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TOIMINTAKALENTERI 
 
Vallitsevan koronavirustilanteen vuoksi päivitämme toimintakalenterin vasta sen jälkeen, kun rajoi-
tukset on purettu. 
 
 
 
 
HUOM! Lukemalla tämän tiedotteen pysyt ajantasalla liiton tapahtumista ja tärkeistä päivämääristä. 
Tiedote ilmestyy sähköisenä eikä sitä postiteta kirjepostina. 



1. Syksyn kuulumisia ja koronan vaikutus syksyn tapahtumiin 

 
Kiltatiedote ilmestyi tällä kertaa suunniteltua myöhemmin virheellisen muistutusjäsenlaskujen lähettämisen korjaamisen vuoksi. 
Kiitokset ja pahoittelut asiaa koskeneille ja vastausta odottaneille kiltalaisille. 
Rekisterin virhelaskutuksesta on ilmoitettu killoille syys-lokakuun vaihteessa. Syy maksumuistutuslaskujen virheelliseen lähettämi-
seen ei ole Maanpuolustuskiltojen liiton eikä missään nimessä kiltojen vaan jäsenrekisterin hoidosta vastaavan tahon. Syytä vir-
heelle selvitetään jäsenrekisterinhoitajan sekä liittojen toimistojen kanssa. Pahoittelemme kiltalaisille aiheutunutta vaivaa ai-
heettomista maksumuistutuksista. 
 
Vallitsevien koronaohjeistusten lisätoimena  toimiston henkilökunta jatkaa osittaista etätyön tekemistä. Loppuvuoden ajan työs-
kentelemme osittain etänä, mutta meidät tavoittaa puhelimitse ja sähköpostilla. Tiedotamme muutoksista tiedotteissa ja sähkö-
postitse. Liittohallitus on peruuttanut pohjoismaisen johtajatapaamisen, jonka piti olla Hämeenlinnassa 30.9.-2.10.  
 
Elokuusta alkaen Döbelninkadun neuvotteluhuoneet rajataan vain henkilökunnan vetämiä kokouksia varten ja niissä hyödynne-
tään laajasti etäosallistumista. Kokousten suositeltu enimmäisosallistujamäärä neuvotteluhuoneissa on viisi henkilöä.  
Kerroskeittiöiden käyttö on varattu vain henkilökunnalle. 
 
Auditoriossa kokousten enimmäisosallistujamäärän suositus on 20 henkilöä. Neuvotteluhuoneiden ja auditorion kokoustarjoiluis-
sa korostetaan hygienian merkitystä ja tarjoiluja suositellaan välttämään. Kokouksiin ja tilaisuuksiin osallistutaan vallitsevien ko-
ronaohjeistusten mukaisesti - jokaisella meistä on vastuu pitää huolta hygieniasta, turvaväleistä sekä maskien käytöstä. 

 

2. Liittovaltuuston kokous ja maanpuolustusjuhla 14.-15.11. Tampereella sekä Turpo-seminaari 

2021 

 
Liittovaltuuston kokous järjestetään  lauantaina 14.11.2020 Tampereella. Maanpuolustajajuhla sunnuntaina 15.11.2020  on pe-
ruttu. Kokoukseen järjestetään mahdollisuus osallistua etäyhteyden kautta. Liittovaltuuston jäsenet saavat erillisen kutsun ko-
koukseen. 
 
Liittovaltuusto valitsee liittohallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle vuosiksi 2021-2022, sekä hyväksyy toimintasuunnitelman ja 
talousarvion vuodelle 2021.  
 
Liittohallituksen jäsenten valinta liittovaltuuston kokouksessa 
 
Erovuorossa liittohallituksesta ovat: 
 
Karjalainen Urpo, Ratsumieskilta ry (siirtyy 1.1.2021 lukien liiton 1. varapuheenjohtajaksi) 
Aarnio Markus, Suomenlinnan Rannikkotykistökilta ry 
Ellilä Iikka, Pioneeriaselajin Liitto ry 
Mikkonen Juha, Pohjois-Pohjanmaan Ilmatorjuntakilta ry 
 
Liittohallituksen jäseneksi erovuoroisten tilalle valitaan neljä henkilöä. 
 
Ehdotukset liittohallituksen jäseneksi tehdään excellomakkeella ”Esityslomake vaalivaliokunnalle”, jonka saa liiton toimisto- ja 
viestintäsihteeriltä (mpkltoimisto@mpkl.fi) tai MPKL:n internetsivujen Extranet-osiosta. Täytetyt ehdotuslomakkeet lähetetään 
sähköpostilla toiminnanjohtajalle osoitteeseen mpkltoiminnanjohtaja@mpkl.fi viimeistään 31.10. Liiton vaalivaliokunta tekee 
saapuneiden ehdotusten peruusteella oman ehdotuksensa liittovaltuustolle. 
 
Vuoden 2021 turvallisuuspolitiikan seminaari  on suunniteltu pidettävän 6.2.2021,  mikäli koronatilanne sallii. Noudatamme tässä 
luonnollisesti terveydenhuoltoviranomaisten, puolustusvoimien sekä Santahaminan varuskunnan ohjeistuksia. Turvavälien nou-
dattaminen tulee vaikuttamaan lopulliseen kokonaisosallistujamäärään eli paikkoja tulee olemaan tarjolla rajoitetusti.  
On myös mahdollista, että seminaari joudutaan peruuttamaan koronapandemian takia. Seuraamme tilannetta. 
 
Pyydämme tilaisuuksiin osallistuvia ottamaan huomioon hygienia- ja turvaväliohjeistukset sekä viranomaisten koronaohjeet! 
 
Mahdollisista koronan aiheuttamista muutoksista tilaisuuksien toteutumiseksi ilmoitamme loppuvuoden aikana.  

 



3. Itsenäisyyspäivän marssi ja muita tapahtumia 
 
Itsenäisyypäivän paraati 6.12. Porissa on peruttu koronatilanteen vuoksi. 
Puolustusvoimat kertoo tämän vuoden itsenäisyyspäivän paraatin olevan peruttu koronatilanteen vuoksi. Paraati oli tarkoitus jär-
jestää Porissa 6. joulukuuta. Puolustusvoimien tiedotteen mukaan itsenäisyyspäivää juhlitaan epidemiatilanteen mahdollistamalla 
tavalla. Tilaisuuksia voidaan järjestää eri puolilla Suomea epidemiatilanne huomioiden. Tilaisuudet voivat koostua esimerkiksi li-
punnostosta, seppeleenlaskuista, ansiomitalien luovuttamisesta saajilleen sekä ylennystilaisuuksista. 
Puolustusvoimat kertoo itsenäisyyspäivän ohjelmasta ja toteutuksesta tarkemmin lähempänä juhlapäivää. 

Toivomme, että killat lähettäisivät omia tapahtumia, vuosijuhlatapahtumia, tiedotteita, ajankohtaisia  käsiteltäviä asioita tai 
teemoja toimistolle (maanpuolustaja@mpkl.fi). Näitäkin tullaan jatkossa julkaisemaan liiton eri sosiaalisten kanavien kautta.  
Otamme myös mielellämme vastaan esittelymateriaalia killoista. Killat voivat tehdä kuvausmateriaalin valitsemallaan kalustolla 
(kamera, älypuhelin, tabletti, GoPro-kamera), jotka editoidaan toimistolla ja julkaistaan eri mediakanavissa. 
Samoin blogikirjoituksia ja kertomuksia kerätään edelleen. Lisätietoja saa sähköpostitse: maanpuolustaja@mpkl.fi 
 

4. Uusien jäsenten aktivointi ja apuraha nuorisotoiminnalle 

 
Liitto jakaa killoille toiminta-apurahoja anomusten perusteella. Vuonna 2019 liitto on jakanut apurahoja killoille 20.000 €. Liitto tu-
kee myös kiltapiirejä taloudellisesti. Liiton Maanpuolustuskiltojen säätiö tukee myös taloudellisesti kiltojen toimintaa jakamalla 
toiminta-apurahoja ja tunnustuspalkintoja liiton ehdotuksesta.  Suositamme vahvasti kiltoja hakemaan tukea liitolta.  
Muistakaa myös tarkistaa, että anomuslomakkeeseen tulee killan voimassa oleva oikea tilinumero! 
 
Killoilla on myös mahdollisuus hakea apurahaa Turvallisuuden tukisäätiöltä täysin itsenäisesti. 
Apurahoja voivat hakea yhteisöt, työryhmät ja yksittäiset henkilöt. 
Tämän vuoden viimeinen apurahan hakupäivä on 1.11.2020. Hakemus tulee täyttää kirjautuneena järjestelmään käyttäjäksi Tur-
vallisuuden tukisäätiön sivujen kautta. Osoite sivustolle on: https://turvallisuudentukisaatio.fi/apurahat/ 
 
Taloudellinen tuki killoille 
Liittohallituksen apurahatoimikunta tarkastaa apuraha-anomukset. Tulevana vuonna liitto toivoo kiltojen panostavan nuorisotoi-
mintaan omalla alueellaan ja toimintaosaamisellaan. Lomake tuen hakemista varten löytyy osoitteesta www.mpkl.fi/aineisto  
 
Uusien jäsenten  hankinta on ensiarvoisen tärkeää kiltatoiminnan jatkuvuudelle. Halukkaiden jäsenten yhteystietojen nopea kir-
jaaminen rekisteriin on tärkeää. Jos yhteystiedot ovat muuttuneet tai puutteelliset, on haastavaa tavoittaa ihmisiä.  
Maksumuistutuslaskujen selvityksen myötä on tullut muutama viesti jäseniltä, joiden jäsenyyden rekisteröinti on vienyt jopa vuo-
den. Tämä ei luonnollisestikaan ole tarkoitus. Yhteystietoja on päivitettävä aktiivisesti maanpuolustusrekisteriin. 
Pyydämme kiltalaisia ilmoittamaan muuttuneet yhteystiedot ensisijaisesti oman killan sihteerille/jäsensihteerille  tai  
MPKL:n toimistoon mpkltoimisto@mpkl.fi.  
 

5. AI-mobiilisovellus ja etuudet jäsenille 

 

Sähköisen jäsenkortin (AI-bonus) jäsenedut vuodelle 2020: 

-Hakasalmen Huvila-museon sisäänpääsymaksusta  2 € ajalla 2.3-31.8.2020. 

-Kino Tapiolan elokuvateatterin peruslipun hinnasta 2 € vuoden 2020 ajan. 

-Taivallahden kesäteatterin peruslipun hinnasta  2 € kesänäytösten ajan. 

- Mil-Safarit Oy antaa 10€ alennuksen / per safariryhmä jäsenen ollessa mukana. Lisätietoja panssarivaunu– ym. ajopaketeista 

löytyy verkkosivulta; www.milsafarit.com 

Aiemmat, edelleen voimassa olevat etuudet ovat: 

-Kiltojen jäsenet voivat tilata Suomen Sotilas-lehden jäsenetuhintaan. 

-Kiltojen jäsenillä on mahdollisuus tilata Reserviläinen-lehti jäsenetuhintaan 8 nroa/vuosi, maksamalla ylimääräisenä jäsenmaksun 

yhteydessä maksulomakkeessa mainitun summan. 

-Reserviläisliiton ampumavakuutus hintaan 25 €/vuosi. 

Etuuksia aktivoidaan lisää pitkin vuotta ja niistä ilmoitetaan tiedotteissa ja sosiaalisessa mediassa.  



 

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

nillemme. Onnistunut etuussopimus palkitaan! 

 

6. Maanpuolustaja-lehti ilmestyy 15.10.  

 
Syksyn Maanpuolustaja-lehti julkaistaan MPKL:n verkkosivuilla sähköisenä. Ilmoitamme tästä vielä julkaisupäivänä some-kanavilla. 
Kiitos kaikille asianomaisille materiaaleista joita tuli runsaasti.  
 

7. Kiltatuotteet  
 
Tilaa itsellesi tai anna lahjaksi ansiokkaasta, vapaehtoisesta maanpuolustustyöstä kiltasi jäsenelle liiton tuotteita.  
 
Uusimpana kiltatuotteena olemme saaneet laadukkaan taittoveitsen vapaa-aika ja retkeilykäyttöön. Tarkemmat tiedot ja kuvat 
löytyvät liiton www-sivuilta kohdasta  Kenttäkauppa sekä tämän tiedotteen lopusta. 
Veitsen voi tilata lähettämällä sähköpostia: mpkltoimisto@mpkl.fi  
Nyt tilaaville lähetämme samassa paketissa jonkin tämän vuoden Suomen Sotilas-lehden julkaiseman erikoisnumeron kaupan pääl-
le! 
 
 

Tilaa itsellesi tai lahjaksi liiton kiltaveitsi! 
 
Deltaform kääntöveitsi on laadukas yksiteräinen taittoveitsi, jossa on ruostumattomasta teräksestä valmistettu titanium-pintainen 
kahva ja terässä integroitu sahanterä. Kahvasta on helppo tarttua kiinni. Mukana integroitu kiinnityskoukku ja klipsi, joiden ansios-
ta tuotetta on helppo kantaa. Mukana lukitsin, joka pitää avoimen terän turvallisesti paikallaan. Pakattu Elevate-lahjalaatikkoon. 
Eksklusiivinen muotoilu. Ruostumatonta terästä. HUOM: erittäin terävä! Ota mukaan sienimetsään, retkelle, kalastukseen jne…. 
Kahvassa laserkaiverrettuna liiton logo ja nimi. 
Kiltaveitsi; 
Pituus avaamattomana 11,00 cm, avattuna 18,5 cm.  
Terän pituus 17 cm. 
Leveys suljettuna 3,00 cm 
Paino 108 grammaa 
 

Hinta  38,00 € 
 
 

Toiminnanjohtajan sähköpostiosoite on muuttunut! 
Uusi osoite on:  mpkltoiminnanjohtaja@mpkl.fi  
 
Mukavaa alkavaa syksyä kaikille kiltalaisille perheineen. 
Pysytään terveinä! 
 
 
Anu Varjonen 
Toimisto- ja viestintäsihteeri 
P. 040 554 8805 
mpkltoimisto@mpkl.fi 

 
 
 



 





 

 



 

 



 

 


