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Muistathan ilmoi aa muu uneet killan toimihenkilöiden yhteys edot liiton toimistoon!
Joidenkin puheenjohtajien ja sihteerien sähköpos  palautuu jatkuvas  liiton toimistoon. Jos killan
puheenjohtaja tai sihteeri ei saa liiton edo eita, niin ilmoi akaa liiton toimistoon toimiva sähkö-
pos osoite.

HUOM! Lukemalla tämän edo een pysyt ajantasalla liiton tapahtumista ja tärkeistä päivämääristä.
Tiedote ilmestyy sähköisenä eikä sitä pos teta kirjepos na.

Seuraava tiedote ilmestyy vkolla 41 (10.-14.10.)



1. Maanpuolustaja-lehti ilmestyy paperiversiona lokakuussa

Syksyn Maanpuolustaja-leh  ilmestyy jälleen paperiversiona lokakuussa siten, e ä se on kiltalaisilla viimeistään viikol-
la 43 (24.-28.10).
Nyt on taas laisuus esitellä kevään ja kesän aikana pide yjä oman killan tapahtumia ja laisuuksia. Leh  pos tetaan
kaikkien kiltojen jäsenille sekä kansanedustajille ja yhteistyökumppaneille.

Lehden aineistopäivä on 9.9. perjantai. Viimeistään silloin materiaalin on oltava liiton toiminnanjohtajalla.
Materiaali lähetetään sähköpos lla siten, e ä teks  ja kuvat ovat erillisinä edostoina. Kuvateks t laitetaan myös
omana teks edostona. Älkää upo ako kuvia teks n sekaan!

Aineisto lähetetään sähköpos osoi eeseen toiminnanjohtaja@mpkl.fi viimeistään 9.9.!!

2. Pohjoismaiset Kiltapäivät Ruotsissa 2017

36. Pohjoismaiset Kiltapäivät järjestetään Ruotsin Halmstadissa (Lu värnsregementet) 15.-18.6.2017. Kiltapäivät ovat
viikkoa ennen juhannusta, joten nyt ei juhannuskaan ole lähtemisen este niin kuin viime vuonna.

Halmstad sijaitsee Ruotsin lounaisrannikolla ja sinne on matkaa Tukholmasta 489 km. Ajoaika autolla on n. 5 tun a lii-
kenteestä ja tauoista riippuen.

Tässä linkki rykmen  ko sivuille: h p://www.forsvarsmakten.se/sv/organisa on/lu varnsregementet-lv-6/

Lii o järjestää kuljetuksen Helsingistä. Näillä näkymillä laiva-bussi. Todennäköises  toinen kuljetus lähtee Turusta.
Lisä etoja PM kiltapäivistä saamme kunhan lokakuun johtajatapaaminen Halmstadissa on pide y.

3. Valtion talousarvioesitys vuodelle 2017 ja vapaaehtoisen maanpuolutustyön tuet

Val on ensi vuoden talousarvioesityksessä on jälleen punakynä käynyt. Tilanne on täysin sama kuin vuosi si en:
1. Puolustusministeriö tekee ehdotuksen vapaaehtoiseen maanpuolustustyöhön käyte ävistä tukirahoista.
2. Val onvarainministeriö pyyhkii punakynällä esityksen yli.
3. Maanpuolustuksen Tuki ja maanpuolustusjärjestöt käyvät lobbaamassa asiaan vaiku avia henkilöitä.
4. Eduskunta palau aa tuet 15%:lla leika una.

Toisin sanoen edessä on jälleen sama ruljanssi. Maanpuolustusjärjestöjen v. 2015 saama val on tuki oli 37.500 € per
järjestö (MPKL, NVL, RES, RUL), yhteensä 150.000 €. Edellä maini u summa on promillen osia val on budje ssa, mu a
iso raha järjestöille. Tänä vuonna (2016) tuen määrä on leikkauksen jälkeen 32.000 €.
Tukea leika in n. 15% vuodesta 2015.

Ehdotus ensi vuodelle (2017) on, e ä tukea leika aisiin tämän vuoden määrästä 20%.

Toisin sanoen järjestöt saisivat tukea enää vain 25.600 € per järjestö. Val on tuen pudotus olisi siis kahdessa vuodessa
11.900 € eli noin 32%.

Alla Maanpuolustuksen Tuki ry:n tänään antama julkilausuma, jota voi e halutessanne levi ää sosiaalisessa mediassa.

Val ovarainministeriön julkaisemassa vuoden 2017 talousarvioesityksessä (TAE) on määrärahoja maanpuolustusjär-
jestöjen toiminnan tukemiseen esite y vähenne ävän 20% tämän vuoden tuesta (v. 2016 TA 2,029 milj €, TAE 2017
1,625 milj €).



Yli 400 000 euron leikkaus tarkoi aa toiminnan huoma avaa vähenemistä maanpuolustusjärjestöissä
(Maanpuolustuskoulutusyhdistys, Maanpuolustuskiltojen lii o, Naisten Valmiuslii o, Reserviläislii o, Reserviupseeri-
lii o).
Maanpuolustuksen Tuki ry ja sen jäsenjärjestöt paino avat vapaaehtoisen maanpuolustuksen merkitystä maamme
puolustuskyvyn ja maanpuolustustahdon kannalta. Nykyisessä talous- ja turvallisuus lanteessa vapaaehtoisella maan-
puolustuksella on huoma ava merkitys vaiku avuutensa ja kustannustehokkuutensa vuoksi.
Hallitusohjelmassa todetaan selkeäs , e ä puolustuksen usko avuudesta huolehditaan koro amalla puolustusmää-
rärahoja. Lisäksi ohjelmaan on kirja u kertausharjoitusten rii ävän määrän varmistaminen sekä vapaaehtoisten har-
joitusten ja reservin omaehtoisen koulutuksen edellytysten turvaaminen. Nämä eivät toteudu määrärahoja leikkaa-
malla.

Maanpuolustuksen Tuki ry jäsenjärjestöineen vetoaa eduskuntaan, e ä tärkeän ja vaiku avan vapaaehtoistoiminnan
perusteet varmistetaan myös ensi vuonna.

4. Maanpuolustusjärjestöjen yhteinen kokousviikonloppu Lappeenrannassa marraskuussa

Maanpuolustuskiltojen lii o, Maanpuolustusnaisten Lii o, Naisten Valmiuslii o, Reserviläislii o, Reservilläisurheilu-
lii o ja Reserviupseerilii o järjestävät yhteisen kokousviikonlopun 18.-20.11. Lappeenrannassa.

Maanpuolustuskiltojen liiton lii ovaltuuston kokous pidetään lauantaina 19.11. myöhemmin ilmoite avan ohjelman
mukaises . Lii ovaltuuston kokouksessa valitaan lii ohallituksen jäsenet erovuoroisten lalle ja hyväksytään ensi
vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio.

Lii ohallituksesta ovat erovuorossa seuraavat jäsenet:

Hakkarainen Arno (2. varapuheenjohtaja), Suomenlinnan Rannikkotykistökilta ry
Boström Per-Elof, Vaasan Kiltapiiri ry, Historiskaföreningen Stella Polaris rf-Historiallisyhdistys Stella Polaris ry
Jurvanen Jari, Pohjois-Karjalan Prikaa n Kilta ry
Salumäki Heikki, Pohjan Pioneerikilta ry

Ehdotusten lii ohallituksen jäseneksi vuosiksi 2017-18 on oltava toiminnanjohtajalla
viimeistään perjantaina 21.10.

Ehdotuslomakkeen saa pyynnöstä sähköpos lla toiminnanjohtajalta.

5. Liitolle valitaan uusi puheenjohtaja liittokokouksessa ensi vuoden huhtikuussa

Nykyinen puheenjohtaja Pauli Mikkola on ilmoi anut e ei ole enää käyte ävissä. Puheenjohtaja valitaan vuosiksi
2018-19. Pauli Mikkolan toimikausi pää yy 31.12.2017.

Kiltapiirien ja kiltojen on syytä jo nyt ryhtyä mie mään sopivia ehdokkaita. Täyte ävänä on ”isot saappaat”, joten eh-
dokkailla on oltava laaja-alainen kokemus ja näkemys koko maanpuolustuskentästä ja ennen kaikkea kiltatoiminnasta.
Ehdokkaalla on myös oltava näkemys siitä miten liiton toimintaa ja kiltatoimintaa yleensä kehitetään, miten yhteistyö-
tä kehitetään muiden maanpuolustusjärjestöjen kanssa  ja kuinka lii oa ja sen toimintaa tehdään tunnetuksi kansa-
laisten keskuudessa. Mehän olemme vapaaehtoisen maanpuolustuksen kansalaisjärjestö.

Ehdotukset liiton puheenjohtajaksi tehdään liiton lomakkeelle, jonka saa pyyde äessä sähköpos tse toiminnanjohta-
jalta. Otamme ehdotuksia lii ohallituksen puheenjohtajaksi vastaan jo tämän syksyn aikana.

Ehdotukset lähetetään liiton toiminnanjohtajalle osoi eeseen toiminnanjohtaja@mpkl.fi

Puheenjohtajaehdokkaat esitellään hyvissä ajoin ennen huh kuun lii okokousta kiltapiirien ja kiltojen puheenjohtajil-
le ja sihteereille lähete ävällä erillisellä edo eella.



6. Liiton sääntömuutos

Liitossa on parhaillaan meneillään sääntöjen muu aminen. Sääntötyöryhmän ehdotus on jo alustavas  käsitelty lii o-
hallituksen elokuun kokouksessa. Ehdotus uusiksi säännöiksi esitelllään lii ovaltuustolle marraskuun kokouksessa.

Tämän jälkeen suoritetaan vielä mahdolliset muutostoimenpiteet ja sen jälkeen sääntömuutosehdotus viedään ensi
huh kuun lii okokouksen pääte äväksi.

7. Kiltaristiehdotukset

Kiltaris  ehdotusten on oltava liiton toimistossa 15.10 mennessä. Myöntämispäivä on 6.12. Ehdotuslomakkeen saa
pyynnöstä sähköpos tse toiminnanjohtajalta.

8. Suomi 100 vuotta—Pro Patria (Nuku rauhassa)

Maanpuolustuksen Tuki ry:n ja sen järjestöjen yhteinen projek  on etenee.
Hankkeen nimi on "Kokonaisturvallisuuden toimijoiden Suomi 100 vuo a -
juhlahanke" ja sen kampanjatunnus on "NUKU RAUHASSA".
Pro Patria-nimitystä käytetään työnimenä sisäisessä vies nnässä. ”Nuku rau-
hassa” -kampanjalle avataan vuoden vaihteessa omat internetsivut
(nukurauhassa.fi).

Juhlavuoden päätapahtuma toteutetaan 18. -19.8.2017 Helsingissä Kansalaisto-
rilla ja Töölönlahden puis kossa. Samaan aikaan on Helsingin juhlaviikot.

Ohessa paikkakunnat, joilla järjestetään yhden päivän kestävä koko perheen
maanpuolustustapahtuma.
Olisi eri äin toivo avaa, e ä näillä paikkakunnilla toimivat Maanpuolustuskilto-
jen liiton killat ja kiltojen paikallisosastot osallistuisivat tapahtumien järjestelyi-
hin. Kiltojen olisi syytä näkyä näissä tapahtumissa esim. omalla ”ständillä”. Vel-
jesjärjestöjemme paikalliset toimijat tulevat esi äytymään tapahtumissa joko
järjestämällä jotain ak vitee a tai pysty ämällä oman esi elyteltan. Tässä olisi
”tuhannen taalan paikka” tehdä tunnetuksi oman killan toimintaa ja kiltatoimintaa yleensä.

O akaa rohkeas  yhtey ä alla maini uihin yhteyshenkilöihin ja kysykää kuinka voi e olla mukana tukemassa ta-
pahtumaa!

O akaa asia he  puheeksi omassa killassanne. O akaa yhtey ä tärkeimpiin yhteistyötahoihin: naapuriyhdistykset, ve-
teraanit, urheiluseurat, par olaiset, 4H-yhdistys, leijonat, rotaryt, yritykset jne.
O akaa yhtey ä omaan kuntaan/kaupunkiin ja seurakuntaan ja tarjotkaa heille yhteistä Suomi 100-tapahtumaa.
Tehkää tarvi avat la- ja muut varaukset hyvissä ajoin.

JUHLAVUODEN MAANPUOLUSTUSTAPAHTUMAT

1. LAHTI 27.4.
- Toteu ajana Päijät-Hämeen koulutus- ja yksikkö
- Kansallisen veteraanipäivän yhteydessä, arviolta 5 000 vierailijaa
- Kokonaisturvallisuustapahtuma tapahtumatoriperiaa eella
- Mukana Puolustusvoimat, Lahden kaupunki, Suomen Sotaveteraanilii o, Päijät-Hämeen reservipiiri, Maanpuolustus-
naiset Päijät-Hämeen piiri, Naisten valmiuslii o, Poliisi, Pelastuslaitos, Sotaveteraanipiiri



- Veteraanipäivän varsinainen suunni elu alkaa kesäkuussa.
Yhteyshenkilö: Koulutus- ja tukiyksikön päällikkö Aarne Kumpulainen
Puhelin 050 462 0735
Sähköpos  aarne.kumpulainen[at] mpk.fi
Osoite: Askonkatu 10, 15100 Lah

2. ROVANIEMI 12.5.
- Toteu ajana Lapin koulutus- ja tukiyksikkö
- Kokonaisturvallisuustapahtuma tapahtumatoriperiaa eella
- Yhdessä Lapin lennoston avointen ovien päivän kanssa
Yhteyshenkilö: Koulutus- ja tukiyksikön päällikkö An  Tölli
Puhelin 040 522 7952
Sähköpos  an .tolli [at] mpk.fi
Osoite: Someroharjun e, 96960 Rovaniemi

3. KOUVOLA 19.–20.5.
- Toteu ajana Kymenlaakson koulutus- ja tukiyksikkö
- Kauppakeskus Veturin alue ulko- ja sisä loissa, arviolta 15 000 vierailijaa
- Kokonaisturvallisuustapahtuma tapahtumatoriperiaa eella
- Edellä kuvatun perusohjelman lisäksi turvallisuuspolii nen seminaari
- Mukana Karjalan Prikaa , maanpuolustuspiiri, Kouvolan kaupunki
Yhteyshenkilö: Koulutus- ja tukiyksikön yksikön päällikkö Tapio Lakela
Puhelin 044 259 0905
Sähköpos  tapio.lakela [at] mpk.fi
Osoite: Paraa ken ä 1, 45100 Kouvola

4. TURKU 19.- 20.5.
- Toteu ajana Varsinais-Suomen koulutus- ja tukiyksikkö
- Kokonaisturvallisuustapahtuma tapahtumatoriperiaa eella
- Heikkilän varuskunta-alue, Kesäyön marssin yhteydessä, arviolta 5 000 vierailijaa
- Yhdessä kesäyön marssin kanssa
- Mukan Porin Prikaa , MERIVE, RLAIV, Laivaston soi okunta, Länsi-Suomen merivar osto, Tulli, Varsinais-Suomen pe-
lastuslaitos, Lounais-Suomen poliisi
- VAPEPA, Turun So lasko yhdistys, paikallisia sponsoreita, ruokatarjoilua
- Osallistujien kalustoesi elyä ja toimintanäytöksiä, Suomalainen so las kau a aikojen näy ely
Yhteyshenkilö: Piiripäällikkö Markku Laine
Puhelin 040 825 3235
Sähköpos  markku.laine [at] mpk.fi
Osoite: Rykmen n e 15 rak 5, 20810 Turku

5. IISALMI 20.–21.5.
- Toteu ajana Pohjois-Savon koulutus- ja tukiyksikkö
- Kokonaisturvallisuustapahtuma tapahtumatoriperiaa eella
- Iisalmen tori, aviolta 5 000 vierailijaa
- Sandels 30- vuotuisjuhlajotoksen yhteydessä, tehtävärasteja torilla
- Mukana viranomaisista Kainuun Prikaa , Karjalan Lennosto, Poliisi, Pelastus
- Mukana järjestöistä RUL, RES, NVL, RT, MPN
- Osallistujien kalustoesi elyä ja toimintanäytöksiä
Yhteyshenkilö: Koulutus- ja tukiyksikön päällikkö Harri Tossavainen
Puhelin 0400 672719
Sähköpos  harri.tossavainen@mpk.fi



Osoite: Vuorikatu 26 B, 70100 Kuopio
PL 1080, 70111 Kuopio

6. HATTULA 28.6.
- Toteu ajana Kanta-Hämeen koulutus- ja tukiyksikkö
- Kokonaisturvallisuustapahtuma tapahtumatoriperiaa eella
- Parolassa Panssaridivisioonan 75- vuo sjuhlan yhteydessä, arviolta 5 000 vierailijaa
- Mukana Panssariprikaa , Panssarikilta
- Osallistujien kalustoesi elyä ja toimintanäytöksiä
Yhteyshenkilö: Koulutus- ja tukiyksikön yksikön päällikkö Jorma Halme
Puhelin 040 848 7007
Sähköpos  jorma.halme [at] mpk.fi
Osoite: Parolannummen e 219, 13700 Parolannummi

7. HELSINKI 18.–19.8. (VUODEN 2017 PÄÄTAPAHTUMA)
Toteu ajana Helsingin koulutus- ja tukiyksikkö
- Valtakunnallinen päätapahtuma Kansalaistorilla, ar- Kokonaisturvallisuustapahtuma tapahtumatoriperiaa - Kalus-
toesi elyä (KAARTJR, PSPR, Panssarimuseo)
- Mul mediaesityksiä
- Esteratakilpailu
- So lassoi okuntakonser
Yhteyshenkilö: Piiripäällikkö Timo Mustaniemi
Puhelin 045 180 3323
Sähköpos mo.mustaniemi [at] mpk.fi
Käyn osoite: Santahamina, Radioniemen e 1
Pos osoite: PL 6, 00861 HELSINKI

8. JYVÄSKYLÄ 18.8.
- Toteu ajana Keski-Suomen koulutus- ja tukiyksikkö
- Kokonaisturvallisuustapahtuma tapahtumatoriperiaa
- Arviolta 5 000 vierailijaa
- Kokonaisturvallisuustapahtuma
- Kesäyön marssin yhteydessä
Yhteyshenkilö: Koulutus- ja yksikön päällikkö Riku Tenhunen
Puhelin 040 751 5233
Sähköpos  riku.tenhunen [at] mpk.fi
Käyn osoite: Immolan e 9
Pos osoite: PL 7, 41161 Tikkakoski

9. VAASA 24.8.
- Toteu ajana Meripuolustuspiiri
- Kokonaisturvallisuustapahtuma tapahtumatoriperiaa eella
- Samaan aikaan MilJazzin kanssa
- Arviolta 10 000 vierailijaa
- Yhteyshenkilö: Piiripäällikkö Henrik Nystén
Puhelin 040 183 2328
Sähköpos  henrik.nysten [at] mpk.fi
Käyn osoite: Santahamina, Radioniemen e 1
Pos osoite: PL 6, 00861 HELSINKI



10. OULU 25.–27.8.
- Toteu ajana Pohjois-Pohjanmaan koulutus- ja tukiyksikkö) ja Ilmapuolustuspiiri
- Kokonaisturvallisuustapahtuma tapahtumatoriperiaa eella
- Arviolta 10 000 vierailijaa
- Samaan aikaan Raahen Öljyntorjunta- ja SAR harjoituksen  kanssa
- Kesäyön marssin yhteydessä
- Mukana Länsi-Suomen Merivar osto, Var olentolaivue, Poliisi, Suomen Lentopelastusseura, Meripelastusseurat
- Osallistujien kalustoesi elyä ja toimintanäytöksiä
Yhteyshenkilö: Piiripäällikkö Pasi Virta
Puhelin 0400 384 234
Sähköpos   pasi.virta [at] mpk.fi
Käyn osoite: Hiukanrei  225, 90650 Oulu
Pos osoite: PL 119, 90101 Oulu

JUHLAVUODEN SEMINAARIT

1. OULU: Vapaaehtoisuus, huh kuu 2017
Yhteyshenkilö Sampo Puoskari, spuoskari@gmail.com, 0400 961 174

2. JOENSUU: Sankaruus 19.4.2017 klo 11–18
Yhteyshenkilö: Jyrki Huusko, jyrki.huusko@jns.fi , 050 349 2248

3. TAMPERE: Talvisodan henki
Yhteyshenkilö: Jorma Suonio, jorma.suonio@tampere.fi , 050 330 2078
Yhteistyössä: Veteraanijärjestöt ja yliopiston Studia generalia-seminaarisarja

4. HELSINKI: Naiset ja maanpuolustus, toukokuu 2017
Naisten valmiusliiton 20-vuo sjuhlaseminaari
Yhteyshenkilö: Kaisa Peltokorpi, kaisa.peltokorpi@maanpuolustuksentuki.fi, p. 040 554 8805

Muut seminaarit (eivät varsinaises  liity Suomi 100 vuo a –juhlavuoteen)

1. Maanpuolustuskiltojen liiton perinteinen turvallisuuspoli ikan seminaari lauantaina 4.2.2017 Santahaminassa
2. Sota eteiden päivät (Maanpuolustuskorkeakoulu, Sota eteiden Seura) Helsinki kevät 2017
3. Varautumisseminaari (SPEK), Helsinki syksy 2017
4. YTS-julkistamis laisuus (Turvallisuuskomitea) Helsinki syksy 2017
5. Kade kunnan turvallisuuspoli ikan seminaari

Mukavaa ja toiminnallista syksyn alkua!

HenryS


