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



1. Puheenjohtajan tervehdys 

 

Hyvät kiltalaiset 

Tämä vuosi on ollut raskasta aikaa niin ihmisille kuin kiltatyön tekemisellekin. 

Toivon, että olette voineet hyvin niin henkisesti kuin fyysisesti. 

Vuosi lähenee loppuaan ja on aika hieman ottaa levon kannalta ja ladata akkuja ensi vuotta varten. Toivon että vuosi 

2021 olisi meille kaikille erinomainen ja voimme tehdä sitä työtä, jota rakastamme, eli kiltatyötä kentällä. 

Haluan toivottaa Teille kaikille erittäin hyvää ja rauhallista joulua, sekä hyvää Uutta vuotta 2021. 

 

Pysytään terveinä 

Marko Patrakka 

Maanpuolustuskiltojen liiton puheenjohtaja 

 
2. Myönnetyt kiltaristit 6.12.2020  
 
Onnittelut kaikille huomionosoituksen saajille! 

Pronssinen kiltaristi 

Arpalahti Pirjo-Liisa, Helsingin Miinaraivaajakilta ry 

Ahonen Pekka, Jääkäritykistön Kilta ry 

Suni Juhani, Jääkäritykistön Kilta ry 

Hyppänen Ismo, Karjalan Prikaatin Kilta ry 

Tiihonen Sami, Karjalan Prikaatin Kilta ry 

Riikonen Lasse, Laivaston Sukeltajakilta ry 

Järvi Timo, Pirkanmaan Viestikilta ry 

Vuolteenaho Ari, Pohjois-Suomen Tykkimieskilta ry 

Hirvelä Harri, Pohjois-Suomen Tykkimieskilta ry 

Räätäri Timo, Pohjois-Suomen Tykkimieskilta ry 

 

Hopeinen kiltaristi 

Jaanu Tuomo, Karjalan Prikaatin Kilta ry 

Liukkonen Jari, Karjalan Prikaatin Kilta ry 

Sundqvist Sami, Karjalan Prikaatin Kilta ry 

Happonen Olavi, Kuopion Asevarikon Kilta ry 

Himanen Reijo, Kuopion Asevarikon Kilta ry 

Huikko Raimo, Kuopion Asevarikon Kilta ry 

Huopainen Osmo, Kuopion Asevarikon Kilta ry 

Huopainen Pentti, Kuopion Asevarikon Kilta ry 

Juvenius Teuvo, Kuopion Asevarikon Kilta ry 



Kärsämä Jorma, Kuopion Asevarikon Kilta ry 

Järvinen Jarkko, Pirkanmaan Viestikilta ry 

Kuumola Veikko, Pirkanmaan Viestikilta ry 

Viikari Tomi, Pirkanmaan Viestikilta ry 

Mäki-Ventelä Timo, Suomenlinnan Rannikkotykistökilta ry 

Siitonen Nina, Suomenlinnan Rannikkotykistökilta ry 

Wirtanen Jussi, Suomenlinnan Rannikkotykistökilta ry 

Vuoden 2021 kunniamerkkien ehdotukset 

Valtiollisten kunniamerkkiehdotusten on oltava liiton toiminnanjohtajalla 15.01.2021 mennessä. Ehdotus tehdään  
ritarikuntien internetsivuilla olevalla lomakkeella ja lähetetään sähköpostin liitteenä toiminnanjohtajalle.  
Kunniamerkkien myöntämispäivä on 4.6.2020. 
 
Kilta-ansiomitaliehdotusten (myönnetään 4.6.) on oltava toiminnanjohtajalla 28.02.2021 mennessä. 
Kiltaristiehdotusten (myönnetään 4.6.) on oltava toiminnanjohtajalla 15.04.2021 mennessä. 
  
Ehdotukset tehdään liiton lomakkeelle, jonka saa internetsivujen extranetistä tai sähköpostilla: mpkltoimisto@mpkl.fi  

 

3. Jouluaaton kunniavartio  ja Turpo-seminaari 2021 
 

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.  

Turpo-seminaari 2021 
Turvallisuuspolitiikan seminaari 6.2.2021 on peruutettu koronapandemian aiheuttamien rajoitusten takia. Seuraamme tilannetta 
ja katsomme onko seminaari mahdollista järjestää myöhemmin vuonna 2021.  
 

4. Muut tapahtumat 2021  
 
Pohjoismaiset kiltapäivät kesäkuussa 2021 Suomessa  
Koronapandemia saattaa vaikuttaa myös 38. Pohjoismaisten Kiltapäivien järjestämiseen Suomessa. Kiltapäivien kohtalo ratkais-
taan viimeistään maaliskuussa yhdessä Panssariprikaatin kanssa.  
 

5. Ampumavakuutus — toimintaturvamaksu 

 
Finanssivalvonta on keväällä antanut uuden määräyksen ryhmäetuvakuutuksista, minkä johdosta ammuntaa harrastavien kilta-

laisten ampumaturvan (Reserviläisliiton ampumavakuutus) kaltainen vakuutusratkaisu ei ole enää mahdollinen. Jäsenille voidaan 

antaa vuosittaisessa jäsenmaksulaskussa mahdollisuus maksaa muista jäsenistä poikkeavaa jäsenmaksua, jonka maksaneista jäse-

nistä syntyy oma jäsenryhmänsä. 

 

Jäsenillä on mahdollisuus kirjautua ammuntaa harrastavien kiltalaisten jäsenryhmään maksamalla vapaaehtoinen  toimintaturva-

maksu, joka on 25 euroa. Lisäksi vuonna 2020 ampumaturvan maksaneet jäsenet siirretään tähän ryhmään 1.1.2021 alkaen ja he 

ovat vakuutettuja vastaavin ehdoin kuin ampumaturvavakuutuksessa siihen asti, kunnes kauden 2021 jäsenmaksu erääntyy. Erä-

päivän jälkeen vakuutettujen ryhmän muodostavat toimintaturvamaksun maksaneet jäsenet. Toimintaturvamaksun voi pyytää 

maksettavaksi myös kesken jäsenmaksukauden samalla viitenumerolla kuin varsinainen jäsenmaksukin ja perusjäsenmaksunsa 

maksanut killan jäsen voi näin maksamalla liittyä myös tähän jäsenryhmään. Uusi jäsen voi liittyä ja maksaa tähän jäsenryhmään 

kuuluvan toimintaturvamaksun samalla, kun hän maksaa varsinaisen jäsenmaksun. 

 



Toimintaturvamaksu sisältää ampumavakuutuksen. Uuteen jäsenryhmään siirtyvät kiltojen jäsenet saavat mobiilijäsenkortin lisäksi 

myös muovisen jäsenkortin, jolla voivat todistaa esim. Reserviläisurheiluliiton ampumakilpailuissa voimassa olevan ampumavakuu-

tuksen. 

 

Vuoden 2021 kiltalaisten jäsenmaksulomakkeeseen laitetaan seuraavat jäsenmaksuvaihtoehdot: 

Pelkkä jäsenmaksu (xx EUR) 

Jäsenmaksu (xx EUR)+Reserviläinen-lehti (8,50EUR) 

Jäsenmaksu (xx EUR)+toimintaturvamaksu (25 EUR) 

Jäsenmaksu+Reserviläinen-lehti+toimintaturvamaksu 

 

Tiedotamme tästä vielä ennen vuoden loppua kaikille kiltojen jäsenille, joilla on sähköposti.  

6. Taloudellinen rakenne liitossa — avustukset 
 
Apurahojen myöntäminen kiltojen toimintaan 
- Myönnetyt apurahat maksetaan liiton rahoista talousarvion mukaisesti apurahatoimikunnan ehdotuksen perusteella. Selvitys 
käytöstä tehdään joulukuun 15. päivään mennessä. 
 
Maanpuolustuskiltojen säätiön myöntämät apurahat 
- Liitto tekee säätiölle ehdotuksen myönnettävistä apurahoista. Apurahat maksaa säätiö. Selvitys käytöstä tehdään liitolle, joka toi-
mittaa selvitykset säätiölle. 
 
 Koulutusmäärärahat 
- Maksetaan liiton rahoista edellisenä vuonna koulutustoimikunnan tkemän ehdotuksen perusteella. Maksetaan sen jälkeen, kun 
myönnetystä koulutusmäärärahasta on tehty selvitys ja lähetetty tositteet. Kulut maksetaan tositteiden perusteella enintään 
myönnetyn koulutusmäärärahan verran.  
 
Maanpuolustuskiltojen Liitto ry:n taloudellisen tilanteen ollessa vakaa, on taloudellisen tuen jakaminen kiltojen toiminnan ylläpitä-
miseksi mahdollista. 
Killan ollessa liitossa, etuutena on jäsenrekisterin ylläpito, jäsenlaskutus, koulutus, postitus– ja kopiointipalvelut sekä kokoustilojen 
käyttö. Killan jäädessä liitosta pois, nämä kustannukset jäävät killan kuluiksi ja ylläpidettäväksi toiminnaksi.  
Liitto jakaa killoille toiminta-apurahoja anomusten perusteella. Vuonna 2019 liitto on jakanut apurahoja killoille noin 20.000 €.  

 

7. Toimintalomakkeet 
 
Toimintalomakkeet on lähetettävä liiton toimistoon 28.02.2021 mennessä. 
Web-lomakepohja löytyy MPKL:n extranestä (vaatii kirjautumistunnukset) tai sähköpostilla: mpkltoimisto@mpkl.fi 
Muistakaa lähettää muuttuneet tiedot hallitusten kokoonpanoista tammikuun alussa toimistolle. 
 

8. Maanpuolustusrekisterin käyttäjätunnistus uusiutui 
 
Maanpuolustusrekisteriin kirjaudutaan marraskuun 2020 jälkeen tuplatunnistuksella MPKL:n verkkosivun etusivulla. 
Jäsensihteerin tietojen alla on suora linkki extranetiin. 
Ne toimihenkilöt joilla on oikeus rekisterin käyttöön, saavat tunnisteet jäsenrekisten sihteeriltä,  
P. (09) 4056 2043 (klo 10-14)  tai sähköpostitse: jasenasiat@mpkl.fi 
 
Toimisto  kiittää kuluneen vuoden yhteistyöstä ja toivottaa kiltojen jäsenille perheineen rauhallista joulua ja mukavaa vuoden 2021 
alkua! 
 
Pysytään terveinä! 
 
Anu Varjonen 
Toimisto- ja viestintäsihteeri 
P. 040 554 8805 
mpkltoimisto@mpkl.fi 



 

Kiltaveitsi 38€ / kpl 
 
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. 


