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1. Pohjoismaisten Kiltapäivien 2022 johtajatapaaminen 

 
38. Pohjoismaisten Kiltapäivien johtajakokous pidetään Hämeenlinnassa to 14.10. - pe 15.10.2021 . Tapaamisessa esitellään ensi 

vuoden Pohjoismaisten Kiltapäivien suunnitelma. Johtajatapaaminen sisältää tutustumisen Panssariprikaa"in evers" Rainer Kuos-

masen johdolla sekä vierailut Panssarimuseoon, Museo Militariaan ja Hämeen Linnaan.  

 

 

2.  Kokonaisturvallisuusmessut 2021 Tampereella 

 
MPKL ry:n osallistuminen on peru)u Tampereen Kokonaisturvallisuusmessuille 1.-2.10.2021 korona"lanteen takia. Messut siirty-

vät vuoden 2022 syksylle. 

 

 

3. Tapahtumia syksylle 2021 

 
Hämeenlinnan Museo Militarian syyskauden aukioloajat ja luennot syksyllä 2021: 

1.9.-15.12.2021 avoinna "istai-sunnuntai klo 11-17 

Osoite: Vanhankaupunginkatu 19, lisä"etoja: asiakaspalvelu@museomilitaria.fi 

 

Museo Militarian luennot syksyllä 2021: 

To 14.10. klo 18 yleisöluento, FT Erkki Wuolijoki: Viisisataa vuo)a Suomen maanpuolustusta 

To 18.11. klo 18 yleisöluento, Max Liikka: Suomen puolesta, Saksan ehdoilla. Suomalaisten itsenäisyysak"vis"en ja Saksan välinen 

"edustelusuhde vuonna 1916 

To 2.12. klo 18 yleisöluento, apulaisprofessori Mikko Karjalainen: Puolustusvoimien kokeilutoiminta 1920- ja 1930-luvuilla  

 

Luentopäivinä on näy)elyihin vapaa pääsy kello 17.00 alkaen. Luennoille ei tarvitse ilmoi)autua etukäteen. 

 

 

4. Liittovaltuuston kokous 2021 

 

Lii)ovaltuuston kokousta on siirre)y viikolla eteenpäin ja se on lauantaina 27.11. Lappeenrannassa. Lii)ovaltuusto 

valitsee lii)ohallituksen jäsenet erovuoroisten "lalle vuosiksi 2022-2023 sekä hyväksyy toimintasuunnitelman ja ta-

lousarvion vuodelle 2022. Seuraavalle päivälle suunniteltu  liiton perinteinen maanpuolustusjuhla  on peru)u pande-

mia"lanteen vuoksi. Ehdotusten lii)ohallituksen jäseneksi on oltava liiton toiminnanjohtajalla perjantaina 29.10.2021. 

 

 

5. Päivitetyt kiltatuotteet ja jäsenedut 

 

Jäsenetuja saat käy)öösi lataamalla puhelimeesi Lompakko-sovelluksen Google Play tai Apple Storen kau)a.  

Tarkat ohjeet käy)ööno)oon löytyvät liiton verkkosivuilta kohdasta Ajankohtaista. Lähetä ensin ak"voin"pyyntö 

toimistolle yhteys"etoineen: mpkltoimisto@mpkl.fi. 

 

Jäsenetuja on tällä hetkellä näiden yhteistyökumppaneiden kanssa: 

Vauh�sammakko Juoksukoulun verkkokursseista –20% 

Santa´s Hotels tarjoaa vähintään kaksi yötä majoi)uville jäsenille 15 % alennuksen 

 

Valostore-verkkokaupan kaikista tuo)eista –10% vuodelle 2021 

Mil-Safari antaa jäsenalennuksena 10 € ryhmäsafareista ensi kesäkuuhun 2022 as" 

Militariamuseo Karhumäki tarjoaa Maanpuolustuskiltojen liiton jäsenkor"n hal"jalle 2 €:n alennuksen. Jos kor"nhal"-

ja saapuu paikalle perheensä kanssa jossa on kaksi aikuista ja kaksi lasta, on perheen pääsylippu yhteensä 35 €  

Kaksama Cra9 Gallery Inari 10% alennuskoodi Lompakko-sovelluksella ak"voituu asiakkaalle verkkokaupassa 

Merikeskus Vellamo Kotka tarjoaa etuuksia arkilounas-, viikonloppubrunssi-, ja kokousvarauksista vuodelle 2021. 

 

Jäsenetuja päivitetään jatkuvas" ja näet ne reaaliajassa Lompakko-sovelluksen kau)a. 



 

 

 

 

 

 

 

6. Kiltaristiehdotukset  

 
Itsenäisyyspäivän kiltaris"ehdotukset on oltava liiton toiminnanjohtajalla 15.10.2021 mennessä.   

Lähetä ehdotukset sähköpos"lla osoi)eeseen: mpkltoiminnanjohtaja@mpkl.fi 

 

7. Turvallisuuspolitiikan seminaari TURPO-2022 

 

Liiton perinteinen turvallisuuspoli"ikan seminaari on lauantaina 5.2.2022 Maanpuolustuskorkeakoulun luokkaraken-

nuksen auditoriossa Santahaminassa. 

Pandemia"lanteesta johtuen saa)aa seminaariin tulla muutoksia (peruutuminen/siirtyminen). Niistä ilmoitetaan liiton 

verkkosivuilla ja somekanavilla sekä kilta"edo)eissa. 

Ilmoi(autumisesta ilmoitetaan  myöhemmin syksyllä 2021.  

 

8. IN MEMORIAM 

 

Maanpuolustuskiltojen liiton en"nen pitkäaikainen toiminnanjohtaja Jarmo Merinen 

on menehtynyt sairauden murtamana viime viikolla. Jarmo tuli liiton palvelukseen 

1.8.1970 ja jäi eläkkeelle 30.6.2006. Hän oli liiton palveluksessa melkein 36 vuo)a. 

Jarmo oli koulutukseltaan merkonomi ja tuli liiton palvelukseen Helsingissä sijainneen 

nuorisovaa)eita myyvän liikkeen (Teinitalo) sisäänostajan tehtävästä. Toiminnanjoh-

tajan tehtävässä yhdistyivät Jarmolla harrastus ja työ. Hän ei katsonut kelloa milloin 

työaika alkaa tai pää)yy. Työaika pää)yi silloin, kun joku "e)y tehtävä oli tehty. Voin 

sanoa, e)ä hän oli usein töissä melkein 24h.  

 

Muistamme Jarmon ystävällisenä ja rauhallisena työtoverina. En muista, e)ä hän olisi 

koro)anut ääntään kertaakaan tai ilmaissut suu)umuksensa. Jarmo oli ns. vanhan lii-

ton mies, jolle työtehtävien hoitaminen oli ensimmäisellä sijalla, vaikka si)en aamu 

viideltä toimistossa kirjanpitoa tehden. Vasta sen jälkeen tuli muu elämä. 

 

Otamme osaa omaisten suruun ja teemme kunniaa miehelle, joka 

antoi suuren osan elämästään vapaaehtoisen maanpuolustuksen,  

kiltatyön ja liiton hyväksi. 

 

Henry Siikander 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mukavaa syksyä koko kiltakentälle, pysytään terveinä! 
Anu Varjonen  

Toimisto- ja vies"ntäsihteeri  



 

Kaikkia liiton jäsentarvikkeita voit �lata myös suoraan liiton 

ne;sivulta uudistuneesta Ken(äkaupasta osoi(eesta: 

h(ps://mpkl.fi/ken(akauppa/ 

Kiltaveitsi 38€ / kpl 

Yksiteräinen tai)oveitsi, jossa on ruostuma)o-

masta teräksestä valmiste)u "tanium-pintainen 

kahva ja terässä integroitu sahanterä. Kahvasta 

on helppo tar)ua kiinni. Mukana integroitu kiin-

nityskoukku ja klipsi, joiden ansiosta tuote)a on 

helppo kantaa. Mukana lukitsin, joka pitää avoi-

men terän turvallises" paikallaan. Paka)u Eleva-

te-lahjalaa"kkoon. Eksklusiivinen muotoilu. 

Ruostumatonta terästä. Kahvassa laserkaiver-

re)una liiton logo ja nimi. Pituus avaama)oma-

na 11,00 cm, ava)una 18,5 cm.  Terän pituus 17 

cm. Leveys sulje)una 3,00 cm. Paino 108 gram-

maa. 

Aladdin Fresco Thermavac on kaksi-

toimisella avausmekanismilla va-

ruste)u juomapullo, jonka upea 

väri ei jätä ketään kylmäksi. Pullo 

voidaan avata perinteises" korkis-

ta, tai voidaan pullon kaula kiertää 

ir". Tällöin pullon peseminen on-

nistuu helpoimmin. Juomapullo 

voidaan pestä as"anpesukoneessa. 

Tilavuus 0.7 l 

Kiltajuomapullo 

34,00€ / kpl 



 

MILITARIAMUSEO KARHUMÄKI 
MPKL:n jäsenetuna –2€ pääsylipun hinnasta Lompakko-sovelluksella 

Esillä on sota-ajan käsiaseita, puhdetöitä, pahkaesineitä ja erilaisia puhelimia 

ja niiden kenttäkeskuksia, raskasta militariakalustoa Mig-21:stä panssarivau-

nuun ja sokerina pohjalla aito 60-70-luvun kyläkauppa. 

Tuomenhaara 10, 39700 PARKANO 

p. 040 544 3039 

vesa.friman(at)kolumbus.fi 

www.vesafriman.fi  



 

 

 

 


