Vapaaehtoisen maanpuolustuksen kansalaisjärjestö vuodesta 1963.
Ikään, sukupuoleen ja sotilasarvoon katsomatta.
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Ilmoitathan mahdolliset muuttuneet killan toimihenkilöiden yhteystiedot liiton toimistoon.
Lukemalla tämän tiedotteen pysyt ajan tasalla liiton tapahtumista ja tärkeistä päivämääristä.

Tiedotteen päätoimittaja: Veera Vanhanen
Sähköpostijakelu: Kiltojen, kiltapiirien ja paikallisosastojen toimihenkilöt
Netissä: Liiton jäsentiedotteet löytyvät osoitteesta www.mpkl.ﬁ
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1. Maanpuolustusrekisterin käyttäjätunnukset uusitaan
Toukokuussa voimaan tulleen EU:n tietosuoja-asetuksen johdosta kaikki Maanpuolustusrekisterin käyttäjätunnukset uusitaan. Nykyisten tunnusten voimassaolo päättyy 30.11.2018. Niiden tilalle voi hakea uusia tunnuksia
osoitteessa https://www.reservilaisliitto.fi/rekisteritunnukset sijaitsevalla lomakkeella.
Maanpuolustusrekisterin käyttäjätunnukset voidaan antaa sellaiselle luottamus- ja toimihenkilölle, jolla on asemansa puolesta oikeus sekä tarve rekisterin ja sen sisältämien henkilötietojen käsittelyyn. Annetut tunnukset oikeuttavat vain oman taustayhteisön henkilö- ja jäsentietoihin. Yhdellä yhteisöllä voi olla esimerkiksi 2–3 käyttäjätunnuksen omaavaa henkilöä.
Tunnusten hakuoikeus on asianomaisen yhteisön puheenjohtajalla. Käyttäjätunnuksena rekisterissä tulee olla
henkilökohtainen sähköpostiosoite, jonka tulee löytyä myös ao. henkilön Maanpuolustusrekisterissä olevista henkilötiedoista. Lomakkeessa on ilmoitettava kaikki pyydetyt tiedot, jotka asianomaisen yhteisön puheenjohtaja vakuuttaa lomakkeen viimeisellä rivillä oikeiksi. Uudet tunnukset pyritään toimittamaan ennen marraskuun loppua.
Maanpuolustusrekisteri on Reserviläisliitto ry:n, Suomen Reserviupseeriliitto ry:n, Maanpuolustuskiltojen liitto ry:n
ja Maanpuolustusnaisten Liitto ry:n yhteinen jäsenrekisteri, jossa ylläpidetään em. liittoihin kuuluvien jäsenyhteisöjen (yhdistykset, kerhot, killat) henkilöjäsenten henkilö-, osoite- ja muita järjestötoiminnassa tarvittavia tietoja
ja, jota käytetään myös em. liittojen järjestöjulkaisujen osalta tilaajarekisterinä. Maanpuolustusrekisterissä ylläpidetään myös Reserviläisten ampumaturva- ja kuntokorttijärjestelmään liittyviä tietoja.
Vuonna 2014 käyttöön otettua Maanpuolustusrekisteriä käytetään laajasti maanpuolustusjärjestökentässä. Rekisterin käyttöön oikeuttavia tunnuksia on tällä hetkellä käytössä noin 1 500 kappaletta, joista 2/3 on käytetty kuluvan vuoden aikana. Jatkossa tunnukset ovat voimassa kaksi vuotta kerrallaan. Kuluvan vuoden alusta lähtien
Maanpuolustusrekisterin ylläpitäjänä on toiminut Reserviläisliitto ry; aiemmin ylläpitäjänä toimi Maanpuolustusyhtiö MPY Oy.
Jäsenrekisterin pääkäyttäjä on Päivi Ruusuvuori, puh. 09 405 620 10 (klo 10–14) tai jasenasiat@mpkl.fi.

2. Liittovaltuuston kokous ja maanpuolustusjuhla Jyväskylässä 17.–18.11.2018
Liittovaltuuston kokous pidetään lauantaina 17.11. Original Sokos Hotel Alexandrassa ja maanpuolustusjuhla
18.11. Jyväskylän yliopiston juhlasalissa. Liitto varaa ja maksaa hotellihuoneet ennakkoon ilmoittautuneille sekä
maksaa matkakustannukset viime kevään liittokokouksen päätöksen mukaisesti. Virallinen kokouskutsu lähetetään marraskuun alkupuolella.
Sunnuntain maanpuolustusjuhlassa jaetaan myös tämän vuoden Sotavahinkosäätiön palkintojen kunniakirjat, joiden vastaanottajille lähetetään juhlaan erillinen kutsu.
Lauantai 17.11.
12.00–13.30 Liiton tarjoama lounas liittovaltuuston jäsenille (ja mahdollisille aveceille)
14.00

Liittovaltuuston kokous hotelli Alexandrassa;
aveceille järjestetty opastettu kaupunkikierros kokouksen ajaksi

Noin 18.30

Jyväskylän kaupungin vastaanotto

Sunnuntai 18.11.
10.00

Kenttäpiispan pitämä juhlajumalanpalvelus

Noin 11.30

Seppeleen lasku Kaatuneitten muistomerkille

13.00

Maanpuolustusjuhla Jyväskylän yliopiston juhlasalissa

3. Liittohallituksen jäsenten valinta
Marraskuisessa liittovaltuuston 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 Boströmin (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 perjantaina
2.11. Liiton vaalivaliokunta tekee annettujen esitysten pohjalta ehdotuksen liittovaltuustolle.

4. Jouluaaton kunniavartiot Hietaniemen hautausmaalla Helsingissä
Helsingin kaaderiupseerit, opistoupseerit ja sotilasammattihenkilöt, reserviläis- ja rauhanturvaajajärjestöt sekä
maanpuolustuskillat asettavat jouluaattona perinteiset kunniavartiot Hietaniemen hautausmaalla Suomen marsalkka Mannerheimin haudalle ja sankariristille.
Maanpuolustuskiltojen liiton kunniavartiovuoro on jouluaattona 24.12. perinteisesti kello 14.30–15.00 ja siihen
mahtuu mukaan 12 henkilöä. Jos olet halukas osallistumaan tähän kunniatehtävään, niin ilmoittaudu sähköpostitse viimeistään perjantaina 14.12. osoitteeseen toiminnanjohtaja@mpkl.fi ja lisää ilmoittautumiseen nimesi ja
edustamasi kilta. Osallistujille annetaan tarkemmat ohjeet saapumisesta ja vaatetuksesta sähköpostitse lähempänä tapahtumaa.

5. Pohjoismaiset kiltapäivät ensi kesänä Norjassa
Järjestyksessään 37. Pohjoismaiset kiltapäivät järjestetään Norjan Elverumissa 13.–16.6.2019. Metsäinen Elverum sijaitsee noin 100 km pohjoiseen Oslo-Gardermoenin lentokentältä.

Matkaan lähdetään keskiviikkona 12.6. ja paluu Suomeen tapahtuu sunnuntaina 16.6. Osallistumismaksu tulee
olemaan noin 300 euroa ja matkojen hinta. Liitto järjestää osallistujien lennot Helsinki–Oslo–Helsinki yhteisvarauksena, jonka hinta ei ole vielä selvillä.
Ennakkoilmoittautuminen tapahtumaan on mahdollista ja kiinnostuneet voivat olla yhteydessä toiminnanjohtajaan asian tiimoilta. Tarkemmat ilmoittautumisohjeet tulevat, kun kiltapäivien ohjelma ja alustava hinta ovat selvillä. Mahdollisista suunnitelluista linja-autoyhteiskyydeistä Pohjois- tai Keski-Suomesta kiltapäiville pyydetään ilmoittamaan toiminnanjohtajalle viimeistään tämän vuoden loppuun mennessä.
Kiltapäivien ohjelmassa tulee olemaan monenlaista mukavaa tapahtumaa ja pohjoismaista yhdessäoloa, joten
kannattaa laittaa jo nyt päivät ylös ensi vuoden kalenteriin!
Lisätietoa tapahtumasta päivitetään liiton internet-sivustolle loppuvuoden aikana.

6. Huomionosoitukset
Ehdotukset vuonna 2019 annettavista 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.

7. Ilmoitusasioita


Maanpuolustaja 2/2018 on ilmestynyt, ja löydät sen osoitteesta
https://mpkl.fi/wp-content/uploads/2018/10/Maanpuolustaja_2_18.pdf



43. turvallisuuspolitiikan seminaari järjestetään Santahaminassa lauantaina 2.2.2019



Liittohallituksen vuoden viimeinen kokous on 14.12.

Aurinkoisin syysterveisin
toimisto– ja viestintäsihteeri Veera
044 239 4021
mpkltoimisto@mpkl.fi
Kuva on viime vuonna Ruotsissa järjestetyiltä kiltapäiviltä.
Toivon, että saamme ensi kesän Norjan tapahtumaankin paljon innokkaita osallistujia!

