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FINLANDSFINLANDSFINLANDSSVENSK SVENSK SVENSK 
FÖRSVARSFÖRSVARSFÖRSVARSDAGDAGDAG

ordnas lördagen den 21 januari 2017 på 
Försvarshögskolan på Sandhamn i Helsingfors. 

Den femte fi nlandssvenska försvarsdagen ordnas som en informativ 
dag, där information ges om det fi nländska försvaret och dess 

utveckling i Finland. Dagen riktar även ljuskäglan mot satsningarna 
och utvecklingen av försvaret i Sverige. Dagen behandlar det aktuella 

säkerhetspolitiska läget i form av en paneldebatt.  

Bildmaterial: Försvarsmakten

ANMÄLAN OM DELTAGANDE

Anmälan sker denna gång via MPKs system www.mpk.fi . Om du inte tidigare 
registrerat dig, bör du göra det först. 

Kursens namn: Finlandssvensk försvarsdag.

Anmälning till försvarsdagen sker med hjälp av Försvarsutbildningsföreningens 
system på adressen www.mpk.fi . Om du inte är registrerad i MPK:s system sedan 
tidigare, tryck på ”kirjaudu” i rutan uppe till vänster och därefter ”Luo tunnukset”. 
Fyll därefter i uppgifterna och avsluta med ”tallenna tiedot”. Tryck på ”Ilmoittaudu, 
koulutuskalenteri” nere till vänster. Skriv kursens namn ”Finlandssvensk försvarsdag” 
i sökfältet högst upp. Välj kursen och tryck på ”ilmoittaudu” följ direktiven. Avsluta 
med att trycka på ”Godkänn registreringen”. Du ombeds att svara på några frågor 

angående transporter och måltider i samband med anmälningen. Om du redan 
tidigare registrerat dig tryck på ”Ilmoittaudu koulutukseen” och logga in med din 

användarkod och ditt lösenord. 

Anmäl dig nu, sista anmälningsdag och betalningsdag är 13.1.2017. Utländska 
medborgare bör anmäla sig senast 30.12.2016 och meddela sitt passnummer i sam-
band med den förfrågan som föregår anmälningen. Kursavgiften (70€, under 35 år: 
35€) betalas vid anmälan till Svensk utveckling r.f:s konto FI 0540551020262857. 
Deltagande värnpliktiga beviljas ett ersättande reservövningsdygn. Anmälningarna 

beaktas i den ordning de inkommer. Antalet platser är begränsat. Frågor om 
anmälan kan riktas till Henrik Nystén (henrik.nysten@mpk.fi , tel: 0401832328). 



Lunch på garnisonsrestaurang Ignatius

Försvarsdagen öppnas i Sandhamnshusets auditorium 
med musik av Gardets musikkår
 
Välkomstord och arrangörernas hälsning
Carl-Johan Hindsberg, utvecklingsdirektör,
Ordförande för Försvarsdagsarbetsgruppen 
 
Hur stark är påtryckningen och informationspåverkan 
riktad mot Finland?
Max Arhippainen, kommunikationsdirektör vid 
Försvarsministeriet
Försvarsmakten idag och imorgon. Försvarsmaktens 
utveckling, satsningar och internationellt samarbete.
Kari Takanen, viceamiral, huvudstabens chef

Kaffepaus  

Ett starkare svenskt försvar
Dennis Gyllensporre, generallöjtnant, 
chefen för ledningsstaben vid Högkvarteret
 
Utmaningen att komma tillbaka - om Sveriges väg i orostid
Patrik Oksanen, ledarskribent och försvarspolitisk debattör
 
Hur bemöta den ryska utmaningen?
Paneldebatt med ambassadör Hannu Himanen, kapten 
Oscar Lassenius, Försvarshögskolan, verkställande direktör 
Pekka Lundmark, Fortum och ledarskribenten 
Patrik Oksanen. Debattens moderator är redaktören 
Yrsa Grűne. 

Försvarsdagens middag, Garnisonsrestaurang Ignatius
Premieringar. Underhållande program. 
Klädsel: mörk kostym/uniform med ordnar (endast offi ciella) 

Bussarna startar hemåt.  

Kl. 11.00

Kl. 12.00

Kl. 14

Kl. 18.00

Kl. 22.00

FÖRSVARSDAGENS PROGRAM 21.1.2017 



Arrangörerna rekommenderar bussarna för alla deltagare.

Buss 1 Österbotten: start Jakobstad ABC kl. 04, Vasa resecentrum kl. 05.15, 
 vidare mot Sandhamn 
Buss 2  Åbo busstation pf.9, start kl.08.30 
Buss 3  Västra Nyland, start Ekenäs kl. 09.00, Karis busstation, Ingå vsk,   
 Pickala, Obbnäs vsk, Mannerheims ryttarstaty, Sandhamn  
Buss 4  Helsingfors, start kl. 10.15 Mannerheims ryttarstaty-Sandhamn
Buss 5  Östra Nyland, start Lovisa kl. 09.30, Borgå turisthållpl. Kl. 10.00 
 och vidare mot Sandhamn

Bussväblarna ger närmare information om rutter och tider.
Bussväbel Österbotten 0400-367862, Åbo 050-3684868,
Västra Nyland 050-4678502, Helsingfors 0400-421002, 
Östra Nyland 040-5671096

Försvarsdagens arrangörer:
Svensk utveckling r.f.

Förvarsutbildningsföreningen – Maanpuolustuskoulutusyhdistys MPK
Nylands Brigads Gille r.f.

Marinreserven r.f. – Sininen reservi r.y.
Finlands Atlantsällskap – Suomen Atlanttiseura

Finlands Reservoffi cersförbund - Suomen Reserviupseeriliitto
Svenska Bildningsförbundet r.f.

SVENSKA 
BILDNINGSFÖRBUNDET
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F Ö R E N I N G E N

ANNEGATAN 12 A 15, FIN-00120 HELSINGFORS     www.svenskutveckling.fi
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BUSSTRANSPORTERNA TILL OCH FRÅN FÖRSVARSDAGEN


