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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. Koronan vaikutus tapahtumiin 
 
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. Tässä  tiedotteessa on tarkemmat ohjeistukset eri tapahtumista koronapandemian aikana. 
 
Döbelninkadun auditoriossa kokousten enimmäisosallistujamäärän suositus on 20 henkilöä. Neuvotteluhuoneiden ja auditorion 
kokoustarjoiluissa korostetaan hygienian merkitystä ja tarjoiluja suositellaan välttämään. Kokouksiin ja tilaisuuksiin osallistutaan 
vallitsevien koronaohjeistusten mukaisesti - jokaisella meistä on vastuu pitää huolta hygieniasta, turvaväleistä sekä maskien käy-
töstä. Auditorion varaukseeen ja sen avaamiseen on tullut käytännön muutoksia.  
Kun varaat auditoriota, olethan yhteydessä liiton toimisto-ja viestintäsihteeriin: mpkltoimisto@mpkl.fi tai  040 554 8805. 

 

2. Liittovaltuuston kokous 14.11.2020 Tampereella ja Turpo-seminaari 2021 

 
Liittovaltuuston kokous järjestettiin lauantaina 14.11.2020 Tampereella. Maanpuolustajajuhla sunnuntaina 15.11.2020  oli ko-
ronapandemian vuoksi peruttu.  
Liittovaltuusto valitsi liittohallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle vuosiksi 2021-2022, sekä hyväksyi toimintasuunnitelman ja ta-
lousarvion vuodelle 2021.  
 
Liittohallituksen jäsenten valinta liittovaltuuston kokouksessa 
 
Erovuorossa liittohallituksesta olivat: 
 
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 
 
Vaalivaliokunnan jäsen Matti Mikkonen esitteli liittoon saapuneet ehdotukset liittohallituksen jäseniksi erovuoroisten tilalle.  

 
Saapuneet ehdotukset: 

Aarnio Markus Suomenlinnan Rannikkotykistökilta ry 
Ellilä Iikka Pohjan Pioneerikilta ry 
Lehtinen Mika Reserviratsastajat ry 
Mikkonen Juha Pohjois-Pohjanmaan Ilmatorjuntakilta ry 

Päätettiin valita liittohallituksen jäseniksi kaudelle 2021-22 vaalivaliokunnan ehdotuksen mukaisesti: 
 
Aarnio Markus Suomenlinnan Rannikkotykistökilta 
Ellilä Iikka  Pohjan Pioneerikilta 
Lehtinen Mika  Reserviratsastajat 
Mikkonen Juha  Pohjois-Pohjanmaan Ilmatorjuntakilta 

 

Kokouksessa palkitut 

 
Kokouksen jälkeen suoritettiin palkitsemiset. Numeroiduilla Maanpuolustusmitaleilla miekkojen kera palkittiin seuraavat ansioitu-
neet kiltalaiset: 
 
Tapio Kaakkolammi nro 692 (Tampere), Autojoukkojen Tampereen Kilta ry, puheenjohtaja 
Pertti Koivuaho nro 693 (Ylöjärvi), Pirkanmaan Pioneerikilta ry, puheenjohtaja 
Juha Mikkonen nro 694 (Oulu), Pohjois-Pohjanmaan Ilmatorjuntakilta ry, puheenjohtaja, liittohallituksen jäsen. 

Onnittelut palkituille ansiokkaasta työstä! 

 



Turpo-seminaari 2021 
 
Hallitus päättää joulukuun 2020 aikana seminaarin toteutumisesta. Tässä huomion painopiste on puolustusvoimien, Santahami-
nan ja Maanpuolustuskorkeakoulun  linjauksesta ensi vuoden alussa koronapandemian ohjeistusten mukaisesti. 
Turvallisuuspolitiikan seminaarin valmisteluja jatketaan edelleen koronapandemiasta huolimatta. Jos seminaari voidaan järjestää, 
niin se tarkoittaa sitä, että osallistujamäärää rajoitetaan huomattavasti. Todennäköisesti maksimi osallistujamäärä on noin 95, 
koska Maanpuolustuskorkeakoulun ravintolasta on poistettu puolet paikoista. Seminaariin osallistujilla on oltava suojamaski ja 
osallistujat sijoitetaan saliin siten, että turvavälit säilyvät. Seuraamme tilannetta.  
 
Tulevaisuudessa etäyhteyksien käyttöä jatketaan niissä tapahtumissa, joissa se on mahdollista. 
 
Pyydämme tilaisuuksiin osallistuvia ottamaan huomioon hygienia- ja turvaväliohjeistukset sekä viranomaisten koronaohjeet! 
Mahdollisista koronan aiheuttamista muutoksista tilaisuuksien toteutumiseksi ilmoitamme loppuvuoden aikana.  
 

3. Muita tapahtumia 
 
Pohjoismaiset kiltapäivät kesäkuussa 2021 Suomessa  
Koronapandemia saattaa vaikuttaa myös 38. Pohjoismaisten Kiltapäivien järjestämiseen Suomessa. Kiltapäivien kohtalo ratkais-
taan viimeistään maaliskuussa yhdessä Panssariprikaatin kanssa.  
 
Jouluaaton kunniavartio Hietaniemen sankarihautausmaalla Helsingissä  
Jouluaaton kunniavartio järjestetään vanhan perinteen mukaisesti ja liiton vuoro on klo 14.30-15.00. Kaikki kunniavartiohenkilöt 
käyttävät suojamaskia, jonka saa tarvittaessa järjestäjältä. Pyydämme vapaaehtoisia ilmoittautumaan tähän kunniatehtävään puh 
040 554 8862/Siikander tai mpkltoiminnanjohtaja@mpkl.fi  
Ilmoittautumiset on tehtävä viimeistään perjantaina 11.12.  

 
Itsenäisyypäivän paraati 6.12. Porissa on peruttu koronatilanteen vuoksi. 
Puolustusvoimat kertoo, että tämän vuoden itsenäisyyspäivän paraati on 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. Ampumavakuutus päättyy 

 
Reserviläisliiton ampumavakuutus on ollut myös kiltalaisten ja Reserviupseeriliiton jäsenten käytössä. Finanssivalvonta on kuiten-
kin kiristänyt vakuutuslupaehtoja ja nykymuodossaan vakuutusta ei saa enää myydä ensi vuonna. Tänä vuonna otetut vakuutuk-
set ovat kuitenkin vielä voimassa ensi vuonna vakuutuksen päättymispäivään asti. Liittojen toiminnanjohtajat neuvottelevat kuin-
ka ampumavakuutusturva voitaisiin ratkaista jokaisen järjestön kohdalla. Reserviläisliitto on siirtänyt ampumavakuutuksen vakuu-
tusyhtiö Fenniaan ja on mahdollista, että myös muut liitot voisivat tulla samaan pooliin. Käytännössä se tarkoittaisi sitä, että killan 
jäsen, joka harrastaa ammuntaa, maksaisi korkeampaa jäsenmaksua. Tämä jäsenmaksu sisältäisi ampumavakuutuksen. Mikäli jä-
sen ei halua ampumavakuutusta, hän maksaa normaalin jäsenmaksun.  
Asiasta keskustellaan lähiaikoina uudelleen, kunhan Reserviläisliitto on saanut ampumavakuutustarjouksen muutamasta muusta-
kin yhtiöstä.  
 

5. Taloudellinen tuki killoille 
 
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 
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toiminta-apurahoja ja tunnustuspalkintoja liiton ehdotuksesta.  Suositamme vahvasti kiltoja hakemaan tukea liitolta.  
Muistakaa myös tarkistaa, että anomuslomakkeeseen tulee killan voimassa oleva oikea tilinumero! 
 
Liittovaltuuston kokouksessa todettiin, että tänä vuonna myönnettyjä toiminta-apurahoja tapahtumiin ja tilaisuuksiin ei tarvitse 
palauttaa, vaan ne voidaan käyttää ko. tapahtuman järjestämiseen ensi vuonna. Toiminta-apurahoista on kuitenkin edelleen an-
nettava  apurahan käyttöselvitys 15.12.2020 mennessä. Jos tapahtuma tai tilaisuus on jäänyt koronapandemian takia järjestä-
mättä, niin selvityksestä täytyy ilmetä milloin se järjestetään ensi vuonna. 
 
Killalle myönnetty koulutusmääräraha maksetaan tositteiden kopioita vastaan. Jos koulutustilaisuutta ei ole voitu järjestää, niin 
koulutusmäärärahan selvitykseen on laitettava syy ja milloin tapahtuma aiotaan järjestää ensi vuonna.  
 
Killoilla on myös mahdollisuus hakea apurahaa  vuonna 2021 Turvallisuuden tukisäätiöltä täysin itsenäisesti. 
Apurahoja voivat hakea yhteisöt, työryhmät ja yksittäiset henkilöt. 
 

Liittohallituksen apurahatoimikunta käsittelee apuraha-anomukset. Liitto toivoo, että ensi vuonna killat panostaisivat nuorisotoi-
mintaan omalla alueellaan ja toimintaosaamisellaan.  
Lomake toiminta-apurahan ja koulutusmäärärahan hakemista varten löytyy osoitteesta www.mpkl.fi/aineisto 
 
Uusien jäsenten  hankinta on ensiarvoisen tärkeää kiltatoiminnan jatkuvuudelle. Halukkaiden jäsenten yhteystietojen nopea kirjaa-
minen 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.  
 

6. Kiltatuotteet pukinkonttiin 

 

Vielä ehtii tilata kiltatuotteita jouluksi pukinkonttiin (kts. liite)! 
Lähetä tilauksesi osoitteeseen; maanpuolustaja@mpkl.fi 12.12.2020 mennessä. 
 
 
Pysytään terveinä loppuvuosi! 
 
 
Anu Varjonen 
Toimisto- ja viestintäsihteeri 
P. 040 554 8805 
mpkltoimisto@mpkl.fi 

 
 
 



 

Kiltaveitsi 
 
Yksiteräinen taittoveitsi, jossa on ruostumatto-
masta teräksestä valmistettu titanium-pintainen 
kahva ja terässä integroitu sahanterä. Kahvasta 
on helppo tarttua kiinni. Mukana integroitu kiin-
nityskoukku ja klipsi, joiden ansiosta tuotetta on 
helppo kantaa. Mukana lukitsin, joka pitää avoi-
men terän turvallisesti paikallaan. Pakattu Eleva-
te-lahjalaatikkoon. Eksklusiivinen muotoilu. 
Ruostumatonta terästä. Kahvassa laserkaiver-
rettuna liiton logo ja nimi. Pituus avaamattoma-
na 11,00 cm, avattuna 18,5 cm.  Terän pituus 17 
cm. 
Leveys suljettuna 3,00 cm. Paino 108 grammaa. 





 

 



 

 



 

 


