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TOIMINTAKALENTERI 
 
Vallitsevan koronavirus�lanteen vuoksi päivitämme toimintakalenterin vasta sen jälkeen, kun rajoi-
tukset on pure)u. 
 
 
 
 
HUOM! Lukemalla tämän �edo)een pysyt ajantasalla liiton tapahtumista ja tärkeistä päivämääristä. 
Tiedote ilmestyy sähköisenä eikä sitä pos�teta kirjepos�na. 



1. Lippujuhlapäivä 4.6.2020 

 
Lii�ohallitus oli kokouksessaan pää�änyt e�ei perinteistä 4.6. lippujuhlapäivän buffe�laisuu�a järjestetä vallitsevan koronavi-

rusepidemian takia. Lippupäivän juhlallisuudet olivat mm. Ilmavoimien ylilentonäytöksiä, poikkeusolojen ohjeistusten mukaisia ta-

pahtumia pienellä mi�akaavalla aiempiin verra�una. 

 

2. Liittokokous 
 

MAANPUOLUSTUSKILTOJEN LIITTO RY:N LIITTOKOKOUS 13.6.2020 
13.6.2020 klo 12.00, Ravintola Bo�a, Helsinki. 
Kiltojen edustajia oli paikalla yhteensä 21 ja heillä oli yhteensä 41 valtakirjaa. Koronapandemian takia etäyhteydellä kokoukseen 

osallistui 10 kiltaa. Käyte�ävissä ollut kokonaisäänimäärä oli 65.  

 

Liiton 1. varapuheenjohtajan valinta 

Urpo Karjalainen (Ratsumieskilta ry) vali�in liiton 1. varapuheenjohtajaksi kaudeksi 2021-2022. Karjalainen on tällä hetkellä liiton 

2. varapuheenjohtaja. Karjalainen on ollut lii�ohallituksen jäsen vuodesta 2017. 

 

Lii)ovaltuuston puheenjohtajan valinta 

Toimitusjohtaja Pauli Mikkola (Ratsumieskilta ry, Rakuunakilta ry) vali�in lii�ovaltuuston puheenjohtajaksi kaudeksi 06/2020-

04/2022. Hänellä on pitkä kokemus liiton johdossa työskentelystä. Mikkola on ollut lii�ohallituksen jäsen vuodesta 1998, 1. vara-

puheenjohtaja 2005-2011 ja liiton puheenjohtaja 2012-2018. 

 

Lii)ovaltuuston jäsenet kaudeksi 06/2020 – 04/2022. 
Vaalivaliokunnan jäsen Seppo Suhonen esi�eli vaalivaliokunnan ehdotuksen. Ehdokkaita oli 13 ja erovuoroisten 7lalle vali�in 11 

henkilöä. Suorite�in äänestys, jossa jokainen kokousedustaja sai kirjoi�aa äänestyslappuun 0 - 11 nimeä. Etäyhteydellä olevat lä-

he�vät nimet sähköpos7lla liiton toimiston sähköpos7osoi�eeseen.  

 

Äänestyksen tuloksena lii)ovaltuustoon vali-in seuraavat henkilöt: 
Ahokas Kari   Pohjan Jääkärikilta ry 

Eklund Lars   Suomenlahden Laivastokilta ry 

Ha�ula Aimo  Pohjois-Karjalan Pioneerikilta ry 

Holmberg Mårten Merenkurkun Kilta ry 

Huopainen Osmo  Kuopion Asevarikon Kilta ry 

Juslin Jan-Erik  Historiskaföreningen Stella Polaris rf - Historiallisyhdistys Stella Polaris ry 

Lai7nen Veronica  Turvakurssin Kilta ry 

Mikkonen Paavo  Karjalan Prikaa7n Kilta ry 

Pollari Sami  Pohjan Pioneerikilta ry 

Sainio Jussi  Ratsumieskilta ry 

Sän� Mikko  Seinäjoen So7laspiirin Kilta ry 

 

Lii)ovaltuuston kokoonpano 06/2020 – 04/2021 
Mikkola Pauli  Ratsumieskilta ry 

Ahokas Kari  Pohjan Jääkärikilta ry 

Danska Harri  Karjalan Prikaa7n Kilta ry 

Eklund Lars  Suomenlahden Laivastokilta ry 

Ha�ula Aimo  Pioneeriaselajin Lii�o ry 

Holma Sirpa  Suomenlinnan Rannikkotykistökilta ry 

Holmberg Mårten Merenkurkun Kilta ry 

Huopainen Osmo  Kuopion Asevarikon Kilta ry 

Juslin Jan-Erik  Historiska föreningen Stella Polaris rf-HSP ry 

Kalinainen Janne  Pohjan Pioneerikilta ry 

Kaskeala Ma�  Rannikkojääkärikilta ry 

Kaskelo Mikael  Saaristomeren Merivar7okilta ry 

Keiholeh7 Esko  Satakunnan kiltapiiri ry 

Kivimäki Jukka  Uudenmaan Vies7kilta ry 

Koukku Timo  Vaasan kiltapiiri ry 



Lai7nen Veronica  Turvakurssin Kilta ry 

Maljanen Jari  Pohjois-Suomen kiltapiiri ry 

Ma�la Veikko  Pohjois-Suomen Tykkimieskilta ry 

Mikkonen Ma�  Kymenlaakson kiltapiiri ry 

Mikkonen Paavo  Karjalan Prikaa7n Kilta ry 

Norismaa Harri  Karjalan Poikien Kilta ry 

Nummijoki Markku Porin prikaa7n kilta ry 

Pollari Sami  Pohjan Pioneerikilta ry 

Ru7 Jarmo  Etelä-Karjalan kiltapiiri ry 

Saarela Juhani  Pirkanmaan kiltapiiri ry 

Sainio Jussi  Ratsumieskilta ry 

Salo Raimo  PST-Panssarintorjuntakilta ry 

Simpanen Esa  Päijät-Hämeen kiltapiiri ry 

Sän� Mikko  Seinäjoen So7laspiirin Kilta ry 

Toivonen Veikko  Etelä-Suomen kiltapiiri ry 

 
Vaalivaliokunnan varsinaisiksi jäseniksi kaudeksi 04/2020 – 04/2022 vali-in: 
Timo Koukku  Merenkurkun Kilta ry 

Juhani Saarela  Pirkanmaan Jääkärikilta ry 

Esa Simpanen  Korian Pioneerikilta ry 

Seppo Suhonen  Pohjan Pioneerikilta ry 

 

Varajäseneksi vali�in Veikko Toivonen, Turvakurssin Kilta ry. 

 

Vaalivaliokunnan kokoonpano 06/2020 - 04/2021: 

Jäsen Koukku Timo  Merenkurkun Kilta ry 

Jäsen Mikkonen Ma�  Karjalan Prikaa7n Kilta ry 

Jäsen Suhonen Seppo  Pohjan Pioneerikilta ry 

Jäsen Holma Sirpa  Suomenlinnan Rannikkotykistökilta ry 

Jäsen Saarela Juhani  Pirkanmaan Kiltapiiri ry 

Jäsen Eklund Lars  Suomenlahden Laivastokilta ry 

Jäsen Simpanen Esa  Päijät-Hämeen Kiltapiiri ry 

Varajäsen Mikkonen Paavo Karjalan Prikaa7n Kilta ry 

Varajäsen Toivonen Veikko Turvakurssin Kilta ry 

 

Liiton puheenjohtaja suori� palkitsemiset. Lii�okokouksessa palki�in seuraavat  killat ja henkilöt: 

 

Vuoden Kilta 2020:   Pohjois-Pohjanmaan Ilmatorjuntakilta ry 

1. kunniamaininta:   Pirkka-Hämeen Pioneerikilta ry 

2. kunniamaininta:   Korian Pioneerikilta ry 

Vuoden Kiltalainen 2020:  Kari Janhunen, Lentosotakoulun Kilta ry 

 

3. Kiltojen aktiivinen www-sivujen käyttöönotto ja esittely sosiaalisessa mediassa 
Kiltojen ak�ivinen  www-sivujen– ja sosiaalisen median käy)ö työkaluina 

 

Median eri kanavien käy�ööno�o ak7ivises7 on erityisen tärkeää tämän kevään poikkeusoloissa.  

Osa killoista ylläpitää MPKL:n verkkosivujen kau�a omia ne�sivuja kiite�ävän ak7ivises7. Samoin kiltojen omat sosiaalisen medi-

an kanavat on osalla jo ru7ininomaisessa käytössä. Kanavien käy�ö au�aa sekä itse kiltojen, e�ä liiton tunne�uuden esiin nosta-

mista eri�äin hyvin, etenkin arjen 7edo�amisessa.  Me kaikki teemme tässä toisia tukevaa mediatyötä. 

Suurin osa reserviläisjärjestöistä kamppailee uusien jäsenien hankkimisen ja ak7ivisen toiminnan ylläpidon  kanssa.  

 

Lii�ona haluamme paino�aa ja muistu�aa  näiden kanavien vieläkin ak7ivisempaa käy�ööno�oa tulevaisuudessa. Toivomme, 

e�ä tämä teema otetaan osaksi kiltojen toimintastrategiaa ja tulevaisuuden suunni�elua. 

MPKL on toteu�amassa kiltalaisille koulutusta lähitulevaisuuteen vies7nnästä ja eri alustojen hallinnasta, sekä vinkit miten toimia 

alan e7ke7n mukaises7. Linkki koulutusmateriaaliin tullaan julkaisemaan MPKL:n omilla verkkosivuilla. Tästä julkaistaan lisä7etoa 



myöhempänä ajankohtana. 

Tarvi)aessa vies�nnän konsultaa�ota saa toimisto– ja vies�ntäsihteeriltä.  
 

Jatkossa MPKL tulee julkaisemaan kilta7edo�eet verkkosivuston lisäksi Facebookissa. Tätä kau�a julkaisut on hyvin jae�avissa  ja 

käyte�ävissä kiltalaisten omille media-alustoille. Kiltojen eri vuosijuhlapäiviä tullaan myös mainostamaan ak7ivisemmin mm. some

-kanavilla. Tämän vuoden poikkeusoloaikana monipuolinen 7edon jakaminen ja tapahtumien järjestäminen (joko virtuaalises7 tai 

koronaohjeiden mukaan) on erityisen tärkeää, kun ihmiskontak7en määrä on vähentynyt kaikilla. Mediakanavien jatkuva käy�ö 

tukee  

Toivomme, e)ä killat lähe)äisivät kesällä omia tapahtumia, vuosijuhlatapahtumia, �edo)eita, ajankohtaisia  käsiteltäviä asioi-
ta tai teemoja toimistolle (maanpuolustaja@mpkl.fi). Näitäkin tullaan jatkossa julkaisemaan liiton eri sosiaalisten kanavien 

kau�a.  

Otamme myös mielellämme vastaan esi�elymateriaalia killoista. Killat voivat tehdä kuvausmateriaalin valitsemallaan kalustolla 

(kamera, älypuhelin, table�, GoPro), jotka editoidaan toimistolla ja julkaistaan eri mediakanavissa. 

Samoin blogikirjoituksia ja kertomuksia kerätään edelleen. 
 

Lisä7etoja saa sähköpos7tse: maanpuolustaja@mpkl.fi , mpkltoimisto@mpkl.fi 

 

4. Tilaisuuksien etiketti ja pöytäkirjaohjeet 
 
Kokouksen valmistelu 

Kokouksen huolellinen valmistelu on tärkeää yhteisten asioiden ajamiseksi, omien tavoi�eiden saavu�amiseksi sekä päätösten te-

kemiseksi. Valmisteluun kuuluu, e�ä koko kokousprosessi ajatellaan ennalta kaikkine vaiheineen (valmistelu, itse kokous7lanne ja 

mahdolliset tarjoilut, henkilömäärät, ruoka-allergiat sekä jälkihoito). 

 

Ennakkovalmistautuminen on väl�ämätöntä 7laisuuden vaiva�oman sujumisen vuoksi.  

Tässä osallistujien vastuulla on määräaikaan mennessä �laisuuteen ilmoi)autuminen, asiakirjojen toimi)aminen tai muu �lai-
suu)a koskevan �edon jakaminen. Hyvän tavan mukaista ei ole hoitaa tarvi)avia asioita kokouspäivänä! 
 
Valmistautuminen on erityises7 järjestäjälle tarpeen, ja mahdollises7 sidosryhmille (kokouspaikka, tarjoiluista vastaava yritys, tek-

niikan amma�laiset ym.). Ennakolta valmistautuminen ja muu valmistelu edistävät 7laisuuden tehokasta ja kaikille sujuvaa kä-

si�elyä. Ennalta asioihin perehtyminen taas au�aa jokaista osallistujaa puheenvuorojen pitämisessä, seuraamisessa ja kirjaamises-

sa. 

Kokoukseen osallistuvan valmistautumiseen kuuluvat seuraavat seikat: jokainen osallistuja tutustuu  
esityslistaan etukäteen, mikäli se on toimite�u kokouskutsun yhteydessä ennalta. Osallistujat perehtyvät tarvi�aessa ennal-

ta kokoustekniikkaan niin, e�ä osaavat tehokkaas7 ja tarkoituksenmukaises7 toimia varsinaisessa kokous7lanteessa erityises7 

etäyhteyksien kau�a. 

 

Pöytäkirjan sisältö 
Laissa ei säädetä pöytäkirjan sisällöstä. Hallintosäännössä annetaan tarpeelliset määräykset pöytäkirjan laa7misesta, allekirjoi�a-

misesta ja tarkastamisesta. 

 

1. Kirjoita pöytäkirja siten, e�ä ulkopuolinen ymmärtää sen 

 

Hallituksen pöytäkirja on ennen kaikkea todistusasiakirja siitä, mitä hallitus on pää�änyt ja millä perusteilla. Pöytäkirjat tulisikin 

laa7a siten, e�ä pöytäkirjaa lukemalla päätöksenteon kulun ymmärtää myös sellainen henkilö, joka ei ole ollut kokouksessa läsnä 

– ja joka lukee pöytäkirjaa mahdollises7 vuosien päästä.  

 

2. Ketkä olivat paikalla? Entä oliko joku jäsenistä esteellinen jonkun asiakohdan osalta? 

 

Pöytäkirjaan tulee kirjata paikalla olleet hallituksen jäsenet. Jos joku hallituksen jäsenistä saapuu myöhässä tai poistuu kesken ko-

kouksen, tulisi pöytäkirjaan kirjata, missä kohtaa kokousta tämä tapahtui. Jos hallitus on käy�änyt päätöksenteossa avukseen asi-

antun7jaa, myös tämä tulisi kirjata pöytäkirjaan.   

 

3. Päätökset ja tehtävät esiin 

 

Pöytäkirjasta tulee ilmetä selkeäs7 se, mikä lopullinen päätös asiassa oli – mikäli asiassa teh7in päätös.  

Toisaalta, jos päätöstä ei vielä tehty, vaan esimerkiksi siirre�in käsiteltäväksi seuraavaan kokoukseen, tulee senkin ilmetä pöytä-

kirjasta. Päätökset tulisi kirjoi�aa itse pöytäkirjaan, ei sen lii�eisiin; toki lii�eeseen voidaan päätöksessä viitata.  



  

4. Mihin päätös perustuu? 

 

Pöytäkirjan voi laa7a siten, e�ä siihen kirjataan vain lopulliset tehdyt päätökset. Suositeltavampaa kuitenkin on, e�ä päätöksiin 

kirjataan selkeäs7 sen perustelut ja taustat. 

Kaikkea hallituksessa käytyä keskustelua ei ole tarpeen kirjata pöytäkirjoihin – mu�a esimerkiksi kaikki käsitellyt vaihtoehdot on 

hyvä kirjata lopullisen päätöksen lisäksi.   

 

 

5. Numeroin7, allekirjoitukset ja lii�eet 

 

Hallituksen pöytäkirjat kanna�aa laa7a ja hyväksyä mahdollisimman pian kokouksen jälkeen. Pöytäkirjat tulee numeroida juokse-

vas7 eli siten, e�ä jälkikäteen voidaan luote�avalla tavalla todeta pöytäkirjojen järjestys ja kokousten lukumäärä. Pöytäkirjan tar-

kastamisella on tärkeä oikeusvaikutus. Päätöksen katsotaan syntyneen vasta sitä koskevan pöytäkirjan tarkastamisella. Lähtökoh-

taises7 päätöksen täytäntöönpanon edellytys on, e�ä pöytäkirja on tarkaste�u. 

Kun pöytäkirja on saatu laadi�ua, tulee se tarkastaa ja allekirjoi�aa. Pöytäkirjan allekirjoi�aa puheenjohtaja, ja yleensä lisäksi toi-

nen hallituksen jäsen tai nimetyt pöytäkirjan tarkastajat. Pöytäkirja on mahdollista allekirjoi�aa ja tarkastaa sähköises7 jos hallitus 

on tämän mahdollistanut. Jos hallitukseen kuuluu vain muutamia jäseniä, on suositeltavaa o�aa pöytäkirjaan kaikkien jäsenten al-

lekirjoitukset, jolloin pöytäkirjan sisällön suhteen ei jää jälkikäteen epäselvyyksiä.  

Pöytäkirjan lii�eeksi tulisi o�aa ainakin merki�ävien päätösten osalta kaikki tarvi�avat materiaalit. Lii�eiden tarkoituksena on an-

taa tukea sille, e�ä hallitus on toiminut asiassa huolella, käynyt läpi keskeiset vaihtoehdot ja tehnyt harkitun päätöksen.  

6. Pöytäkirjojen säily�äminen luote�avalla tavalla 

 

Sääntömääräisten kokousten pöytäkirjat on aina arkistoitava. Tämän helpo�amiseksi pöytäkirjat, samoin kuin muutkin kokous-

asiakirjat, voidaan numeroida.  

 

5. Taloudellinen tuki killoille  
 
Lii�o jakaa killoille toiminta-apurahoja anomusten perusteella. Edellytyksenä on, e�ä toimintalomake on lähete�y toimistolle. 

Vuonna 2019 lii�o on jakanut apurahoja killoille noin 20.000 €. Lii�o tukee myös kiltapiirejä taloudellises7.  

Liiton sää7ö Maanpuolustuskiltojen sää�ö tukee myös taloudellises7 kiltojen toimintaa jakamalla toiminta-apurahoja ja tunnus-

tuspalkintoja liiton ehdotusten mukaises7. Sää7ö jakoi liiton ehdotuksesta 7.000 € v. 2019. Lisä7etoja: toiminnanjohtaja@mpkl.fi 

 

6. MPKL:n 30-vuotishistoriikin tilaus 
 

Sähköisen linkin Maanpuolustuskiltojen lii�o ry:n 30-vuo7seen historiikkiin (pdf) saa lähe�ämällä pyynnön sähköpos7in:   

mpkltoimisto@mpkl.fi  

Historiikista on saatavilla perinteistä kirjaversiota vain pieni, rajoite�u määrä. Sitä voi 7edustella toiminnanjohtajalta: 

toiminnanjohtaja@mpkl.fi. 

 

7. MPKL:n Ai-mobiilijäsenedut  

 
AI-bonuskor7n  virhe7la on saatu maaliskuun lopulla korja�ua. Voimassaoloaika saa�aa vielä osalla näkyä  

virheellisenä, mu�a 7eto päivi�yy korteille viiveellä ilman jäseneltä vaadi�avia toimenpiteitä. 

Epäselvissä 7lanteissa tai jos haluat kor7n, laita vies7ä: mpkltoimisto@mpkl.fi 

AI-bonuskor7n jäsenedut vuodelle 2020: 

-Hakasalmen Huvila-museon sisäänpääsymaksusta  2 € ajalla 2.3-31.8.2020 
-Kino Tapiolan elokuvatea�erin peruslipun hinnasta 2 € vuoden 2020 ajan 
-Taivallahden kesätea�erin peruslipun hinnasta  2 € kesänäytösten ajan 
- Mil-Safarit Oy antaa 10€ alennuksen / per safariryhmä jäsenen ollessa mukana. Lisä7etoja panssarivaunu– ym. 

ajopaketeista löytyy verkkosivulta; www.milsafarit.com 

Aiemmat, edelleen voimassa olevat etuudet ovat: 

-Kiltojen jäsenet voivat 7lata Suomen So7las-lehden jäsenetuhintaan 

-Kiltojen jäsenillä on mahdollisuus 7lata Reserviläinen-leh7 jäsenetuhintaan 8 nroa/vuosi., maksamalla ylimääräisenä jäsenmak-

sun yhteydessä maksulomakkeessa mainitun summan 

-Reserviläisliiton ampumavakuutus hintaan 25 €/vuosi 

Etuuksia ak7voidaan lisää pitkin vuo�a ja niistä ilmoitetaan 7edo�eissa ja sosiaalisessa mediassa.  

Tilaa itsellesi tai anna lahjaksi ansiokkaasta, vapaehtoisesta maanpuolustustyöstä kiltasi jäsenelle liiton tuo�eita.  



 

8. Liiton toimiston aukiolo kesällä 
 

Toimisto on sulje�u heinäkuussa.   

Toimisto– ja vies7ntäsihteeri päivystää some-uu7sia ja on näiden kanavien kau�a tavoite�avissa. 

 

Toivotamme kaikille kiltalaisille turvallista ja terveellistä kesää! 
 
Anu Varjonen 

Toimisto- ja vies7ntäsihteeri 

P. 040 554 8805 

mpkltoimisto@mpkl.fi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Jäsentarvikkeita voit 7lata suoraan MPKL:n toimistosta lähe�ämällä sähköpos7a osoi�eeseen mpkltoimisto@mpkl.fi 

Tila�aessa on maini�ava nimi, täydellinen osoite sekä puhelinnumero ja mielellään myös sähköpos7osoite, jolloin voimme lä-

he�ää laskun sähköpos7lla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 


