Vapaaehtoisen maanpuolustuksen kansalaisjärjestö vuodesta 1963.
Ikään, sukupuoleen ja sotilasarvoon katsomatta.

Rakennamme perinteille ● Elämme tätä päivää ● Tähtäämme tulevaisuuteen

Maanpuolustuskiltojen liitto ry
Kiltatiedote 04-2018

18.9.2018

Seuraava tiedote ilmestyy lokakuussa viikolla 43 (22.–26.10.2018)

1.

Maanpuolustaja-lehti ilmestyy sähköisenä versiona lokakuussa

2.

Liittovaltuuston kokous ja maanpuolustusjuhla Jyväskylässä 17.–18.11.2018

3.

Huomionosoitukset

4.

Ilmoitusasioita

5.

Kokonaisturvallisuus 2018 -messut

Muistathan ilmoittaa muuttuneet killan toimihenkilöiden yhteystiedot liiton toimistoon!
HUOM! Lukemalla tämän tiedotteen pysyt ajantasalla liiton tapahtumista ja tärkeistä päivämääristä.

Tiedote ilmestyy sähköisenä eikä sitä postiteta kirjepostina.

Tiedotteen päätoimittaja: Veera Vanhanen
Sähköpostijakelu: Kiltojen, kiltapiirien ja paikallisosastojen toimihenkilöt
Netissä: Liiton jäsentiedotteet löytyvät osoitteesta www.mpkl.ﬁ
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1. Maanpuolustaja-lehti ilmestyy sähköisenä versiona lokakuussa
Maanpuolustaja-lehti 2/2018 ilmestyy pdf-versiona lokakuun lopussa viikolla 43. Lehden aineistopäivä on 21.9.,
kiitos kaikille jo materiaalia lähettäneille!

2. Liittovaltuuston kokous ja maanpuolustusjuhla Jyväskylässä 17.–18.11.2018
Liittovaltuuston kokous ja maanpuolustusjuhla järjestetään tänä vuonna Jyväskylässä. Liittovaltuuston kokous pidetään lauantaina 17.11. Original Sokos Hotel Alexandrassa ja maanpuolustusjuhla 18.11. Jyväskylän Yliopiston
juhlasalissa.
Ennakkokutsu tapahtumasta lähetetään liittovaltuuston jäsenille viikon 41 aikana. Liittohallituksen ja liittovaltuuston jäsenet voivat ottaa kokousviikonloppuun avecin, mutta syntyvät lisäkustannukset pitää maksaa itse. Ilmoittautumiskäytännöistä kerrotaan tarkemmin ennakkokutsussa.
Marraskuun kokouksessa valitaan liittohallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle.
Erovuorossa ovat:
Markus Aarnio (Suomenlinnan Rannikkotykistökilta ry)
Urpo Karjalainen (Ratsumieskilta ry)
Heikki Salumäki (Pohjan Pioneerikilta ry)
Lisäksi on valittava viime huhtikuussa edesmenneen Per-Elof Boström (Historiskaföreningen Stella Polaris rf –
Historiallisyhdistys Stella Polaris ry) tilalle yksi liittohallituksen jäsen kaudeksi 2019–2020.
Ehdotukset liittohallituksen jäseneksi tehdään excel-lomakkeella ”Esityslomake vaalivaliokunnalle”, jonka saa liiton toimistosihteeriltä (mpkltoimisto@mpkl.fi) tai MPKL:n internet-sivujen Extranet-osiosta. Täytetyt ehdotuslomakkeet lähetetään sähköpostilla toiminnanjohtajalle osoitteeseen toiminnanjohtaja@mpkl.fi viimeistään keskiviikkona 31.10. Liiton vaalivaliokunta tekee annettujen esitysten pohjalta ehdotuksen liittovaltuustolle.

3. Huomionosoitukset


Itsenäisyyspäivänä 6.12.2018 myönnettävien kiltaristien palkitsemisehdotukset on toimitettava liiton toimistolle viimeistään 15.10.2018 osoitteeseen toiminnanjohtaja@mpkl.fi. Kiltaristejä haetaan lomakkeella
”MPKL palkitsemisehdotus”, jonka saa liiton toimistosihteeriltä (mpkltoimisto@mpkl.fi) tai MPKL:n internetsivujen Extranet-osiosta.



Ehdotukset vuonna 2019 myönnettävistä valtiollisista kunniamerkeistä on toimitettava liiton toimistoon
sähköpostilla 15.1.2019 mennessä. Ehdotukset tehdään ritarikuntien viralliselle ehdotuslomakkeelle, jonka saa ritarikuntien internet-sivuilta osoitteesta http://www.ritarikunnat.fi/index.php/fi/ehdottaminen/
kunniamerkkiehdotuslomake-ja-tayttoohje. Sivuilta löytyy myös seikkaperäinen ohje ehdotuslomakkeen
täyttämisestä. Lomake täytetään sähköisesti, tallennetaan sen jälkeen tunnistettavalla nimellä (esim. Kunniamerkkiehdotus2019_Virtanen) ja lähetetään sitten liiton toimistoon. Valtiollisten kunniamerkkien myöntämisperusteet löytyvät liiton palkitsemisohjeesta.

4. Ilmoitusasioita


43. turvallisuuspolitiikan seminaari järjestetään Santahaminassa 2.2.2019. ja sen aiheena on "vapaaehtoisuus"



Liittohallituksen seuraavat kokoukset ovat 9.10. ja 14.12.

5. Kokonaisturvallisuus 2018 -messut
Maanpuolustuskiltojen liitto oli mukana Lahden Messukeskuksessa ja sen lähiympäristössä 7.–8.9. järjestetyillä
Kokonaisturvallisuus 2018 –messuilla. Kahdeksatta kertaa järjestetyssä suurtapahtumassa vieraili kahden päivän aikana noin 11 000 kävijää ja perjantaina pidetyn koululaispäivän myötä toimintaa saatiin esiteltyä myös
nuorisolle.

Mukavaa alkanutta syksyä toivottaen
Toimisto– ja viestintäsihteeri
Veera Vanhanen
p. 044 239 4021
mpkltoimisto@mpkl.fi

