimintavuosille, esimerkiksi 2-4 vuotta, jotta 

muillakin olisi mahdollisuus päästä vaikuttamaan liittohallitukseen. Kiltapiirien pitäisi saada edustaja

vuorotellen liittohallitukseen”. Liiton vastauksen mukaan säännöissä ei ole asetettu aikarajaa 

liittohallituksen jäsenyydelle. Liiton säännöistä päättää liittokokous, joka kokoontuu kerran vuodessa

huhtikuussa. Sääntöjen mukaan ”Mikäli liiton jäsen haluaa saada jonkin asian käsiteltäväksi 

varsinaisessa liittokokouksessa, siitä on ilmoitettava kirjallisesti liittohallitukselle kokousvuoden 

tammikuun loppuun mennessä.” Jäsen tarkoittaa säännöissä liiton jäsenyhdistystä. Jos 

liittohallituksen jäsenyydelle halutaan asettaa joku aikaraja, jonkun jäsenkillan (= pääkillan) on 

tehtävä ehdotus sääntöjen muuttamisesta. Ehdotuksen pitää olla liiton toimistossa liittohallitukselle 

osoitettuna tammikuun loppuun mennessä. Silloin se laitetaan myös liittokokouksen esityslistalle.302

Vuosien varrella myös muiden maanpuolustuslehtien rooli suhteessa Maanpuolustuskiltojen liittoon 

on tullut esille. Monesti kyse on ollut siitä, että muissa valtakunnallisissa lehdissä ei ollut mitään 

tietoa kiltatoiminnasta. 

Tämä heijastui joskus myös aloitteisiin. Vuonna 2004 Helsingin kiltapiiri toi Viljo Lehtosen toimesta

esille Reserviläinen –lehden suhtautumisen: ”Useimmat killat ovat tilanneet uskollisesti 

300 Maanpuolustaja-lehden lukijatutkimus vuodelta 2009.

301 Maanpuolustuskiltojen liiton jäsentiedote no. 4/2013.

302 Maanpuolustuskiltojen liiton jäsentiedote no. 3/2013.
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Reserviläisen kiltanumerot jäsenistölleen. Reserviläinen –lehti ilmoittaa olevansa 

Maanpuolustuskiltojen liiton tiedotuslehti. Jostain syystä ei lehden palstoilla ole paljoakaan kilta-

asiaa, muiden yhteisöjen sitäkin enemmän. Asian tilasta on puhuttu aiemmin puhuttu eri 

tilaisuuksissa, huonoin tuloksin. Voisiko liittohallitus tehdä asialle jotain, että myös 

Maanpuolustuskiltojen liiton asioita voitaisiin lehdestä lukea? Miksi tilata lehteä, jossa on muiden 

järjestöjen juttuja ja kokouskutsuja sivumäärin, siksi että tietää, mitä muut tekevät sekä mitä MP –

myymälä mainostaa? Tässäkin pitäisi päästä siihen, että kiltatyö on samalla lähtöviivalla kuin 

muutkin järjestöt”.303

303 Helsingin Kiltapiirin tekemä aloite kiltapiiripäivillä 2004.
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Internetin hyödyntäminen tiedotuksessa

Jo liiton teemoja käsitelleessä luvussa todettiin tiedotuksen parantuneen merkittävästi, kun 2000-

luvun alussa otettiin käyttöön Kiltanetti. Sinänsä ajatus ei ollut uusi, liittohallituksen jäsen Kari 

Kallonen ehdotti hallitukselle jäsenkilloille suunnattua tietokoneohjelmaa vuoden 1996  lopulla. 

Kallonen kirjoitti sanatarkasti: ”Ehdotan, että valmistelemme ja teemme hyvän ja toimivan ns. 

Kiltaohjelman, jonka tarkoitus on auttaa kiltoja pitämään jäsenrekisteriä sekä jäsenmaksureskontraa 

yllä”. Ohjelma pitäisi sisällään jäsenrekisteritiedot, palkitsemistiedot, jäsenmaksuhistorian, 

osoitetarrat, kirjepohjat ja jäsenraportit ikäjakautumineen. Kallonen ehdotti, että MPKL etsisi 

ohjelmistotalon tai ohjelmoitsijan, joka tekisi ohjelman edullisesti esimerkiksi 20 000 markan 

hinnalla. Liitto saisi oikeudet ohjelmaan ja möisi sitä esimerkiksi tuhannen markan hintaan, 

järkevästi tehty ohjelma menisi kaupaksi muillekin maanpuolustusjärjestöille.304

Kun uudistus saatiin myöhemmin käyttöön, liiton kotisivuilta löytyivät jälkeen kaikki kiltapiirit, 

killat ja niiden paikallisosastot aakkosjärjestyksessä. Kiltanetistä löytyivät myös liiton killoille 

lähettämät tiedotteet sekä erilaiset uutiset. Sivuilta oli mahdollista myös siirtää omalle koneelleen 

erilaisia lomakkeita, kuten kiltaristien anomuslomakkeita, sääntöjä, yhdistyslain pykäliä ja muuta 

kiltatoimintaan liittyvää materiaalia. Piireillä ja killoilla oli mahdollisuus sijoittaa omat kotisivunsa 

liiton sivujen yhteyteen. Ihanteellista oli sekin, että killat saattoivat sijoittaa Kiltanettiin omat 

jäsenkirjeensä, tästä oli valtava hyöty postimaksujen suhteen. Oli tärkeää muistaa, että liitto ei 

päivittänyt eikä ylläpitänyt kiltojen sivustoja. Toimivuuden kannalta oli hyödyllistä, että liitolla oli 

tiedossaan piirien ja kiltojen nettivastaavan yhteystiedot. Oli selvää, ettei kaikkien kiltojen 

puheenjohtajilla tai sihteereillä ollut valmiuksia siirtyä noin vain sähköiseen aikakauteen. Siksi 

järjestöpäällikkö Henry Siikander toivoikin, että kiltojen jäsenistöstä olisi löytynyt sähköisistä 

yhteyksistä vastuullinen henkilö.305

Neljä vuotta Kiltanetin perustamisen jälkeen todettiin, että sivuilla oli 47 pääkiltaa, 15 

paikallisosastoa ja seitsemän kiltapiiriä. Tilannetta helpotti, että liitosta oli saatavilla käyttöohjeet 

omien sivujen tekoon. Liiton jäsenyhdistykset ja paikallisosastot löytyvät liiton sivuilta niin 

aakkosjärjestyksessä, aselajeittain kuin maakunnittainkin. Internet sivustoja oli parannettu niin, että 

niihin voitiin liittää myös kuvia.306

304 Kari Kallosen ehdotus MPKL:n liittohallitukselle, tarkka päiväys puuttuu, todennäköisesti vuoden 1996 lopulla.

305 Suomen Sotilas –lehden erikoisnumero, Maanpuolustaja 5B 2001.

306 Maanpuolustuskiltojen liiton toimintakertomus vuodelta 2006.
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Vuonna 2007 Siikander huomautti jäsenistöä, että nettipalvelua hyödynsi vain 52 kiltaa ja 

paikallisosastoa. Oli hieman erikoista, että 155 kiltaa ja kiltojen paikallisosastoa ei hyödyntänyt 

ilmaista palvelua! Siikander korosti, että sähköinen viestintä oli merkittävin informaatiokanava, joten

killat saisivat sitä kautta merkittävästi tehostettua toimintaansa ja ennen kaikkea jäsenhankintaa ja 

huoltoa. Kylmä tosiasia oli, että ”kenkälaatikkojäsenrekisterin” aika alkoi olla yhdistystoiminnassa 

taakse jäänyttä elämää.307 

Keväällä 2011 julkistettiin Haaga-Helian ammattikorkeakoulun opiskelija Noora Vappulan 

opinnäytetyö aiheesta ”Kriteerit järjestöjen jäsenlähtöisiin verkkosivuihin ja järjestöjen 

osallistuminen sosiaalisessa mediassa”. Vappula lähetti kysymyskoosteen sattumanvaraisesti 200 

liiton jäsenkiltojen jäsenelle. Heistä kyselyyn vastasi 39, joten vastausprosentti jäi noin 20:een. 

Vastanneista 33 % kertoi käyvänsä liiton sivuilla kuukausittain, tai sitä harvemmin sivuilla kävi 56 %

vastanneista. Hyvin moni kommentoi, että he kävivät liiton sivuilla, kun siihen oli tarve. Kyselyn 

tiimoilta tuli hyvä ehdotus järjestää sähköpostimuistutus esimerkiksi paikallisista tapahtumista. 

Lisäksi ehdotettiin, että kiltojen mielenkiintoisimmat uutisoinnit tulisivat suoraan MPKL:n 

aloitussivuille.308 

Kiltojen vastahakaisuus nettisivuja kohtaan saattoi johtua ikärakenteesta. Vanhemmille sukupolville 

tietokoneiden käyttö ei ole itsestäänselvyys. Liiton nettisivujen suosiota ei lisännyt edes toistuva 

maininta palvelun maksuttomuudesta.

Selkeä askel tiedotuksen kehittämisessä otettiin elokuussa 2000. Tuolloin liittohallitus nimesi 

erityisen työryhmän, johon kuuluivat Henry Siikander ja Kari Kallonen. Ryhmän tehtävänä oli 

suunnitella liiton verkkopalvelut.309

Vuonna 2001 avattiin liiton uudet internetsivut.  Kaikilla liiton jäsenjärjestöillä ja niiden 

paikallisosastoilla sekä kiltapiireillä oli mahdollisuus tehdä liiton sivujen alle omat sivunsa 

ilmaiseksi. Tätä mahdollisuutta oli toimintavuonna käyttänyt yksi kiltapiiri, kuusi kiltaa ja viisi 

paikallisosastoa. Internetsivujen tekoa varten on valmistettu käyttöohjeisto. Jäsenyhdistysten ja 

niiden paikallisosastojen nimet löytyvät liiton sivuilta aakkosjärjestyksessä, aselajeittain ja 

maakunnittain. Liiton jäsenjärjestöjen henkilöjäsenille on lähetetty toimintakaudella maksutta 

Maanpuolustaja–lehteä, joka ilmestyi kaksi kertaa. Maanpuolustaja nro 1 ilmestyi yli 100-sivuisena 

307 Maanpuolustaja no. 1/2007.

308 Suomen Sotilas –lehden erikoisnumero 2/2011 (Maanpuolustaja-lehti).

309 MPKL:n hallituksen kokouspöytäkirja 21.8.2000.
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”Huomio!” – nimisenä reserviläisen käsikirjana. Molempien numeroiden painosmäärä oli 34000 

kpl.310 

Vuonna 2005 liiton internetsivut olivat olleet käytössä runsaat neljä vuotta. Jäsenjärjestöillä, 

paikallisosastoilla ja kiltapiireillä oli mahdollisuus tehdä liiton sivujen alle omat sivunsa ilmaiseksi. 

Toimintavuoden päättyessä sivuilla oli 47 pääkiltaa, 15 paikallisosastoa ja 7 kiltapiiriä. Liiton 

jäsenyhdistykset ja paikallisosastot löytyivät liiton sivuilta niin aakkosjärjestyksessä, aselajeittain 

kuin maakunnittainkin. Internet sivustoja on parannettu niin, että niihin voidaan liittää myös kuvia.311

Sisäistä tiedotustoimintaa täydennettiin liiton johto- ja toimihenkilöiden vierailuilla jäsenjärjestöissä 

sekä toimiston ja jäsenjärjestöjen yhteydenpidolla. Kiltatoiminnan tunnettuuden lisäämiseksi liitto 

osallistui useisiin tapahtumiin touko-elokuun aikana: 

15-17.5.2001 Suomenselkä Messut Viitasaarella

8.-9.6.2001 Kesäyön marssi Tuusulassa

01-05.8.2001 Lahden Suurmessut Lahdessa

10-15.8.2001 Turun Messut Turussa

18-19.8.2001 Elomessut Hämeenlinnassa

24-26.8.2001 Satakunnan Messut Porissa 

Vuotta myöhemmin ei vielä pystytty sanomaan varmoja sanoja internet-sivujen menestyksestä. 

Liiton jäsenjärjestöillä ja niiden paikallisosastoilla sekä kiltapiireillä on mahdollisuus tehdä liiton 

sivujen alle omat sivunsa ilmaiseksi. MPKL:n sivujen kautta löytyy kahden kiltapiirin, 42 pääkillan 

ja 17 paikallisosaston sivut. Omien sivujen tekoon on liitosta saatavilla käyttöohjeet. Liiton 

jäsenyhdistysten ja niiden paikallisosastojen nimet löytyvät liiton sivuilta aakkosjärjestyksessä, 

aselajeittain ja maakunnittain.312

Viestintätoimikunta

Alkuvuodesta 2007 aloitti työskentelynsä liiton erityinen viestintätoimikunta. Liiton viestintään 

liittyvien tapojen, menetelmien ja asenteiden sekä viestinnän sisällön kehitystyö alkoi vilkkaasti. 

Panostus tähän työhön jatkuu tulevaisuudessa varmasti yhtä vilkkaana. 

Viestintätoimikunta kokoontui ensimmäisen toimintavuoden aikana viisi kertaa. Kokousten 

asialistalla oli laaja kirjo liiton ja kiltojen viestinnällisiä kehityskohteita. Yksi tärkeä kehityskohde oli

310 Maanpuolustuskiltojen liiton toimintakertomus vuodelta 1999.

311 Maanpuolustuskiltojen liiton toimintakertomus vuodelta 2005.

312 Maanpuolustuskiltojen liiton toimintakertomus vuodelta 2002.
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Maanpuolustaja-lehti. Tavoitteena oli nostaa lehden profiilia ja kohottaa sen sisällön ja visuaalisen 

ilmeen laatua. Tulevaisuudessa lehdestä tehdään lukijatutkimus. Komitea pystyi jo varhain 

toteamaan, että internet oli kehittymässä tärkeimmäksi viestintäkanavaksi. Työn alla oli liiton 

uusittujen kotisivujen käyttömahdollisuuksien tehostaminen edelleen. Tässä työssä kehitystä on 

näkyvissä jo ainakin uutispalstan aktivoituneella päivittymisellä sekä kiltojen kasvaneella 

kiinnostuksella avata käyttöön omat sivunsa liiton sivujen yhteyteen.313 

Vuonna 2008 toimikunnan ensimmäistä toimintavuotta käsiteltiin Maanpuolustaja-lehdessä. 

Havaittiin, että liitolla oli olemassa monia viestintämuotoja puheesta kirjoitukseen, kuullusta nähtyyn

ja suorasta kiertotiehen. Tietoa oli saatavissa sähköpostitse, puhelimitse, kiltatapahtumissa, 

Maanpuolustaja-lehdestä sekä internetistä. Viestintätoiminta uudisti merkittävästi vuoden kiltalehden

valintatapaa- ja perusteita. Kilta itse valitsi lehden, jolla osallistuisi kilpailuun ja toimittaisi sen 

yhdessä lomakkeen kanssa toimikunnalle.314

Tiedotustoimintaa kehittiin muun muassa järjestämällä kiltatiedottajille koulutuspäiviä. Esimerkiksi 

toinen kiltatiedottajien koulutuspäivä järjestettiin Helsingissä Döbelninkadun auditoriossa 

lokakuussa 2009. Osallistujia oli 22 sekä viestintätoimikunnan puheenjohtaja Heikki M. Nurmi ja 

viestintätoimikunnan sihteeri Inga-Katriina Heinonen. Koulutuspäivän teema oli sähköinen viestintä. 

Luentojen aiheet liittyivät jäsenrekisteriin,  killan web-sivujen ylläpitoon liiton sivujen alla  sekä 

ylipäätään verkkoviestinnän pelisääntöihin. 315

Vuoteen 2009 liittyy myös merkittävä projekti eli liiton viestintästrategian laatiminen. MPKL:n 

viestintästrategia 2009-2011 toimitettiin sähköpostitse kiltojen, paikalliskiltojen ja kiltapiirien 

puheenjohtajille ja sihteereille, jotta he hyödyntäisivät sitä eri toiminnoissaan. 316

Vuosi 2010 oli viestintätoimikunnan neljäs toimintavuosi liiton viestintään liittyvien tapojen, 

menetelmien ja asenteiden sekä viestinnän sisällön kehitystyön suunnittelijana ja alullepanijana. 

Viestintätoimikunta kokoontui neljä kertaa.Viestintästrategian jalkauttamista jatkettiin. Toimikunnan

puheenjohtaja esitteli viestintästrategian liittokokouksessa Tampereella. Liittohallituksen jäsenet 

valtuutettiin jalkauttamaan viestintästrategia kummikiltoihinsa. Edellisvuonna tehdystä 

Maanpuolustajan lukijatutkimuksesta laadittiin viisisivuinen referaatti. Lukijatutkimuksen tuloksia 

313 Maanpuolustuskiltojen liiton toimintakertomus vuodelta 2007.

314 Maanpuolustaja no. 1/2008.

315 Maanpuolustuskiltojen liiton vuosikertomus vuodelta 2009.

316 Maanpuolustuskiltojen liiton vuosikertomus vuodelta 2009.
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on hyödynnetty Maanpuolustaja-lehden sisältösuunnittelussa. Kustannus Oy Suomen Miehen kanssa 

tehtiin Maanpuolustaja-lehdestä kirjallinen kustannussopimus. Maanpuolustajan ilmoitusmyyntiä 

laajennettiin. Kustantajan kanssa yhteistyössä laadittiin mediakortti killoille.  

Maanpuolustajan-lehden ilmaisjakelua laajennettiin syksynumerosta 2010 alkaen noin 500 sadalla. 

Mukaan tulivat: kansanedustajat, sotilaskodit, varuskunnat, sotilasläänit, pääesikunta (kenraalikunta),

isoimmat kirjastot, lukiot ja ammattioppilaitokset. 317

Kolmas kiltatiedottajien koulutuspäivä järjestettiin Helsingissä Döbelninkadun auditoriossa 

lauantaina 16.10. Osallistujia oli 22 sekä viestintätoimikunnan puheenjohtaja Heikki M. Nurmi ja 

viestintätoimikunnan sihteeri Inga-Katriina Heinonen. Koulutuspäivän teema oli perinteinen 

printtiviestintä. Koulutuspäivän luennot olivat:  Graafinen ilme ja vinkkejä onnistuneeseen taittoon, 

Tuija Rannikko, graafinen suunnittelija. 

 Joukko-osastolehti Porilainen, Matti Vihurila, toimitussihteeri, Porin Prikaatin tiedottaja. 

Kiltalehti Tulikomentoja ja hyvän artikkelin rakentaminen, Kalevi Virtanen, päätoimittaja. 

 Reserviläinen ja hyvä haastattelu, Mirva Brola, päätoimittaja. 

 Valokuvat kiltojen viestinnässä: 

1) kuvausvinkkejä, kuvaushetki, millainen on hyvä kuva, Vesa Linna, freelancerkuvaaja-

2) digikuvauksen tekniikka, Klaus West, freelancerkuvaaja ja tekninen konsultti.

Kiltatiedottajien koulutuspäivän teema on vuorovuosin perinteinen printtiviestintä ja sähköinen 

viestintä. 

Uudistettiin vuoden lehtien ja nettisivujen arviointikriteeristö. Pisteytettiin ja valittiin vuoden 

kiltalehti, vuoden joukko-osastolehti ja vuoden nettisivut. Valintaprosessin kehityssuunnittelua 

jatkettiin. Pienen osallistujamäärän vuoksi aloitettiin keskustelu kilpailukutsun ja kilpailulomakkeen 

poistamisesta. Vuoden nettisivut valittiin ensimmäisen kerran. 

Liiton nettisivujen kehitystarpeesta keskusteltiin pitkin toimintavuotta, mutta toimenpiteisiin ei ole 

ollut taloudellisia resursseja. Maanpuolustuskiltojen liitto jalkautui sosiaaliseen mediaan. Liitolle 

perustettiin Facebookiin oma ryhmänsä, joka on avoin ryhmään liittyville jäsenille. 

Liittohallitukselle esitettiin tarve liiton graafisesta ohjeistuksesta. Samoin ylläpidettiin edelleen 

keskustelua liittojohdon julkisten kannanottojen tarpeesta ajankohtaisiin asioihin ja/tai liiton 

317 Maanpuolustuskiltojen liiton vuosikertomus vuodelta 2010.
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tulevaisuutta peilaaviin ilmiöihin / tapahtumiin / aloitteisiin esimerkiksi liittovaltuuston kokousten ja 

liittokokouksen yhteydessä. 318

Vuosi 2011 oli viestintätoimikunnan eräänlainen juhlavuosi. Se oli toimikunnan viides toimintavuosi

liiton viestintään liittyvien tapojen, menetelmien ja asenteiden sekä viestinnän sisällön kehitystyön 

suunnittelijana ja alullepanijana.

Maanpuolustaja -lehden jakelun laajeneminen oli osoittautunut onnistuneeksi. Lehdestä tuli 

enemmän lukijapalautetta ja siihen tarjottiin enemmän aineistoa. Viestintätoimikunnan jäsenet 

osallistuivat juttuideointiin sekä juttujen kirjoittamiseen. Sisäinen tiedotustoiminta hoidettiin MPKL 

tiedottaa -kirjeillä, joita toimintavuonna lähetettiin tusina. Tässä oli selkeä määrän kasvu. Tiedotteen 

linkki lähetettiin liiton kaikille jäsenille, joilla on sähköpostiosoite liiton Sebacon-jäsenrekisterissä 

sekä veljesjärjestöille, sidosryhmien edustajille ja kiltalehtien toimituksille.

Neljäs kiltatiedottajien koulutuspäivä järjestettiin Helsingissä Döbelninkadun auditoriossa lauantaina

15.10. Osallistujia oli 19 sekä viestintätoimikunnan puheenjohtaja Arno Hakkarainen ja 

viestintätoimikunnan sihteeri Inga-Katriina Heinonen. Koulutuspäivän teemana oli vuorossa 

sähköinen viestintä. Koulutuspäivä päätettiin keskittää vuoden aikana ilmenneen tarpeen mukaisesti 

pelkästään liiton tarjoamiin työvälineisiin. 

Vuoden kiltalehden ja vuoden nettisivujen valintaprosessi uudistettiin. Kilpailukutsusta ja 

täytettävästä kilpailulomakkeesta luovuttiin. Viestintätoimikunta arvosteli ja pisteytti kaikki 

kiltalehdet ja kävi läpi kaikki mpkl.fi-sivuston alla olevat kiltojen nettisivut.  

Maanpuolustuskiltojen liiton näkyvyys sosiaalisessa mediassa uudistettiin. Sujuvamman käytön 

vuoksi liiton Facebook-ryhmä muutettiin Facebook-profiiliksi, joka on avoin vain kaverilistalle 

hyväksytyille.319

Liiton nettisivujen uutispalstalla julkaistiin toimintavuonna 74 uutista. Lisäksi uutisointiin on 

käytetty nettisivujen nostoa ja tapahtumapalstaa. Jäsenjärjestöillä, paikallisosastoilla ja kiltapiireillä 

on mahdollisuus tehdä liiton nettisivujen yhteyteen omat sivunsa ilmaiseksi. Yhteensä 82 killalla / 

paikalliskillalla / kiltapiirillä on aktiivinen sivunäkyvyys ja / tai linkki muualla oleville sivuilleen.. 

318 Maanpuolustuskiltojen liiton toimintakertomus vuodelta 2010.

319 Maanpuolustuskiltojen liiton toimintakertomus vuodelta 2011.
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Liiton jäsenyhdistykset ja paikallisosastot löytyvät mpkl.fi-sivuilta aakkosjärjestyksessä, aselajeittain

sekä maakunnittain.320

Vuosi 2012 oli viestintätoimikunnan kuudes ja viimeinen toimintavuosi. Maanpuolustuskiltojen 

liittohallitus valitsi jäsenistöstään kaudelle 2012-2013 järjestö- ja viestintätoimikunnan, joka jatkaa 

viestintätoimikunnalle kuuluneita tehtäviä liiton viestintään liittyvien tapojen, menetelmien ja 

asenteiden sekä viestinnän sisällön kehitystyön suunnittelijana ja alullepanijana. 

Viestintätoimikunta ei kokoontunut kertaakaan toimintavuoden aikana. Viimeisen toimintavuotensa 

viestintätoimikunta toimi päällekkäin järjestö- ja viestintätoimikunnan kanssa. Toimikunta hoiti 

sähköisellä yhteydenpidolla vuoden kiltalehden, vuoden joukko-osastolehden ja vuoden nettisivujen 

valintaprosessin, johon kuului lehtien ja nettisivustojen arvostelu ja pisteyttäminen sekä palkittavien 

esittäminen liittohallitukselle. Viestintätoimikunnan jäsenet ovat myös kirjoittaneet artikkeleita liiton

Maanpuolustaja-lehteen.321

Suomen Sotilas –lehti

Suomen Sotilas lehti on Suomen vanhimpia maanpuolustusalan julkaisuja. Sen  ensimmäinen 

numero ilmestyi tammikuussa 1919. Se jatkoi edellisenä vuonna muutamana numerona ilmestyneen 

Suomen Sotilasviikkolehden tehtävää, jonka sitä julkaissut Sotaministeriö oli havainnut liian 

kalliiksi. Siksi perustettiin yhtiö, jonka osakkeita tarjottiin maanpuolustuksesta kiinnostuneille 

yksityishenkilöille. Suomen Sotilaan omintakeinen, koko sen historiaa leimannut ja yhä voimissaan 

oleva luonne riippumattomana lehtenä oli saanut alkunsa. Vuonna 1923 lehden kustannusyhtiö teki 

konkurssin. Sen raunioille perustettiin heti toinen, Kustannus Oy Suomen Mies, joka on siitä lähtien 

julkaissut Suomen Sotilasta. Lehti oli edelleenkin lukemistotyyppinen ja haki sidosryhmiä eri 

tahoilta, kuten Vapaussodan invalideilta ja Sotilaskotiliitosta, joiden ns. äänenkannattajana se 

aikanaan oli. Suojeluskuntajärjestön julkaisema Suojeluskuntalainen ja myöhemmin Hakkapeliitta 

olivat valtakunnallisen järjestäytyneen vapaaehtoisen maanpuolustuksen lehtinä sen edunvalvojina. 

Suomen Sotilaalle jäi edelleen rooli sotilaallisen yleissivistyksen kasvattajana. Suomen Sotilaan 

ympärille kasvoi 1990-luvulla monipuolinen viestintäyhtiö, joka harjoitti edelleen kirjankustannusta 

ja julkaisutoimintaa.322

320 Maanpuolustuskiltojen liiton toimintakertomus vuodelta 2011.

321 Maanpuolustuskiltojen liiton toimintakertomus vuodelta 2013.

322 Tähän ”oikea viite”.
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Kustannus Oy Suomen Mies oli vaikeuksissa marraskuussa 1993. Tuolloin Maanpuolustuskiltojen 

liittohallitus antoi puheenjohtajalle ja toiminnanjohtajalle valtuudet myöntää Kustannus Oy Suomen 

Miehelle lyhytaikaista luottoa enintään 150 000 markkaa. Kyse oli siis todella suurista summista. 

Edelleen liittohallituksessa todettiin, että Kustannus Oy Suomen Mies toimintojen myynti 

Maanpuolustusyhtiö MPY:lle on purkautunut, koska Suomen Miehellä oli enemmän velkoja kuin 

myyntihetkellä oletettiin. MPKL:n liittohallitus päätti myydä Reserviupseeriliitolle ja Reservin 

Aliupseeriliitolle nimellisarvolla omistamansa Maanpuolustusyhtiön osakkeet.323

Vuonna 1994 lehteä julkaistiin kahdeksan numeroa. Lehden painos on ollut n. 10 000 kappaletta. 

Lehteä oli kaksi painosta: painos A on ollut normaalilehti ja A-plus on sisältänyt useampisivuisen 

tekniikkaliitteen.

Lehti on maanpuolustusväen aikakauslehti. Lehteä julkaiseva Kustannus Oy Suomen Mies on 

julkaissut myös Sotavuosien muistokalenterin 1944/1994. Yhtiö on myynyt kiltatoimintaan liittyviä 

esineitä, sodanajan videoita sekä hoitanut myös eri lehtien taitto- ja painatustyöt. Kustannus Oy 

Suomen Miehen hallitukseen kuuluivat puheenjohtajana Pentti Kivinen sekä jäseninä Erkko 

Kajander, Heikki Timonen, Jarmo Merinen ja Heikki Tiilikainen.

Lehden toimitusneuvostoon ovat kuuluneet seuraavat henkilöt: puheenjohtajana Juhani Viljanen sekä

jäseninä Pentti Lehtimäki, Kirsti Mäkinen, Erkki Nordberg, Reijo Nummela, Anne-Eeva Pekkola, 

Risto Penttinen, Matti Salonen, Reijo Telaranta ja Lasse Wächter. Yhtiön toimitusjohtajana ja lehden

päätoimittajana on toiminut Heikki Tiilikainen ja toimistosihteerinä Paula Kareinen.324

Vuonna 2008 Kustannus Oy Suomen Miehelle valittiin uusi toimitusjohtaja, helsinkiläinen Kai 

Ahotupa. Samalla todettiin, että kustannusyhtiön omistuspohja oli laajentunut. Se tarkoitti, että 

Maanpuolustuskiltojen liitto omisti kustannusyhtiön puoliksi Reserviupseeriliiton kanssa. MPKL oli 

myynyt puolet omistuksestaan Reserviupseeriliitolle ja kauppa oli allekirjoitettu kesäkuussa 2008. 

Vuotta myöhemmin kesällä 2009 liitto osti Reserviupseeriliitolle myymänsä osakkeet takaisin.

Kai Ahotupa visioi, että Kustannus Oy Suomen Mies voisi panostaa markkinointiin, kasvattaa 

lehtilevikkiä ja laajentaa yhtiön toimintaa. Yksi suunnitelma oli myös varsinaisen 

kustannustoiminnan lisäksi järjestää seminaareja, jotka kiinnostaisivat yleisöä perinteisen 

maanpuolustusväen ulkopuolelta.325

Maanpuolustusmessut ja lippujuhlapäivän buffet

323 Maanpuolustuskiltojen liiton liittohallituksen kokouspöytäkirja 2.6.1993.

324 Maanpuolustuskiltojen liiton vuosikertomus vuodelta 1994.

325 Maanpuolustaja no. 2/2008.
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Yksi MPKL:n traditio luotiin vuonna 1998 lippujuhlapäivän buffet –tapahtuman muodossa. 

Niistä esimerkkeinä ovat seuraavat. 

Vuoden 2006 lippujuhlapäivänä MPKL järjesti vapaaehtoisessa maanpuolustustyössä mukana 

oleville henkilöille avoimen buffet –tilaisuuden Helsingissä. Paikalle saapui 65 henkilöä.326

Vuonna 2012 liitto järjesti yhdessä Etelä-Suomen kiltapiirin kanssa 14. kerran perinteisen 

lippujuhlapäivän buffettilaisuuden Ritarihuoneella Helsingissä kaikille vapaaehtoisessa 

maanpuolustustyössä mukana oleville. Tilaisuuteen osallistui 140 henkilöä. Seuraavana vuonna 

osallistujia oli jo 171. 327 

Ensimmäiset lippujuhla päivän buffettilaisuudet järjestettiin Taivallahden  sotilaskodissa Kaartin 
Pataljoonan Autokomppaniassa Helsingin Mechelininkadulla. Taivallahden sotilaskodista siirryttiin pois 
vuonna 2006, jolloin tilaisuus järjestettiin Footlight-salissa Helsingissä Mannerheimintiellä. Syynä oli 
autokomppanian siirtyminen Santahaminaan ja kasarmialueen ja myös sotilaskodin lakkauttaminen.

Vuonna 2007 Maanpuolustuskiltojen liitto järjesti ensimmäisen kerran yhdessä Helsingin Kiltapiirin 
kanssa perinteisen lippujuhlapäivän buffettilaisuuden kaikille vapaaehtoisessa maanpuolustustyössä 
mukana oleville Ritarihuoneella Helsingissä. Tilaisuuteen osallistui 182 henkilöä. 

Ritarihuoneella järjestetystä buffettilaisuudesta on muodostunut jatkuva perinne ja se kokoaa 4.6. 
maanpuolustustyötä tekevät henkilöt yhteiseen juhlaan.

YHTEISTYÖ MUIDEN MAANPUOLUSTUSJÄRJESTÖJEN KANSSA

Alkuvuodesta 1994 käsiteltiin liiton järjestö- ja perinnetyön työryhmän työskentelyn tuloksena 

syntynyttä muistiota. Yksi aihe oli yhteistyö veteraanijärjestöjen kanssa. Yhteistyöajatus oli lähtöisin 

Reservin Aliupseerien Liitolta. Tarkoituksena oli organisoida reserviläis- ja kiltajärjestöjen sekä 

veteraanijärjestöjen yhteinen työryhmä. Sen tavoitteena oli laatia edellä mainittujen järjestöjen 

yhteistyötä koskeva ohjeistus. Todettiin, että piiritasolla oli jo olemassa erilaisia yhteistyömuotoja. 

Osittain juuri siksi oli tärkeää luoda yhtenäinen ohjeistus.328

Työryhmä oli pohtinut järjestötyön epäkohtia ja havainnut ”yksittäisten kiltojen viitekehyksen 

puutteen”. Tämä tarkoitti suomeksi, että kiltapiiriorganisaatio katsottiin heikoksi, eivätkä killat olleet

järjestelmällisesti mukana reserviläispiirien toiminnassa. Lisäksi miehistön heikko asema 

326 Maanpuolustuskiltojen liiton toimintakertomus vuodelta 2006.

327 Maanpuolustuskiltojen liiton toimintakertomukset vuosilta 2012 ja 2013.

328 Maanpuolustuskiltojen liitto ry:n järjestö- ja perinnetyön työryhmän kokousmuistio 22.11.1993.
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vapaaehtoista maanpuolustusta tekevissä järjestöissä nähtiin työryhmässä ongelmalliseksi. 

Työryhmän keskustelussa pohdittiin myös piirirajojen poikkeavuutta sotilasläänien rajoista ja sen 

vaikutuksia käytännön järjestötyössä. Työryhmä päätti ehdottaa liitoille, että ne alkaisivat selvittää 

miehistön mahdollisuuksia jäsenyyteen, lähinnä Reservin Aliupseerien osalta. Edelleen tavoitteena 

oli selvittää, kiltojen jäsenten oikeus osallistua reserviläisjärjestöjen toimintaan. Ihanteena olisi, että 

jos liittojen järjestökoulutusta yhdistettäisiin. Yksi tapa olisi järjestää reserviläispiireittäin yhteistä 

järjestökoulutusta tai seminaareja.329

Edellä näkyi, miten suuret raja-aidat eri maanpuolustusjärjestöjen välillä oli. Vielä 1990-luvun 

puolivälissä esimerkiksi reservin miehistöllä ei ollut asiaa reservin aliupseerien yhdistyksiin. Joitakin

poikkeuksia tietenkin oli, mutta vasta vuodesta 1995 lähtien tilanne muuttui liittotasolla. Tuolloin 

Reservin Aliupseerien Liitto uudisti sääntönsä ja nimensä Reserviläisliitoksi. Samalla jäsenyys 

avautui myös miehistölle. Kiltajärjestelmän edut olivat juuri siinä, että se on aina ollut avointa 

kaikille reservin sotilasarvosta riippumatta.

MPKL:n, RUL:in ja RauL:in yhteistyöstä on olemassa viitteitä jo 1980-luvun alusta saakka. 

Puhetasolla ajatus on varmasti ollut esillä aiemminkin. Tämän työn kannalta keskeistä oli, että 

vuoden 1993 loppupuolella MPKL:n liittohallituksessa pohdittiin Reservin Aliupseeriliiton (vuodesta

1995 Reserviläisliitto) ehdotusta MPKL:lle ja Reserviupseeriliitolle. Ehdotuksen mukaan kaikki 

järjestöt pitäisivät jonkun kokouksensa samalla paikkakunnalla ja viettäisivät kokousten jälkeen 

yhteistä maanpuolustusjuhlaa. Alustavan ehdotuksen mukaan Imatra olisi sopiva paikka.330

Maanpuolustusjärjestöjen Yhteistyöelin (YTEL) oli muodostettu Maanpuolustuskiltojen liiton, 

Maanpuolustuksen Tuki ry:n, Reservin Aliupseeriliiton ja Reserviupseeriliiton väliseksi 

organisaatioksi. YTEL:in päätarkoitus oli maanpuolustusjärjestöjen päätoimintamuotojen seuranta, 

yhteistyön koordinointi sekä taloudellisen tuen jakoperusteiden määrittely Maanpuolustus Tuki ry:lle

tehtäviä esityksiä varten. Konkreettisesti YTEL:in muodostivat MPKL:n, RUL:in ja RauL:n 

jäsenjärjestöjen puheenjohtajat sekä kustakin liitosta yksi edustaja. Lisäksi valittiin yhteensä kolme 

varajäsentä.  Lisäksi Yhteistyöelimeen kuului yksi puolustusvoimien edustaja. Siten organisaatio 

toimi vahvuudella seitsemän varsinaista ja kolme varajäsentä.331

329 Maanpuolustuskiltojen liitto ry:n järjestö- ja perinnetyön työryhmän kokousmuistio 22.11.1993.

330 Maanpuolustuskiltojen liiton liittohallituksen kokouspöytäkirja 2.6.1993.

331 Maanpuolustuskiltojen liiton liittohallituksen kokouspöytäkirjan liite 14.6.1993.
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Kesällä 1993 pohdittiin YTEL:n kokouksessa järjestön tulevaisuutta. Kokouksesta tehdyn 

pöytäkirjan mukaan perustehtävät oli tarkoitus säilyttää ennallaan. Yhteistyöorganisaatiolla katsottiin

olevan neljä päätoimintamuotoa. Ne olivat vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen, aatteellisen 

toiminnan, järjestö- ja perinnetyön sekä urheilutoiminnan seuranta. Muut tehtävät olivat liittojen 

välisten erimielisyyksien käsittely ja ratkaisuehdotusten tekeminen sekä liittojen esittämien muiden 

asioiden käsittely ja esittäminen. YTEL:in kokouksista pidettäisiin aina pöytäkirjaa ja arkistointi jäisi

Maanpuolustuksen Tuki ry:n vastuulle, olihan yhdistyksen asiamies yhteistyöjärjestön sihteeri.332 

YTEL ei kuitenkaan osoittautunut toimivaksi järjestelmäksi ja sen toiminta vaimeni.

Yhdistymissuunnitelmia

Vuonna 1995 MPKL:n  hallituksessa todettiin, että YTEL:in loppumisen jälkeen oli aikaansaatu 

kolmen liiton (MPKL, RauL ja RUL) puheenjohtajien tapaaminen kesäkuuksi 1995. Tapaamisessa 

keskusteltiin toimintatavoista. Käytännössä kyse oli siitä, palattaisiinko entiseen malliin, missä 

mukana olisivat myös Puolustusvoimien ja Maanpuolustuksen Tuen edustajat. Oli myös mahdollista 

kehittää toisenlainen yhteistyöelin. Kaikki oli vielä avoinna.333

Ruotuväki –lehden numerossa 6/1995 julkaistiin puolustusvoimain komentajan Gustav Hägglundin 

näkemys maanpuolustusjärjestökentästä. Kenraali totesi: ”Puolustusvoimien kannalta olisi kovin 

toivottavaa, jos vapaaehtoinen maanpuolustustyö pystyttäisiin kokoamaan yhden järjestön 

puitteisiin”. Hägglund painotti taloudellisia realiteetteja, jotka olivat pakottaneet puolustusvoimat 

tarkistamaan organisaatiotaan, alueellisten esikuntien määrä oli pudonnut puoleen ja joukko-

osastojen määrä on vähenemässä. Puolustusvoimien kontakti paikallistasoon oheni. 

Puolustusvoimien kannalta sellainen maanpuolustustyö oli tärkeintä, joka tukisi sodan ajan 

toimintaan. Tämä olisi kenraalin mielestä myös maanpuolustusjärjestöille keskeistä, sillä nuorison 

voi odottaa mieluiten osallistuvan omaan sodan ajan sijoitukseensa liittyvään toimintaan.334

Vuonna 1995 liitto kävi keskustelua tulevaisuudesta, tarkemmin nimien rekisteröintitarpeesta. Antti-

Jussi Räihä oli asiassa aktiivinen. Hän totesi, että muun muassa Maanpuolustusliitto ja Reservin 

Päällystöliitto –nimien rekisteröinti  oli meneillään. Rekisteröinnin tarkoituksena oli eräänlaisten 

parkkiyhtiöiden muodostaminen Maanpuolustuskiltojen liiton tuntumaan.  Edellä mainittujen 

332 Maanpuolustuskiltojen liiton liittohallituksen kokouspöytäkirjan liite 14.6.1993.

333 Maanpuolustuskiltojen liiton liittohallituksen kokouspöytäkirja 18.5.1995; Elomaa 1993, s. 143.

334 Ruotuväki 6/1995.
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yhdistysten tarkoituksena ei ollut näkyvä toiminta. Tarvittaessa ne voitiin aktivoida. Tällainen tilanne

syntyisi, jos liittojen välinen yhdentymiskehitys alkaisi joskus toteutua.335

Lokakuussa 1995 Erkko Kajander selosti liittohallitukselle, miten neuvottelut kahden muun liiton 

kanssa olivat edenneet. Reserviupseeriliitossa asia luvattiin ottaa uudelleen esille. RauL:ssa 

puolestaan oli meneillään sääntömuutoshanke, jonka seurauksena liiton jäseniksi voisivat tulla 

muutkin kuin reservin aliupseerit. Tätä kautta liittojen välille saattoi tulla kilpailua. Kaiken kaikkiaan

tulevaisuus näytti hyvin epäselvältä ja liittojen välinen yhteistyö heikolta. Myös puolustusvoimien 

komentaja oli pettynyt tilanteeseen. Joulukuussa 1995 voitiin kuitenkin ilmoittaa, että YTEL oli 

jälleen aloittanut toimintansa. Puheenjohtajaksi oli valittu Juhani Kolehmainen.336

Vuorineuvos Fredrik Castrén otti Suomen Sotilas –lehdessä kantaa maanpuolustusjärjestöjen 

yhteistyöhön. Castrenin puheenvuorolla oli merkitystä, koska hän oli toiminut YTEL:in 

puheenjohtajana. Castrén myönsi avoimesti, että tehtävä epäonnistui, järjestöjen välillä oli liian 

paljon ristiriitoja. Edelleen Castrén oli toiminut Maanpuolustuksen Tuen puheenjohtajana, missä 

roolissa hän tapasi paljon vaikuttajia erityisesti puolustusvoimien piiristä. Keskusteluissa korostui 

toive vapaaehtoisten maanpuolustusjärjestöjen tiiviimmästä yhteistyöstä, jopa yhdestä 

valtakunnallisesta keskusliitosta. Castrénin mielipide oli, että kolmen suuren keskusjärjestön erillinen

toiminta tuli kalliiksi ja oli tehotonta. Yhteinen keskusjärjestö ei estäisi jäsenjärjestöjen itsenäistä 

toimintaa. Castrén kysyi: ”Miksi se on niin vaikeaa, miksi pidetään voimat hajallaan”?337

Edellä mainittu kysymys puhutti ja puhuttaa edelleen maanpuolustusjärjestöjä. Vuonna 1998 

Kajander muisteli työtään MPKL:n varapuheenjohtajana maanpuolustusjärjestöjen yhteistyön 

kannalta. Yksi suuri hanke oli yhdistää kolme maanpuolustusjärjestöä. Kajander totesi: ”Erkki 

Inkisen kanssa yritimme tosissamme saada RUL:a, RauL:a ja MPKL:a yhteen. Syystä tai toisesta 

tämä ei johtanut tulokseen”.338

Vuonna 1996 puheenjohtaja Kivistä haastateltiin Suomen Sotilas –julkaisun erikoisnumerossa eli 

Maanpuolustaja-lehdessä. Haastattelussa puheenjohtaja totesi, että vapaaehtoiselle 

maanpuolustustyölle oli olemassa uusi tilaus ja ainoa mahdollisuus vastata haasteeseen oli rakentaa 

yksi yhteinen organisaatio. Yhteistyö syntyisi ovia avaamalla, eikä aitoja rakentamalla. Näitä ovia oli

335 Antti-Jussi Räihän kirje MPKL:n liittohallitukselle 14.2.1995.

336 Maanpuolustuskiltojen liiton liittohallituksen kokouspöytäkirjat 18.10.ja 14.12. 1995.

337 Suomen Sotilas 7/1997.

338 Maanpuolustaja no. 1B/1998.
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paljon. Jos laskettiin kaikki tavalla tai toisella maanpuolustustyötä tekevät yhdistykset tai vastaavat, 

niin tuloksena oli satoja järjestöjä.339

Mitä Kivinen ehdotti keväällä 1996? Hän tiesi, että osittainenkin yhdistyminen tai läheinen yhteistyö 

saatettaisiin kokea joillakin tahoilla uhkaksi yhteisön identiteetille. Tiivistettynä Kivinen ehdotti, että

olemassa olevien järjestöjen erityispiirteet täytyisi säilyttää, mutta rinnakkain tai päällekkäin tehtävät

asiat olisi yhdistettävä. Sinänsä maanpuolustusjärjestöjen yhdistyminen oli tapahtunut hitaasti 

huolimatta kenttätason hyvästä asenteesta. Siten nimenomaan piiritasolla reserviläisjärjestöjen 

yhteistyö olisi hedelmällisintä ja vähitellen antaisi pohjan liittotason yhteistyölle. Monesti yhteistyön 

esteenä on ollut talous. Suurin osa kaikkien maanpuolustusjärjestöjen taloudellisesta tuesta tuli 

puolustusvoimilta tai liike-elämältä Maanpuolustuksen Tuen kautta. Jatkossa tuen saamisen 

edellytyksenä olisi sen tehokas käyttö, varoja ei ollut syytä kerätä säätiöitäviksi vaan toiminnan 

käyttövoimaksi. Jäsenmaksut olisivat oma aiheensa tulevassa järjestelmässäkin, kuten Kivinen 

kuvasi: ”nykyisten järjestöjen erityyppiset sitoutumisasteet voivat yhteisen katon alla tuoda mukaan 

hedelmällisen aktiivisuustasojen mukaisen jäsenmaksuportaikon”.340

Mitä ilmeisemmin rauhoitellakseen muista maanpuolustusjärjestöjä Kivinen totesi selkeästi: ”Emme 

halua järjestösotaa. Tunnustamme, että Reserviupseeriliitto ja Reserviläisliitto ovat vanhempia ja 

kokeneempia järjestöinä. Emme halua nuorimpana olla tuhoamassa mitään maanpuolustustyössä jo 

rakennettua, vaan haluamme rakentaa entiselle perustalle lisää”. Mahdollisen reserviläistoiminnan ja 

vapaamuotoisemman kansalaistoiminnan kattojärjestön nimeksi MPKL ehdotti Maanpuolustusliittoa.

Jos yhteistyö ei ponnisteluista huolimatta onnistuisi, niin ”MPKL:n resepti on yksinkertaisesti hoitaa 

meille uskotut tehtävät niin hyvin kuin pystymme ja pitää samalla ovet auki”.341 Pentti Kivinen 

muisteli lokakuussa 2014 antamassaan haastattelussa, että RUL ja RES kohtelivat monissa 

tilaisuuksissa ja neuvotteluissa MPKL:a kuin pikkuveljeä, vaikka veljesjärjestöistä kyse olikin. 

Erityisesti Reserviupseeriliitto tiesi asemansa ja kokonsa.342

Eräänlaista taustatukea antoi MPKL:n liittohallituksen jäsen Kari Kallonen. Hän kirjoitti, ettei itse 

olisi lopettamassa yhtään kolmesta reserviläisjärjestöstä, niiden tarpeellisuus omilla tahoillaan oli 

selvää. Sen sijaan Suomessa riittäisi yksi maanpuolustusorganisaatio, joka hoitaisi ja edustaisi koko 

laajaa vapaaehtoista maanpuolustuskenttää niin puolustusvoimien, poliitikkojen kuin muidenkin 

339 Suomen Sotilas –lehden erikoisnumero 1/1996 (Maanpuolustaja-lehti).

340 Suomen Sotilas –lehden erikoisnumero 1/1996 (Maanpuolustaja-lehti).

341 Suomen Sotilas –lehden erikoisnumero 1/1996 (Maanpuolustaja-lehti).

342 Pentti Kivisen haastattelu 23.10.2014.

112



valtakunnallisten sidosryhmien suuntaan. Tämä katto-organisaatio ottaisi osan RUL:n, 

Reserviläisliiton ja MPKL:n tehtävistä osan tehtävistä jäädessä edelleen järjestöjen haltuun.343

Toukokuussa 1997 MPKL:n liittohallitus valtuutti 1. varapuheenjohtaja Erkko Kajanderin jatkamaan 

järjestöjen välisiä yhteistyöneuvotteluja siten, että tavoitteena säilyi kolmen järjestön yhteistyö.344

Pääesikunta antoi joulukuussa 1997 jälleen selkeän lausunnon, mitä mieltä puolustusvoimat oli 

vapaaehtoisen maanpuolustustoiminnan kehittämisestä. Voimassa ollut järjestelmä oli 

puolustusvoimien kannalta resursseja kuluttavaa, koska toimijoita oli paljon. Tavoitteena oli yksi 

yhteinen järjestö, johon sulautuisivat silloiset maanpuolustusjärjestöt (MPKL, RUL, RES, RESUL, 

MPK, Naisten Valmiusliitto ja Maanpuolustuksen Tuki ry) . Järjestöjen erityispiirteistä ja perinteistä 

oli tarkoitus huolehtia järjestämällä sektorivastaavat kunkin järjestön toimialalle. Ilman järjestöjen 

yhdistymistä ei puolustusvoimien panosta voitaisi merkittävästi lisätä.345

Reserviläisjärjestöjen yhteistyöjärjestöksi muodostui Maanpuolustuskoulutus ry. Toiminnanjohtaja 

Jarmo Merinen totesi vuonna 1999, että Maanpuolustuskoulutus ry:tä rakennettiin vuosia ja sai 

monien vaiheiden jälkeen toimivan muodon. Järjestön monipuolinen koulutustoiminta palveli 

yhteisesti niin maanpuolustusväkeä kuin yksityisiä kansalaisiakin.346 

Reserviläis- ja maanpuolustusjärjestöjä yhdisti usein erilaiset valtakunnalliset keräykset. Esimerkiksi 

vuonna 1999 järjestetty ”Tuemme turvallisuutta” –keräys. Keräyksen suojelijana toimi tasavallan 

presidentti ja se alkoi talvisodan alkamisen muistopäivänä ja kesti 105 päivää eli 13. maaliskuuta 

2000 saakka. Toiminnanjohtaja Merinen totesi keräyksestä: ”kaikki hajallaan omia asioitaan tehneet 

järjestöt ovat saman asian kimpussa, vaihtavat näkemyksiä, kokemuksia ja puhaltavat samaan 

hiileen. Se ei tule yhtään liian aikaisin”.347

Maanpuolustuskiltojen liitto on mukana edustajiensa kautta monissa järjestöissä, missä yhteistyö 

muiden reserviläisjärjestöjen kanssa on välttämätöntä. Esimerkiksi vuonna 2000 MPKL:n edustukset 

olivat:

343 Suomen Sotilas –lehden erikoisnumero 1/1996 (Maanpuolustaja-lehti).

344 MPKL:n liittohallituksen kokouspöytäkirja 24.5.1997.

345 Pääesikunnan asevelvollisuusosaston lausunto 11.12.1997.

346 Suomen Sotilas erikoisnumero 6B/1999 (Maanpuolustaja-lehti).

347 Suomen Sotilas erikoisnumero 6B/1999 (Maanpuolustaja-lehti).
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Maanpuolustuksen Tuki ry:n hallituksessa olivat toimitusjohtaja Kari Elo (Keskinäinen yhtiö 

Yrittäjäinvakuutus Fennia), toimitusjohtaja Ari Heiniö (Oy Stockmann Ab), pääjohtaja Jyrki Juusela 

(Outokumpu Oy) ja toimitusjohtaja Pentti Kivinen (Suomen Messut Osuuskunta) sekä MPT:n 

sääntöjen mukaisesti MPKL:n puheenjohtaja Erkko Kajander, joka on ollut myös työvaliokunnan 

jäsen.

Maanpuolustuskoulutus ry:n hallituksessa on liiton edustajana ollut puheenjohtaja Erkko Kajander, 

varamiehenä liittohallituksen 1. varapuheenjohtaja Kari Kallonen.

Maanpuolustusmitalitoimikunnassa on liiton edustajana ollut Erkko Kajander.

Reserviläisurheiluliitto ry:n hallituksessa on liiton edustajana ollut Pauli Mikkola.

Reserviläinen -lehden toimituskunnassa on liiton edustajana ollut Jarmo Merinen.

Kesäyön marssi -toimikunnassa liittoa on edustanut Martti Rusi.

Naisten Valmiusliitto ry:n hallituksessa on liiton edustajana ollut Outi Siltaniemi, varalla Raili 

Korpiluoma.

Tuemme Turvallisuutta -keräyksen työryhmässä liittoa edusti Jarmo Merinen.

Maanpuolustuslehden Kustannusosakeyhtiön hallituksessa liiton edustaja oli Jarmo Merinen.

Liittojen puheenjohtajat Erkko Kajander (MPKL), Aapo Saari (RES) ja Pekka Selin (RUL) ovat 

käyneet keskusteluja yhteistyöstä ja sen kehittämisestä.

Liittojen toiminnanjohtajat Jarmo Merinen (MPKL), Olli Nyberg (RES), Janne Kosonen (RUL), 

Vuokko Saarinen (RESUL), Kari Savolainen (MPK) ja asiamies Risto Sinkkonen (MPT), 

päätoimittaja Heikki Tiilikainen (Suomen Sotilas), toimitusjohtaja Heikki Suominen (MPY) sekä 

piirien toiminnanjohtajat Veikko Luomi (HRUP) ja Kari Talikka (HelResP)  ovat pitäneet yhteisiä 

kokouksia kuukausittain.348

Syksyllä 2012 Joensuussa Pohjois-Karjalan prikaatissa pidettiin Maanpuolustuskiltojen liiton 

liittovaltuuston kokous. Kokouksen jälkeen pidettiin seminaariosuus, jossa käsiteltiin liittojen 

MPKL, RES, RUL yhteistyötä ja liittojen työryhmän raporttia. Ensimmäinen konkreettinen 

yhteistyön muoto on liittojen jäsenrekisterien yhdistäminen siten, että palvelu otetaan samalta 

palvelun tarjoajalta. Liittovaltuusto antoi liittohallitukselle täyden tukensa liittojenvälisten 

yhteistyöneuvottelujen ja -toimenpiteiden jatkamiseksi.349

Talvella 2013 liittovaltuuston kokouksessa Säkylässä oli esillä kaksi merkittävää kehitysehdotusta. 

Ensimmäiseksi tehtiin aloite liiton siirtyminen Reserviläisliiton ja Reserviupseeriliiton kanssa 

348 Maanpuolustuskiltojen liiton toimintakertomus vuodelta 2000.

349 Maanpuolustuskiltojen liiton jäsentiedote no. 11/2012.
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yhteiseen jäsenrekisterijärjestelmään tammikuun 1 päivästä lähtien 2014. Toiseksi ehdotettiin 

kiltojen jäsenmaksujen perimisen siirtäminen liiton hoidettavaksi.350

Vaikka jokaisen liiton jäsenet olivat samassa jäsenrekisterissä, kukin liitto vastaisi itse omasta 

rekisteristään. Liitot eivät pääse näkemään tai käsittelemään toistensa rekistereitä. Liitoilla on 

yhteinen jäsenrekisterinpääkäyttäjä, joka on Maanpuolustusyhtiön palveluksessa. Hän vastaa 

jäsenrekisteristä sekä rekisteristä ajettavista jäsenmaksuista, rekisteriin tehtävistä osoitemuutoksista, 

jäsenmuutoksista jne.

Liittokokouksen päätettäväksi tuli kaksi tärkeää asiaa, jotka mahdollistivat siirtymisen liittojen 

yhteiseen järjestelmään:

1. Liittokokous päättää, että MPKL on mukana liittojen yhteisessä jäsenrekisterijärjestelmässä.

2. Liittokokous päättää MPKL:n sääntöjen 4 § 2 momentin  muuttamisesta muotoon: 

”Jäsenyhdistystä sanotaan näissä säännöissä killaksi. Kiltojen jäsenet suorittavat liittokokouksen 

määräämän vuotuisen jäsenmaksun. Molemmat asiat laitetaan liittokokouksen esityslistalle, joka 

postitetaan kokouskutsun yhteydessä rekisteröityjen kiltapiirien ja kiltojen puheenjohtajille. 

Molemmat asiat on käsitelty liittovaltuuston kevätkokouksessa 16.3. Säkylässä.

Toinen kohta mahdollisti sen, että tammikuusta 2014 alkaen liitto perisi jäsenmaksut suoraan 

yksittäisiltä kiltojen jäseniltä niin kuin veljesjärjestöissä on aina tehty. 

Liiton perimään jäsenmaksuun sisältyisi tietysti kiltojen oma jäsenmaksu, joka on jokaisen killan itse

määrättävissä aiemminkin. Järjestelmä on automatisoitu siten, että kun jäsen suorittaa maksun, se 

kirjautuu seuraavana yönä jäsenrekisteriin. Näin kilta tietäisi joka hetki kuka oli maksanut 

jäsenmaksunsa. Liitto tulouttaa killan tilille esimerkiksi kolmen kuukauden välein kaikista 

maksetuista jäsenmaksuista killanosuuden. Liitto huolehtii myös karhulaskujen lähettämisestä. 

Jokainen kilta saa tarpeellisen määrän käyttäjätunnuksia (esimerkiksi puheenjohtaja, sihteeri, 

taloudenhoitaja, jäsensihteeri). Kiltojen jäsenrekisterikäyttäjät näkevät vain oman kiltansa jäsenet. 

Liiton toimisto näkee kaikkien kiltojen jäsenten tiedot kuten tähänkin asti. Uudessa 

jäsenrekisterijärjestelmässä on sellainen ominaisuus, että henkilön nimi ja osoite on rekisterissä vain 

yhden kerran. Jos henkilö on jäsen useassa killassa ja vaikkapa myös RES:ssa ja/tai RUL:ssa, hänen 

osoitteenmuutoksensa päivittyy yhdellä kertaa myös niihin rekistereihin.

Siirtyminen yhteiseen jäsenrekisterijärjestelmään oli ensimmäinen pään avaus liittojen 

käynnistyneessä yhteistyössä.  Vuoden 2013 marraskuussa järjestettiin ensimmäistä kertaa liittojen 

350 Maanpuolustuskiltojen liiton jäsentiedote no. 3/2013.
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yhteinen maanpuolustusviikonloppu Oulussa. Liittojen hallitusten ja valtuustojen kokoukset ovat 

samana viikonloppuna. Tavoite oli tehdä tästä vuotuinen perinne.351

Lokakuun puolivälissä 2013 Reserviläisliitto, Reserviupseeriliitto ja Maanpuolustuskiltojen liitto 

aloittivat uuden maanpuolustusrekisterin koekäytön. Liittojen toimihenkilöiden lisäksi mukana 

koekäytössä olivat piirien koekäyttäjät. Koekäyttäjiä oli kaksi, toinen käytti rekisteriä 

yhdistystunnuksilla, toinen piiritunnuksilla.352

Kiltapiirien merkitys yhteistyössä

Maanpuolustuskiltojen liiton johdon kannalta tärkein yhteydenpitoväylä piireihin on vuosien ajan 

olleet kiltapiirien neuvottelupäivät. Aiheena olivat kaikkia kiltapiirejä koskevat ajankohtaiset asiat ja 

niissä käsiteltiin monesti myös muiden reserviläisjärjestöjen tilannetta ja yhteistyötä. Esimerkiksi 

vuonna 1998 aiheena oli vapaaehtoisen maanpuolustusjärjestelmän (VMPJ) sen hetkinen asema. 

Keskustelua käytiin sen tilanteesta ja tulevaisuudesta. Puheenjohtaja Erkko Kajander kertoi 

Maanpuolustuskoulutus ry:n perustamisesta, eri työryhmistä ja mietinnöistä. Paikalla oli paljon 

edustajia. He olivat  Etelä-Hämeen kiltapiiristä, Etelä-Karjalan kiltapiiristä, Helsingin kiltapiiristä, 

Keski-Suomen kiltapiiristä, Kymenlaakson kiltapiiristä, Lounais-Suomen kiltapiiristä, Mikkelin 

kiltapiiristä, Oulun läänin kiltapiiristä, Pirkanmaan kiltapiiristä, Pohjois-Savon kiltapiiristä, Päijät-

Hämeen kiltapiiristä, Satakunnan kiltapiiristä, Uudenmaan kiltapiiristä, Vaasan kiltapiiristä ja 

Seinäjoen Sotilaspiirin killasta. Lisäksi mukana olivat Karjalan Poikien kilta ry.353

Tapahtumassa käytti puheenvuoron myös Maanpuolustuksen Tuki ry:n asiamies Risto Sinkkonen. 

Hän kertoi vuonna 1999 järjestettävästä vapaaehtoisen maanpuolustustyön suurkeräyksestä. Se 

aloitettaisiin lähestymällä liike-elämää. Sen jälkeen aloitettaisiin varsinainen keräys kansalaisilta. 

Keräys organisoitaisiin reserviläis- ja kiltapiireittäin. Kerääjät saisivat 40 % omalle piirilleen tai 

yhdistykselleen.354

Kari Kallonen esitteli Maanpuolustuskeskus ry:n suunniteltua organisaatiota ja tehtäviä. Aiheesta 

jatkoi majuri Juha Niemi kertomalla puolustusvoimien roolista keskuksessa. Edelleen Niemi puhui 

RYT- ja PAT –toiminnasta. Majurilta kyseltiin puolustusvoimien suhtautumista eri 

351 Maanpuolustuskiltojen liiton jäsentiedote no. 3/2013.

352 Reserviläinen no. 7/2013.

353 Kiltapiirien neuvottelupäivät 10.10.1998 Santahaminassa.

354 Kiltapiirien neuvottelupäivät 10.10.1998 Santahaminassa.
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keskusjärjestöihin kuulumattomien kiltojen/yhdistysten mukanaolosta puolustusvoimien ja 

maanpuolustusjärjestöjen yhteistyössä. Niemen mukaan puolustusvoimien asia ei ollut antaa ohjeita, 

miten järjestöihin kuulumattomia yhdistyksiä tulisi kohdella. Puolustusvoimat ei ainakaan tulisi 

rajoittamaan ”villien yhdistysten” mukanaoloa, tosin niiden vaikutusmahdollisuudet olivat joka 

tapauksessa vähäiset.355

Erkko Kajander esitteli liiton strategian vuodelle 1999. Samalla hän kävi lävitse liiton arvoja, 

vahvuuksia, heikkouksia, mahdollisuuksia ja uhkia. Päivän loppupuolella Kari Kallonen esitelmöi 

kiltapiirien roolista ja niiden asemasta liitossa. Kallonen kertoi muun muassa liittohallituksen 

päätöksestä siirtää lisää päätösvaltaa kiltapiireille. Esityksen jälkeen käytiin vilkas keskustelu piirien 

rekisteröimisestä sekä kiltojen mukanaolosta piirin toiminnassa. Viimeisenä vaan ei vähäisempänä 

aiheena oli esitelmä Naisten Valmiusliiton tilanteesta. Sen piti liittohallituksen jäsen Outi Siltaniemi. 

Hän käsitteli esitelmässään muun muassa Valmiusliiton toimintaa sekä sen alueellista 

neuvottelukunnista ja niiden osallistumista kiltapiirien toimintaan.356

Vuoden 2001 neuvottelupäivät pidettiin puolustusvoimien kehittämiskeskuksessa Tuusulassa. 

Ajankohta oli syyskuun loppu. Ennen varsinaisia neuvottelua, kiltalaiset osallistuivat MPK ry:n 

Uudenmaan piirin järjestämään kansalaistaitojen lisäkurssille. Seuraavana päivänä käsiteltiin 

MPKL:n asemaa, toimintaa jäsenyhdistyksiin ja yksittäisiin kiltalaisiin.

Eri aselajikiltojen välinen yhteistyö on toiminut ja toimii eri tavoin eri puolilla maata. Esimerkiksi 

Pohjois-Pohjanmaalla on pidetty paljon MPKL:n kursseja kiltojen yhteistyönä. Esimerkkinä 

mainittakoon Pohjanpartio-harjoitus, jossa oli eri aselajien rastikoulutusta, jonka killat ovat yhdessä 

käyneet läpi ja hyväksyneet. Myös rastien kouluttajat olivat näistä killoista. Mukana olivat Pohjan 

Viestikilta, Pohjan Pioneerikilta, Oulun Sotilaspoliisikilta, Pohjois-Suomen Lääkintäupseeriyhdistys,

Pohjan Prikaatin Kilta, Pohjois-Suomen Tykkimieskilta ja Pohjois-Pohjanmaan Maakuntajoukkojen 

Kilta. Yhdistävänä koordinoijana toimi Pohjois-Suomen Kiltapiiri. Rasteilla oli myös ammuntaa

rynnäkkökiväärillä ja pistoolilla. Näissä osallistujat saavat ampumisen lisäksi

koulutusta turvalliseen aseen käsittelyyn ja varomääräyksien kertausta. Kurssilta sai kaksi

korvaavaa kertausharjoituspäivää.357

Maanpuolustuskoulutusyhdistys

355 Kiltapiirien neuvottelupäivät 10.10.1998 Santahaminassa.

356 Kiltapiirien neuvottelupäivät 10.10.1998 Santahaminassa.

357 Maanpuolustaja no. 12/2013.
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Yksi reserviläisjärjestöjen eräänlainen ”kattojärjestö” on vuonna 1994 perustettu 

Maanpuolustuskoulutus ry. Sen tavoitteena oli toimia vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen 

johto-organisaationa. Maanpuolustuskiltojen liitossa vapaaehtoinen maanpuolustuskoulutus sai yhä 

enemmän sijaa kiltatoiminnassa. Maanpuolustuskiltojen liitto oli yksi 

Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) perustajajäsenistä. Yhdistys on puhtaasti rauhanajan 

koulutusorganisaatio ja sillä ei ole mitään kriisiajan tehtäviä. Vuonna 2000 todettiin, että 

väärinkäsitykset johtuivat epäselvästä tilanteesta, mikä vallitsi vapaaehtoisessa maanpuolustuksessa. 

Tilanteen selkiytyessä ei pitänyt olla epäselvyyttä siitä, että puolustusvoimat huolehti sodan ajan 

joukkojen tuotannosta sekä joukkokohtaisesta koulutuksesta. MPK keskittyisi mieskohtaiseen 

koulutukseen ilman mitään joukkotuotantovelvoitteita.358

Vuoden 1998 lopulla vapaaehtoisen maanpuolustuksen kentässä tapahtui merkittäviä uudistuksia. 

Tuolloin maanpuolustusjärjestöt ja viranomaiset sopivat uudesta toimintamallista. Kaikkiaan 

kymmenen maanpuolustusjärjestöä, puolustusministeriö, puolustusvoimat ja sisäasiainministeriö 

allekirjoittivat yhteistoimintapöytäkirjan, jonka perusteella Maanpuolustus ry:n toiminnat yhdistettiin

MPK:n sääntöjä ja organisaatiota tarkistamalla. Käytännössä perinteinen vapaaehtoinen 

kurssitoiminta ja paikallisosastotoiminta yhdistettiin saman johdon alle. Samalla MPK:n sai uusia 

jäseniä ja palkattua henkilöstöä lisättiin.359

Jäseninä olivat uudistuksen jälkeen Suomen merkittävimmät maanpuolustusjärjestöt:

Reserviupseeriliitto ry

Reserviläisliitto ry

Maanpuolustuskiltojen liitto ry

Kadettikunta ry

Suomen Naisten Maanpuolustusjärjestö ry

Suomen Maanpuolustusnaisten Liitto ry

Sotilaskotiliitto ry

Naisten Valmiusliitto ry

Reserviläisurheiluliitto ry

Suomen Sinibarettiliitto ry

Puolustusministeriö

Puolustusvoimat

358 Suomen Sotilas 1/2000.

359 Suomen Sotilaan 6. Vuosikirja 1999, s. 124.
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Erityisesti kaksi viimeistä organisaatiota toivat uudelle MPK:lle todellista painoarvoa. Lisäksi 

sisäasianministeriö osallistui toimintaan puhevaltaisena ulkopuolisena organisaationa.  

Maanpuolustuskoulutus ry:ssä ei ollut henkilöjäseniä, mutta jäsenjärjestöjen kautta siihen kuului 

vuonna 1998 peräti 260 000 henkilöä.360

Vuonna 1998 todettiin, että Maanpuolustuskoulutusyhdistys (MPK) on julkisoikeudellinen yhdistys, 

joka toimii valtakunnallisena vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen yhteistyöjärjestönä. 

Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen tarkoituksena on maanpuolustuksen edistäminen koulutuksen, 

tiedotuksen ja valistuksen keinoin. Yhdistyksellä voi olla myös alueellisia ja paikallisen tason 

yksiköitä. Organisaation tehtävänä on

1. järjestää vapaaehtoiseen maanpuolustukseen kuuluvaa sotilaallista koulutusta ja sotilaallisia 

valmiuksia palvelevaa koulutusta sekä vapaaehtoista maanpuolustusta koskevaa tiedotusta ja 

valistusta.

2. kehittää naisten mahdollisuuksia osallistua vapaaehtoiseen maanpuolustukseen ja järjestää siihen 

liittyvää sotilaallista ja sotilaallisia valmiuksia palvelevaa koulutusta.

3. ohjata, tukea ja sovittaa yhteen jäsenjärjestöjen maanpuolustuskoulutusta.

Uusi asema vahvisti MPK:n roolia puolustusvoimien reservien kouluttajana. Koulutus tukee 

merkittävällä tavalla puolustusvoimien sodan ajan joukkojen kouluttamista ja suorituskyvyn 

ylläpitoa. Lisäksi laki antaa osaaville reserviläisille mahdollisuuden hakeutua, kouluttautua ja 

sitoutua entistä vaativampiin kouluttaja- ja johtajatehtäviin. Edelleen 

Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen siviilikoulutus tukee yhteiskunnan varautumista laaja-alaisiin 

turvallisuusuhkiin sekä yhteiskunnan yleistä valmiutta ja toimintakykyä. Naisille se tarjoaa 

mahdollisuuden laaja-alaisemmalle osallistumiselle maanpuolustustyöhön.361

Maanpuolustuskoulutus ry:n kenttäorganisaatiokin sai uusia muotoja maaliskuusta 1999 lähtien.  

Aiemmista maakunnallisista koulutusalueista tuli maanpuolustuspiirejä, joita johtivat kokopäiväisiksi

palkatut piiripäälliköt. Maanpuolustuspiirejä oli aluksi 21 kappaletta. Lukuun sisältyi koko Suomen 

alueella toimineet ilmapuolustus- ja meripuolustuspiirit. Piirien alueilla oli yhteensä noin 200 

paikallisosastoa. Ne käsittivät alueellaan perustettavan sodanajan joukon ytimen, reserviyksikön, 

johon pystyivät ilmoittautumaan kyseiseen joukkoon sijoitetut reserviläiset.  Lisäksi 

paikallisosastoon kuului koulutusyksikkö, jonka toimintaan oli mahdollista osallistua kaikki 15 

vuotta täyttäneet vapaaehtoisesta maanpuolustuskoulutuksesta kiinnostuneet Suomen kansalaiset. 

360 Suomen Sotilaan 6. Vuosikirja 1999, s. 124.

361 Maanpuolustuskiltojen liitto ry:n toimintakertomus vuodelta 1998.
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Paikallisosastojen päälliköiden apuna toimi paikallisten viranomaisten ja järjestöjen edustajista 

koottu pieni johtoryhmä. Tavoitteena oli, että uudistunut organisaatio laajenisi 

paikallisosastotoiminnan myötä merkittävästi kuntien poikkeusolojen valmiuksia palvelemaan. 

Periaate kuitenkin oli, että MPK ei kouluttanut sodanajan joukkoja, vaan kursseilla annettiin 

yksittäisille ihmisille valmiuksia selvitä erilaisista ongelmatilanteista sekä rauhanajan että 

poikkeustilan sattuessa.362 

Tällaisenaan MPK toimi vajaa kymmenen vuotta. Vuonna 2007 edessä oli jälleen 

organisaatiomuutos. MPK ry:n toiminta rekisteröitynä yhdistyksenä päättyi 31. joulukuuta 2007. 

Laki vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta astui voimaan vuoden 2008 alussa ja uusi 

julkisoikeudellinen yhdistys – Maanpuolustuskoulutusyhdistys (MPK) – aloitti toimintansa. 

Toiminnan ja hallinnon puitteet määriteltiin nyt laissa. Yhdistys otti käyttöön uuden 

koulutusjärjestelmän ja siirsi paikallisosastojen tehtävät uusille koulutus- ja tukiyksiköille.  Tätä 

teosta tehdessä MPK on vakiinnuttanut asemansa merkittävänä koulutuksen tuottajana sekä 

järjestöjen ja viranomaisten, erityisesti puolustusvoimien, tärkeänä yhteistyökumppanina. 

Maanpuolustuskoulutusyhdistys tekee koulutus- ja valistustyötä yhdessä puolustus- ja muiden 

viranomaisten, maanpuolustusjärjestöjen ja muiden turvallisuuskasvatusta ja -koulutusta 

harjoittavien vapaaehtoisjärjestöjen kanssa.363

Vuonna 2009 todettiin tärkeitä tunnuslukuja. Tuolloin järjestettiin noin 1 600 koulutustapahtumaa, 

62 000 koulutusvuorokautta, 36 800 koulutettua ja 6 300 kouluttajaa.

Koulutetuista oli eri henkilöitä noin 18 000 ja kouluttajista 2.000. Yksi

koulutettava osallistui siis keskimäärin kahteen ja kouluttaja kolmeen tapahtumaan

vuoden aikana. Yhden koulutustapahtumankeskimääräinen pituus oli

1,7 vuorokautta ja osallistujamäärä 27 henkilöä. Koulutetut olivat erittäin tyytyväisiä

saamaansa koulutukseen, sillä palautteiden keskiarvo asteikolla 1-5 oli peräti 4.39.364

Toiminnan perusohje laadittiin marraskuussa 2010 pidetyn suunnittelukokouksen perusteella. 

Kokouksessa olivat läsnä Reserviupseeriliiton, Reserviläisliiton, Maanpuolustuskiltojen liiton, 

Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen ja Maanpuolustuksen Tuen edustajat. Kokouksessa sovittiin, että

kokouksessa käsitellyistä asioista laaditaan yhteinen asiakirja. Ohje yhdenmukaistaa ja ohjaa 

362 Suomen Sotilaan 6. Vuosikirja 1999, s. 124.

363 https://www.mpk.fi/Default.aspx?tabid=362 

364 Maanpuolustaja no. 1/2010.
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reserviläisjärjestöjen Maanpuolustuskoulutusyhdistykseltä tilaaman 

vapaaehtoisenmaanpuolustuskoulutuksen suunnittelua ja toteutusta.365 

Vuonna 2013 MPK:n voi määritellä seuraavasti: ”Tarjoamme kursseja yksittäisille henkilöille, 

joukoille ja muodostelmille. Koulutuksellamme tuemme yhteiskunnan turvallisuutta. Koulutukset 

ovat sotilaallista koulutusta, sotilaallisia valmiuksia tukevaa koulutusta tai varautumis- ja 

turvallisuuskoulutusta. Järjestämme myös muuta maanpuolustukseen liittyvää toimintaa ja lisäksi 

järjestämme tilauskoulutusta.

Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen kurssit jaetaan perus-, jatko ja erikoistason kursseihin. 

Perustason kurssit toteutetaan paikallisina, jatkokurssit alueellisina ja erikoiskurssit valtakunnallisina

kursseina. Perustasolla hankitaan perustiedot, -taidot ja -valmiudet. Jatkotasolla niitä syvennetään ja 

sovelletaan omassa toimintaympäristössä. Erikoistasolla perehdytään aiheeseen valtakunnallisesta ja 

kansainvälisestä näkökulmasta tai harjoitellaan vaativissa olosuhteissa”.366 

Urheilutoiminta

Maanpuolustuskiltojen liittotasolla urheilun merkitys on jäänyt vähäiseksi. Sen sijaan  

urheilutoimintaa on kiltatasolla hyvinkin paljon. Tätä puolta on tämän tutkimuksen osalta kuitenkin 

mahdotonta tarkastella. Urheilu on ehkä tärkein yhdistävä tekijä eri reserviläisjärjestöjen välillä.

Maanpuolustuskiltojen liitto liittyi jäseneksi Reserviläisurheiluliittoon vuonna 1994. Liittohallituksen

kokouspöytäkirjasta löytyy maininta: ”RESUL:in hallitus on hyväksynyt MPKL:n jäsenanomuksen. 

Virallinen vahvistus tehdään RESUL:in syyskokouksessa. Reserviläisurheiluliiton syyskokoukseen 

liiton edustajaksi valittiin Ritva Kohonen”.367

Lyhyesti todettuna Reserviläisurheiluliitto perustettiin 12. joulukuuta 1970. Uuden liiton jäseniksi 

tulivat Reservin Aliupseerien Liitto ja Suomen Reserviupseeriliitto sekä kummankin liiton kaikki 

piirit. Liiton syyskokous hyväksyi 29. lokakuuta 1994 uusiksi jäseniksi molempien naisjärjestöt. 

RESUL:sta tuli joulukuussa 1998 Maanpuolustuskoulutus ry:n jäsen. RESUL:n ensimmäisessä 

toimintakertomuksessa vuodelta 1971 todetaan, että sen tavoitteena tuli olemaan kilpa- ja 

365 Maanpuolustuskiltojen liiton jäsentiedote no. 1/2011.

366 https://www.mpk.fi/Default.aspx?tabid=358 

367 Maanpuolustuskiltojen Liitto ry:n liittohallituksen kokouspöytäkirja 13.10.1994.
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kuntourheilun tehostaminen, koulutustoiminnan käynnistäminen, maastourheilumuotojen tukeminen 

(esim. talvi- ja partiokilpailut) sekä liittojen päällekkäistoimintojen poistaminen. 368

Vuodesta 1999 lähtien MPKL siirtyi käyttämään Reserviläisurheiluliiton kuntokorttia, joita killat 

saivat tilata suoraan RESUL:sta. Aiemmin liitolla oli oma kuntokorttinsa, jonka pisteytys poikkesi 

Reserviläisurheiluliiton järjestelmästä. Maanpuolustuskiltojen liitto antoi enemmän pisteitä 

suorituksista kuin RESUL. Voidaan mainita, että RESUL antoi yli kolmen tunnin 

liikuntasuorituksesta kolme pistettä, kun MPKL antoi neljä. Samoin RESUL hyväksyi vain kolme 

pistettä per päivä, MPKL puolestaan peräti kymmenen pistettä.  Yhdenmukaiseen järjestelmään 

siirtyminen epäilemättä paransi liikuntasuoritusten vertailua.369

Vuonna 2004 reserviläisjärjestöissä herätti huomiota Maanpuolustuskiltojen liiton päätös erota 

Reserviläisurheiluliitosta.  Esimerkiksi Helsingin Reservin Sanomien pääkirjoituksessa asiaa 

käsiteltiin kriittisesti. Otsikko oli ”Kiltalaiset sivuraiteelle”. Reserviläisliitto ja Reserviupseeriliitto 

jatkoivat jäsenyyttään Reserviurheiluliitossa. Pääliitot olivat tukeneet urheilujärjestöä valtionavun 

lisäksi. Helsingin Reservin Sanomissa pohdittiin kiltalaisten eron syytä. Yhdeksi syyksi nähtiin 

tiedotus. Koska valtakunnallinen Reserviläinen ei yleensä tullut kiltalaisille, niin he olivat jääneet 

paitsioon myös Reserviurheiluliiton tiedotuksista. Maanpuolustuskiltojen liiton oman tiedotuksen 

nähtiin olleen melko vaatimatonta. Kaksi kertaa vuodessa ilmestynyt ”Maanpuolustaja” ei riittänyt 

kertomaan kaikista urheilutapahtumista.370

Edelleen pääkirjoituksessa arvioitiin Maanpuolustuskiltojen liiton ikärakenteen olleen melko korkea, 

mikä rajoitti reserviläisurheiluun osallistumista. Helsingin Reservin Sanomat katsoi, että MPKL:n 

moniportainen organisaatio sekoitti kokonaisjäsenmäärän selvittämistä. Uudessa tilanteessa MPKL:n

jäsenet eivät enää voineet osallistua Reserviläisurheiluliiton alaisiin tapahtumiin tai kilpailuihin.371

 

Reserviläisurheilua on sivuttu MPKL:n tärkeimmässä julkaisussa Maanpuolustajassa useasti. 

Monesti huolenaiheena on ollut nimenomaan reserviläisten huono fyysinen kunto ja toimenpiteet 

tilanteen parantamiseksi. Esimerkiksi vuonna 2003 lehdessä tarkasteltiin puolustusvoimien 

368 http://www.resul.fi/index.phtml?s=2

369 Esitys MPKL:n kuntopisteiden laskentaperusteista vuonna 1998, tarkka päiväys puuttuu.

370 Helsingin Reservin Sanomat no. 9/2004, lehden pääkirjoitus.

371 Helsingin Reservin Sanomat no. 9/2004, lehden pääkirjoitus.

122



järjestämää reserviläisten fyysisen kunnon testaustutkimusta. Jo tuolloin kiinnitettiin laajemminkin 

huomiota palvelukseen astuneiden heikkoon kuntoon, puhumattakaan reserviläisistä. 372

Reserviläisurheiluliiton tärkeimpiä tehtäviä on aina ollut edunvalvonta. Ampumaurheilussa se on 

korostunut ja siinä Maanpuolustuskiltojen liitollakin on oma roolinsa.  Erityisesti 1990-luvun 

alkupuolelta lähtien ampuma-aseiden käyttöön liittyvä lainsäädännön kehitys on ollut huomion 

kohteena. Liitto on antanut lausuntoja säädösten valmisteluvaiheessa, yrittänyt vaikuttaa lainsäätäjiin

sekä tuottanut ohjeistusta jäsenkentän tarpeisiin.373 Ilmapiiri ammunnanharrastajien kannalta on 

yhteiskunnassa ollut negatiivinen johtuen kouluampumistapauksista.

Vuonna 2009 Maanpuolustaja-lehdessä oli  liittohallituksen jäsenen, Marko Patrakan kirjoitus, jossa 

painotettiin liiton mielipidettä, joka oli selkeä: ” Maanpuolustuskiltojen liitto vastustaa 

yhteisrintamassa muiden maanpuolustusjärjestöjen kanssa aselakiuudistuksen ehdotusta”.374 

Patrakka jatkoi, että aselakiesityksessä oli paljon klausuuleja, jotka vaikeuttavat ampumaharrastusta 

ja jopa loukkaisivat ampumaharrastajan perusoikeuksia:

”Ampumaharrastuksen pitää jatkossakin olla mahdollista ilman pakkoa

liittyä seuraan, ilman kotietsintöjä ja ilmiantoja. Lakiesitysten kohdat, jotka

antavat virkavallalle oikeuden tehdä kotitarkastuksia aseluvan haltijoiden

koteihin tai kenelle tahansa terveydenhuollon henkilölle oikeuden tehdä aseluvanhaltijasta 

ilmiannon, loukkaavat perustuslaissa mainittuja yksilön oikeuksia”.375

Patrakan haastattelussa kohdattiin jälleen myös kysymykseen maanpuolustustahdosta. Patrakka kysyi

aiheellisesti, söikö aselakiesitys maanpuolustustahtoa?

Ampumaharrastus on edelleen tärkeä osa suomalaisten vapaa-ajan virkistystoimintaa

ja sen rooli kiltalaisten maanpuolustustaitojen ylläpitäjänä on merkittävä.376

Maanpuolustuskiltojen liitto ei ollut toimeton uuden lain edessä. Liitto kohdensi vuonna 2011 

määrärahoja jäsenyhdistystensä ase- ja ampumakoulutukseen. Määrärahoilla oli tarkoitus kattaa 

uuden aselain aiheuttamia kustannuksia ase- ja ampumakoulutuksessa. Ase- ja ampumakoulutuksella

372 Maanpuolustaja 1/2003.

373 Majuri 2010, s. 143.

374 Maanpuolustaja no. 2/2009, Marko Patrakan kirjoitus.

375 Maanpuolustaja no. 2/2009, Marko Patrakan kirjoitus.

376 Maanpuolustaja no. 2/2009, Marko Patrakan kirjoitus.
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tarkoitetaan käsiaseilla, kuten  pistooli, kivääri ja haulikko, annettavaa koulutusta tai harjoittelua. 

Killalla on myös oltava lääninhallituksen lupa ampumaharjoitusten järjestämiseen 

Määrärahat oli tarkoitettu seuraaviin toimintoihin:

1. Ase-/ampumakoulutuksessa tarvittavien varusteiden ja materiaalin hankintaan killalle.

2. Patruunoiden hankintaan ampumakoulutukseen tai ampumaharjoituksiin.

3. Ase-/ampumakouluttajien koulutuksesta aiheutuneisiin kustannuksiin.

4. Ase-/ampumakoulutuksen järjestämiseen killan jäsenille.377

Puolustusministeriö myönsi maanpuolustusjärjestöille vuodelle 2011 ampumakoulutusmäärärahan 

siten, että jokainen liitto sai vajaa 17 000 euroa. Liittojen ampumakoulutus päästiin aloittamaan vasta

myöhemmin keväällä ja määrärahaa jäi järjestöiltä käyttämättä. MPKL:lta jäi käyttämättä tarkalleen 

6.817,91 euroa. Harvinaista kyllä, puolustusministeriö antoi järjestöille luvan käyttää loput 

määrärahasta vuoden 2012 ensimmäisen puoliskon aikana. Liiton ampumakouluttajana ja 

koulutuksen koordinoijana toimi liittohallituksen jäsen Marko Patrakka.378

Ampumaharrastus ei aina ollut yksinkertaista. Etenkin turvallisuusasioissa on ollut ajoittain ongelmia

ja niistä on tullut palautetta puolustusvoimilta. Esimerkki vuodelta 2011:

”Pääesikunnan henkilöstöosaston tietoon on muussa viranomaisten välisessä

yhteistoiminnassa tullut vakavia ampuma-aseiden käyttöön liittyviä lieveilmiöitä puolustusvoimien 

hallinnoimilla ampumaradoilla ja ampuma-alueilla. Tämän takia vapaaehtoisen 

maanpuolustuskoulutuksen valvontaan liittyviksi toimenpiteiksi käskettiin monia asioita. 

”Pääperiaate kaiken koulutuksen tukemisessa ja toteuttamisessa on toiminnan lainmukaisuus. 

Puolustusvoimien ampumaratojen ja ampuma-alueiden käyttö ei ole peruste poikkeamiseen ampuma-

aseista annetun sääntelyn velvoittavuudesta (ampuma-aselaki). Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen 

sotilaallisia valmiuksia palvelevan koulutuksen järjestämisessä tai yhdistysten puolustusvoimien 

alueilla toteuttamissa ammunnoissa ei tule sallia yksityishenkilöiden tai yhdistysten omaisuutta 

olevien sarjatuliaseiden käyttämistä.

Koulutuksen suunnittelun yhteydessä tulee ottaa huomioon, että taisteluammuntojen

järjestäminen on vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta annetun lain perusteella yksinomaan 

puolustusvoimille kuuluva julkinen hallintotehtävä. Vuosittaista koulutuksen tukisuunnitelmaa

laadittaessa on yhdessä MPK:n kanssa varmistuttava siitä, että sotilaallisia valmiuksia palvelevassa 

koulutuksessa ei toteuteta taisteluammuntoja yksityishenkilöiden tai yhdistysten omistamilla aseilla.

377 Maanpuolustuskiltojen liiton tiedote 1/2011.

378 Maanpuolustuskiltojen liiton toimintakertomus vuodelta 2011.
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Reserviläisurheiluliiton voimassa olevien sääntöjen mukaisia SRA (sovellettu

reserviläisammunta) ammuntoja ei pidetä taisteluammuntoina tai taistelukoulutuksena.379

Sotilaallisia valmiuksia palvelevassa koulutuksessa tai reserviläisjärjestöjen

ammunnoissa ei myöskään tule sallia ns. ERVA (erittäin vaarallisten)

patruunoiden tai ammusten käyttöä.

Puolustusvoimat oli huolissaan perinneammunnoista. Ne olivat monen killan ohjelmassa. 

Puolustusvoimat linjasi vuonna 2011: ”Tällä hetkellä yleistymässä olevassa perinneammuntojen 

järjestämisessä on havaittavissa piirteitä, jotka saattavat vaikuttaa vapaaehtoisen 

maanpuolustuskoulutuksen hyväksyttävyyteen ja puolustusvoimien julkisuuskuvaan.

Perinneammuntoja voidaan järjestää puolustusvoimien alueilla ainoastaan

kertatulisasein. Perinneammuntojen luonteeseen kuuluvan pukeutumisen tulee olla

yleisesti hyväksyttävää. Tähän liittyen ulkomaisten asevoimien sotilaspukujen

käyttäminen puolustusvoimien alueilla on kielletty. Muissa kuin puolustusvoimien tilaamissa, 

vapaaehtoiseen maanpuolustuskoulutukseen liittyvissä ampumatapahtumissa, tulee tapahtumaan 

osallistuvista henkilöistä toimittaa lista tapahtumaa tukeneeseen hallintoyksikköön viikon kuluessa 

tapahtuman päättymisestä. Tapahtumiin osallistuvien henkilöiden ja yhdistysten aseenkantoluvat 

tulee tarkastaa pistokokein. Havaittaessa tahallista väärinkäytöksiä tämän käskyn linjauksesta, 

puolustusvoimien hallintoyksiköiden tulee tarkastaa havaitun väärinkäytöksen oikeudellinen perusta 

ja ryhtyä asiassa lainsäädännön edellyttämiin

toimenpiteisiin.”380

Kiltalaisille ja muidenkin maanpuolustusjärjestöjen jäsenille on vuosien aikana ollut tarjolla 

muutakin urheilua kuin ammuntaa. Vuonna 2010 Reserviläisliitto julisti kampanjan, missä 

Maanpuolustuskiltojen liitto oli aktiivisesti mukana.  Kyse oli ”Läskisota

- Suomen reserviläisten liikuntakampanja” – projektista.

Kyseessä oli käytännössä kampanja ylenmääräiselle ahmimiselle, epäterveelliselle ruoalle ja niille 

asioille, jotka estävät reserviläisiä liikkumasta. Reserviläisten fyysinen suorituskykytutkimus 

vuodelta 2008 osoitti, että vain 15 % heistä oli kestävyydeltään hyvässä tai erinomaisessa 

kunnossa.381 

379 Maanpuolustuskiltojen liiton jäsentiedote no. 1/2011,Pääesikunnan henkilöstöosaston antamat täsmennykset.

380 Maanpuolustuskiltojen liiton jäsentiedote no. 1/2011, Pääesikunnan henkilöstöosaston antamat täsmennykset.

381 Maanpuolustaja no. 1/2010.
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Yli 70 % reserviläisistä sai maksimaalisenhapenottokyvyn testissä arvosanan heikko tai välttävä. 

Tämä kertoi vääjäämättömästi, että suuri osa oli kuntonsa puolesta sodan ajan joukkoihin 

sopimatonta. Tutkimustulos huolestutti monia maanpuolustusjärjestöjä, koska puolustusvoimat 

koostuvat 95-prosenttisesti reserviläisistä. Reservissä olevien sotilaiden fyysinen kunto on laskenut ja

elopaino noussut jatkuvasti.382

Pahinta tutkimuksen tuloksissa oli, että monet nuoret eivät olleet enää armeijakelpoisia.

Vuonna 2010 todettiin, että jopa 20 % pääkaupunkiseudun nuorista miehistä ei kykene suorittamaan 

asevelvollisuutta huonon peruskunnon vuoksi. Palvelukseen astuvien miesten juoksutestin keskiarvo 

on pudonnut 20 vuodessa liki 300 metriä. Se on lähes urheilukentän ratakierroksen verran! Samana 

aikana huonokuntoisten osuus on noussut 2,5 prosentista 25:een ja kiitettävien osuus on laskenut 25 

prosentista seitsemään prosenttiin.383

Vuonna 2010 todettiin, että kiltalaisten liikuntaharrastusta on tukenut se, että heillä oli jo usean 

vuoden ajan ollut oikeus käyttää RESUL:n sähköistä kuntokorttia internetissä. Kiltalaisen on helppo 

merkitä sinne ylös kuntoilunsa ja seurata sieltä omia kuntopisteitään. Halutessaan kilta voi tämän 

lisäksi edelleen toimittaa jäsentensä kuntopisteet myös MPKL:n toimistolle, jolloin kilta voi tilata 

ansioituneille kiltaliikkujilleen liiton kuntomerkkejä. 384

ARVIOITA MPKL:N TULEVAISUUDESTA

Maanpuolustuskiltojen liiton tulevaisuudesta on tehty vuosien varrella monia arvioita. Eri aikoina 

käsitykset ovat vaihdelleet hyvin pessimistisestä erittäin myönteiseen. Vuonna 2003 liiton 

kiltapiiripäivillä erään ryhmätyön osuuteen kuului laatia kuvaus ja pohdintoja organisaation 

tulevaisuudesta. Yksi selkeä osa-alue oli jäsenkunta. Sen ikääntyminen ja luonnollinen poistuminen 

vähentäisivät jäsenistöä. Työryhmän mielestä kiltoja pitäisi tukea uusien jäsenten rekrytoinnissa, 

mutta millä resursseilla? Tulevaisuudessa välkkyi myös pelko liike-elämän tuen vähenemisestä, 

seurauksena olisi kulujen karsiminen ja jäsenmaksujen nostaminen. Toiminnastakin löytyi riittävästi 

382 Maanpuolustaja no. 1/2010.

383 Maanpuolustaja no. 1/2010.

384 Maanpuolustaja no. 1/2010.
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ongelmia, kuten naisten asema, kiltapiirien toiminnan aktivointi ja ylipäätään uusien 

toimintamuotojen löytäminen.385

Kiltojen toimintaan ja erityisesti tulevaisuuteen vaikuttavat puolustusvoimien tekemät ratkaisut. 

Tämä koskee erityisesti varuskuntia. Niiden määrää johdonmukaisesti supistettu puolustusvoimien 

hallintoa rationalisoitaessa.  Jos tarkastellaan esimerkiksi pelkästään ajanjaksoa 1994–2007, niin 

yksiköiden karsinta on ollut todella tehokasta:

Vuosi 1994

- Lakkautettiin Hämeen Sotilassairaala Lahdesta

- Lakkautettiin Eläinlääkintäkoulu Niinisalosta

- Siirrettiin Kymen Pioneeripataljoona Vekaranjärvelle

- Korian varuskunta-alue luovutettiin Valtion Kiinteistölaitokselle

- Perustettiin Puolustushallinnon Rakennuslaitos

- Supistettiin olennaisesti neljän varikon tuotantotoimintaa

Vuosi 1996

- Siirrettiin Asekoulu Kokkolasta Lahteen

- Luovutettiin Kokkolan Pikiruukin alue Valtion Kiinteistölaitokselle

- Siirrettiin Esikuntakoulu Lahdesta ja Puolustusvoimien Koulutuksen Kehittämiskeskus Helsingistä 

Tuusulaan ja yhdistettiin

- Keskitettiin Pohjois-Karjalan Prikaatin varusmieskoulutus Kontiorantaan

- Ylämyllyn varuskunnan pääosa vaihdettiin Liperin kunnan kanssa maa- ja metsäomaisuuteen

- Muutettiin Kuuskajaskarin linnake valmiuslinnakkeeksi

- tilat vapautuivat muuhun käyttöön (siirretty Kapiteelille)

- Käynnistettiin varusmieskoulutus Rankin linnakkeella

- Yhdistettiin Uudenmaan Jääkäripataljoona ja Kaartin Pataljoona

- Siirrettiin varusmiessoittokunta Haminasta Lahteen ja yhdistettiin Sotilasmusiikkikouluun

- Lakkautettiin Dragsvikin sotilassoittokunta

Vuosi 1997

- Siirrettiin Kuljetuslentolaivue Tikkakoskelle, yhdistettiin Tiedustelulentolaivueeseen ja 

muodostettiin Tukilentolaivue

- Perustettiin Utin Jääkärirykmentti

385 Kiltapiiripäivien 4.-5.10.2003, työryhmämuistio liiton tulevaisuudesta.
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- Siirrettiin Sotilaspoliisikoulu Parolasta Uttiin

- Perustettiin Puolustusvoimien Tietotekniikkalaitos

- Yhdistettiin Puolustusvoimien Atk-laitos ja eräitä viestialan yksiköitä

- Yhdistettiin Reserviupseerikoulu ja Kymen Ilmatorjuntarykmentti

- Yhdistettiin Pohjan Prikaati ja Pohjois-Suomen Viestipataljoona

- Siirrettiin helikopteritoiminta maavoimiin
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Vuosi 1998

- Yhdistettiin Saaristomeren Laivasto, Turun Rannikkorykmentti ja Hangon Rannikkopatteristo

- Liitettiin Kotkan Rannikkopatteristo ja Uudenmaan Prikaati merivoimiin

- Yhdistettiin Suomenlahden Laivasto ja Suomenlinnan Rannikkorykmentti

- Yhdistettiin Merisotakoulu ja Rannikkotykistökoulu

- Perustettiin Merivoimien Varikko ja Merivoimien Tutkimuslaitos

- Lakkautettiin Keski-Suomen Viestipataljoona

- Siirrettiin koulutus Karjalan Prikaatiin, jonne perustettiin viestipataljoona

- Siirrettiin Pioneerikoulu Kouvolasta Keuruulle

- Uudistettiin johtamis- ja hallintojärjestelmä ja lakkautettiin kaikki kuusi sotilastoimistoa

- Lakkautettiin Pohjan Prikaati

- Oulun ja Hiukkavaaran kasarmialueista luovuttiin

- Lakkautettiin Vaasan Rannikkopatteristo

- Vaasan kasarmialueesta luovuttiin

Vuosi 1999

- Siirrettiin Sähköteknillinen Tutkimuslaitos Espoosta Riihimäelle

- Myytiin Kivenlahden alue ja kiinteistöt Espoolle

- Lakkautettiin Pohjan Sotilassairaala

Vuosi 2000

- Lakkautettiin Oulun Vaatetuskorjaamo

- Siirrettiin rauhanturvaamistoiminnan käytännön toimenpanotehtävät ministeriöstä Pääesikuntaan

- Muutettiin YK-Koulutuskeskus Puolustusvoimien Kansainväliseksi Keskukseksi

- Uudistettiin Pääesikunnan organisaatiota

Vuosi 2002

- Lakkautettiin Varsinais-Suomen Ilmatorjuntarykmentti

- Lakkautettiin Hangon Rannikkopatteristo

- Lakkautettiin Iisalmen Asevarikko

- Siirrettiin Kymen Ilmatorjuntarykmentti Haminasta Vekarajärvelle

Vuosi 2003

- Lakkautettiin Vammalan Asevarikko

- Lakkautettiin Oriveden Asevarikko

- Lakkautettiin Sääksjärven Asevarikko
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- Lakkautettiin Suojeluvarikko

- Muutettiin Utön ja Örön koulutuslinnakkeet valmiuslinnakkeiksi

- Siirrettiin Kotkan Rannikkoalueen esikunta ja varusmieskoulutus Haminaan

- Luovuttiin Kyminlinnan kasarmialueesta

- Perustettiin Palkkahallinnon Palvelukeskus Hämeenlinnaan

- Muutettiin Kauhavan Ilmasotakoulu Lentosotakouluksi

- Liitettiin Tukilentolaivue Ilmasotakouluun Tikkakoskella

- Muutettiin Utö, Örö, Russarö ja Mäkiluoto vartiolinnakkeiksi 

Vuosi 2006

- Liitettiin Puolustusvoimien Koulutuksen Kehittämiskeskus Maanpuolustuskorkeakouluun

- Perustettiin Sotilaslääketieteen Keskus Lahteen

- Liitettiin Sotilasapteekki Sotilaslääketieteen Keskukseen

- Perustettiin Ruokahuollon Palvelukeskus Kuopioon

- Lakkautettiin Puolustusvoimien Tietotekniikkalaitos

Vuosi 2007

- Lakkautettiin Savon Prikaati

- Lakkautettiin Helsingin Ilmatorjuntarykmentti

- Lakkautettiin Kotkan Rannikkoalue

- Lakkautettiin Turun Rannikkopatteristo.386

Puolustusvoimien joukko-osastojen lakkautukset vaikuttivat ja tulevat luonnollisesti vaikuttamaan 

Maanpuolustuskiltojen liittoon. Muutamissa liittokokouksissa asiaan otettiin voimakkaasti kantaa. 

Esimerkiksi vuoden 1997 liittokokous antoi seuraavan julkilausuman:

”Maanpuolustuskiltojen liitto ry:n liittokokous on hyväksynyt seuraavan julkilausuman 

valtioneuvoston 17.3.1997 antamassa selonteossa esitettyyn joukko-osastojen 

lakkauttamissuunnitelmaan: Hallituksen eduskunnalle 17.3. antamassa selonteossa ehdotetaan mm. 

kahden maakuntaansa monin sitein kiinnittyneen joukko-osaston lakkauttamista. Oulu menettäisi 

Pohjan Prikaatin ja Vaasa rannikkopatteristonsa. Muillakin aiotuilla supistuksilla olisi kielteisiä 

vaikutuksia. Puolustusvoimien olisi entistä vaikeampaa säilyttää perinteinen, suomalaisiin 

perusarvoihin kuuluva vuorovaikutus yhteiskunnan arkisen elämänmenon kanssa. 

Maanpuolustuskiltojen liitto toivoo, että eduskunta ei hyväksyisi suomalaisen yhteiskunnan ja sen 

puolustusvoimien välisen siteen heikentämistä joukko-osastojen lakkautuksin ja supistustoimin. 

386 Maanpuolustuskiltojen liiton toiminnanjohtajan antama tiedosto helmikuussa 2013.
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Niillä voi olla korjaamattomia suoria tai välillisiä vaikutuksia suomalaisen maanpuolustuksen 

peruskallioon, maanpuolustushenkeen. Jos näitä toimenpiteitä on mahdoton välttää, koko Suomen 

alueella kaikkien suomalaisten yhteinen, ilman sotilasarvo- tai muita jäsenyysrajoitteita toimiva 

Maanpuolustuskiltojen liitto ja sen 34.000 jäsentä asettuvat ruotuun haittavaikutusten 

pienentämiseksi. Tehtävä on vaativa ja edellyttää laajan vapaaehtoisen maanpuolustuskentän 

yhteistoimintaa. Liitto odottaa, että vapaaehtoiselle maanpuolustustyölle määrätään kansallinen 

tehtävä ja toimijoille osoitetaan työssä tarvittavat resurssit”.387

Puolustusvoimain komentaja kirjoitti tervehdyksessään Maanpuolustaja-lehteen no 2/2012 

käsityksiään kiltatoiminnasta ja sen tulevaisuudesta. Puheloinen kirjoitti: ”Sodan ajan 

puolustusvoimienhenkilövahvuudesta vain muutama prosentti on ammattisotilaita. 

Kenttäjoukkojemme runko on pääosin reservin sotilaiden varassa. Lyhyesti sanottuna reservillä on 

erittäin tärkeä merkitys puolustuskyvyllemme. Jotta Suomen puolustuskyky olisi uskottava, 

asevelvolliset on koulutettava hyvin ja sodan ajan joukot voitava varustaa.

Koulutuksen ja puolustusmateriaalinon vastattava tulevaisuuden taistelukentän vaatimuksia. 

Koko maata valmistaudutaan puolustamaan tulevaisuudessakin.

Vaikka Suomea ei puolusteta varuskunnista käsin, ei varuskuntien koulutuksellista

merkitystä pidä väheksyä. Asevelvollisten pienenevien ikäluokkien kouluttaminen tulevaisuudessa ei

kuitenkaan enää edellytä nykyisen kokoisen varuskuntaverkoston ylläpitoa. Lisäksi pienentyvät 

puolustusbudjetit pakottavat kustannustehokkuuden parantamiseen myös varuskuntien toimintaa 

kehittämällä. Maanpuolustuskiltojen liittoa koski Puheloisen viestissä seuraava osuus: 

”Vapaaehtoisella maanpuolustuskentällä on keskeinen osa Suomen puolustuskyvyn ja 

puolustusvoimienyhteiskunnallisen tuen rakentamisessa. On tärkeää, että valtakunnallisten 

järjestelyjen lisäksi joukko-osasto-, aselaji- ja perinnekillat tukevat puolustusvoimien tapahtumia ja 

viestintää, siten osaltaan varmistaen yhteyttä kansalaisten ja puolustusvoimien välillä. 

Puolustusvoimat ja Suomen sotilaallinen puolustus rakentuvat kansalaisten vahvan 

maanpuolustustahdon sekä motivoivan ja yksilölliset vahvuudet huomioon ottavan 

asevelvollisuudenvaraan. Puolustusvoimauudistuksella pyritään vahvistamaan näitä tekijöitä.388

Entinen liittovaltuuston puheenjohtaja Peter Fagernäs arvioi vuonna 2014, että tulevina vuosina 

maanpuolustusjärjestöjen yhdistyminen on todennäköistä. Fagernäs totesi, että nykyinen tilanne ei 

387Maanpuolustuskiltojen liiton liittokokouksen julkilausuma 26.4.1997.

388 Maanpuolustaja no. 2/2012.
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ole ”resurssien optimoimista”. Yksi vaihtoehto olisi MPKL:n ja Reserviläisliiton fuusioituminen. 

Reserviupseeriliiton mukaantulo ei ole realistinen vaihtoehto lähitulevaisuudessakaan.389

Joidenkin aselajikiltojen kohdalla ongelma oli oman aselajin siirtyminen menneisyyteen. Tällä 

kehityksellä on todennäköisesti vaikutuksia kiltalaisten aktiivisuuteen. Toisaalta muutos voi johtaa 

myös myönteiseen kehitykseen. Joka tapauksessa epävarmuus niin aselajin kuin killankin kohtalosta 

on ikävä tilanne. Tämän tilanteen ja myös pelon tulevaisuudesta voi tiivistää Suomen 

Rannikkotykistökillan vuonna 2014 valitun puheenjohtajan Kristiina Slotten näkemykseen: 

”Rannikkotykistön siirtyessä pikkuhiljaa aselajina historiaan, on meidänkin kiltamme pakko kääntää 

katseemme mantereelle ja rannikkojoukkoihin. Varusmiehet ovat linnakkeilta hävinneet ja siirtyneet 

rannikon kasarmeihin. Toki killan merkitys historiallisten ja kulttuurillisten arvojen vaalijana jatkuu, 

mutta nuorta verta on saatava mukaan. Uutta toimintaa on siis kehitettävä”.390 

Kristiina Slotten mielipide kattaa varmasti monen ”ei-uhanalaisen aselajikillankin” käsityksen 

tulevaisuudesta. Uutta toimintaa on kehitettävä, jotta nuorisoa saataisiin mukaan.

Edellä olevasta tekstistä koko MPKL:a koskee toive ”nuoren veren” saamisesta mukaan. Tämä tuli 

esiin myös useista haastatteluista. Entiset liittovaltuuston puheenjohtajat näkivät liiton tulevaisuuden 

nimenomaan siinä, että järjestö pystyisi saamaan uuden sukupolven edustajia mukaan toimintaan. 

Liiton pitkäaikainen toiminnanjohtaja Jarmo Merinen pohti järjestön tulevaisuutta toteamalla: 

”kumpi on loppujen lopuksi tärkeämpää, jäsenmääräluku vai aktiivisuus?” Tämä kysymys on 

jokaisen organisaation taustalla. Lisäksi ikäkysymykseen Merisellä on näkemys, jonka mukaan 

esimerkiksi jonkin killan jäsenistön keskimääräinen 50 vuoden keski-ikä ei ole mikään katastrofi. 

Monissa killoissa ja veljesjärjestöjen yhdistyksissä keski-ikää tutkitaan huolestuneena. Vain harvassa

yhdistyksessä voidaan ylpeillä alle 30 –vuotiaiden suurella määrällä.391

Maanpuolustuskiltojen liiton tulevaisuutta pohtiessa jäsenistön ikäkysymys nousee aina esiin. Liiton 

nykyisellä toiminnanjohtaja Henry Siikanderilla on vastaus ikuisuuskysymykseen, miten nuoriso 

saataisiin mukaan toimintaan: ”Järjestetään sellaista toimintaa, joka nuorisoa kiinnostaa. No, mikä 

nuorisoa kiinnostaa? Nuoria kiinnostaa toiminta, tekeminen. Tarvitaan ”äksöniä” ja koulutusta. 

Vapaaehtoinen maanpuolustuskoulutus tarjoaa tätä”.392

389 Peter Fagernäsin haastattelu 30.9.2014.

390 Maanpuolustaja no. 2/2014.

391 Jarmo Merisen haastattelu kesällä 2013.

392 Siikander 2014, s. 5.
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Siikander arvioi, että kiltakentän rikkaus on siinä, että erilaisia kiltoja on laidasta laitaan. 

Periaatteessa jokaiselle löytyy sellainen kilta, jonka toiminta ja tarkoitus kiinnostaa. Samalla tämä 

tekijä on myös ongelma, koska liittotasolta katsottuna toiminta hajautuu useammalle osa-alueelle 

eikä kaikkia voi miellyttää samanaikaisesti.393

Liiton puheenjohtaja Pauli Mikkola arvioi vuonna 2013, että järjestön tulevaisuus näyttää hyvältä ja 

valoisalta haasteita väheksymättä. Jäsenistön ikääntyminen on tasapainotettava uusilla 

toimintamuodoilla. Niiden kautta saataisiin nuorempia jäseniä mukaan toimintaan. Edelleen MPKL:n

koko toiminnan perimmäinen tarkoitus eli isänmaan paras on pidettävä koko ajan kirkkaana 

mielessä. Tekemisen oli keskityttävä ydinasiaan ja päivittäiset rutiinit täytyisi hoitaa 

mahdollisimman vaivattomasti ja tehokkaasti.394

6. YHTEENVETO

Kysyttäessä, miten ja miksi teollisuusneuvos Erkko Kajander kiinnostui kiltatoiminnasta, niin 

vastaus liittyy hänen varusmiespalvelukseensa: ”Suoritin varusmiespalvelukseni 2/70 

Rannikkojääkäripataljoonassa Upinniemessä”. Tulevan kiltatoiminnan osalta mielenkiintoista on, 

että hän ei muista, että olisi varusmiespalveluksensa aikana saanut informaatiota kiltatyöstä. 

Nykyisinkin tiedon jakaminen kiltatoiminnasta varusmiehille on oleellista, kun halutaan saada uusia 

jäseniä, heti tai myöhemmin.

Kajander on aina ollut innokas reserviläisaktiivi. Todisteena voidaan pitää muun muassa sitä, että 

hän oli aikanaan Suomen nuorin reservin ”rannikkojääkärimajuri”. Hän oli kertausharjoituksissa 

hyvin vaativissa tehtävissä.  Ylennykset riippuvat siitä, miten pystyy osallistumaan 

kertausharjoituksiin, mikä on sa - tehtävä ja niin edelleen.

 

Kajanderin kohdalla kiltatyön tuntemus muuttui jo ensimmäisissä kertausharjoituksissa Uudenmaan 

Jääkäripataljoonassa syyskuussa 1976. Siellä saadun informaation perusteella Kajander liittyi 

Uudenmaan Jääkäripataljoonan Kiltaan. 

Hieman myöhemmin Kajanderin ystävä Juha Tetri otti kilta-asian tarkemmin puheeksi. Keskustelun 

kautta Kajander liittyi Rannikkojääkärikiltaan ja ”sillä tiellä ollaan vieläkin”. Kajander toteaa 

edelleen ”Siitä muodostui minulle varsin tärkeä viitekehys maanpuolustus- ja kiltatoimintaan”. Yksi 

393 Siikander 2014, s. 5.

394 Pauli Mikkolan haastattelu keväällä 2013.
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tärkeä tekijä oli kiltatyön periaate; jäsenet ovat samanarvoisia sotilasarvoon ja sukupuoleen 

katsomatta. Kiltatyöhön pääsi melko nopeasti mukaan. Tuntemus järjestötoiminnasta ja aktiivinen 

toimiminen helpotti ”sisäänpääsyä” killan rutiineihin. 

Kajanderin mielenkiinto kiltatoimintaa kohtaan näkyi muun muassa siitä, että hänestä tuli 

Rannikkojääkärikillan varapuheenjohtaja 1985 ja vuotta myöhemmin yhdistyksen puheenjohtaja. 

Puheenjohtajakautta jatkui kymmenen vuotta, pisimpään kuin kenelläkään muulla 

Rannikkojääkärikillan puheenjohtajalla. Tuohon kauteen sisältyi paljon joukko-osastojen muutoksia. 

Muutosprosessin seurauksena muun muassa Rannikkojääkäripataljoona itsenäisenä joukko-osastona 

lakkautettiin. Se siirrettiin Upinniemestä Uudenmaan Prikaatiin Dragsvikiin, perustettiin Vaasan 

Rannikkojääkäripataljoona. Lakkautus ja siirto olivat valtava pettymys niin vakinaiselle 

henkilökunnalle kuin reserviläisillekin. Lisäksi muutto Dragsvikiin oli monelle myös henkisesti 

raskasta kielikysymyksestä puhumattakaan.  

Monissa tapauksissa, kun joukko-osasto lakkautetaan, niin myös kiltatoiminta on vaarassa sammua 

tai ainakin se usein taantui. Esimerkkejä on monia. Mm. kun Savon Prikaati lakkautettiin, 

lakkautettiin myös Savon Prikaatin kilta. ”Lyhytnäköistä johtamista osapuolilta” sanoo Kajander.

Rannikkojääkäripataljoonan tapauksessa kilta oli kuitenkin puolustusvoimien tukena. Kajanderin 

johdolla Rannikkojääkärikilta teki parhaansa, että siirto onnistuisi mahdollisimman hyvin ja 

kivuttomasti. Toisaalta kun puolustusvoimat oli tehnyt päätöksen, niin Rannikkojääkärikilta otti sen 

asenteen, että asia on hoidettava ja koulutus turvattava.

Rannikkojääkärikillan toiminta myös huomattiin puolustusvoimien taholla. Tästä on todisteena muun

muassa kenraaliluutnantti Heikki Tilanderin omaelämäkerrassa oleva maininta, että 

Rannikkojääkärikillan puheenjohtajan toiminta oli rohkeaa ja viisasta johtamista. Silloinen 

puolustusvoimain komentaja Jan Klenberg totesi myös Rannikkojääkärikillan avustavan toiminnan 

tuloksellisuuden.

Halu yhteistyöhön puolustusvoimien kanssa näkyi myös siinä, että Rannikkojääkärikilta järjesti 

apukouluttajia avuksi Vaasan Rannikkojääkäripataljoonan kertausharjoituksiin. Kilta ei pitänyt 

suurta meteliä apukoulutuksesta. 

MPKL:n johtoon

Ennen valintaansa MPKL:n hallituksen puheenjohtajaksi Kajander ehti olla melko pitkän ajan, 

seitsemän vuotta, liiton 1. varapuheenjohtajana. Hänen varapuheenjohtajakautenaan puheenjohtajana 
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oli ensin Erkki Inkinen ja sitten Pentti Kivinen. Varapuheenjohtajan tehtävä oli loistava paikka nähdä

läheltä, miten liittoa johdettiin. 

Kajander muisteli, että kun hänet ensimmäisen kerran valittiin puheenjohtajaksi, oli kaksi 

vaihtoehtoa, tavallaan kahden eri koulukunnan välillä.  

Yksi vaihtoehto oli kohdistaa valinta kiltakentän ulkopuoliseen henkilöön, jolloin yleensä kyseessä 

oli esimerkiksi tunnettu yritysjohtaja. Toinen vaihtoehto oli valita jo kiltatoiminnassa aktiivisesti 

mukana ollut henkilö. Kajander kuului jälkimmäiseen ryhmään.

Kajanderin ensimmäinen valinta puheenjohtajaksi tapahtui äänestyksen kautta. Hän sai selkeän, yli 

2/3 äänten enemmistön. Tulos osoitti kiltakentän selkeän tahdon; puheenjohtaja halutaan järjestelmän

sisältä. Kajanderin valinta oli samalla iso linjanveto myös tulevaisuutta ajatellen. Luonnollisesti suuri

ääntenenemmistö helpotti Kajanderin työtä, sehän antoi hyvän selustatuen ja uskottavuutta 

toimintaan. 

MPKL:n puheenjohtajuus ei ole Kajanderin ainoa luottamustehtävä. Kajanderilla on ollut ja on 

monia merkittäviä tehtäviä niin maanpuolustuskentällä kuin toimiala- ja kauppakamari- järjestöissä. 

Erkko Kajanderin työura on ollut kemianteollisuudessa. Hän toteaa, että järjestötoiminnassa tehtävät 

helposti kasautuvat. 

Puheenjohtajakaudestaan 1990-luvulla Kajander muistaa paljon asioita. Ensinnäkin liitto oli 

jäsenmäärältään nykyistä suurempi. Merkittävää koko maanpuolustuskentän kannalta oli se, että 

vapaaehtoinen maanpuolustuskoulutus saatiin perustettua ja toiminta käynnistettyä.  Kajander oli 

tämän uuden toiminnan yksi perustajista ja sen ensimmäinen puheenjohtaja kaksi vuotta, 1992 -1993.

Kokonaisuutena Kajander näki MPKL:n 1990-luvulla hyvin positiivisessa valossa.

Maanpuolustuskiltojen liiton puheenjohtajan tehtävät vievät paljon aikaa. Se on väistämättä pois 

muun muassa perheeltä. Kiltatyö on kuitenkin palkitsevaa, sehän on suoraan yhteiskuntaa tukevaa 

toimintaa.  Kajander toteaa: ”On selvää, että jos henkilön työtehtävä on kiinteä kahdeksasta neljään 

työ, niin vaikeata on.  Olen ollut lähes aina tulosvastuussa, joten hyvällä organisoinnilla ja 

priorisoinnilla luottamustehtävät ovat hoituneet. Varsinaiset työtehtävät on vain sitten tehtävä.  Minä 

olen laittanut maanpuolustuksen mm. golfin edelle”. Kajander lopetti golfin peluun jo 1990-luvun 

alussa nimenomaan maanpuolustustyön viemän ajan takia. Kajanderin tyttären ystävä kysyi hyvän 

kysymyksen golf – harrastuksen päättyessä: ”Miten sitä maanpuolustusta voi harrastaa?” 
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Kansainvälinen yhteistyö

      MPKL:n kansainvälisistä kontakteista Maanpuolustuskiltojen liitolla on pitkät perinteet, 

erityisesti pohjoismaiden veljesjärjestöjen kanssa. Kajander pääsi mukaan MPKL:n kansainväliseen 

toimintaan vuonna 1991, jolloin hän oli vielä varapuheenjohtaja. 

Tärkein yhteistyömuoto on joka toinen vuosi järjestettävät suuret pohjoismaiset kiltapäivät ja 

välivuosina puheenjohtajapäivät.  Näissä kahdessa tapahtumassa luodaan kontaktiverkostot. 

Suomessa kiltatoiminta on reserviläispohjaista toimintaa, muualla suurelta osalta evp – pohjaista. 

Norjassa, Ruotsissa ja Tanskassa kiltajärjestöjen johtajat ovat entisiä korkea-arvoisia upseereja, 

useissa tapauksissa kenraaleja. Edelleen arvostus kiltatoimintaa kohtaan näkyy siinä, että muissa 

pohjoismaissa toiminnan suojelijana ovat kuninkaalliset, muut pohjoismaat ovat kuningaskuntia.

Pohjoismaisten kiltapäivien osalta Kajander ei muista mitään negatiivista. Puolustusvoimien toiminta

on supistunut kaikissa pohjoismaissa. Suomella on ollut ainakin toistaiseksi näyttää paremmin 

varustettuja joukko-osastoja, kuten Karjalan Prikaatin valmiusprikaati viime vuonna. Lisäksi Nordic 

Battle Group – yhteistyö on osoittautunut vahvaksi. NBG on Pohjoismainen taisteluosasto, joka 

toimii EU:n alaisuudessa. Se on yksi monista EU:n perustamista taisteluosastoista. Toimenkuvaan 

kuuluvat humanitäärinen apu, konfliktien estäminen ja riitelevien osapuolten erottaminen. Jokaisen 

taisteluosaston kuuluu vuorollaan olla lähtövalmiudessa kriisialueille myös Euroopan ulkopuolelle 

nopeallakin aikataululla. Lähtövalmiudessa olevan taisteluosaston päivystysvuoro kestää kerrallaan 

puoli vuotta. 

Mikään toiminta ei aina ole ongelmatonta. Pohjoismaiden välillä nousevat esiin kieliongelmat. 

Pääkielenä on luonnollisesti ruotsi. Se on kuitenkin melko huonosti hallittua Suomessa. 

Kieliongelmat näkyvät siten käytännön tilanteissa, muun muassa terminologian yhteydessä. Kajander

on havainnut, että ruotsia yritetään puhua työkielenä, mutta käytännössä puhutaan 

”skandinaaviskaa”. Toisten ymmärtäminen voi ajoittain olla hyvin vaikeaa.

Turvallisuuspoliittiset seminaarit TURPOT

Kajander toteaa, että MPKL:n järjestämistä turvallisuuspoliittista seminaareista on vuosien kuluessa 

muodostunut varsinainen brändi. Kajander on ollut hyvin tyytyväinen niihin. Jo 

varapuheenjohtajakautenaan hän oli aktiivisesti mukana organisoimassa seminaareja. Ne ovat 

kehittyneet ja laajentuneet jatkuvasti. Konkreettisena esimerkkinä on muun muassa se, että 

tapahtuma jouduttiin siirtämään Tuusulan Taistelukoulun tiloista Santahaminaan tilatarpeen takia.  
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Seminaarien organisoimisessa näkyy iän ja kokemuksen tuoma hyöty. Luonnollisesti pitkään 

maanpuolustustyössä mukana olleella on enemmän kontakteja kuin nuoremmilla. Tätä tukee myös 

Kajanderin työ yritysjohtajana ja elinkeinoelämän luottamustehtävissä toimiminen. Kontakteja on 

syntynyt eri puolilta yhteiskuntaa. Seminaareihin on aina saatu huippuluokan esiintyjiä. MPKL:n 

seminaareissa tiedon jakaminen on tärkeintä. Kuulijat ovat yleensä olleet vaikuttuneita esiintyjien 

asiantuntijuudesta. 

Kajander muistelee: ”14 vuotta olen ollut niistä vastuussa ja mielestäni olemme aina olleet ajan 

hermolla. On ollut erittäin tyydyttävää todeta yhteiskuntamme vaikutusvaltaisten henkilöiden 

valmius tulla puhumaan seminaareihimme. Käytännön järjestelyt ovat hoituneet aina hienosti 

MPKL:n toimiston vastuulla, esiintyjien hankinta on ollut puheenjohtajan vastuulla”.

  

Kajanderin puheenjohtajakauteen liittyvät luonnollisesti vakutusvaltaisten henkilöiden tapaamiset. 

Kajander itse muistelee esimerkiksi puolustusvoimain komentajista: ”Olen ollut mukana Valtasesta 

Puheloiseen”.

Yksi selkeä yhteyksien muodostaja on Kajanderin tehtävä 

Maanpuolustusmessujen/Kokonaisturvallisuusmessujen puheenjohtajana. Sitä kautta on tullut 

monenlaisia kontakteja ja arvokas kokonaisturvallisuuden verkosto.

Resurssit

Resurssikysymys on kaikkien maanpuolustusjärjestöjen suuri ongelma.  Jäsenmaksu on tärkein 

kysymys. Moni kilta on eronnut liitosta puhtaasti jäsenmaksun korotuksen takia. Kajander on 

tietenkin hyvin pahoillaan tilanteesta. Yleiskokouksessa jonkun on helppoa ryhtyä puhumaan asiasta,

mutta usein unohdetaan jäsenmaksusta saadut hyödyt.  ” Liitto luo ja ylläpitää toimintaedellytyksiä 

killoille ja tarjoaa palveluja. Sen ” sateenvarjon” alla on hyvä toimia liiton jäsenenä tai ei-jäsenenä”.

Maanpuolustusjärjestöjen resursseista Kajander toteaa ilolla, että Maanpuolustuksen Tuki ry on 

tärkein. ”Yksi postilaatikko kaikille maanpuolustusjärjestöille”. Aiemmin oli toisin, 

Maanpuolustuksen Tuki ry oli alun perin vain RUL:n toiminnan tukija. 

Lopuksi 
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Erkko Kajander on tyytyväinen, että hän saanut tehdä työtä yhteiskunnan hyväksi. Maanpuolustus on

työtä, jolla on merkitys. Se on työtä tulevaisuuden hyväksi, ei vain tämän päivän hyväksi olevaa 

toimintaa. Mitä enemmän kohdataan ongelmia, sitä enemmän syntyy kansalaisjärjestöjä. 

Hyvinvointiyhteiskunta ei enää toimi kunnolla. Vapaaehtoisjärjestöt tulevat olemaan niitä paikkoja, 

joissa kansalaiset voivat vaikuttaa yhteiskunnan kehittymiseen. Siten MPKL:n slogan ”Rakennamme

perinteille - Elämme tätä päivää - Tähtäämme tulevaisuuteen” on Kajanderin mielestä kiltatoimintaa 

todella hyvin kuvaava. Vain osallistumalla voi vaikuttaa. Tämä koskee niin maanpuolustusjärjestöjä 

kuin muitakin vapaaehtoisia organisaatioita.

Yhteenvetona Kajander toteaa: ” kiltatyössä on myös se tärkeä ulottuvuus, että järjestötyön kautta 

henkilöt oppivat ottamaan vastuuta.  Laajemminkin voi ajatella, että killoissa on mukana kyvykkäitä 

henkilöitä kehittämässä yhteiskuntaamme”.

Erkko Kajanderin maanpuolustukseen liittyviä luottamustehtäviä:

Maanpuolustuskiltojen liitto ry, puheenjohtaja 1998 – 2011.

1. varapuheenjohtaja 1991 - 1997, 2. varapuheenjohtaja 1990, hallituksen jäsen 1989. 

Liittoneuvoston jäsen 1985 - 1990.

Pohjoismaisten maanpuolustuskiltajärjestöjen puheenjohtajiston jäsen 1998 – 2011.

Uudenmaan kiltapiiri ry, hallituksen jäsen 1988 - 1990.

Maanpuolustuskiltojen säätiön valtuuskunnan puheenjohtaja 2000 – 2011, hallituksen puheenjohtaja 

2012 lähtien.

Rannikkojääkärikilta ry, hallituksen varapuheenjohtaja 1985, puheenjohtaja 1986 - 1995.

Jalkaväen Säätiö, hallituksen jäsen 1986 - 2001, valtuuskunnan jäsen 2002 lähtien.

Helsingin Sotilaspiirin/Sotilasläänin Hermannit, hallituksen jäsen 1991 - 1997.

Maanpuolustuksen Tuki ry, hallituksen ja työvaliokunnan jäsen 1998 – 2011, valtuuskunnan jäsen 

2012 lähtien.

Kustannus Oy Suomen Mies, (Suomen Sotilas-lehti) hallituksen jäsen 1990-2011, hallituksen 

puheenjohtaja 1998-2011.

Reservin neuvottelukunnan jäsen 2002 – 2011.

Maanpuolustusmessujen puheenjohtaja 1995 lähtien.
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LIITE 1

LIITTOHALLITUKSET VUOSINA 1994-2013

1994

Puheenjohtaja Kivinen Pentti TK-Tiedotuskilta ry

1. varapuheenjohtaja Kajander Erkko Rannikkojääkärikilta ry

2. varapuheenjohtaja Mikkonen Jorma Pohjois-Karjalan Prikaatin Kilta ry

Jäsenet:

Holopainen Pekka Uudenmaan Jääkäripataljoonan Kilta ry

Kohonen Ritva Uudenmaan kiltapiiri ry

Korpiluoma Raili Itä-Uudenmaan maanpuolustuskilta ry

Paajanen Antti Satakunnan Kenttätykistökilta ry

Penttala Pauli Seinäjoen Sotilaspiirin Kilta ry

Roiha Esa Ratsumieskilta ry

Räihä Antti-Jussi Ratsumieskilta ry

1995

Puheenjohtaja Kivinen Pentti TK-Tiedotuskilta ry

1. varapuheenjohtaja Kajander Erkko Rannikkojääkärikilta ry

2. varapuheenjohtaja Mikkonen Jorma Pohjois-Karjalan Prikaatin Kilta ry

Jäsenet:

Holopainen Pekka Uudenmaan Jääkäripataljoonan Kilta ry

Kivikko Reijo Jääkäritykistön kilta ry

Kohonen Ritva Uudenmaan kiltapiiri ry

Paajanen Antti Satakunnan Kenttätykistökilta ry

Penttala Pauli Seinäjoen Sotilaspiirin Kilta ry

Räihä Antti-Jussi Ratsumieskilta ry

Siltaniemi Outi Turvakurssin Kilta ry

1996

Puheenjohtaja Kivinen Pentti TK-Tiedotuskilta ry

1. varapuheenjohtaja Kajander Erkko Rannikkojääkärikilta ry

2. varapuheenjohtaja Mikkonen Jorma Pohjois-Karjalan Prikaatin Kilta ry

Jäsenet:

Kallonen Kari Uudenmaan Jääkäripataljoonan Kilta ry
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Kivikko Reijo Jääkäritykistön Kilta ry

Kohonen Ritva Uudenmaan kiltapiiri ry

Paajanen Antti Satakunnan Kenttätykistökilta ry

Penttala Pauli Seinäjoen Sotilaspiirin Kilta ry

Räihä Antti-Jussi Ratsumieskilta ry

Siltaniemi Outi Turvakurssin Kilta ry

1997

Puheenjohtaja Kivinen Pentti TK-Tiedotuskilta ry

1. varapuheenjohtaja Kajander Erkko Rannikkojääkärikilta ry

2. varapuheenjohtaja Mikkonen Jorma Pohjois-Karjalan Prikaatin Kilta ry

Jäsenet:

Hannila Juhani Pohjan Prikaatin kilta ry

Kallonen Kari Uudenmaan Jääkäripataljoonan Kilta ry

Kohonen Ritva Helsingin kiltapiiri ry

Paajanen Antti Satakunnan Kenttätykistökilta ry

Penttala Pauli Seinäjoen Sotilaspiirin Kilta ry

Räihä Antti-Jussi Ratsumieskilta ry

Siltaniemi Outi Turvakurssin Kilta ry

1998

Puheenjohtaja Kajander Erkko Rannikkojääkärikilta ry

1. varapuheenjohtaja Kallonen Kari Kaartin Jääkärirykmentin Kilta ry

2. varapuheenjohtaja Hannila Juhani Pohjan Prikaatin kilta ry

Jäsenet:

Ahotupa Kai Uudenmaan Tykistökilta ry

Kiesi Kalevi Ilmavoimien Viestikilta ry

Mikkola Pauli Ratsumieskilta ry

Mikkonen Jorma Pohjois-Karjalan Prikaatin Kilta ry

Paajanen Antti Tykistöprikaatin Kilta ry

Siltaniemi Outi Turvakurssin Kilta ry

1999

Puheenjohtaja Kajander Erkko Rannikkojääkärikilta ry

1. varapuheenjohtaja Kallonen Kari Kaartin Jääkärirykmentin Kilta ry

2. varapuheenjohtaja Hannila Juhani Pohjan Prikaatin kilta ry
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Jäsenet:

Ahotupa Kai Uudenmaan Tykistökilta ry

Huttunen Timo Pohjois-Karjalan Prikaatin Kilta ry

Lahtela Heikki Ilmavoimien Kiltaliitto ry

Mikkola Pauli Ratsumieskilta ry

Mikkonen Matti Karjalan Kaartin-Prikaatin Kilta ry

Paajanen Antti Tykistöprikaatin Kilta ry

Siltaniemi Outi Turvakurssin Kilta ry

2000

Puheenjohtaja Kajander Erkko Rannikkojääkärikilta ry

1. varapuheenjohtaja Kallonen Kari Kaartin Jääkärirykmentin Kilta ry

2. varapuheenjohtaja Hannila Juhani Pohjan Prikaatin kilta ry

Jäsenet:

Ahotupa Kai Uudenmaan Tykistökilta ry

Huttunen Timo Pohjois-Karjalan Prikaatin Kilta ry

Lahtela Heikki Ilmavoimien Kiltaliitto ry

Mikkola Pauli Rakuunakilta ry

Mikkonen Matti Karjalan Prikaatin Kilta ry

Paajanen Antti Tykistöprikaatin Kilta ry

Siltaniemi Outi Turvakurssin Kilta ry

2001

Puheenjohtaja Kajander Erkko Rannikkojääkärikilta ry

1. varapuheenjohtaja Kallonen Kari Kaartin Jääkärirykmentin Kilta ry

2. varapuheenjohtaja Hannila Juhani Pohjan Prikaatin kilta ry

Jäsenet:

Ahotupa Kai Uudenmaan Tykistökilta ry

Lahtela Heikki Ilmavoimien Kiltaliitto ry

Mikkola Pauli Rakuunakilta ry

Mikkonen Matti Karjalan Prikaatin Kilta ry

Nurmi Heikki M. Tykistöprikaatin Kilta ry

Saharinen Hannu Pohjois-Karjalan Prikaatin Kilta ry

Siltaniemi Outi Turvakurssin Kilta ry
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2002

Puheenjohtaja Kajander Erkko Rannikkojääkärikilta ry

1. varapuheenjohtaja Kallonen Kari Kaartin Jääkärirykmentin Kilta ry

2. varapuheenjohtaja Hannila Juhani Pohjan Prikaatin kilta ry

Jäsenet:

Ahotupa Kai Uudenmaan Tykistökilta ry

Lahtela Heikki Ilmavoimien Kiltaliitto ry

Mikkola Pauli Rakuunakilta ry

Mikkonen Matti Karjalan Prikaatin Kilta ry

Nurmi Heikki M. Tykistöprikaatin Kilta ry

Saharinen Hannu Pohjois-Karjalan Prikaatin Kilta ry

Sarajuuri Jaana Kaartin Jääkärirykmentin Kilta ry

2003

Puheenjohtaja Kajander Erkko Rannikkojääkärikilta ry

1. varapuheenjohtaja Kallonen Kari Kaartin Jääkärirykmentin Kilta ry

2. varapuheenjohtaja Hannila Juhani Pohjan Prikaatin kilta ry

Jäsenet:

Ahotupa Kai Uudenmaan Tykistökilta ry

Lahtela Heikki Ilmavoimien Kiltaliitto ry

Mikkola Pauli Rakuunakilta ry

Mikkonen Matti Karjalan Prikaatin Kilta ry

Nurmi Heikki M. Tykistöprikaatin Kilta ry

Saharinen Hannu Pohjois-Karjalan Prikaatin Kilta ry

Sarajuuri Jaana Kaartin Jääkärirykmentin Kilta ry

2004

Puheenjohtaja Kajander Erkko Rannikkojääkärikilta ry

1. varapuheenjohtaja Kallonen Kari Kaartin Jääkärirykmentin Kilta ry

2. varapuheenjohtaja Hannila Juhani Pohjan Prikaatin kilta ry

Jäsenet:

Ahotupa Kai Uudenmaan Tykistökilta ry

Lahtela Heikki Ilmavoimien Kiltaliitto ry

Mikkola Pauli Rakuunakilta ry

Mikkonen Matti Karjalan Prikaatin Kilta ry

Nurmi Heikki M. Tykistöprikaatin Kilta ry
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Saharinen Hannu Pohjois-Karjalan Prikaatin Kilta ry

Sarajuuri Jaana Kaartin Jääkärirykmentin Kilta ry

2005

Puheenjohtaja Kajander Erkko Rannikkojääkärikilta ry

1. varapuheenjohtaja Mikkola Pauli Ratsumieskilta ry

2. varapuheenjohtaja Nurmi Heikki M. Tykistöprikaatin Kilta ry

Jäsenet:

Ahotupa Kai Uudenmaan Tykistökilta ry

Eklund Lars Laivaston Kilta ry

Lahtela Heikki Ilmavoimien Kiltaliitto ry

Mikkonen Matti Karjalan Prikaatin Kilta ry

Saharinen Hannu Pohjois-Karjalan Prikaatin Kilta ry

Sarajuuri Jaana Kaartin Jääkärirykmentin Kilta ry

Suhonen Seppo Pohjan Pioneerikilta ry

2006

Puheenjohtaja Kajander Erkko Rannikkojääkärikilta ry

1. varapuheenjohtaja Mikkola Pauli Ratsumieskilta ry

2. varapuheenjohtaja Nurmi Heikki M. Tykistöprikaatin Kilta ry

Jäsenet:

Eklund Lars Laivaston Kilta ry

Jouppila Heikki Ilmavoimien Kiltaliitto ry

Mikkonen Matti Karjalan Prikaatin Kilta ry

Saharinen Hannu Pohjois-Karjalan Prikaatin Kilta ry

Sarajuuri Jaana Kaartin Jääkärirykmentin Kilta ry

Suhonen Seppo Pohjan Pioneerikilta ry

Särkiö Hannu JR 56/60 Kilta ry

2007

Puheenjohtaja Kajander Erkko Rannikkojääkärikilta ry

1. varapuheenjohtaja Mikkola Pauli Ratsumieskilta ry

2. varapuheenjohtaja Nurmi Heikki M. Tykistöprikaatin Kilta ry

Jäsenet:

Eklund Lars Laivaston Kilta ry

Jouppila Heikki Ilmavoimien Kiltaliitto ry

146



Koivula Timo Hämeen Jääkärikilta ry

Mikkonen Matti Karjalan Prikaatin Kilta ry

Saarto Pirkko Topografikilta ry

Suhonen Seppo Pohjan Pioneerikilta ry

Särkiö Hannu JR 56/60 Kilta ry

2008

Puheenjohtaja Kajander Erkko Rannikkojääkärikilta ry

1. varapuheenjohtaja Mikkola Pauli Ratsumieskilta ry

2. varapuheenjohtaja Nurmi Heikki M. Tykistöprikaatin Kilta ry

Jäsenet:

Eklund Lars Laivaston Kilta ry

Jouppila Heikki Ilmavoimien Kiltaliitto ry

Koivula Timo Hämeen Jääkärikilta ry

Kvarnström (ent. Saarto) Pirkko  Topografikilta ry

Mikkonen Matti Karjalan Prikaatin Kilta ry

Patrakka Marko Sotilaspoliisi Eskadroona Lahden Kilta ry

Suhonen Seppo Pohjan Pioneerikilta ry

2009

Puheenjohtaja Kajander Erkko Rannikkojääkärikilta ry

1. varapuheenjohtaja Mikkola Pauli Ratsumieskilta ry

2. varapuheenjohtaja Nurmi Heikki M. Tykistöprikaatin Kilta ry

Jäsenet:

Eklund Lars Laivaston Kilta ry

Jouppila Heikki Ilmavoimien Kiltaliitto ry

Kvarnström Pirkko Topografikilta ry

Laakso Kai Saaristomeren Merivartioston Kilta ry

Mikkonen Matti Karjalan Prikaatin Kilta ry

Patrakka Marko Sotilaspoliisi Eskadroona Lahden Kilta ry

Suhonen Seppo Pohjan Pioneerikilta ry

2010

Puheenjohtaja Kajander Erkko Rannikkojääkärikilta ry

1. varapuheenjohtaja Mikkola Pauli Ratsumieskilta ry

2. varapuheenjohtaja Nurmi Heikki M. Tykistöprikaatin Kilta ry
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Jäsenet:

Jouppila Heikki Ilmavoimien Kiltaliitto ry

Kvarnström Topografikilta ry

Laakso Kai Saaristomeren Merivartioston Kilta ry

Mikkonen Matti Karjalan Prikaatin Kilta ry

Patrakka Marko Sotilaspoliisi Eskadroona Lahden Kilta ry

Suhonen Seppo Pohjan Pioneerikilta ry

Tuomaranta Marjo Varsinais-Suomen Kiltasisaret ry

2011

Puheenjohtaja Kajander Erkko Rannikkojääkärikilta ry

1. varapuheenjohtaja Mikkola Pauli Ratsumieskilta ry

2. varapuheenjohtaja Mikkonen Matti Karjalan Prikaatin Kilta ry

Jäsenet:

Boström Per-Elof Pohjanmaan maanpuolustuskilta ry

Hakkarainen Arno Suomenlinnan Rannikkotykistökilta ry

Jouppila Heikki Ilmavoimien Kiltaliitto ry

Patrakka Marko Sotilaspoliisi Eskadroona Lahden Kilta ry

Suhonen Seppo Pohjan Pioneerikilta ry

Tuomaranta Marjo Varsinais-Suomen Kiltasisaret ry

Yrjönsalo Heimo Autojoukkojen Helsingin Kilta ry

2012

Puheenjohtaja Mikkola Pauli Ratsumieskilta ry

1. varapuheenjohtaja Patrakka Marko Sotilaspoliisi Eskadroona Lahden Kilta ry

2. varapuheenjohtaja Mikkonen Matti Karjalan Prikaatin Kilta ry

Jäsenet:

Boström Per-Elof Pohjanmaan maanpuolustuskilta ry

Hakkarainen Arno Suomenlinnan Rannikkotykistökilta ry

Suhonen Seppo Pohjan Pioneerikilta ry

Suonperä Juha Ilmavoimien Kiltaliitto ry

Tuomaranta Marjo Varsinais-Suomen Kiltasisaret ry

Yrjönsalo Heimo Autojoukkojen Helsingin Kilta ry
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2013

Puheenjohtaja Mikkola Pauli Ratsumieskilta ry

1. varapuheenjohtaja Patrakka Marko Sotilaspoliisi Eskadroona Lahden Kilta ry

2. varapuheenjohtaja Mikkonen Matti Karjalan Prikaatin Kilta ry

Jäsenet:

Boström Per-Elof Pohjanmaan maanpuolustuskilta ry

Hakkarainen Arno Suomenlinnan Rannikkotykistökilta ry

Jurvanen Jari Pohjois-Karjalan Prikaatin Kilta ry

Kesäjärvi Sami Helsingin Sotilaspoliisikilta ry

Suhonen Seppo Pohjan Pioneerikilta ry

Suonperä Juha Ilmavoimien Kiltaliitto ry

Tuomaranta Marjo Varsinais-Suomen Kiltasisaret ry
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LIITE 2

LIITTOVALTUUSTOT VUOSINA 1994-2013

1994

Puheenjohtaja Timonen Heikki Pohjan Prikaatin Kilta

1. varapuheenjohtaja Ojala Ilmari Ratsumieskilta

2. varapuheenjohtaja Sundman Christer Nylands Brigads Gille

Jäsenet:

Ahlroos Matti  Turun Rannikkotykistökilta

Elolähde Timo  Sää- ja Suojelukilta

Grönroos Jouni  Suomenlinnan Rannikkotykistökilta

Halonen Erkki  Autojoukkojen Kymenlaakson Kilta

Harju Mauno  Porin Rykmentin-Porin Prikaatin Kilta

Heininen Jukka  Satakunnan kiltapiiri

Hoikkala Aimo  Pohjois-Karjalan Prikaatin Kilta

Hokkanen Yrjö  Keski-Suomen kiltapiiri

Häkkinen Auvo  Karjalan Tykistörykmentin Kilta

Jouhtimäki Helvi  Keski-Suomen kiltapiiri

Kujala Pekka  Pirkanmaan kiltapiiri

Laakso Kai  Saaristomeren Merivartioston Kilta

Lampinen Risto  Itä-Uudenmaan Maanpuolustuskilta

Lehtonen Viljo  Rannikkojääkärikilta

Lehtoranta Jouko  Pohjan Pioneerikilta

Liene Timo  Rakuunakilta

Luostarinen Esko  Pohjois-Savon kiltapiiri

Moilanen Raimo  Päijät-Hämeen kiltapiiri

Nyman Viljo  JR 9 Kilta

Paavonsalo Matti  TK-Tiedotuskilta

Rautavaara Kaarlo  Länsi-Uudenmaan Rajamieskilta

Salonen Lasse J  Autojoukkojen Helsingin Kilta

Savontaus Seppo  Pirkanmaan Viestikilta

Siivonen Tauno  Lounais-Suomen kiltapiiri

Sorri Timo  Lahden Seudun Tykistökilta

Suominen Kari  Kymen Jääkäripataljoonan Kilta

Termonen Jouko  Tampereen seudun Rajamieskilta

Wiik Harry  Helsingin Ilmatorjuntarykmentin Kilta
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1995

Puheenjohtaja Timonen Heikki Pohjan Prikaatin kilta

1. varapuheenjohtaja Ojala Ilmari Ratsumieskilta

2. varapuheenjohtaja Sundman Christer Nylands Brigads gille

Jäsenet:

Ahlroos Matti Turun Rannikkotykistökilta

Elolähde Timo Sää- ja suojelukilta

Grönroos Jouni Suomenlinnan Rannikkotykistökilta

Hakola Juha Sotilaspoliisikilta

Harju Mauno Porin Rykmentin-Porin Prikaatin kilta

Heininen Jukka Satakunnan kiltapiiri

Hoikkala Aimo Pohjois-Karjalan Prikaatin kilta

Jouhtimäki Helvi Keski-Suomen kiltapiiri

Kiiskinen Arvo Lentotekniikan kilta

Kojonen Matti Kenttätykistön pääkaupunkiseudun kilta

Kujala Pekka Pirkanmaan kiltapiiri

Laakso Kai Saaristomeren Merivartioston kilta

Lehtonen Viljo Rannikkojääkärikilta

Lehtoranta Jouko Pohjan Pioneerikilta

Liene Timo Rakuunakilta

Luostarinen Esko Pohjois-Savon kiltapiiri

Moilanen Raimo Päijät-Hämeen kiltapiiri

Nissinen Mauri Pohjan Viestikilta

Nyman Viljo JR 9 kilta

Paavonsalo Matti TK-Tiedotuskilta

Rautavaara Kaarlo Länsi-Uudenmaan Rajamieskilta

Savontaus Seppo Pirkanmaan Viestikilta

Siivonen Tauno Lounais-Suomen kiltapiiri

Sorri Timo Lahden seudun Tykistökilta

Sundberg Seppo Pohjanmaan maanpuolustuskilta

Suominen Kari Kymen Jääkäripataljoonan kilta

Wiik Harry Helsingin Ilmatorjuntarykmentin kilta

Yläkorpi Antero Mittauspatteriston kilta
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1996

Puheenjohtaja Louekoski Matti Rakuunakilta

1. varapuheenjohtaja Ojala Ilmari Ratsumieskilta

2. varapuheenjohtaja Valve Jaakko Ratsumieskilta

Berg Pertti Lahden Seudun Tykistökilta

Elolähde Timo Sää- ja Suojelukilta

Grönroos Jouni Suomenlinnan Rannikkotykistökilta

Hakola Juha Sotilaspoliisikilta

Harju Mauno Porin Rykmentin-Porin Prikaatin kilta

Heininen Jukka Satakunnan kiltapiiri

Hintikka Eero Pohjois-Karjalan Prikaatin kilta

Iire Jarkko Laivaston Kilta

Janhunen Jaakko Karjalan Tykistökilta

Jolma Jyrki Jääkäriprikaatin kilta

Jouhtimäki Helvi Keski-Suomen kiltapiiri

Kiiskinen Arvo Lentotekniikan kilta

Kojonen Matti Kenttätykistön pääkaupunkiseudun kilta

Korpiluoma Raili Itä-Uudenmaan maanpuolustuskilta

Kujala Pekka Pirkanmaan kiltapiiri

Laakso Kai Saaristomeren Merivartioston kilta

Lehtonen Viljo Rannikkojääkärikilta

Lehtoranta Jouko Pohjan Pioneerikilta

Liene Timo Rakuunakilta

Luostarinen Esko Pohjois-Savon kiltapiiri

Madekivi Jaakko Pirkanmaan Viestikilta

Moilanen Raimo Päijät-Hämeen kiltapiiri

Nissinen Mauri Pohjan Viestikilta

Paavonsalo Matti TK-Tiedotuskilta

Siivonen Tauno Lounais-Suomen kiltapiiri

Sundberg Seppo Pohjanmaan maanpuolustuskilta

Suominen Kari Kymen Jääkäripataljoonan kilta

Valve Jaakko Ratsumieskilta

Yläkorpi Antero Mittauspatteriston kilta
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1997

Puheenjohtaja Louekoski Matti Rakuunakilta

1. varapuheenjohtaja  Valve Jaakko Ratsumieskilta

2. varapuheenjohtaja Sundman Christer Nylands Brigads Gille

Jäsenet:

Berg Pertti Lahden Seudun Tykistökilta

Elolähde Timo Sää- ja Suojelukilta

Grönroos Jouni Suomenlinnan Rannikkotykistökilta

Hakola Juha Sotilaspoliisikilta

Harju Mauno Porin Rykmentin-Porin Prikaatin kilta

Heininen Jukka Satakunnan kiltapiiri

Hintikka Eero Pohjois-Karjalan Prikaatin kilta

Iire Jarkko Laivaston Kilta

Janhunen Jaakko Karjalan Tykistökilta

Jolma Jyrki Jääkäriprikaatin Kilta

Kiiskinen Arvo Lentotekniikan Kilta

Kojonen Matti Kenttätykistön pääkaupunkiseudun Kilta

Korpiluoma Raili Itä-Uudenmaan maanpuolustuskilta

Laakso Kai Saaristomeren Merivartioston Kilta

Lehtonen Viljo Rannikkojääkärikilta

Liene Timo Rakuunakilta

Luostarinen Esko Pohjois-Savon kiltapiiri

Madekivi Jaakko Pirkanmaan Viestikilta

Mikkonen Matti Karjalan Kaartin-Prikaatin Kilta

Moilanen Raimo Päijät-Hämeen kiltapiiri

Nissinen Mauri Pohjan Viestikilta

Paavonsalo Matti TK-Tiedotuskilta

Pekkola Pellervo Viestikiltojen liitto

Sundberg Seppo Pohjanmaan maanpuolustuskilta

Suominen Kari Kymen Jääkäripataljoonan Kilta

Turpeinen Kari Pirkanmaan kiltapiiri

Visti Heikki Kainuun Prikaatin Kilta

Yläkorpi Antero Mittauspatteriston Kilta
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1998

Puheenjohtaja Louekoski Matti Rakuunakilta

1. varapuheenjohtaja  Valve Jaakko Ratsumieskilta

2. varapuheenjohtaja Sundman Christer Nylands Brigads Gille

Jäsenet:

Berg Pertti Lahden Seudun Tykistökilta

Elolähde Timo Sää- ja Suojelukilta

Grönroos Jouni Suomenlinnan Rannikkotykistökilta

Harju Mauno Porin Rykmentin-Porin Prikaatin kilta

Heininen Jukka Satakunnan kiltapiiri

Hintikka Eero Pohjois-Karjalan Prikaatin kilta

Iire Jarkko L aivaston Kilta

Jolma Jyrki Jääkäriprikaatin kilta

Kiiskinen Arvo Lentotekniikan kilta

Kojonen Matti Uudenmaan Tykistökilta

Korpiluoma Raili Itä-Uudenmaan maanpuolustuskilta

Käyhkö Petri Kaartin Jääkärirykmentin Kilta

Laakso Kai Saaristomeren Merivartioston kilta

Lehtonen Viljo Rannikkojääkärikilta

Liene Timo Rakuunakilta

Luostarinen Esko Pohjois-Savon kiltapiiri

Madekivi Jaakko Pirkanmaan Viestikilta

Mikkonen Matti Karjalan Kaartin-Prikaatin Kilta

Moilanen Raimo Päijät-Hämeen kiltapiiri

Paavonsalo Matti TK-Tiedotuskilta

Pekkola Pellervo Viestikiltojen liitto

Puranen Elja Pioneeriaselajin liitto

Salo Rauno Tykistöprikaatin Kilta

Siivola Risto Pohjan Viestikilta

Suominen Kari Kymen Jääkäripataljoonan kilta

Turpeinen Kari Pirkanmaan kiltapiiri

Visti Heikki Kainuun Prikaatin Kilta

Yläkorpi Antero Mittauspatteriston kilta
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1999

Puheenjohtaja Louekoski Matti Rakuunakilta ry

1. varapuheenjohtaja Valve Jaakko Ratsumieskilta ry

2. varapuheenjohtaja Sundman Christer Nylands Brigads Gille ry

Jäsenet:

Elolähde Timo Sää- ja Suojelukilta ry

Grönroos Jouni Suomenlinnan Rannikkotykistökilta ry

Harju Mauno Porin Rykmentin-Porin Prikaatin kilta ry

Heininen Jukka Satakunnan kiltapiiri ry

Hintikka Eero Pohjois-Karjalan Prikaatin kilta ry

Kiiskinen Arvo Ilmavoimien Kiltaliitto ry

Kohonen Ritva Kaartin Jääkärirykmentin Kilta ry

Kojonen Matti Kenttätykistön pääkaupunkiseudun kilta ry

Korpiluoma Raili Itä-Uudenmaan maanpuolustuskilta ry

Käyhkö Petri Kaartin Jääkärirykmentin Kilta ry

Laakso Kai Saaristomeren Merivartioston kilta ry

Lehtonen Viljo Rannikkojääkärikilta ry

Luostarinen Esko Pohjois-Savon kiltapiiri ry

Madekivi Jaakko Pirkanmaan Viestikilta ry

Moilanen Raimo Autojoukkojen Päijät-Hämeen Kilta ry

Nuorivuori Rauno Karjalan Kaartin-Prikaatin Kilta ry

Paavonsalo Matti TK-Tiedotuskilta ry

Pekkola Pellervo Viestikiltojen liitto ry

Puranen Elja Pioneeriaselajin liitto ry

Salo Rauno Tykistöprikaatin Kilta ry

Sarajuuri Jaana Kaartin Jääkärirykmentin Kilta ry

Selin Ensio Suomenlinnan Rannikkotykistökilta ry

Siivola Risto Pohjan Viestikilta ry

Suominen Kari Kymen Jääkäripataljoonan kilta ry

Tarjanne Jukka Laivaston Kilta ry

Turpeinen Kari Pirkanmaan kiltapiiri ry

Visti Heikki Kainuun Prikaatin Kilta ry

Yläkorpi Antero Mittauspatteriston kilta ry
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2000

Puheenjohtaja Louekoski Matti Rakuunakilta

1. varapuheenjohtaja Valve Jaakko Ratsumieskilta

2. varapuheenjohtaja Sundman Christer Nylands Brigads Gille

Jäsenet:

Elolähde Timo Sää- ja Suojelukilta

Haikonen Anne Suomenlinnan Rannikkotykistökilta

Harju Mauno Porin Rykmentin-Porin Prikaatin kilta

Heininen Jukka Satakunnan kiltapiiri

Hintikka Eero Pohjois-Karjalan Prikaatin kilta

Härkönen Jorma Tutkamieskilta

Kiiskinen Arvo Ilmavoimien Kiltaliitto

Kohonen Ritva Kaartin Jääkärirykmentin Kilta

Kojonen Matti Uudenmaan Tykistökilta

Korpiluoma Raili Itä-Uudenmaan maanpuolustuskilta

Käyhkö Petri Kaartin Jääkärirykmentin Kilta

Laakso Kai Saaristomeren Merivartioston kilta

Lehtonen Viljo Rannikkojääkärikilta

Luostarinen Esko Pohjois-Savon kiltapiiri

Madekivi Jaakko Pirkanmaan Viestikilta

Moilanen Raimo Autojoukkojen Päijät-Hämeen Kilta

Nuorivuori Rauno Karjalan Prikaatin Kilta

Paavonsalo Matti TK-Tiedotuskilta

Pekkola Pellervo Viestikiltojen liitto

Puranen Elja Pioneeriaselajin liitto

Salo Rauno Tykistöprikaatin Kilta

Sarajuuri Jaana Kaartin Jääkärirykmentin Kilta

Selin Ensio Suomenlinnan Rannikkotykistökilta

Siivola Risto Pohjan Viestikilta

Suominen Kari Kymen Jääkäripataljoonan kilta

Tarjanne Jukka Laivaston Kilta

Turpeinen Kari Pirkanmaan kiltapiiri

Yläkorpi Antero Mittamies- ja Tiedustelukilta
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2001

Puheenjohtaja Louekoski Matti Rakuunakilta

1. varapuheenjohtaja Valve Jaakko Ratsumieskilta

2. varapuheenjohtaja Sundman Christer Nylands Brigads Gille

Jäsenet:

Elolähde Timo Sää- ja Suojelukilta

Haikonen Anne Suomenlinnan Rannikkotykistökilta

Hintikka Eero Pohjois-Karjalan Prikaatin Kilta

Härkönen Jorma Tutkamieskilta

Järvinen Eino Porin Rykmentin-Porin Prikaatin Kilta

Kohonen Ritva Kaartin Jääkärirykmentin Kilta

Kojonen Matti Uudenmaan Tykistökilta

Korpiluoma Raili Itä-Uudenmaan maanpuolustuskilta

Käyhkö Petri Kaartin Jääkärirykmentin Kilta

Laakso Kai Saaristomeren Merivartioston Kilta

Lehtonen Viljo Rannikkojääkärikilta

Luostarinen Esko Pohjois-Savon kiltapiiri

Madekivi Jaakko Pirkanmaan Viestikilta

Moilanen Raimo Autojoukkojen Päijät-Hämeen Kilta

Mäkiö Timo Suomenlahden merivartiokilta

Nuorivuori Rauno Karjalan Prikaatin Kilta

Osara Juhani Ilmavoimien Kiltaliitto

Pekkola Pellervo Viestikiltojen Liitto

Pohjanpalo Risto TK-Tiedotuskilta

Puranen Elja Pioneeriaselajin Liitto

Salo Rauno Tykistöprikaatin Kilta

Sarajuuri Jaana Kaartin Jääkärirykmentin Kilta

Selin Ensio Suomenlinnan Rannikkotykistökilta

Siivola Risto Pohjan Viestikilta

Suominen Kari Kymen Jääkäripataljoonan Kilta

Tarjanne Jukka Laivaston Kilta

Turpeinen Kari Pirkanmaan kiltapiiri

Yläkorpi Antero Mittamies- ja Tiedustelukilta
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2002

Puheenjohtaja Fagernäs Peter Kaartin Jääkärirykmentin Kilta

1. varapuheenjohtaja Valve Jaakko Ratsumieskilta

2. varapuheenjohtaja Sundman Christer Nylands Brigads Gille.

Jäsenet:

Elolähde Timo Sää- ja Suojelukilta

Haikonen Anne Suomenlinnan Rannikkotykistökilta

Härkönen Jorma Tutkamieskilta

Jurvanen Jari Pohjois-Karjalan Prikaatin kilta

Järvinen Eino Porin Rykmentin-Porin Prikaatin kilta

Knaapinen Ilkka Pääkaupunkiseudun Pioneerikilta

Kohonen Ritva Kaartin Jääkärirykmentin Kilta

Koivula Timo Pirkanmaan Jääkärikilta

Kojonen Matti Uudenmaan Tykistökilta

Korpiluoma Raili Itä-Uudenmaan maanpuolustuskilta

Käyhkö Petri Kaartin Jääkärirykmentin Kilta

Laakso Kai Saaristomeren Merivartioston kilta

Lehtonen Viljo Rannikkojääkärikilta

Luostarinen Esko Pohjois-Savon kiltapiiri

Moilanen Raimo Autojoukkojen Päijät-Hämeen Kilta

Mäkiö Timo Suomenlahden Merivartiokilta

Nuorivuori Rauno Karjalan Prikaatin Kilta

Osara Juhani Ilmavoimien Kiltaliitto

Pekkola Pellervo Savon Prikaatin Kilta

Pohjanpalo Risto TK-Tiedotuskilta

Puranen Elja Pioneeriaselajin liitto

Salo Rauno Tykistöprikaatin Kilta

Sarajuuri Jaana Kaartin Jääkärirykmentin Kilta

Selin Ensio Suomenlinnan Rannikkotykistökilta

Siivola Risto Pohjan Viestikilta

Suominen Kari Kymen Jääkäripataljoonan kilta

Turpeinen Kari Pirkanmaan kiltapiiri

Yläkorpi Antero Mittamies- ja Tiedustelukilta
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2003

Puheenjohtaja Fagernäs Peter Kaartin Jääkärirykmentin Kilta

1. varapuheenjohtaja  Valve Jaakko Ratsumieskilta

2. varapuheenjohtaja  Laakso Kai Saaristomeren Merivartioston Kilta

Jäsenet:

Elolähde Timo Sääkilta

Härkönen Jorma Tutkamieskilta

Jurvanen Jari Pohjois-Karjalan Prikaatin Kilta

Järvinen Eino Porin Rykmentin-Porin Prikaatin Kilta

Keiholehti Esko Porin Rykmentin-Porin Prikaatin Kilta

Kivimäki Jukka Uudenmaan Viestikilta

Knaapinen Ilkka Pääkaupunkiseudun Pioneerikilta

Kohonen Ritva Kaartin Jääkärirykmentin Kilta

Koivula Timo Pirkanmaan Jääkärikilta

Kojonen Matti Uudenmaan Tykistökilta

Korpiluoma Raili Itä-Uudenmaan maanpuolustuskilta

Käyhkö Petri Kaartin Jääkärirykmentin Kilta

Lehtonen Viljo Rannikkojääkärikilta

Luostarinen Esko Pohjois-Savon kiltapiiri

Moilanen Raimo Autojoukkojen Päijät-Hämeen Kilta

Mäkiö Timo Suomenlahden merivartiokilta

Nuorivuori Rauno Karjalan Prikaatin Kilta

Osara Juhani Ilmavoimien Kiltaliitto

Pekkola Pellervo Savon Prikaatin kilta

Pohjanpalo Risto TK-Tiedotuskilta

Puranen Elja Pioneeriaselajin liitto

Salo Rauno Tykistöprikaatin Kilta

Selin Ensio Suomenlinnan Rannikkotykistökilta

Siivola Risto Pohjan Viestikilta

Suominen Kari Kymen Jääkäripataljoonan Kilta

Turpeinen Kari Pirkanmaan Ilmatorjuntakilta

Yläkorpi Antero Mittamies- ja Tiedustelukilta
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2004

Puheenjohtaja Fagernäs Peter Kaartin Jääkärirykmentin Kilta ry

1. varapuheenjohtaja Valve Jaakko Ratsumieskilta ry

2. varapuheenjohtaja Laakso Kai Saaristomeren Merivartioston Kilta ry

Jäsenet:

Brandstack Kai Rannikon Puolustajain Kilta ry

Elolähde Timo Sääkilta ry

Härkönen Jorma Tutkamieskilta ry

Jurvanen Jari Pohjois-Karjalan Prikaatin Kilta ry

Järvinen Eino Porin Rykmentin-Porin Prikaatin Kilta ry

Keiholehti Esko Porin Rykmentin-Porin Prikaatin Kilta ry

Kivimäki Jukka Uudenmaan Viestikilta ry

Knaapinen Ilkka Pääkaupunkiseudun Pioneerikilta ry

Kohonen Ritva Kaartin Jääkärirykmentin Kilta ry

Koivula Timo Pirkanmaan Jääkärikilta ry

Kojonen Matti Uudenmaan Tykistökilta ry

Korpiluoma Raili Itä-Uudenmaan maanpuolustuskilta ry

Lehtonen Viljo Rannikkojääkärikilta ry

Luostarinen Esko Ilmavoimien Kiltaliitto ry/Karjalan Lennoston Kilta ry

Moilanen Raimo Autojoukkojen Päijät-Hämeen Kilta ry

Mäkiö Timo Suomenlahden Merivartiokilta ry

Nuorivuori Rauno Karjalan Prikaatin Kilta ry

Osara Juhani Ilmavoimien Kiltaliitto ry/Lentotekniikan Kilta ry

Pekkola Pellervo Savon Prikaatin Kilta ry

Rantaniemi Veikko Mittamies- ja Tiedustelukilta ry

Saarto Pirkko Topografikilta ry

Salo Rauno Tykistöprikaatin Kilta ry

Selin Ensio Suomenlinnan Rannikkotykistökilta ry

Siivola Risto Pohjan Viestikilta ry

Siltaniemi Outi Turvakurssin Kilta ry

Sundberg Seppo Reserviratsastajat ry

Suominen Kari Kymen Jääkäripataljoonan Kilta ry

Turpeinen Kari Pirkanmaan Ilmatorjuntakilta ry
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2005

Puheenjohtaja Fagernäs Peter Kaartin Jääkärirykmen-tin Kilta ry

1. varapuheenjohtaja Laakso Kai Saaristomeren Merivartioston Kilta ry

2. varapuheenjohtaja Kojonen Matti Uudenmaan Tykistökilta

Jäsenet:

Brandstack Kai Rannikon Puolustajain Kilta ry

Elolähden Timo Sääkilta ry

Hannila Juhani Pohjan Prikaatin Kilta ry

Hattula Aimo Pioneeriaselajin Liitto ry

Härkönen Jorma Tutkamieskilta ry

Jurvanen Jari Pohjois-Karjalan Prikaatin Kilta ry

Järvinen Eino Porin Rykmentin ? Porin Prikaatin Kilta ry

Keiholehti Esko Porin Rykmentin ? Porin Prikaatin Kilta ry

Kiianlinna Liisa Savo-Karjalan Viestikilta ry

Kivimäki Jukka Uudenmaan Viestikilta ry

Kohonen Ritva Kaartin Jääkärirykmentin Kilta ry

Koivula Timo Pirkanmaan Jääkärikilta ry

Korpiluoma Raili Itä-Uudenmaan maanpuolustuskilta ry

Lehtonen Viljo Rannikkojääkärikilta ry

Luostarinen Esko Ilmavoimien Kiltaliitto ry/Karjalan Lennoston Kilta ry

Mäkiö Timo Suomenlahden Merivartiokilta ry

Osara Juhani Ilmavoimien Kiltaliitto ry/Lentotekniikan Kilta ry

Rantaniemi Veikko Mittamies- ja Tiedustelukilta ry

Reponen Pekka Karjalan Prikaatin Kilta ry

Saarto Pirkko Topografikilta ry

Salo Rauno Tykistöprikaatin Kilta ry

Selin Ensio Suomenlinnan Rannikkotykistökilta ry

Siivola Risto Pohjan Viestikilta ry

Siltaniemi Outi Turvakurssin Kilta ry

Sundberg Seppo Reserviratsastajat ry

Suominen Kari Kymen Jääkäripataljoonan Kilta ry

Turpeinen Kari Pirkanmaan Ilmatorjuntakilta ry

Valve Jaakko Ratsumieskilta ry
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2006

Puheenjohtaja Fagernäs Peter Kaartin Jääkärirykmentin Kilta ry

1. varapuheenjohtaja Laakso Kai Saaristomeren Merivartioston Kilta ry

2. varapuheenjohtaja Kojonen Matti Uudenmaan Tykistökilta ry

Jäsenet:

Elolähde Timo Sääkilta

Hannila Juhani Pohjan Prikaatin Kilta

Hattula Aimo Pioneeriaselajin liitto

Härkönen Jorma Tutkamieskilta

Jurvanen Jari Pohjois-Karjalan Prikaatin kilta

Järvinen Eino Porin Rykmentin-Porin Prikaatin Kilta

Keiholehti Esko Porin Rykmentin-Porin Prikaatin Kilta

Kiianlinna Liisa Savo-Karjalan Viestikilta

Kivimäki Jukka Uudenmaan Viestikilta

Kohonen Ritva Kaartin Jääkärirykmentin Kilta

Koivula Timo Hämeen Jääkärikilta

Korpiluoma Raili Itä-Uudenmaan maanpuolustuskilta

Lehtonen Viljo Rannikkojääkärikilta

Luostarinen Esko Pohjois-Savon kiltapiiri

Mäkiö Timo Suomenlahden Merivartiokilta

Osara Juhani Ilmavoimien Kiltaliitto

Rantaniemi Veikko Mittamies- ja Tiedustelukilta

Reponen Pekka Karjalan Prikaatin Kilta

Saarto Pirkko Topografikilta

Salo Raimo PST-Panssarintorjuntakilta

Salo Rauno Tykistöprikaatin Kilta

Selin Ensio Suomenlinnan Rannikkotykistökilta

Siivola Risto Pohjan Viestikilta

Siltaniemi Outi Mittamies- ja Tiedustelukilta

Sundberg Seppo Reserviratsastajat

Suominen Kari Kymen Jääkäripataljoonan kilta

Talvitie Kari J. Kaartin Kilta

Tuomaranta Marjo Varsinais-Suomen Kiltasisaret

Valve Jaakko Ratsumieskilta
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2007

Puheenjohtaja Fagernäs Peter Kaartin Jääkärirykmentin Kilta ry

1. varapuheenjohtaja Laakso Kai Saaristomeren Merivartioston Kilta ry

2. varapuheenjohtaja Kojonen Matti Uudenmaan Tykistökilta ry

Jäsenet:

Arvonen Arto Porin Rykmentin-Porin Prikaatin Kilta ry

Elolähde Timo Sääkilta ry

Hannila Juhani Pohjan Prikaatin Kilta ry

Hattula Aimo Pioneeriaselajin Liitto ry

Härkönen Jorma Tutkamieskilta ry

Jurvanen Jari Pohjois-Karjalan Prikaatin kilta ry

Kallonen Kari Kaartin Jääkärirykmentin Kilta ry

Keiholehti Esko Porin Rykmentin-Porin Prikaatin Kilta ry

Kiianlinna Liisa Savo-Karjalan Viestikilta ry

Kivimäki Jukka Uudenmaan Viestikilta ry

Kohonen Ritva Kaartin Jääkärirykmentin Kilta ry

Korpiluoma Raili Itä-Uudenmaan maanpuolustuskilta ry

Krogerus Aarne Rannikkojääkärikilta ry

Lehtonen Viljo Rannikkojääkärikilta ry

Luostarinen Esko Pohjois-Savon kiltapiiri

Mäkiö Timo Suomenlahden Merivartiokilta ry

Osara Juhani Ilmavoimien Kiltaliitto/Lentotekniikan Kilta ry

Rantaniemi Veikko Mittamies- ja Tiedustelukilta ry

Reponen Pekka Karjalan Prikaatin Kilta ry

Salo Raimo PST-Panssarintorjuntakilta ry

Salo Rauno Tykistöprikaatin Kilta ry

Selin Ensio Suomenlinnan Rannikkotykistökilta ry

Sundberg Seppo Reserviratsastajat ry

Suominen Kari Kymen Jääkäripataljoonan kilta ry

Talvitie Kari J. Kaartin Kilta ry

Tuomaranta Marjo Varsinais-Suomen Kiltasisaret ry

Valve Jaakko Ratsumieskilta ry

163



2008

Puheenjohtaja Vuoria Matti

1. varapuheenjohtaja Valve Jaakko Ratsumieskilta ry

2. varapuheenjohtaja Boström Per-Elof Vaasan Kiltapiiri ry

Jäsenet:

Aalinniemi Taisto Etelä-Karjalan Kiltapiiri ry

Hattula Aimo Pioneeriaselajin Liitto

Holma Sirpa Suomenlinnan Rannikkotykistökilta ry

Honkasalo Ulpu Laivaston Kilta ry

Härkönen Jorma Tutkamieskilta

Kallonen Kari Kaartin Jääkärirykmentin Kilta

Kaskelo Mikael Saaristomeren Merivartioston Kilta

Keiholehti Esko Satakunnan Kiltapiiri ry

Kesäjärvi Sami Helsingin Kiltapiiri ry

Kojonen Matti Uudenmaan Tykistökilta ry

Korpiluoma Raili Itä-Uudenmaan maanpuolustuskilta ry

Korpinen Janne Pikanmaan Viestikilta ry

Koskenmäki Markku Pohjanlahden Merivartiokilta ry

Krogerus Aarne Rannikkojääkärikilta

Laakkonen Martti Uudenmaan kiltapiiri ry-Nylands gillesdistrikt rf

Lehtonen Viljo Rannikkojääkärikilta ry

Maljanen Jari Oulun läänin Kiltapiiri ry

Mäkiö Timo Suomenlahden Merivartiokilta ry

Osara Juhani Ilmavoimien Kiltaliitto ry

Rantaniemi Veikko Mittamies- ja Tiedustelukilta ry

Reponen Pekka Karjalan Prikaatin Kilta ry

Rodén Teuvo Laivaston Kilta ry

Romppanen Matti Kymenlaakson Kiltapiiri ry

Salo Raimo Varsinais-Suomen Kiltapiiri ry

Salumäki Heikki Pioneeriselajin Liitto ry

Suominen Kari Kymen Jääkäripataljoonan Kilta ry

Talvitie Kari J. Kaartin Kilta ry

Tuomaranta Marjo Varsinais-Suomen Kiltasisaret ry
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2009

Puheenjohtaja Vuoria Matti 

1. varapuheenjohtaja Valve Jaakko Ratsumieskilta ry

2. varapuheenjohtaja Boström Per-Elof Vaasan Kiltapiiri ry

Jäsenet:

Arvonen Arto Porin Rykmentin – Porin Prikaatin Kilta  

Hattula Aimo Pioneeriaselajin Liitto 

Holma Sirpa Suomenlinnan Rannikkotykistökilta 

Honkasalo Ulpu Laivaston Kilta 

Kaskelo Mikael Saaristomeren Merivartioston Kilta 

Keiholehti Esko Satakunnan Kiltapiiri 

Kesäjärvi Sami Helsingin Kiltapiiri 

Koivula Timo Hämeen Jääkärikilta 

Kojonen Matti Uudenmaan Tykistökilta 

Korpiluoma Raili Itä-Uudenmaan maanpuolustuskilta 

Koskenmäki Markku Pohjanlahden Merivartiokilta 

Koukku Timo Merenkurkun Kilta 

Krogerus Aarne Rannikkojääkärikilta

Laakkonen Martti Uudenmaan Kiltapiiri – Nylands Gillesdistrikt 

Maljanen Jari Oulun Läänin Kiltapiiri 

Mäkiö Timo Suomenlahden Merivartiokilta

Naukkarinen Olli Etelä-Karjalan Kiltapiiri 

Osara Juhani Ilmavoimien Kiltaliitto 

Rajala Arto Sotilaspoliisieskadroona - Lahden kilta 

Rantaniemi Veikko Mittamies- ja Tiedustelukilta 

Reponen Pekka Karjalan Prikaatin Kilta

Rodén Teuvo Pohjanlahden Laivastokilta 

Romppanen Matti Kymenlaakson Kiltapiiri ry

Salo Raimo Varsinais-Suomen Kiltapiiri 

Salumäki Heikki Pioneeriaselajin liitto 

Suominen Kari Kymen Jääkäripataljoonan Kilta 

Talvitie Kari J Kaartin Kilta

Tuomaranta Marjo Varsinais-Suomen Kiltasisaret

Valvio Jukka Jääkäriprikaatin Kilta
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2010

Puheenjohtaja Vuoria Matti 

1. varapuheenjohtaja Valve Jaakko Ratsumieskilta ry

2. varapuheenjohtaja Boström Per-Elof Vaasan Kiltapiiri ry

Jäsenet:

Arvonen Arto Porin Rykmentin - Porin Prikaatin Kilta 

Hakkarainen Arno Suomenlinnan Rannikkotykistökilta 

Hattula Aimo Pioneeriaselajin Liitto

Holma Sirpa Suomenlinnan Rannikkotykistökilta

Kaskelo Mikael Turun Rannikkotykistökilta

Keiholehti Esko Satakunnan kiltapiiri 

Kesäjärvi Sami Etelä-Suomen kiltapiiri 

Koivula Timo Hämeen Jääkärikilta 

Kojonen Matti Lahden Seudun Tykistökilta  

Korpiluoma Raili Itä-Uudenmaan maanpuolustuskilta 

Koskenmäki Markku Pohjanlahden Merivartiokilta 

Koukku Timo Merenkurkun Kilta 

Krogerus Aarne Etelä-Suomen kiltapiiri ry

Laakkonen Martti Uudenmaan kiltapiiri ry

Maljanen Jari Oulun läänin kiltapiiri 

Mäkiö Timo Suomenlahden Merivartiokilta 

Naukkarinen Olli Etelä-Karjalan kiltapiiri 

Osara Juhani Ilmavoimien Kiltaliitto 

Rajala Arto Päijät-Hämeen Kiltapiiri ry

Rantaniemi Veikko Mittamies- ja Tiedustelukilta 

Reponen Pekka Karjalan Prikaatin Kilta 

Rodén Teuvo Laivaston Kilta 

Salmi Tarja Varsinais-Suomen Kiltasisaret

Salo Raimo Varsinais-Suomen kiltapiiri 

Salumäki Heikki Pioneeriaselajin Liitto 

Suominen Kari Kymen Jääkäripataljoonan Kilta 

Valvio Pekka Jääkäriprikaatin Kilta 

Äärynen Pekka Kymenlaakson kiltapiiri
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2011

Puheenjohtaja Vuoria Matti 

1. varapuheenjohtaja Hattula Aimo Pioneeriaselajin Liitto ry

2. varapuheenjohtaja Holma Sirpa Suomenlinnan Rannikkotykistökilta ry

Jäsenet:

Arvonen Arto Porin Rykmentin-Porin Prikaatin Kilta ry

Holmberg Mårten Vaasan Kiltapiiri ry

Karjalainen Urpo Päijät-Hämeen Kiltapiiri ry

Kaskelo Mikael Turun Rannikkotykistökilta ry

Keiholehti Esko Satakunnan Kiltapiiri ry

Kesäjärvi Sami Etelä-Suomen Kiltapiiri ry

Kojonen Matti Lahden Seudun Tykistökilta ry

Korpiluoma Raili Itä-Uudenmaan maanpuolustuskilta ry

Koskenmäki Markku Pohjanlahden Merivartiokilta ry

Koukku Timo Merenkurkun Kilta ry 

Maljanen Jari Pohjois-Suomen Kiltapiiri ry

Mattila Veikko Pohjois-Suomen Tykkimieskilta ry

Mäkiö Timo Suomenlahden Merivartiokilta ry

Naukkarinen Olli Etelä-Karjalan Kiltapiiri ry

Nurmi Heikki Tykistöprikaatin Kilta ry

Osara Juhani Ilmavoimien Kiltaliitto ry

Rautiainen Antti Rannikkojääkärikilta ry

Rodén Teuvo Pohjanlahden Laivastokilta ry

Salmi Tarja Varsinais-Suomen Kiltasisaret ry

Salo Raimo PST-Panssarintorjuntakilta ry

Salumäki Heikki Pioneeriselajin Liitto ry

Siltaniemi Outi Turvakurssin Kilta ry

Suominen Kari Kymen Jääkäripataljoonan Kilta ry

Tuomaranta Jouni Varsinais-Suomen Kiltapiiri ry

Valve Jaakko Ratsumieskilta ry

Vento Timo Sotilaspoliisieskadroona Lahden Kilta ry

Äärynen Pekka Kymenlaakson Kiltapiiri ry
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2012

Puheenjohtaja Vuoria Matti 

1. varapuheenjohtaja Hattula Aimo Pioneeriaselajin Liitto ry

2. varapuheenjohtaja Holma Sirpa Suomenlinnan Rannikkotykistökilta ry

Jäsenet:

Arvonen Arto Porin Rykmentin - Porin Prikaatin Kilta ry

Elomaa Jukka Ratsumieskilta ry 

Holmberg Mårten Vaasan kiltapiiri ry

Huopainen Osmo Kuopion Asevarikon Kilta ry

Karjalainen Urpo Päijät-Hämeen kiltapiiiri ry

Kaskelo Mikael Turun Rannikkotykistökilta ry

Keiholehti Esko Satakunnan kiltapiiri ry

Kesäjärvi Sami Etelä-Suomen kiltapiiri ry

Kojonen Matti Lahden Seudun Tykistökilta ry

Korpiluoma Raili Itä-Uudenmaan maanpuolustuskilta ry

Maljanen Jari Pohjois-Suomen kiltapiiri ry

Mattila Veikko Pohjois-Suomen Tykkimieskilta ry

Mikkonen Paavo Karjalan Prikaatin Kilta ry

Naukkarinen Olli Etelä-Karjalan kiltapiiri ry

Nurmi Heikki Tykistöprikaatin Kilta ry

Rantaniemi Veikko Mittamies- ja Topografikilta ry 

Rautiainen Antti Rannikkojääkärikilta ry

Remes Teuvo Kymenlaakson kiltapiiri ry

Rodén Teuvo Laivaston Kilta ry

Salmi Tarja Varsinais-Suomen Kiltasisaret ry

Salo Raimo PST-Panssarintorjuntakilta ry

Salumäki Heikki Pioneeriselajin Liitto ry

Seppä Jarmo Seinäjoen Sotilaspiirin Kilta ry 

Siltaniemi Outi Turvakurssin Kilta ry

Suominen Kari Kymen Jääkäripataljoonan Kilta ry

Tuomaranta Jouni Varsinais-Suomen kiltapiiri ry

Valve Jaakko Ratsumieskilta ry

Vento Timo Sotilaspoliisieskadroona Lahden Kilta ry

Virtanen Ilkka Österbottens försvarsgille - Pohjanmaan maanpuolustuskilta rf
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2013

Puheenjohtaja Vuoria Matti

1. varapuheenjohtaja Hattula Aimo Pioneeriaselajin Liitto ry

2. varapuheenjohtaja Nurmi Heikki Tykistöprikaatin Kilta ry

Jäsenet:

Arvonen Arto Porin Rykmentin-Porin Prikaatin Kilta ry

Elomaa Jukka Ratsumieskilta ry

Holma Sirpa Suomenlinnan Rannikkotykistökilta ry

Holmberg Mårten Vaasan Kiltapiiri ry

Huopainen Osmo Kuopion Asevarikon Kilta ry

Jokinen Jyrki Etelä-Suomen Kiltapiiri ry

Karjalainen Urpo Päijät-Hämeen Kiltapiiri ry

Kaskelo Mikael Turun Rannikkotykistökilta ry

Keiholehti Esko Satakunnan Kiltapiiri ry

Korpiluoma Raili Itä-Uudenmaan maanpuolustuskilta ry

Maljanen Jari Pohjois-Suomen Kiltapiiri ry

Mattila Veikko Pohjois-Suomen Tykkimieskilta ry

Mikkonen Paavo Karjalan Prikaatin Kilta ry

Naukkarinen Olli Etelä-Karjalan Kiltapiiri ry

Remes Teuvo Kymenlaakson Kiltapiiri ry

Rodén Teuvo Laivaston Kilta ry

Saarela Juhani Pirkanmaan Kiltapiiri ry

Salmi Tarja Varsinais-Suomen Kiltasisaret ry

Salo Raimo PST-Panssarintorjuntakilta ry

Salumäki Heikki Pioneeriselajin Liitto ry

Seppä Jarmo Seinäjoen Sotilaspiirin Kilta ry

Toivonen Veikko Turvakurssin Kilta ry

Tuomaranta Jouni Varsinais-Suomen Kiltapiiri ry

Valve Jaakko Hakkapeliittayhdistys ry

Vento Timo Sotilaspoliisieskadroona Lahden Kilta ry

Virtanen Ilkka Österbottens försvarsgille-Pohjanmaan maanpuolustuskilta rf

Yrjönsalo Heimo Autojoukkojen Helsingin Kilta ry
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LIITE 3

VUODEN KILTALAISET

2000 Mikkonen Matti Karjalan Prikaatin Kilta ry

2001 Peltoluoma Juhani Pohjan Viestikilta ry

2002 Sarajuuri Jaana Kaartin Jääkärirykmentin Kilta ry

2003 Siitonen Paula-Riikka Länsi-Helsingin maanpuolustus ry

2004 Auvinen Risto Kymen Jääkäripataljoonan Kilta ry

2005 Marttinen Heimo Savon Prikaatin Kilta ry

2006 Mikkonen Paavo Karjalan Prikaatin Kilta ry

2007 Lahtela Heikki Ilmavoimien Kiltaliitto ry

2008 Lehtonen Viljo Rannikkojääkärikilta ry

2009 Heikkala Väinö Pohjan Pioneerikilta ry

2010 Patrakka Marko Sotilaspoliisi Eskadroona Lahden Kilta ry

2011 Mikkonen Antero Pohjan Viestikilta ry

2012 Suhonen Seppo Pohjan Pioneerikilta ry

2013 Järvinen Eino Porin prikaatin kilta ry

VUODEN KILLAT

(1. ja 2. kunniamaininta suluissa)

1994 Viestikiltojen liitto ry (1. Laskuvarjojääkärikilta ry, 2. Laivaston Kilta ry)

1995 Kymen Jääkäripataljoonan Kilta ry (1. Uudenmaan Jääkäripataljoonan Kilta ry, 2. Suomenlinnan 

Rannnikkotykistökilta ry)

1996 Suomenlinnan Rannikkotykistökilta ry (1. Uudenmaan Jääkäripataljoonan Kilta ry, 2. Kymen 

Jääkäripataljoonan Kilta ry)

1997 Suomenlinnan Rannikkotykistökilta ry (1. Hämeen Jääkärikilta ry, 2. Viestikiltojen liitto ry)

1998 Pohjan Viestikilta ry (1. Laivaston Kilta ry, 2. Viestikiltojen liitto ry)

1999 Pohjan Viestikilta ry (1. Kaartin Jääkärirykmentin Kilta ry, 2. Kymen Jääkäripataljoonan Kilta ry)

2000 Kymen Jääkäripataljoonan Kilta ry (1. Kaartin Jääkärirykmentin Kilta ry, 2. Helsingin 

Ilmatorjuntarykmentin Kilta ry)

2001 Kaartin Jääkärirykmentin Kilta ry (1. Pohjan Viestikilta ry, 2. Karjalan Prikaatin Kilta ry)

2002 Pohjan Viestikilta ry (1. Kaartin Jääkärirykmentin Kilta ry, 2. Kymen Jääkäripataljoonan Kilta ry)

2003 Pohjan Viestikilta ry (1. Kymen Jääkäripataljoonan Kilta ry, 2. Rakuunakilta ry)

2004 Kaartin Jääkärirykmentin Kilta ry (1. Kymen Jääkäripataljoonan Kilta ry , 2. Pohjan Viestikilta ry)
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2005 Kaartin Jääkärirykmentin Kilta ry (1. Kymen Jääkäripataljoonan Kilta ry, 2. Pohjan Pioneerikilta ry)

2006 Pohjan Viestikilta ry (1. Kaartin Jääkärirykmentin Kilta ry, 2. Sotilaspoliisieskadroona Lahden Kilta

ry)

2007 Sotilaspoliisi Eskadroona Lahden Kilta ry (1. Pohjan Viestikilta ry, 2.Kymen Jääkäripataljoonan 

Kilta ry)

2008 Pioneeriaselajin Liitto ry (1. Ratsumieskilta ry, 2. Sotilaspoliisi Eskadroona Lahden Kilta ry)

2009 Sotilaspoliisi Eskadroona Lahden Kilta ry (1. Kaartin Jääkärirykmentin Kilta ry, 2. Pohjanmaan 

maanpuolustuskilta ry)

2010 Sotilaspoliisi Eskadroona Lahden Kilta ry (1. Pohjan Viestikilta ry ja 2. Porin Rykmentin - Porin 

Prikaatin Kita ry)

2011 Porin Rykmentin-Porin Prikaatin Kilta ry (1. Kaartin Jääkärirykmentin Kilta ry, 2. Turvakurssin 

Kilta ry)

2012 Sotilaspoliisieskadroona Lahden Kilta ry (1. Porin Rykmentin - Porin Prikaatin Kilta ry, 2. Kaartin 

Jääkärirykmentin Kilta ry)

2013 Pohjan Pioneerikilta ry (1. Sotilaspoliisieskadroona Lahden Kilta ry, 2. Turvakurssin Kilta ry)

VUODEN KILTALEHDET JA INTERNETSIVUT

(kunniamaininnat suluissa)

1994 Rannikon Puolustaja. Kunniamaininnat: Korpisoturi ja Porilainen. Kunniamaininnat kiltaesitteistä: 

Pohjois-Karjalan Prikaatin Kilta ry ja Savon Prikaatin Kilta ry.

1995 Rannikkojääkäri. Kunniamaininnat: Spollari ja Tulikomentoja.

1996 Porilainen. Kunniamaininnat: Hakku ja Piipari.

1997 Ankkuri. Kunniamaininnat: Panssari ja Pilven Veikko.

1998 Karjalan Prikaatin Kilpi. Kunniamaininnat: Panssari ja Porilainen. Kunniamaininta 

toimintakertomuksesta: Jääkäriprikaatin Kilta ry

1999 Porrassalmi. Kunniamaininnat: Rannikon Puolustaja ja Roottori.

2000 Ankkuri. Kunniamaininnat: Porilainen ja Pilven Veikko.

2001 Rannikon Puolustaja: Kunniamaininnat: Kaartin Jääkäri ja Keskuslukko.

2002 Karjalan Prikaatin Kilpi. Kunniamaininnat: Topkilta ja Pilven Veikko. Kunniamaininta 

internetsivuista: Kaartin Jääkärirykmentin Kilta ry.

2003 Korpisoturi. Kunniamaininnat: Hakku ja Porrassalmi.

2004 Rannikonpuolustaja. Kunniamaininnat: Kaartin Jääkäri, Pilven Veikko ja Roottori.

2005 Rannikonpuolustaja. Kunniamaininnat: Porilainen ja Pilven Veikko.

2006 Pilven Veikko. Kunniamaininnat: Kaartin Jääkäri ja Rannikon Puolustaja.

2007 Porilainen. Kunniamaininnat: Rannikon Puolustaja ja Kaartin Jääkäri.
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2008 Rannikon Puolustaja. Kunniamaininnat: Porilainen ja Karjalan prikaatin Kilpi. 

Erkoiskunniamaininta: Roottori.

2009 Pilven Veikko. Kunniamaininta: Tulikomentoja. Joukko-osastolehti: Porilainen ja kunniamaininta: 

Kaartin Jääkäri. Erityiskunniamaininta puolustushaara-kiltalehti Rannikon Puolustaja. 

2010 Karjalan prikaatin Kilpi. Kunniamaininnat: Pilven Veikko. Joukko-osastolehti: Hurtti-ukko ja 

kunniamaininta: Porilainen. Vuoden internetsivut: Tykistöprikaatin Killan internetsivut.

2011 Tulikomentoja. Vuoden joukko-osastolehti 2011: Kaartin Jääkäri. Kunniamaininnat artikkeleista: 

Ankkurinappi, Hakku, Lentoratas, Pilven Veikko ja Roottori.

2012 Pilven Veikko. Vuoden joukko-osastolehti: Korpisoturi.

2013 Hakku. Vuoden joukko-osastolehti: Karjalan prikaatin Kilpi. Kunniamaininnat artikkeleista: 

Rakuuna ja Pilven Veikko.
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LIITE 4

HUOMIONOSOITUKSET

Valtiolliset kunniamerkit (liiton ehdottamat), kilta-ansiomitalit, hopeiset ja pronssiset kiltaristit

Valtiolliset kunniamerkit

Valtiollisten kunniamerkkien ehdotukset tulivat killoillta. Liittohallitus käsitteli ehdotukset ja toimitti ne 

puoltojärjestyksessä puolustusministeriöön. Kunniamerkkejä myönnettin kerran vuodessa 4.6. 

Poikkeuksena ovat Vapaudenristit, joita myönnettiin kaksi kertaa vuodessa 4.6. ja 6.12.

Pvm Sukunimi Etunimi Mitali Alkuperäisen ehdotuksen tekijä

4.6.1994 Brotell Börje SVR R Panssarikilta ry

Heimonen Tuomo VR 4 Laskuvarjojääkärikilta ry

Jäntti Lauri SVR R I Panssarikilta ry

Kajander Erkko SL R I Rannikkojääkärikilta ry

Nurmi Niilo SVR Ar JR 56/60 Kilta ry

Pesonen Jorma SVR R Pioneeriaselajin Liitto ry

Takio Teppo SVR Ar Maanpuolustuskiltojen liitto ry

Tuomo Salo SL R I Maanpuolustuskiltojen liitto ry

4.6.1995 Häkkinen Auvo SL R Helsingin Miinanraivaajakilta ry

Jääskeläinen Simo VR 4 Pohjois-Karjalan Prikaatin Kilta ry

Kaarivuo Erkki SVR R Panssarikilta ry

Korpiluoma Raili SVR M I kr Itä-Uudenmaan Maanpuolustuskilta ry

Merinen Jarmo SL R I Maanpuolustuskiltojen liitto ry

Räihä Antti-Jussi SVR R Ratsumieskilta ry

Takalo Ari SL R Pohjan Prikaatin Kilta ry

Thurén Åke SVR Ar Pohjanlahden Laivastokilta ry

Veirto Martti SL R Panssarikilta ry

Wiik Harry SL R I Helsingin Ilmatorjuntarykmentin Kilta ry

6.12.1995 Selin Mikko VR 4 Ratsumieskilta ry

4.6.1996 Aalto Ahti SL R Kaartin Jääkärirykmentin Kilta ry

Allonen Kauko SVR R Ilmavoimien Kiltaliitto ry

Dahlbo Harry SVR Ar Pohjanlahden Laivastokilta ry

Ensio Yrjö SVR R I Jääkäriprikaatin Kilta ry

Jansson Bror-Nils SL Ar Nylands Brigads Gille rf

Juhala Ilmo SVR Ar Hakkapeliittayhdistys ry

Jyrkinen Kari SL R Riihimäen seudun Tykistökilta ry
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Kaski Reino SVR M I kr Jääkäriprikaatin Kilta ry

Tarkiainen Kari SL R I Suomenlinnan Rannikkotykistökilta ry

Telaranta Reijo VR 4 Maanpuolustuskiltojen liitto ry

Ylänne Antti SVR R Merisotakoulun 20. UK:n Kilta ry

4.6.1997 Ahlroos Matti SL R Varsinais-Suomen Kiltapiiri ry

Ake Heikki SL R Saaristomeren Merivartioston Kilta ry

Hänninen Rauno SL Ar Ilmavoimien Kiltaliitto ry

Jouppi Lauri SVR R Ilmavoimien Kiltaliitto ry

Koukku Timo SL Ar Vaasan Kiltapiiri ry

Lumes Olavi SL R Helsingin Ilmatorjuntarykmentin Kilta ry

Pasanen Juhani SVR R I Viestikiltojen liitto ry

Uski Raimo SL Ar Ilmavoimien Kiltaliitto ry

Vartiainen Timo SL Ar Suomenlahden Laivastokilta ry

Vasama Seppo SVR R I Ilmavoimien Kiltaliitto ry

4.6.1998 Huurremäki Jorma SVR Ar Kymen Jääkäripataljoonan Kilta ry

Larinaho Harri SL R Satakunnan Kiltapiiri ry

Nopanen Kari SVR Ar Kymen Jääkäripataljoonan Kilta ry

Nopanen Timo SL R Kymen Jääkäripataljoonan Kilta ry

Nurmi Erkki SL R I Reserviratsastajat ry

Rela Martti SVR R Kymen Jääkäripataljoonan Kilta ry

Savontaus Seppo VR 4 Pirkanmaan Viestikilta ry

Turpeinen Kari SVR R Pirkanmaan Kiltapiiri

Vuolio Jukka SL R Sotilasmusiikkikilta ry

Vuorimaa Eero SVR Ar Ilmavoimien Kiltaliitto ry

6.12.1998 Merinen Jarmo VR 4 Maanpuolustuskiltojen liitto ry

4.6.1999 Aaltonen Osmo SVR Ar Tykistöprikaatin Kilta ry

Alanaatu Heikki SVR R Kaartin Jääkärirykmentin Kilta ry

Hentunen Harri SVR R Karjalan Poikien Kilta ry

Järvinen Mauno SVR R Kymen Jääkäripataljoonan Kilta ry

Kalliovaara Eero SL Ar Laivaston Kilta ry

Lehtimäki Erkki SVR M I kr Laivaston Kilta ry

Luhtinen Ilmo SVR R Riihimäen seudun Tykistökilta ry

Mattila Veikko SVR R JR 56/60 Kilta ry

Mikkonen Jorma VR 4 Maanpuolustuskiltojen liitto ry

Nurmi Aarno SVR M I Tykistöprikaatin Kilta ry

Pakarinen Pentti SL Ar Autojoukkojen Päijät-Hämeen Kilta ry
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Salo Rauno SL R Tykistöprikaatin Kilta ry

Tarvainen Risto SL Ar Rakuunakilta ry

Tuominen Veikko SL Ar Autojoukkojen Päijät-Hämeen Kilta ry

30.9.1999 Bergkvist Stefan SL R Maanpuolustuskiltojen liitto ry

Törnquist Leif SL K Maanpuolustuskiltojen liitto ry

6.12.1999 Kolehmainen Juhani VR 2 Maanpuolustuskiltojen liitto ry

4.6.2000 Ahtola Pekka SVR R Suomenlinnan Rannikkotykistökilta ry

Haapamäki Toivo SL Ar Seinäjoen Sotilaspiirin Kilta ry

Juurakko Erkki SL Ar Kaartin Kilta ry

Kähkönen Kari SL Ar Autojoukkojen Päijät-Hämeen Kilta ry

Laine Leo R SL R Autojoukkojen Helsingin Kilta ry

Lindström Pauli SL Ar Ilmavoimien Kiltaliitto ry

Näsi Yrjö SL R Pirkanmaan Jääkärikilta ry

Oja Leo SL R I Kaartin Jääkärirykmentin Kilta ry

Penttinen Seppo SVR R Ilmavoimien Kiltaliitto ry

Ravanti Lauri SL R Kaartin Kilta ry

Saario Pertti SL R Pioneeriaselajin Liitto ry

Tiilikainen Heikki VR 3 Maanpuolustuskiltojen liitto ry

Vaismaa Lasse SVR R 21. Prikaatin Perinneyhdistys ry

6.12.2000 Kajander Erkko VR 3 Maanpuolustuskiltojen liitto ry

4.6.2001 Kohonen Ritva VR 4 Maanpuolustuskiltojen liitto ry

Pakkanen Pekka SL Ar Ilmavoimien Soittokunnan tukiyhdistys ry

Vaarela Paavo SL Ar Reserviratsastajat ry

4.6.2002 Ahokanto Hannu SL R Laskuvarjojääkärikilta ry

Forss Mauno SVR R Pioneeriaselajin Liitto ry

Friman Paavo SL Ar TK-Tiedotuskilta ry

Hietanen Keijo SVR M I kr Autojoukkojen Päijät-Hämeen Kilta ry

Johansson Henry SVR Ar Merisotakoulun 20. UK:n Kilta ry

Kalervo Jukka SVR M I kr Etelä-Suomen kiltapiiri ry

Kauppila Mervi SVR M I kr Kymen Jääkäripataljoonan Kilta ry

Kotkavuori Toini SL Ar Ratsumieskilta ry

Kuisma Juhani SVR M I Reserviratsastajat ry

Lehtonen Viljo VR 4 Rannikkojääkärikilta ry

Mäenpää Markku SL Ar Autojoukkojen Päijät-Hämeen Kilta ry

Mäki Jouko SL R Saaristomeren Merivartioston Kilta ry

Paajanen Antti VR 4 Tykistöprikaatin Kilta ry
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4.6.2003 Anttila Heikki SVR R Kaartin Jääkärirykmentin Kilta ry

Kaipainen Kalevi SL Ar Riihimäen seudun Tykistökilta ry

Kallonen Kari SL R Kaartin Jääkärirykmentin Kilta ry

Kallonen Kari SL R Maanpuolustuskiltojen liitto ry

Kerimaa Mikko SL R Pohjan Prikaatin Kilta ry

Laitila Marjatta SL Ar Kaartin Jääkärirykmentin Kilta ry

Leino Rainer SVR R Ilmavoimien Kiltaliitto ry

Manninen Antero SL R Pohjan Prikaatin Kilta ry

Paarma Kari VR 3 Maanpuolustuskiltojen liitto ry

Sarajuuri Jaana SVR Ar Kaartin Jääkärirykmentin Kilta ry

Suojärvi Aarne SL R Pohjan Viestikilta ry

6.12.2003 Korpiluoma Raili VR 4 Maanpuolustuskiltojen liitto ry

Rodén Teuvo SL Ar Pohjanlahden Laivastokilta ry

4.6.2004 Alila Eino SVR R Pohjan Prikaatin Kilta ry

Kajava Jorma SL R I Pohjan Viestikilta ry

Knaapinen Ilkka SL R Pioneeriaselajin Liitto ry

Lahtela Heikki SVR R I Ilmavoimien Kiltaliitto ry

Sormaala Mauri SVR R I JR 56/60 Kilta ry

Sutela Pentti SL R Pohjan Prikaatin Kilta ry

Tiilikainen Pekka SL R Ratsumieskilta ry

Wirmalainen Yrjö SL R Pioneeriaselajin Liitto ry

4.6.2005 Siikander Henry SL R Maanpuolustuskiltojen liitto ry

6.12.2005 Siltaniemi Outi VR 4 Maanpuolustuskiltojen liitto ry

4.6.2006 Elolähde Timo SL Ar Suomenlinnan Rannikkotykistökilta ry

Kastemaa Pekka SVR Ar Uudenmaan Viestikilta ry

Koukku Timo SL R Vaasan Kiltapiiri ry

Lahdensuu Pentti SVR M I Autojoukkojen Tampereen Kilta ry

Pasto Mikael SL Ar Pohjanlahden Laivastokilta ry

4.6.2007 Elomaa Jukka SVR R Ratsumieskilta ry

Linnamaa Kari SL R Pioneeriaselajin Liitto ry

Peltoluoma Juhani SL Ar Pohjan Viestikilta ry

Romppanen Matti SL R Karjalan Prikaatin Kilta ry

Sundberg Seppo SVR R Reserviratsastajat ry

Wallius Hannu SL Ar Pohjanlahden Merivartiokilta ry

4.6.2008 Hakamäki Matti SL R Pohjanlahden Merivartiokilta ry

Kukkonen Reino SVR Ar Pioneeriaselajin Liitto ry
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Kuntsi Jorma SVR M I kr Pohjanlahden Merivartiokilta ry

Mikkola Pauli SL R Ratsumieskilta ry

Ojanen Risto SVR R I Autojoukkojen Tampereen Kilta ry

4.6.2009 Kokkonen Esko SVR Ar Pohjan Viestikilta ry

Saarela Juhani SL R Pirkanmaan Jääkärikilta ry

Salmi Aarre SL R Pirkanmaan Jääkärikilta ry

4.6.2010 Eräkunnas Olavi SL Ar Porin Rykmentin-Porin Prikaatin Kilta ry

Harju Juha-Pekka SL R Saaristomeren Merivartioston Kilta ry

Heikkala Väinö SVR R Pioneeriaselajin Liitto ry

Laakso Kari SVR M I kr Tampereen Seudun Rajamieskilta ry

6.12.2010 Timonen Heikki VR 2 Maanpuolustuskiltojen liitto ry

4.6.2011 Halonen Erkki SVR R Karjalan Prikaatin Kilta ry

Hiltula Heikki SL K Pohjan Prikaatin Kilta ry

Kiuttu Kari SL Ar Pohjan Viestikilta ry

Liukkonen Väinö SL R I Autojoukkojen Päijät-Hämeen Kilta ry

Niinistö Jarmo SL Ar Porin Rykmentin-Porin Prikaatin Kilta ry

Nurmi Heikki M. SVR Ar Tykistöprikaatin Kilta ry

Rajavuori Tarmo SVR Ar Pioneeriaselajin Liitto ry

Saario Ahti SL Ar Autojoukkojen Tampereen Kilta ry

Virtanen Pertti SL Ar Tampereen Seudun Rajamieskilta ry

4.6.2012 Hollanti Rauno SVR M I kr Laivaston Kilta ry

Kangas Juhani SVR M I kr Vaasan Kiltapiiri ry

Rodén Teuvo SL R Pohjanlahden Laivastokilta ry

Saramäki Aarno SL R I Ilmavoimien Kiltaliitto ry

4.6.2013 Jalovaara Osmo SL R I Ilmavoimien Kiltaliitto ry

Järvinen Eino SL R Maanpuolustuskiltojen liitto ry

Kajander Erkko SVR K Maanpuolustuskiltojen liitto ry

Rantala Esko SL Ar Autojoukkojen Tampereen Kilta ry

Suhonen Seppo SL R I Maanpuolustuskiltojen liitto ry

6.12.2013 Mikkonen Matti VR 3 Maanpuolustuskiltojen liitto ry

KILTA-ANSIOMITALI
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LIITE 5

Esimerkki MPKL:n toimintavuodesta (vuosi 2009)

Jäsenyhdistyksiä on avustettu yhdistystoimintaan liittyvissä asioissa, palkitsemistoiminnassa, 

palkitsemisvälineinen hankinnassa ja tarpeen mukaan on järjestetty valokopiopalvelua ja 

kokoustilojen käyttöpalvelua.

Liiton jäsenrekisteristä ja internetsivuista on vastannut järjestösihteeri Inga-Katriina Heinonen.

1.1. Puheenjohtaja Erkko Kajander ja toiminnanjohtaja Henry Siikander osallistuivat 

puolustusministerin uudenvuoden vastaanotolle.

13.1. Liittohallituksen jäsen Lars Eklund ja toiminnanjohtaja kävivät esittämässä liiton tervehdyksen 

Reserviläisurheiluliiton puheenjohtajan vaihtotilaisuudessa.

20.1. Liittohallituksen jäsen Pirkko Kvarnström ja toiminnanjohtaja kävivät esittämässä liiton 

tervehdyksen Reserviläisliiton puheenjohtajan vaihtotilaisuudessa.

3.2. Puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja osallistuivat pääesikunnan viestintävuoden 2009 avajaisiin.

3.2. Liittohallituksen 1. varapuheenjohtaja Pauli Mikkola osallistui pääesikunnan viestintävuoden 

avaukseen.

12.2. Liittohallituksen 1. varapuheenjohtaja osallistui Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen 

Tulevaisuus ja nykytila -seminaariin.

19.2. Liittohallituksen jäsen Heikki Jouppila kävi esittelemässä MPKL:a  Satakunnan Lennoston 

Killan tutustumis- ja vuosikokousmatkan yhteydessä Utin Jääkärirykmentissä.

20.2. Järjestösihteeri Inga-Katriina Heinonen osallistui STETE ry:n turvallisuus- ja 

puolustuspolitiikan selonteko 2009 -seminaariin Pikkuparlamentissa.
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5.3. Puheenjohtaja ja järjestösihteeri osallistuivat Kadettikunnan turvallisuus- ja puolustuspolitiikan 

selonteko 2009 -seminaariin Santahaminassa.

5.3. Liittohallituksen 1. varapuheenjohtaja osallistui Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen 

talousvaliokunnan kokoukseen.

20.3. Liittohallituksen 1. varapuheenjohtaja osallistui KRjR Vapaussodassa -näyttelyn avajaisiin ja 

kirjan julkaisuun Hevosurheilumuseossa Ypäjällä.

28.3. Liittohallituksen jäsen Heikki Jouppila kävi esittelemässä MPKL:a  Lapin Lennoston Killan 

vuosikokouksen yhteydessä Rovaniemellä.

4.4. Liittohallituksen jäsen Seppo Suhonen esitti liiton tervehdyksen Pääkaupunkiseudun 

Pioneerikillan 30-vuotisjuhlassa.

18.4. Liittohallituksen jäsen Matti Mikkonen edusti liittoa RESUL:n kevätkokouksessa Helsingissä.

19.4. Liittohallituksen jäsen Lars Eklund ja toiminnanjohtaja kävivät onnittelemassa Riihimäen 

Seudun Tykistökiltaa killan 45-vuotisjuhlissa Riihimäellä.

13.5. Liittohallituksen 1. varapuheenjohtaja osallistui Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen 

henkilöstö- ja luottamushenkilöseminaari hotelli Rantapuistossa Vuosaaressa Helsingissä.

16.5. Liittohallituksen 2. varapuheenjohtaja Heikki M. Nurmi esitti liiton tervehdyksen Porin 

Rykmentin -Porin Prikaatin Killan 50-vuotisjuhlassa.

28.5. Liittohallituksen jäsen Matti Mikkonen edusti liittoa MPK:n kevätkokouksessa Helsingissä.

3.6. Liittohallituksen 1. varapuheenjohtaja , toiminnanjohtaja ja järjestösihteeri kävivät 

onnittelemassa Karjalan Prikaatin Killan osasto Papulaa Katajanokan Kasinolla osaston täyttäessä 50

vuotta.

9.6. Järjestöneuvos Jarmo Merinen, toiminnanjohtaja ja Suomen Sotilas -lehden päätoimittaja Jaakko

Puuperä osallistuivat Kustannus Oy Suomen Miehen entisen toimitusjohtaja Toivo Lehmusvirran 

siunaustilaisuuteen.
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16.6. Liittohallituksen jäsen Lars Eklund, toiminnanjohtaja ja järjestösihteeri kävivät onnittelemassa 

liiton puheenjohtajaa Katajanokan Kasinolla hänen täyttäessään 60 vuotta.

18.8. Puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja kävivät pääesikunnassa neuvottelemassa 

maakuntajoukkokilloista.

19.8. Toiminnanjohtaja osallistui Veteraanikeräys 2009 neuvottelutilaisuuteen veteraanijärjestöjen 

tiloissa.

19.8. Toiminnanjohtaja osallistui Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen strategiaseminaariin 

Helsingissä.

31.8. Puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja kävivät luovuttamassa kilta-ansiomitalin 

puolustusministeriön viestintäjohtaja Jyrki Iivoselle.

4.9. Puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja kävivät luovuttamassa kilta-ansiomitalin filosofian maisteri 

Thomas Thesleffille.

7.9. Toiminnanjohtaja osallistui puolustusministeriössä järjestettyyn 

Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen jäsenjärjestöjen kokoukseen.

17.-18.9. Liittohallituksen jäsen Seppo Suhonen osallistui Vaasan Kiltapiiri ry:n järjestämille 

Pohjanmaan turvallisuuspäiville, jossa oli MPKL:n messuosasto. Hän esitti MPKL:n tervehdyksen 

Vaasan Kiltapiiri ry:n 15-vuotisjuhlassa.

17.10. Liittohallituksen 1. varapuheenjohtaja ja toiminnanjohtaja kävivät onnittelemassa Helsingin 

Laivastokiltaa killan 30-vuotisjuhlassa Suomenlinnassa.

14.11. Liittohallituksen jäsen Seppo Suhonen piti esitelmän MPKL:n toiminnasta Pohjanlahden 

Laivastokilta ry:n syyskokouksessa Haukiputaan Virpiniemessä.

26.11. Toiminnanjohtaja osallistui Sotiemme Veteraanit ry:n Marskin merkki -kampanjan tiedotus- 

ja avaustilaisuuteen Katajanokan kasinossa.
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27.11.  Liittohallituksen jäsen Seppo Suhonen esitti MPKL:n tervehdyksen ja onnittelut Pohjan 

Viestikilta ry:n 40-vuotisjuhlassa ja luovutti killalle MPKL:n pöytästandaarin.

28.11.  Liittohallituksen jäsen Seppo Suhonen esitti MPKL:n tervehdyksen Pioneeriaselajin Liitto 

ry:n syyskokouksessa.

14.12.  Toiminnanjohtaja osallistui Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen 16. vuosipäivän juhlaan.

24.12. Jouluaaton kunniavartiossa Hietaniemen sankariristillä ja Mannerheimin haudalla olivat 

kiltaveljet Timo Elolähde, Sääkilta, Robin Elfving, Helsingin Laivastokilta, Veli Hynninen, 

Uudenmaan Tykistökilta, Raimo Häyrinen, TK-Tiedotuskilta, Tapio Piha, Ratsumieskilta, Tapani 

Puska, Suomenlinnan Rannikkotykistökilta, Eino Rantala, Helikopterikilta, Ensio Sihvonen, 

Helsingin Laivastokilta ja Kai Masalin, Helsingin Laivastokilta. Vaihdonjohtajana toimi liiton 

puheenjohtaja Erkko Kajander.
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LIITE 6

MPKL:N JÄSENYHDISTYKSET JA KILTAPIIRIT 31.12.1994

21. Prikaatin Kilta ry

Autojoukkojen Helsingin Kilta ry

Autojoukkojen Kymenlaakson Kilta ry

Autojoukkojen Päijät-Hämeen Kilta ry

Etelä-Pohjanmaan Lottaperinne ry

Hakkapeliittayhdistys ry

Harakan Perinneyhdistys ry

Helsingin Ilmatorjuntarykmentin Kilta ry

Helsingin Rajamieskilta ry

Helsingin Suojeluskuntapiirin Perinnekilta ry

Huoltorykmentin Kilta ry

Hämeen Jääkärikilta ry

Ilmasotakoulun Kilta ry

Ilmavoimien Viestikilta ry

Itä-Uudenmaan Maanpuolustuskilta ry

JR 56/60 Kilta ry

JR 9 Kilta ry

Jääkäriprikaatin Kilta ry

Jääkäritykistön Kilta ry

Kaakkois-Suomen Rajamieskilta ry

Kaartin Kilta ry

Kainuun Prikaatin Kilta ry

Kainuun Rajavartioston Kilta ry

Karjalan Kaartin-Prikaatin Kilta ry

Karjalan Lennoston Kilta ry

Karjalan Poikien Kilta ry

Karjalan Tykistökilta ry

Kenttätykistön Pääkaupunkiseudun Kilta ry

Keski-Suomen Jääkärikilta ry

Keski-Suomen Pioneerikilta ry

Keski-Suomen Rajamieskilta ry

184



Keski-Suomen Tykistökilta ry

Kouvolan Sotilaspiirin Esikunnan Perinneyhdistys ry

Kouvolan Varuskuntasoittokunnan Kilta ry

Kymen Jääkäripataljoonan Kilta ry

Kymenlaakson Ilmakilta ry

Kyminlinnan Rannikkotykistökilta ry

Lahden Rajamieskilta ry

Lahden Seudun Tykistökilta ry

Lahden Sotilassoittajien Kilta ry

Laivaston Kilta ry

Lapin Ilmatorjuntakilta ry

Lapin Lennoston-Lentorykmentti 4:n Kilta ry

Lapin Rajavartioston Kilta ry

Laskuvarjojääkärikilta ry

Lentotekniikan Kilta ry

Länsi-Helsingin Maanpuolustus ry

Länsi-Uudenmaan Rajamieskilta ry

Lääkintäkilta ry

Merenkurkun Kilta ry

Merisotakoulun 20.Upseerikurssin Kilta ry

Miinanraivaajakilta ry

Mikkelin Seudun Kenttätykistökilta ry

Mittauspatteriston Kilta ry

Nylands Brigads Gille rf

Oravapatterin (1./Kevpsto 14) Kilta ry

Oulun SK- Ja Lotta Svärd -piirien Perinnekilta

Oulun Sotilaspiirin Perinneyhdistys ry

Panssarikilta ry

Pioneeriaselajin Liitto ry

Pirkanmaan Ilmatorjuntakilta ry

Pirkanmaan Jääkärikilta ry

Pirkanmaan Viestikilta ry

Pohjan Pioneerikilta ry

Pohjan Prikaatin Kilta ry

Pohjan Viestikilta ry

Pohjanmaan Maanpuolustuskilta ry
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Pohjois-Karjalan Prikaatin Kilta ry

Pohjois-Karjalan Rajamieskilta ry

Pohjois-Karjalan Tykistökilta ry

Pohjois-Suomen Tykkimieskilta ry

Porin Rykmentin-Prikaatin Kilta ry

Päijät-Hämeen Maanpuolustuskilta ry

Pääkaupunkiseudun Pioneerikilta ry

Rakuunakilta ry

Rannikkojääkärikilta ry

Rannikon Puolustajain Kilta ry

Ratsumieskilta ry

Ratsuväen Tuki ry

Reserviratsastajat ry

Riihimäen Seudun Tykistökilta ry

Saaristomeren Merivartioston Kilta ry

Salpausselän Ilmatorjuntakilta ry

Satakunnan Kenttätykistökilta ry

Satakunnan Lennoston Kilta ry

Savon Prikaatin Kilta ry

Seinäjoen Sotilaspiirin Kilta ry

Sotilasmusiikkikilta ry

Sotilaspoliisikilta ry

Suomenlinnan Rannikkotykistökilta ry

Sää- Ja Suojelukilta ry

Tampereen Seudun Rajamieskilta ry

Tampereen Seudun Tykistökilta ry

Tk-Tiedotuskilta ry

Topografikilta ry

Turun Rannikkotykistökilta ry

Turvakurssilaisten Kilta ry

Tutkamieskilta ry

Urheilujoukkojen Ja -Koulun Kilta ry

Uudenmaan Jääkäripataljoonan Kilta ry

Varsinais-Suomen Sotilaspoikien Perinnekilta

Viestikiltojen Liitto ry

Viestikoelaitoksen Kilta ry
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Kiltapiirit

Etelä-Karjalan Maanpuolustuskiltapiiri

Keski-Suomen kiltapiiri

Karjalan Poikien Kilta ry 

Kymenlaakson kiltapiiri

Lounais-Suomen kiltapiiri ry

Pirkanmaan kiltapiiri

Pohjois-Pohjanmaan kiltapiiri

Pohjois-Savon kiltapiiri

Päijät-Hämeen kiltapiiri

Satakunnan kiltapiiri

Seinäjoen Sotilaspiirin Kilta ry

Uudenmaan kiltapiiri ry

Vaasan kiltapiiri ry - Vasa gillesdistrikt rf
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21. Prikaatin Perinneyhdistys ry

Autojoukkojen Helsingin Kilta ry

Autojoukkojen Tampereen Kilta ry

Autojoukkokiltojen liitto ry

Etelä-Pohjanmaan Tykistökilta ry

Hakkapeliittayhdistys ry

Helsingin Laivastokilta ry

Helsingin Maanpuolustuskilta ry

Helsingin Miinanraivaajakilta ry

Helsingin Sotilaspoliisikilta ry

Hämeen Jääkärikilta ry

Ilmavoimien Kiltaliitto ry

Ilmavoimien Soittokunnan tukiyhdistys ry

Itä-Uudenmaan Maanpuolustuskilta ry

Jalkaväkirykmentti 35:n Kilta ry

JR 56/60 Kilta ry

Jääkäritykistön Kilta ry
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Kaakkois-Suomen Viestikilta ry

Kaartin Jääkärirykmentin Kilta ry

Kaartin Kilta ry

Kainuun Prikaatin Kilta ry

Kankaanpään seudun Tykistökilta ry

Karjalan Poikien Kilta ry (oto kiltapiiri)

Karjalan Prikaatin Kilta ry

Koeampumakilta ry

Kuopion Asevarikon Kilta ry

Kymen Jääkäripataljoonan Kilta ry

Kymen Viestikilta ry

Kymenlaakson Rannikonpuolustajainkilta ry

Lahden Seudun Tykistökilta ry

Laivaston Kilta ry

Laivaston Sukeltajakilta ry

Lieksan Rajakilta ry

Lääkintäkilta ry

Merenkurkun Kilta ry

Metsäleijonakilta ry

Miinanraivaajakilta ry

Mittamies- ja Topografikilta ry

Osasto Lauri Törni Perinnekilta ry

Oulun Sotilaspoliisikilta ry

Pioneeriaselajin Liitto ry

Pirkanmaan Jääkärikilta ry

Pirkanmaan Meripuolustuskilta ry

Pirkanmaan Viestikilta ry

Pohjan Prikaatin Kilta ry

Pohjan Viestikilta ry

Pohjanlahden Laivastokilta ry

Pohjois-Karjalan Prikaatin Kilta ry

Pohjois-Pohjanmaan Maakuntajoukkojen Kilta ry

Pohjois-Suomen Tykkimieskilta ry

Porin Prikaatin Kilta ry

PST-Panssarintorjuntakilta ry

Päijät-Hämeen maanpuolustuskilta ry
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Rakuunakilta ry

Rannikkojääkärikilta ry

Rannikkoupseeriyhdistys ry

Rannikon Puolustajain Kilta ry

Ratsumieskilta ry

Reserviratsastajat ry

Riihimäen seudun Tykistökilta ry

Rukajärven suunnan historiayhdistys ry

Saaristomeren Merivartioston Kilta ry

Seinäjoen Sotilaspiirin Kilta ry (oto kiltapiiri)

Selkämeren Rannikkokilta ry

Sotilasmusiikkikilta ry

Sotilaspoliisieskadroona Lahden Kilta ry

Suomenlahden merivartiokilta ry

Suomenlinnan Rannikkotykistökilta ry

Sääkilta ry

Tampereen Seudun Tykistökilta ry

TK-Tiedotuskilta ry

Turun Rannikkotykistökilta ry

Turvakurssin Kilta ry

Tutkamieskilta ry

Tykistöprikaatin Kilta ry

Uudenmaan Viestikilta ry

Vaasan Sotilaspoliisikilta ry

Varmistin ry

Varsinais-Suomen kiltasisaret ry

Varsinais-Suomen Reserviläisampujien Kilta ry

Österbottens försvarsgille-Pohjanmaan maanpuolustuskilta rf

Kiltapiirit

Etelä-Hämeen kiltapiiri

Etelä-Karjalan kiltapiiri ry

Etelä-Suomen kiltapiiri ry - Södra Finlands gillesdistrikt rf

Keski-Suomen kiltapiiri

Kymenlaakson kiltapiiri ry

Pirkanmaan kiltapiiri ry
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Pohjois-Suomen kiltapiiri ry

Päijät-Hämeen kiltapiiri ry

Satakunnan kiltapiiri ry

Vaasan kiltapiiri ry - Vasa gillesdistrikt rf

Varsinais-Suomen kiltapiiri ry
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