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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. Kesän terveiset ja  koronan vaikutus toimintaamme 

 
Lomakausi  on ohi ja arkeen palaaminen on käynnistynyt . 

Toivo�avas� kiltalaiset ovat saaneet nau�a tau��lanteesta huolima�a Suomen kesästä ja tapahtumista.  

 

Lii�omme oli yhteistyössä RESUL:n järjestämässä neljän päivän etämarssitapahtumassa, joka sivusi menete�yä Hollannin  

Nijmegen-marssia.  Kiitos  osallistumisesta etämarssiin hyvähenkisen tapahtuman aikaansaamiseksi!  

Toimistosta sihteeri hoi� osuuden itse Raa�een�ellä, kunnioi�aen samalla sotahistoriaamme. Tästä matkasta voi lukea lisää tule-

vassa syksyn Maanpuolustaja-lehdessä. 

 

Vallitsevien koronaohjeistusten lisätoimena  toimiston henkilökunta jatkaa osi�aista etätyön tekemistä. Loppuvuoden ajan työs-

kentelemme osi�ain etänä, mu�a meidät tavoi�aa puhelimitse ja sähköpos�lla. Emme suosi�ele vierailuja toimistolle ennen kuin 

korona�lanne on saatu laajemmin hallintaan. Tiedotamme muutoksista �edo�eissa ja sähköpos�tse. Lii�ohallitus on peruu�anut 

pohjoismaisen johtaja tapaamisen, jonka pi� olla Hämeenlinnassa 30.9.-2.10.  

 

Ensi maanantaista eli 17.8. alkaen Döbelninkadun neuvo�eluhuoneet rajataan vain henkilökunnan vetämiä kokouksia varten ja 

niissä hyödynnetään laajas� etäosallistumista. Kokousten suositeltu enimmäisosallistujamäärä neuvo�eluhuoneissa on viisi henki-

löä. Kerroskei�öiden käy�ö on vara�u vain henkilökunnalle. 

 Auditoriossa kokousten enimmäisosallistujamääräsuositus on 20 henkilöä. Auditoriossa kokouksia voivat vetää henkilökunnan li-

säksi myös iltakäy�äjät ja yhteistyökumppanit. 

 Neuvo�eluhuoneiden ja auditorion kokoustarjoiluissa korostetaan hygienian merkitystä ja tarjoiluja suositellaan väl�ämään. Pal-

katun henkilökunnan työ�lat säilyvät ja kaikkia kannustetaan etätyöhön. Sairaana ei saa tulla töihin. 

 

2. Liittovaltuuston kokous 14.11.2020 ja maanpuolustusjuhla 15.11. Tampereella sekä Turpo-

seminaari 2021 

 
Lii�ovaltuuston kokous järjestetään  lauantaina 14.11.2020  ja maanpuolustajajuhla sunnuntaina 15.11.2020 (mikäli rajoitukset 

sallivat) Tampereella. Kokoukseen järjestetään myös etäyhteys. Lii�ovaltuuston jäsenet saavat erillisen kutsun kokoukseen. 

 

Lii�ovaltuusto valitsee lii�ohallituksen jäsenet erovuoroisten �lalle vuosiksi 2021-2022, sekä hyväksyy toimintasuunnitelman ja 

talousarvion vuodelle 2021.  

 

Vuoden 2021 Turvallisuuspoli�ikan seminaari  on suunniteltu pide�äväksi normaalis� ensi vuoden alussa 6.2.2021,  mikäli korona-

�lanne sallii. 

 

Mahdollisista koronan aiheu(amista muutoksista �laisuuksien toteutumiseksi ilmoitamme syksyn aikana.  

 

3. Kiltojen aktiivinen www-sivujen käyttöönotto ja esittely sosiaalisessa mediassa 

 
Uusi jäsenhakemuslinkki löytyy nyt MPKL:n verkkosivuilta 

 

Suurin osa reserviläisjärjestöistä kamppailee uusien jäsenien hankkimisen ja ak�ivisen toiminnan ylläpidon  kanssa.  

Nyt helpotetaan jäsenyyden hakemisprosessia avaamalla linkki hakulomakkeeseen MPKL:n verkkosivuille. Ilmoitamme, kun haku-

lomake on ote�u käy�öön. 

Lomake välitetään jatkokäsi�elyä varten killalle, jonka jäsenyy�ä asianomainen hakee. Toivomme näin saavamme ak�ivisuu�a jä-

senhankintaan. 

 

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

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

MPKL on toteu�amassa kiltalaisille koulutusta lähitulevaisuudessa vies�nnästä ja eri alustojen hallinnasta, sekä vinkit miten toi-

mia alan e�ke�n mukaises�. Linkki koulutusmateriaaliin tullaan julkaisemaan MPKL:n omilla verkkosivuilla. Tästä julkaistaan lisä-

�etoa myöhempänä ajankohtana. 

Tarvi(aessa vies�nnän konsultaa�ota saa toimisto- ja vies�ntäsihteeriltä.  

 

Jatkossa MPKL tulee julkaisemaan �edon ja linkin kilta�edo�een ilmestymisestä verkkosivuston lisäksi myös Facebookissa. Tätä 

kau�a julkaisut ovat hyvin jae�avissa kiltalaisten omille media-alustoille. Kiltojen eri vuosijuhlapäiviä tullaan myös mainostamaan 



ak�ivisemmin mm. somekanavilla edelly�äen, e�ä �eto niistä lähetetään myös liiton toimistoon. Tämän vuoden poikkeusoloaika-

na monipuolinen �edon jakaminen ja tapahtumien järjestäminen (joko virtuaalises� tai koronaohjeiden mukaan) on erityisen tär-

keää, kun ihmiskontak�en määrä on vähentynyt kaikilla. 

 

Toivomme, e(ä killat lähe(äisivät omia tapahtumia, vuosijuhlatapahtumia, �edo(eita, ajankohtaisia  käsiteltäviä asioita 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-kamera), jotka editoidaan toimistolla ja julkaistaan eri mediakanavissa. 

Samoin blogikirjoituksia ja kertomuksia kerätään edelleen. Lisä�etoja saa sähköpos�tse: maanpuolustaja@mpkl.fi 

 

4. Taloudellinen tuki killoille ja jäsenrekisterin edut 

 
Lii�o jakaa killoille toiminta-apurahoja anomusten perusteella. Vuonna 2019 lii�o on jakanut apurahoja killoille noin 20.000 €. 

Lii�o tukee myös kiltapiirejä taloudellises�. Liiton Maanpuolustuskiltojen sää�ö tukee myös taloudellises� kiltojen toimintaa jaka-

malla toiminta-apurahoja ja tunnustuspalkintoja liiton ehdotuksesta.  Suositamme vahvas� kiltoja hakemaan tukea liitolta.  

Muistakaa myös tarkistaa, e(ä anomuslomakkeeseen tulee killan voimassa oleva oikea �linumero! 

 

Killoilla on myös mahdollisuus hakea apurahaa Turvallisuuden tukisää�öltä täysin itsenäises�. 

Apurahoja voivat hakea yhteisöt, työryhmät ja yksi�äiset henkilöt. 

Tämän vuoden viimeinen apurahan hakupäivä on 1.11.2020. Hakemus tulee täy�ää kirjautuneena järjestelmään käy�äjäksi Tur-

vallisuuden tukisää�ön sivujen kau�a. Osoite sivustolle on; h�ps://turvallisuudentukisaa�o.fi/apurahat/ 

 

Jäsenrekisterin edut killoille 

 

Jäsenrekisterin käy�ö sisältyy lii�okokouksen vuosi�ain pää�ämään liiton jäsenmaksuun (vuosijäseniltä 10 euroa).  

Jäsenrekisterin hoitovastuu on siirtynyt vuosi si�en lii�ojen yhteises� sopimana Reserviläisliitolle, koska Maanpuolustusyh�ö Oy 

lope� jäsenrekisterin hoitamisen.  

 

Jäsenrekisteriin sisältyy jäsenmaksujen pos�tukset kiltojen jäsenille ja saapuneista jäsenmaksuista kiltojen osuuden �litykset kil-

loille. Maksetut jäsenmaksut päivi�yvät automaa�ses� jäsenrekisteriin. 

Jäsenrekisteristä voi hakea erilaisia �lastollisia rapor�eja ja poimintoja. Omat rekisterin käy�äjätunnukset voi pyytää Reserviläislii-

ton järjestöpäälliköltä Suvi Salolta, jos niitä ei vielä ole käytössä. 

 

Jäsenrekisteristä voi suoraan lähe�ää jäsenille: 

- uu�skirjeitä joko sähköpos�tse tai kirjepos�na (iPost, maksullinen) 

- jäsenkirjeitä joko sähköpos�tse tai kirjepos�na (iPost, maksullinen) 

 

Puhelinpalvelu au�aa jäseniä hoitamaan jäsenyyteen lii�yviä asioita, erityises� heille jotka toimivat joko jäseninä tai toimihenki-

löinä useammassa killassa tai järjestössä. Luo�amustoimien hallinta on jäsenrekisterin kau�a sujuvaa. 

 

5. AI-mobiilisovellus ja etuudet jäsenille 

 

Sähköisen jäsenkor�n (AI-bonus) 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. Lisä�etoja panssarivaunu– ym. ajopaketeista 

löytyy verkkosivulta; www.milsafarit.com 

Aiemmat, edelleen voimassa olevat etuudet ovat: 

-Kiltojen jäsenet voivat �lata Suomen So�las-lehden jäsenetuhintaan. 

-Kiltojen jäsenillä on mahdollisuus �lata Reserviläinen-leh� jäsenetuhintaan 8 nroa/vuosi, maksamalla ylimääräisenä jäsenmaksun 

yhteydessä maksulomakkeessa mainitun summan. 

-Reserviläisliiton ampumavakuutus hintaan 25 €/vuosi. 



Etuuksia ak�voidaan lisää pitkin vuo�a ja niistä ilmoitetaan �edo�eissa ja sosiaalisessa mediassa.  

 

VINKKI! Lähetä ehdotus lähialueesi tai  valtakunnalliseen kiltatoimintaan sopivasta yrityksestä, josta voimme kysyä etuuksia jäse-

nillemme. Onnistunut etuussopimus palkitaan! 

 

6. Kiltatuotteet  

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

 

Uusimpana kiltatuo�eena olemme saaneet laadukkaan tai�oveitsen vapaa-aika ja retkeilykäy�öön. Tarkemmat �edot ja kuvat 

löytyvät liiton www-sivuilta kohdasta  Ken�äkauppa sekä tämän �edo�een lopusta. 

Veitsen voi �lata lähe�ämällä sähköpos�a: mpkltoimisto@mpkl.fi  

Nyt �laaville lähetämme samassa pake�ssa jonkin tämän vuoden Suomen So�las-lehden julkaiseman erikoisnumeron kaupan pääl-

le! 

 

7. Maanpuolustaja-lehti ilmestyy lokakuussa 

 
Syksyn Maanpuolustaja nro 2 julkaistaan sähköisenä digilehtenä  15.10.2020. Pyydämme jälleen kiltoja lähe�ämään ju�uja kulu-

neen kevään ja kesän tapahtumista. 

Materiaali tulee lähe�ää toimistolle viimeistään 1.9.2020 mennessä  osoi�eeseen maanpuolustaja@mpkl.fi 

 

8. Yhteystietojen päivitys 

 
Pyydämme kiltalaisia ilmoi�amaan muu�uneet yhteys�edot ensisijaises� oman killan sihteerille/jäsensihteerille  tai MPKL:n toi-

mistoon.  

Sähköpos�osoi�eista tulee ilmoituksia, e�ä osa on poistunut käytöstä tai ne ovat virheellisiä.  

 

Muistutamme myös kiltoja ja paikallisosastoja siitä, e�ä yhdistyksen toimihenkilöiden (puhjoht, siht, taloudenhoit.) yhteys�edot 

on syytä pitää ajan tasalla. Ilmoi�akaa liiton toimistoon he�, jos niissä tapahtuu muutoksia. 

 

 

Toiminnanjohtajan sähköpos�osoite on muu(unut! 

Uusi osoite on:  mpkltoiminnanjohtaja@mpkl.fi  
 

 

Mukavaa alkavaa syksyä kaikille kiltalaisille perheineen. 

Pysytään terveinä! 

 

 

Anu Varjonen 

Toimisto- ja vies�ntäsihteeri 

P. 040 554 8805 

mpkltoimisto@mpkl.fi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

Tilaa itsellesi tai lahjaksi liiton kiltaveitsi! 

 

Deltaform kääntöveitsi on laadukas yksiteräinen tai�oveitsi, jossa on ruostuma�omasta teräksestä valmiste�u �tanium-pintainen 

kahva ja terässä integroitu sahanterä. Kahvasta on helppo tar�ua kiinni. Mukana integroitu kiinnityskoukku ja klipsi, joiden ansios-

ta tuote�a on helppo kantaa. Mukana lukitsin, joka pitää avoimen terän turvallises� paikallaan. Paka�u Elevate-lahjalaa�kkoon. 

Eksklusiivinen muotoilu. Ruostumatonta terästä. HUOM: eri�äin terävä! Ota mukaan sienimetsään, retkelle, kalastukseen jne…. 

Kahvassa laserkaiverre�una liiton logo ja nimi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pituus avaama�omana 11,00 cm, ava�una 

18,5 cm.  

Terän pituus 17 cm. 

Leveys sulje�una 3,00 cm 

Paino 108 grammaa 

 

Hinta  38,00 € 
 

 





 

 



 

 



 

 


