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TIEDOTTEEN AIHEET 

1. Lii&ojen yhteinen kokous– ja juhlaviikonloppu 

2. Lii&ohallituksen jäsenten valinta 

3. Jouluaaton kunniavar�ot Helsingissä 

4. Yhdistysrekisterin ylläpito 

5. Seuraavat kunniamerkkien määräpäivät 

 

 

 

TOIMINTAKALENTERI 

15.10.  Kiltaris�ehdotusten (6.12. jakoon) on oltava liiton toimistossa 

15.-17.11. Lii&ojen yhteinen kokous– ja juhlaviikonloppu Turussa (lii&ovaltuuston kokous) 

 

 

HUOM! Lukemalla tämän �edo&een pysyt ajantasalla liiton tapahtumista ja tärkeistä päivämääristä. 

Tiedote ilmestyy sähköisenä eikä sitä pos�teta kirjepos�na. 



1. Liittojen yhteinen kokous– ja juhlaviikonloppu 

 
Lii�ojen MPKL, MNL, RES, RESUL ja RUL yhteistä kokous- ja juhlaviikonloppua vietetään Turussa 15.-17.11.2019 

Liiton lii�ovaltuuston kokous pidetään lauantaina 16.11. hotelli Radisson Blu Marina Palacessa, (Linnankatu 32, 20100 Turku). 

Maanpuolustusjuhla on lii�ojen yhteinen sunnuntaina 17.11. Turun VPK:n talossa. 

Lii�o varaa ja maksaa hotellihuoneet ennakkoon ilmoi�autuneille sekä maksaa matkakustannukset viime kevään lii�okokouksen 

päätöksen mukaises/. Virallinen kokouskutsu lähetetään marraskuun alkupuolella. 

 

Koko viikonlopun alustava ohjelma: 

 

Perjantai 15.11.2019 

14.00 Tiedotus/laisuus 

17.00 Reserviläisliiton hallituksen kokous, (30 hlö) 

17.00 Suomen Reserviupseeriliiton lii�ohallitus, (30 hlöä) 

17.00 Maanpuolustuskiltojen lii�ohallituksen kokous, (30 hlö) 

19.20 Kaupungin vastaano�o, Turun kaupungintalo, Aurakatu 2, 20100 Turku 

Lauantai 16.11.2019 

09.00 Infopisteet 

10.00 Reserviläisurheiluliiton syyskokous 

10.00 MNL:n info/laisuus 

12.00 RES-klubi, (20-30 hlöä) 

11-13.30 Yhteinen, liukuva lounas (MPKL maksaa lii�ohallituksen ja lii�ovaltuuston lounaat) 

14.00 Maanpuolustuskiltojen lii&ovaltuuston kokous, (noin 2 tun�a) 

14.00 Reserviläisliiton lii�okokous, (noin 150 hlöä, 2 tun/a) 

13.00 Suomen Reserviupseeriliiton lii�okokous, (noin 180 hlöä, 3 tun/a) 

13.00 Maanpuolustusnaisten Liiton syyskokous, (noin 80 hlöä, 3 tun/a) 

14.00 Seuralaisohjelma  

19.00 Yhteinen iltajuhla (400 - 500 hlöä), juhlasali 

- Kokouksien tulee pää&yä viimeistään klo 17.00 

Sunnuntai 17.11.2019 

10.00 Jumalanpalvelus, Turun tuomiokirkko 

11.30 Lippulinnan rei9: Tuomiokirkontori - Itäinen Rantakatu - Tea�erisilta - Län/nen Rantakatu - hotelli 

12.00 Kahvitarjoilu  

13.00 Valtakunnallinen maanpuolustusjuhla, Turun VPK:n talo 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Liittohallituksen jäsenten valinta 

 

Marraskuisessa lii�ovaltuuston kokouksessa Turussa valitaan lii�ohallituksen jäsenet erovuoroisten /lalle.  

 

Erovuorossa ovat: 

 

Eräkorpi Heli  Turvakurssin Kilta ry  (ei käyte	ävissä) 

Kesäjärvi Sami  Helsingin So/laspoliisikilta ry 

Lakela Tapio  Karjalan Prikaa/n Kilta ry 

Suonperä Juha  Ilmavoimien Kiltalii�o ry 

 

Ehdotukset lii�ohallituksen jäseneksi tehdään excel-lomakkeella ”Esityslomake vaalivaliokunnalle”, jonka saa liiton 

toimisto- ja vies/ntäsihteeriltä (mpkltoimisto@mpkl.fi) tai MPKL:n internet-sivujen Extranet-osiosta. Täytetyt ehdo-

tuslomakkeet lähetetään sähköpos/lla toiminnanjohtajalle osoi�eeseen toiminnanjohtaja@mpkl.fi viimeistään tors-

taina 31.10. Liiton vaalivaliokunta tekee anne�ujen esitysten pohjalta ehdotuksen lii�ovaltuustolle.  

 

 

3. Jouluaaton kunniavartiot Hietaniemen hautausmaalla Helsingissä 

 

Helsingin kaaderiupseerit, opistoupseerit ja so/lasamma9henkilöt, reserviläis- ja rauhanturvaajajärjestöt sekä maan-

puolustuskillat ase�avat jouluaa�ona perinteiset kunniavar/ot Hietaniemen hautausmaalla Suomen marsalkka Man-

nerheimin haudalle ja sankariris/lle.  

 

Maanpuolustuskiltojen liiton kunniavar/ovuoro on jouluaa�ona 24.12. perinteises/ kello 14.30–15.00 ja siihen mah-

tuu mukaan 12 henkilöä. Jos olet halukas osallistumaan tähän kunniatehtävään, niin ilmoi�audu sähköpos/tse vii-

meistään keskiviikkona 11.12. osoi�eeseen toiminnanjohtaja@mpkl.fi ja lisää ilmoi�autumiseen nimesi ja edustamasi 

kilta. Osallistujille annetaan tarkemmat ohjeet saapumisesta ja vaatetuksesta sähköpos/tse lähempänä tapahtumaa. 

 

 

4. Ilmoitukset yhdistysrekisteriin 

 

Muistutamme kiltapiirejä, kiltoja sekä rekisteröityjä paikallisosastoja siitä, e�ä yhdistyksen nimenkirjoi�ajien vaihtu-

essa esim. yhdistyksen hallituksen valinnan jälkeen, yhdistyksen on tehtävä ilmoitus paten9- ja rekisterihallituksen 

yhdistysrekisteriin:   h�ps://www.prh.fi/fi/yhdistysrekisteri.html 

 

Rekisteröinnin vaikutukset yhdistykseen 

Yhdistys voi hankkia oikeuksia ja tehdä sitoumuksia sekä olla asianosaisena tuomioistuimessa ja muun viranomaisen 

luona, jos se on rekisteröity siten kuin yhdistyslaissa säädetään. 

Rekisteröidyn yhdistyksen jäsenet eivät vastaa henkilökohtaises/ yhdistyksen velvoi�eista. 

 

Yhdistysrekiseriasetus: 

2§  Yhdistyslaissa säädetyt perus-, muutos- ja purkautumisilmoitukset on tehtävä Paten9- ja rekisterihallituksen vah-

vistamalla lomakkeella. Ilmoitukseen on oheiste�ava tarvi�avat lii�eet. Ilmoitukset toimitetaan Paten9- ja rekisteri-

hallitukselle.  

 

 

 

 



 

 

5. Seuraavat kunniamerkken, kilta-ansiomitalien ja kiltaristien määräpäivät 

 

Val/ollisten kunniamerkkiehdotusten on oltava liiton toiminnanjohtajalla 15.1.2020 mennessä. Ehdotus tehdään rita-

rikun/en internetsivuilla olevalla lomakkeella ja lähetetään sähköpos/n lii�eenä toiminnanjohtajalle. Kunniamerkkien 

myöntämispäivä on 4.6.2020. 

 

Kilta-ansiomitaliehdotusten (myönnetään 4.6.) on oltava toiminnanjohtajalla 28.2.2020 mennessä. 

Kiltaris/ehdotusten (myönnetään 4.6.) on oltava toiminnanjohtajalla 15.4.2020 mennessä. 

 

Ehdotukset tehdään liiton lomakkeelle, jonka saa internetsivujen extrane/stä tai sähköpos/lla: mpkltoimisto@mpkl.fi 

 

Liiton palkitsemisohje 2019 lähetetään lokakuun aikana sähköpos/lla kiltapiirien ja kiltojen puheenjohtajille, sihtee-

reille ja taloudenhoitajille sekä paikallisosastojen puheenjohtajille ja niille sihteereille joiden sähköpos/osoite on /e-

dossamme. 

 

 

Mukavaa syksyä! 

 

Anu Varjonen 

Toimisto- ja vies/ntäsihteeri 

P. 040 554 8805 

mpkltoimisto@mpkl.fi 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


