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1. Määräajat: apuraha-anomukset, kilta-ansiomitalit, kiltaristit, toimintalomakkeet

Vuoden 2016 apuraha-anomusten on oltava sähköises  toimite una liiton toimistossa helmikuun 29. päivään men-
nessä. Anomuslomakkeen saa sähköpos tse toiminnanjohtajalta pyytämällä: toiminnanjohtaja@mpkl.fi
Apurahoja on tänä vuonna jaossa yli 10.000 euroa. Osa myönne ävistä apurahoista tulee Maanpuolustuskiltojen sää-

öltä. Tilaisuuden/toiminnan/käy ötarkoituksen on oltava maanpuolustukseen lii yvää.

Tänä vuonna apurahan saaneiden kiltojen on tehtävä selvitys apurahan käytöstä 15.12. mennessä! Asia ilmenee myös
anomuslomakkeessa. Viime vuonna myönne yjen apurahojen käytöstä puu uu vielä selvityksiä!! Uu a apurahaa ei
kannata ano ellei edellisen apurahan käy öselvitystä ole anne u. Myöhässä tulleita apuraha-anomuksia ei käsitellä.

Kilta-ansiomitaliehdotusten on oltava sähköises  toimite una liiton toimistossa 29.2. mennessä. Kilta-ansiomitalit
myöntää puolustusministeri ja myöntöpäivä on 4.6.
Kiltaris ehdotusten on oltava liiton toimistossa sähköises  toimite una 15.3. mennessä. Kiltaris en myöntöpäivä
on 4.6. Molempien mitalien anomuslomakkeen saa pyytämällä toiminnanjohtajalta: toiminnanjohtaja@mpkl.fi

Toimintalomakkeiden vuodelta 2015 viimeinen palautuspäivä on 26.2. Lomakkeen palau aminen määräikaan
mennessä on edellytys killan apuraha-anomuksen ja mitaliehdotusten käsi elemiseksi.

2. Kokoukset

Lii ovaltuuston kokous on Helsingissä lauantaina 19.3. maanpuolustusjärjestöjen toimitalon auditoriossa Töölönto-
rinkatu 2. Lii ovaltuuston jäsenet saavat kutsun kokoukseen sääntöjen mukaises  kaksi viikkoa aikaisemmin.

Lii okokous on Lahdessa lauantaina 23.4. Kokouksessa valitaan liitolle 1. varapuheenjohtaja sekä lii ovaltuuston
jäsenet erovuoroisten lalle. Ehdotusten liiton 1. varapuheenjohtajaksi ja lii ovaltuuston jäseniksi erovuoroisten lal-
le (1/3 valtuustosta) on oltava liiton toimistossa 15.3. mennessä. Ehdotusten tekemiseen on käyte ävä lomake a,
jonka saa sähköpos lla pyytämällä: toiminnanjohtaja@mpkl.fi
Jokainen kilta voi lähe ää yhden edustajan lii okokoukseen. Edustajan äänimäärä määräytyy killan jäsenmaksun mak-
saneiden jäsenten mukaan (= maksetut jäsenmaksut: vuosi- ja veteraanijäsenet).

3. Lippujuhlapäivän buffet 4.6.

Liiton perinteinen lippujuhlapäivän buffe laisuus järjestetään jälleen Ritarihuoneella Helsingissä 4.6. Tilaisuus alkaa
klo 18.00 ja pää yy 20.00. Tilaisuus on maksullinen. Tarkemmat edot julkaistaan liiton ne sivuilla.

4. Koulutusmäärärahat 2017

Maanpuolustusjärjestöt ja Maanpuolustuskoulutusyhdistys ovat siirtyneet puolustusvoimien suunni elurytmiin. Käy-
tännössä se tarkoi aa sitä, e ä vuoden 2017 koulutus laisuuksiin hae avien koulutusmäärärahojen anomusten on ol-
tava liiton toimistossa  helmikuun 29. päivään (2016) mennessä! Koulutusmääräraha-anomuksen saa toiminnanjoh-
tajalta sähköpos tse pyyde äessä. Koulutusmäärärahoja on käyte ävissä 8.500 € ja ne ovat MPK:n kassassa.

5. Turposeminaari 2016

Liiton tämän vuoden turvallisuuspoli ikan seminaari pide in perinteises  Maanpuolustuskorkeakoulun loissa Santa-
haminassa. Tilaisuudessa oli lähes 250 osallistujaa. Seminaarin aiheena oli ”Itämeren alueen puolustusratkaisut.”

Ohjelma
Klo 09.00-09.50 Kahvitarjoilu



Klo 09.50 Tervetuloa. Maanpuolustuskiltojen liiton lannekatsaus, puheenjohtaja Pauli Mikkola.

Taustat pääaiheeseen yleisellä tasolla:
Klo 10:00  Puolustusministeri Jussi Niinistö: katsaus nyky lanteeseen, mitä muutoksia on tapahtunut ja mihin ollaan
menossa. (puolustusministerin pitämä puhe on lue avissa www.suomenso las.fi/ar kkelit)
Klo 10:30  Turvallisuuskomitean sihteeri evers  Risto Kolstela: kokonaisturvallisuus.
Klo 11:00   Merivoimien komentaja, kontra-amiraali Veijo Taipalus: merivoimien rooli (Itämeren turvallisuus lanne,
valvonta ja torjuntakyky, tuleva laivue).
Klo 11:30 - 12.50 Lounas

Klo 12:50 alkaen Itämerenmaiden puolustusasiamiesten alustukset (n. 30 min)
(tämä osio käy in englanniksi, ei tulkkausta)
12:50 Ruotsi: puolustusasiamies evers  Bo Stennabb (Ruotsin Helsingin suurlähetystö).
13:20 Viro: evers  Ilmar Tamm (Kaitseliit, esikuntapäällikkö).
13:50 Tauko 10 min.
14:00 Saksa: evers luutnan  (YE) Konstan n Bellini, Suomen ja Viron so lasasiamies.
14:30 - 15:15 Paneelikeskustelu (puolustusasiamiehet). Puolustusasiamiesten esi ely ja paneelikeskustelun johtami-
nen: Sininen Reservi ry:n puheenjohtaja Robin Elfving.Yleisöllä on mahdollisuus esi ää kysymyksiä luennoitsijoille.
15:20 Loppusanat: puheenjohtaja Pauli Mikkola, Maanpuolustuskiltojen lii o ry.

Seminaari kokosi jälleen kerran melkein täyden sali. Puolustusministeri Jussi Niinistö pi  mielenkiintoisen
esityksen, jota laina in laajal  mediassa.

Turvallisuuskomitean pääsihteeri evers  Risto Kols-
tela puhui kokonaisturvallisuudesta ja maanpuolus-
tusjärjestöjen merkityksestä osana sitä.

Merivoimien komentaja kontra-amiraali Veijo Taipa-
lus kertoi tulevasta Laivue 2020:stä.



Ruotsin so lasasiamies evers  Bo Stennabb loi kat-
sauksen Ruotsin puolustusvoimien uusiin linjauksiin
koulutuksessa, materiaalihankinnoissa ja yhteistyös-
sä Itämeren alueen val oiden kanssa.

Saksan so lasasiamies ye-evers luutnan  Konstan-
n Bellini kertoi Saksan maanpuolustusjärjestelyistä.

Viron Kaitselii n esikuntapäällikkö evers  Ilmar
Tamm kertoi Kaitselii n toiminnasta osana Viron
puolustusjärjestelmää.

Kiltaveli Robin Elfving esi eli iltapäivän ulkomaiset
luennoitsijat, joh  luennoitsijoiden paneelikeskuste-
lun sekä yleisön esi ämät kysymykset.



TAPAHTUMAKALENTERI 2016

Helmikuu

Ma 29.2. Lii ohallituksen kokous.

Maaliskuu

La 19.3. Lii ovaltuuston kokous maanpuolustusjärjestöjen toimitalon auditoriossa Töölöntorinkatu 2.

Huhtikuu

Ma 4.4. Lii ohallituksen kokous.

La 23.4. Lii okokous Lahdessa.

Heinäkuu

Liiton toimisto on sulje una heinäkuussa.

Henry Siikander
toiminnanjohtaja

toiminnanjohtaja@mpkl.fi
P. 040 554 8862

Liiton toimisto on avoinna ma-pe klo 09-15
Toimiston puh.  044 239 4021



PRO	  PATRIA	  
100	  vuo-a	  turvallisuu-a	  yhdessä	  
Kokonaisturvallisuuden	  järjestöjen	  juhlahanke	  2017	  

Vies%ntäsuunnitelma	  10.2.2016	  
	  
	  



1	  MISTÄ	  ON	  KYSE?	  
•  PRO	  PATRIA	  on	  keskeisten	  vapaaehtoisten	  maanpuolustusjärjestöjen	  Suomen	  
100-‐vuo%sjuhlahanke.	  
•  Toteutetaan	  yhteistyössä	  Puolustusvoimien	  ja	  muiden	  kokonaisturvallisuuden	  
toimijoiden	  kanssa.	  
•  Hanke	  koostuu	  tapahtuma-‐	  ja	  seminaarisarjasta,	  jotka	  toteutetaan	  kaGavas%	  eri	  
puolilla	  Suomea	  koko	  juhlavuoden	  2017	  ajan	  



2	  HANKEORGANISAATIO	  

Hankkeen	  vastuullisena	  koordinaaGorina	  toimii	  Maanpuolustuksen	  Tuki	  ry	  
(MPT).	  Tärkeimpinä	  hankkeen	  yhteistyökumppaneina	  ja	  toteuGajina	  ovat	  
MPT:n	  tukemat	  keskeiset	  vapaaehtoiset	  maanpuolustusjärjestöt:	  

9	  maanpuolustuspiirissä	  	  

•  Suomen	  Reserviupseerilii-o	  ry	  (RUL),	  320	  paikallista	  reserviupseerikerhoa	  
•  Reserviläislii-o	  -‐	  Reservin	  aliupseerien	  Lii-o	  ry	  (RES),	  352	  jäsenyhdistystä	  
• Maanpuolustuskiltojen	  lii-o	  ry	  (MPKL),	  11	  kiltapiiriä	  ja	  80	  jäsenkiltaa	  
•  Naisten	  Valmiuslii-o	  ry	  (NVL),	  10	  valtakunnallista	  jäsenjärjestöä	  
• Maanpuolustuskoulutusyhdistys	  (MPK),	  15	  jäsenjärjestöä,	  toteutus	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  



	  	  	  Hankkeen	  organisoinO	  

Kokoontuu	  3-‐4	  kk	  välein	  

Kokoontuu	  joka	  toinen	  kk	  

Ohjausryhmä	  
•  Kokonaisvastuu	  
•  MPT:n	  hallitus	  (pj:t	  RUL,	  RES,	  MPKL,	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

NVL,	  MPK,	  MPT)	  
•  Muiden	  osallistujatahojen	  pj:t	  

	  

Hankeryhmä	  
•  Käytännön	  johtaminen	  ja	  valvonta	  
•  MPT,	  RUL,	  RES,	  MPKL,	  NVL,	  MPK	  +	  muiden	  

osallistuvien	  organisaa%oiden	  edustajat	  	  
•  Hankepäällikkö	  Jari	  AnGalainen	  johtaa	  

(MPT)	  
	  

Tapahtumat	  
•  10-‐12	  kpl	  
•  MPK	  johtaa	  

Seminaarit	  
•  4-‐6	  kpl	  
•  RUL	  johtaa	  

	  

Päätapahtuma	  
•  Helsingissä	  
•  MPK	  &	  RES	  johtaa	  

	  

ViesOntä	  
•  MPT	  johtaa	  
•  HankekoordinaaGori	  

Kaisa	  Peltokorpi	  

	  
Talous	  
•  MPT	  

johtaa	  
	  
	  



3	  YHTEISTYÖTAHOT	  
• Maanpuolustusjärjestöjen	  jäsenjärjestöt	  
• Veteraanijärjestöt	  
• Muut	  keskeiset	  kokonaisturvallisuuden	  organisaa%ot,	  mm.	  
Puolustusvoimat,	  Puolustusministeriö,	  Turvallisuuskomitea,	  Suomen	  
Punainen	  Ris%,	  Poliisi,	  Pelastusviranomaiset,	  Vapaaehtoinen	  
Pelastuspalvelu	  (VAPEPA),	  Rajavar%olaitos	  ja	  Huoltovarmuuskeskus	  
•  Yliopistot,	  %edeyhteisöt	  (seminaarit)	  ja	  koulut	  (tapahtumat)	  
	  



4	  VIESTINNÄN	  TAVOITE	  
•  Lisätä	  suomalaisten	  %etämystä	  kokonaisturvallisuudesta	  ja	  
vapaaehtoisesta	  maanpuolustuksesta	  
•  Vahvistaa	  kansalaisten	  maanpuolustustahtoa	  ja	  mo%voida	  heitä	  
vapaaehtoiseen	  maanpuolustustyöhön	  
•  Veteraanien	  henkisen	  perinnön	  jatkaminen	  ja	  väliGäminen	  
•  Yhteinen	  vies%ntä,	  konsep%	  ja	  keskiteGy	  ohjaus	  à	  vapaaehtoisten	  
maanpuolustusjärjestöjen	  keskinäisen	  vies%nnän	  ja	  yhteistyön	  lujiGaminen	  	  	  	  	  
•  Pääkohderyhmänä	  maanpuolustustyön	  ulkopuolella	  olevat	  suomalaiset,	  
erit.	  lapset	  ja	  nuoret	  
•  Onnistuessaan	  hanke	  tavoiGaa	  jopa	  300	  000	  ihmistä	  eri	  tapahtumissa	  ja	  
seminaareissa.	  

	  



5	  TAPAHTUMAT	  
•  10–12	  MPK:n	  organisoimaa	  alueellista	  kokonaisturvallisuustapahtumaa,	  
joissa	  esitellään	  vapaaehtoisen	  maanpuolustuksen	  ja	  
kokonaisturvallisuuden	  toimijoiden	  toimintaa	  
•  Kunkin	  tapahtuman	  kesto	  2	  pvää:	  pe	  koululaiset	  ja	  la	  suuri	  yleisö,	  erit.	  	  
perheet	  
•  Osallistujia	  jokaisessa	  tapahtumassa	  n.	  15	  000–100	  000	  
•  Tapahtumat	  järjestetään	  pitkäl%	  samalla	  konsep%lla	  
•  Toteutetaan	  interak%ivisella	  ”toimintatori”-‐teemalla	  

•  Kriisirata,	  jossa	  erilaisia	  toiminnallisia	  case-‐harjoituksia	  mm.	  ensiapuun,	  
paloturvallisuuteen,	  kyber-‐	  ja	  informaa%opuolustukseen,	  kädentaitoihin	  ja	  fyysiseen	  
suorituskykyyn	  liiGyen	  (case	  per	  osallistujajärjestö/-‐organisaa%o)	  

•  Lappset	  Group	  Oy	  toimiGaa	  esteradan.	  Koululaisille	  järjestetään	  esteratakilpailu,	  
jonka	  finaali	  käydään	  hankkeen	  päätapahtumassa	  

•  Tarinatuokiot,	  joissa	  veteraanit	  ja	  nuoret	  kohtaavat	  
	  



•  Tapahtumasarja	  huipentuu	  MPK:n	  ja	  RES:n	  organisoimaan	  
hankkeen	  päätapahtumaan	  Helsingissä	  (heinä-‐elokuu)	  
o Sis.	  mm.	  laadukkaan	  mul%mediaesityksen,	  juhlanäyGelyn	  ja	  konser%n	  

•  Tapahtumiin	  liitetään	  MPK:n	  harjoitukset,	  joten	  paikkakunnat	  
määräytyvät	  seuraavas%	  (vielä	  viiGeellisiä):	  
o POHJANMAA:	  Oulu	  kesä;	  Raahe	  25.–27.8.	  (SAR-‐	  ja	  öljyntorjuntaharjoitus);	  
Kokkola	  26.8.	  (Venetsialaiset)	  

o PIRKANMAA:	  Tampere	  touko-‐	  /	  elo-‐syyskuu	  	  	  
o VARSINAIS-‐SUOMI:	  Turku	  11.6.	  (Kesäyön	  marssi)	  /	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  
20.7.–23.7.	  (Tall	  Ships	  Race)	  /	  lokakuu	  (Meripuolustuspäivät)	  

o UUSIMAA:	  Järvenpää	  syyskuu	  (Uudenmaan	  maanpuolustuspäivä);	  
Hanko	  syksy	  (Öljyntorjuntaharjoitus)	  

o SAVO:	  Iisalmi	  toukokuu	  (Sandels	  30-‐vuo%sjuhlajotos);	  Rissala	  syyskuu	  (NVL:n	  
NASTA-‐harjoitus)	  

o HÄME:	  LahO	  27.4.	  (Kansallinen	  veteraanipäivä);	  [Ha-ula	  toukokuu?	  (NVL:n	  
NASTA-‐harjoitus	  ”Leijona”]	  

o KYMENLAAKSO:	  Kouvola	  toukokuu	  /	  5.12.	  (Kadejkunnan	  koululaisten	  
itsenäisyyspäivä)	  	  

	  



6	  SEMINAARIT	  
• RUL:n	  johtama	  laadukas	  ja	  teemoite-u	  4–5	  seminaarin	  sarja	  
•  Toteutetaan	  Etelä-‐,	  Pohjois-‐,	  Itä-‐	  ja	  Länsi-‐Suomessa	  (esim.	  Helsinki,	  
Turku,	  Tampere	  ja	  Oulu)	  
•  Seminaarivastuut:	  

o MPKL	  
o RUL	  ja	  Kadejkunta	  
o MPT	  
o MPT	  

• Aiheina	  kokonaisturvallisuuden	  ilmiöt	  ennen	  ja	  nyt	  (esim.	  
vapaaehtoisuus,	  yhteishenki,	  sankarit,	  naiset	  maanpuolustustyössä)	  
• Osa	  seminaareista	  kansainvälisiä	  painoGuen	  erit.	  Pohjolan	  ja	  Bal%an	  
turvallisuusyhteistyöhön	  

	  



7	  VIESTINNÄN	  KANAVAT	  
•  Pääkanavana	  hankkeelle	  rakenneGavat	  websivut	  

o Hankkeen	  yleisesiGely,	  ohjelma	  ja	  koko	  juhlavuoden	  tapahtumakalenteri	  
o Uu%sosio,	  jossa	  raportoidaan	  hankkeen	  etenemisestä	  ja	  tapahtumien	  toteutumisesta	  
o  Facebook-‐,	  TwiGer-‐,	  Instagram-‐	  ja	  Youtube-‐nosteet	  
o  Tietoa	  hankkeeseen	  osallistuvista	  vapaaehtoisista	  maanpuolustusjärjestöistä	  ja	  
kokonaisturvallisuuden	  toimijoista	  

•  SOME	  
o  Facebook,	  TwiGer,	  Instagram	  ja	  Youtube	  
o  Jaetaan	  websivujen	  %etoa	  hankkeesta	  ja	  juhlavuoden	  ohjelmasta	  
o Vies%tään	  tapahtumien	  valmistelusta	  (esim.	  kokoukset),	  itse	  tapahtumista	  ja	  jälkitunnelmista	  
kuvin,	  videoin	  ja	  päivityksin	  

o  Luo	  sähköisen	  osallistumismahdollisuuden	  	  
•  Reserviläinen-‐leh%	  toteuGaa	  erikoislehden,	  jota	  jaetaan	  hankkeen	  tapahtumissa	  
ja	  seminaareissa	  
o Normaalinumeroissa	  julkaistaan	  hankkeesta	  ja	  sen	  edistymisestä	  kertovia	  ar%kkeleita	  

• MediaOedo-eet	  ja	  –kutsut	  
•  Radio,	  tv	  ja	  sanomalehdet	  



8	  VIESTINNÄN	  KESKEISET	  VIESTIT	  
Esim.	  
•  Tiesitkö,	  eGä	  maanpuolustusvelvollisuus	  koskee	  myös	  sinua?	  
	  à	  Kutsu	  turvallisuustalkoisiin	  /	  kutsuntoihin	  iästä	  riippumaGa	  
•  Erilaiset	  sankari-‐	  ja	  osallistumistarinat	  

•  AaGeiltaan	  ja	  arvoiltaan	  erilaiset	  suomalaiset	  
•  Erit.	  nuoria	  puhuGelevat	  roolimallit,	  esim.	  Jesse	  Puljujärvi,	  Prinssi	  Jusuf	  /	  
Musta	  Barbaari,	  JVG,	  Sanni,	  Robin,	  Smoukahontas,	  Li	  Andersson,	  SLUSH	  Miki	  
Kuusi	  à	  kohtaaminen	  veteraanien	  ja	  maanpuolustusvaikuGajien	  kanssa	  
(esim.	  Elisabeth	  Rehn)	  	  

à	  Yhtenäisyyden	  ja	  yhteisöllisyyden	  vahvistaminen	  
à 	  Kokonaisturvallisuuden	  ymmärryksen	  lisääminen	  
à 	  Erilaisten	  osallistumismahdollisuuksien	  avaaminen	  

	  



9	  VIESTINNÄN	  AIKATAULU	  
• Hankkeen	  markkinoin%suunnitelma,	  helmi-‐maaliskuu	  2016	  
• Hankkeen	  ohjelman	  ja	  aikataulun	  vahvistuminen,	  maaliskuu	  2016	  
•  Jäsenjärjestöjen	  ja	  piirien	  %edoGaminen,	  maaliskuu	  2016	  
•  Yhteistyötahojen	  vahvistuminen,	  huh%kuu	  2016	  
• Websivujen	  rakentaminen,	  maalis-‐kesäkuu	  2016	  
•  Some-‐alustan	  rakentaminen,	  maalis-‐syyskuu	  2016	  
•  Leh%mainos	  valmis,	  huh%-‐joulukuu	  2016	  
• Radio-‐	  ja	  tv-‐mainos	  valmis,	  syys-‐joulukuu	  2016	  
• Reserviläinen-‐erikoisleh%,	  elo-‐joulukuu	  2016	  
	  



YHTEYSTIEDOT	  
Kaisa-‐Maria	  Peltokorpi	  
HankekoordinaaGori	  

kaisa.peltokorpi@maanpuolustuksentuki.fi	  
p.	  040	  5548805	  


