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Kaikki käytössä olevat lomakkeet ja materiaalit päivitetään liiton extranetsivuille www.mpkl.fi/

extranet maaliskuun loppuun mennessä. Toimisto kannustaa tutustumaan extranetiin ja antamaan 

siitä palautetta.  

Jos extranetiin ei vielä ole tunnuksia, niin ne saa tilattua toimistolta (mpkltoimisto@mpkl.fi). 



1. Apuraha-anomukset, koulutusmääräraha-anomukset, mitaliehdotukset 

 
Vuoden 2019 apuraha-anomukset pitää lähettää liiton toimistoon 28.2. mennessä. Apurahoja haetaan lomakkeella 
Apuraha-anomus_toimintaan_2019, ja lomake löytyy liiton extranetistä tai sen saa sähköpostitse toimistolta. 
 
Osa myönnettävistä apurahoista tulee Maanpuolustuskiltojen säätiöltä. Tilaisuuden/toiminnan/käyttötarkoituksen on 
oltava maanpuolustukseen liittyvää. Jos apuraha myönnetään, pitää sen käytöstä tehdä selvitys 15.12. mennessä. Sel-
vitys tehdään lomakkeella Apurahan_kayttoselvitys (lomake löytyy extranetistä tai sen saa toimistolta). 
 
Koulutusmääräraha-anomukset vuodelle 2020 on tehtävä 31.3. mennessä. Anomukset tehdään lomakkeella Koulu-
tusmaararaha-anomus_vuodelle_2020 ja sen saa extranetistä tai liiton toimistosta sähköpostitse. 
 

Palkitsemisehdotusten määräpäivät vuonna 2019 ovat seuraavat: 

Mitali     Liiton toimistossa  Myöntämispäivä  

Kilta-ansiomitalit  28.2.    4.6.  

Kiltaristit (kevään jako)   15.4.    4.6.  

Kiltaristit (syksyn jako)   15.10.    6.12.  

 
Mitaleita haetaan lomakkeella MPKL_palkitsemisehdotus, jonka saa extranetistä tai sähköpostitse toimistolta. 
 
 
2. Toimintalomakkeet 2018 

 
Toimintalomake 2018 löytyy sähköisenä lomakkeena extranetistä ja monet ovat sen jo sitä kautta palauttaneetkin, kii-
tos siitä! Sähköisen lomakkeen palauttamisessa on huomioitava, että lomakkeen ”Lähetä”-nappi ei näy ennen kuin lo-
makkeen tiedot on vakuuttanut oikeiksi sen lopussa olevalla ruksitettavalla kohdalla. Jos extranetin tai lomakkeen täy-
tön kanssa on hankaluuksia, niin otattehan yhteyttä toimistoon ja katsotaan asiaa yhdessä kuntoon. 
 
Tämän tiedotteen mukana tulee myös perinteinen Excel-muotoinen lomake, jotta kaikki saavat lomakkeen palau-
tettua. Pahoittelen, että aiempi ohjeposti asiasta jäi matkan varrelle ja palautuspäivä 28.2. on jo pian. Toivon kuiten-
kin, että kaikki ehtisivät täyttää ja palauttaa lomakkeen, sillä lomakkeen palauttaminen vaikuttaa apuraha-anomusten 
ja mitaliehdotusten käsittelyyn. 
 
 
3. Jäsenmaksut v. 2019  
 
Liittokokous 2018 päätti tämän vuoden jäsenmaksuista seuraavaa:  
- Killan vuosijäsen  10 € (ei korotusta)  
- Sotiemme veteraanijäsen   0 € (ei lehtimaksua)  
- Killan perhejäsen         3 €  (ei korotusta, peritään yhteislaskulla killalta ellei muuta kiltakohtaisesti sovita)  
- Killan kannattajäsen       10 € (ei korotusta)  
- Killan ainais-/kunniajäsen  10 €  (ei korotusta, peritään jäseniltä  ellei muuta kiltakohtaisesti sovita)  
 
 
Helmikuussa lähetetyt jäsenmaksut ovat herättäneet ihmetystä, sillä myös ainais-/kunniajäsenet ovat saanet 10 euron 
suuruisen jäsenmaksun. Tämä on liittokokouksen 2018 päätöksen mukainen liittomaksu. Päätöksessä todetaan, että 
ainais-/kunniajäsenen 10 euron liittomaksu  peritään jäseniltä ”ellei muuta kiltakohtaisesti sovita”.  
 



Eli jos kilta ei ole ottanut yhteyttä liiton toimistoon ja sopinut ennakkoon asiasta, niin liittomaksu osuus on lähtenyt jä-
senrekisteristä ko. jäsenille. Ensi vuotta silmällä pitäen on syytä tänä vuonna ottaa yhteyttä liiton toimistoon ja il-
moittaa, että killalla sopii ainais- ja kunniajäsenten "könttälaskutus" siten, että summa vähennetään vuoden 2020 en-
simmäisestä jäsenmaksutilityksestä automaattisesti.  
 

 

4. Liittokokous ja siellä tehtävät valinnat 

 
Liittokokous on lauantaina 13.4. Kouvolan Upseerikerholla. Kokouksessa valitaan liitolle puheenjohtaja vuosiksi 2020–
21, päätetään liiton jäsenmaksu vuodelle 2020, hyväksytään toimintakertomus ja tilinpäätös 2018 sekä valitaan liitto-
valtuuston jäsenet erovuoroisten tilalle. Kokouskutsu lähetetään kiltapiirien ja kiltojen puheenjohtajille kaksi viikkoa 
aikaisemmin.  
 
Jokaisella killalla ja rekisteröidyllä kiltapiirillä on oikeus lähettää liittokokoukseen yksi äänivaltainen edustaja. Liittoko-
kouksessa äänestettäessä kunkin killan edustajalla on yksi ääni killan alkavaa kahtasataa jäsentä kohden, kuitenkin 
enintään kymmenen prosenttia kokouksen kokonaisäänimäärästä. Killan jäsenmäärä lasketaan vuoden viimeisen päi-
vän henkilöjäsenten lukumäärän mukaan. Liitto tarjoaa ruokailun kokousedustajille. Kokousedustajien matkakorvauk-
sista killat sopinevat oman kokousedustajansa kanssa. 
 
Puheenjohtajan ja liittovaltuuston jäsenen ehdotusten tekemiseen käytetään lomaketta Esityslomake_vaalivaliokun-
nalle, jonka saa extranetistä (toimisto tekee tarvittaessa tunnukset) tai sähköpostilla toimistolta. 
 

Liittohallituksen puheenjohtajan valinta 2020–21 

Erovuorossa on nykyinen puheenjohtaja Marko Patrakka. Ehdotukset liiton puheenjohtajaksi on tehtävä 15.3. men-

nessä lomakkeella Esityslomake_vaalivaliokunnalle. 

 

Liittovaltuuston erovuoroiset liittokokouksessa 2019 

Rekisteröidyillä kiltapiireillä on automaattisesti edustajan paikka liittovaltuustossa. Kiltapiirien on ilmoitettava toimin-

nanjohtajalle edustajaksi nimetty henkilö 15.3. mennessä.  

Ehdotukset liittovaltuuston jäseneksi on tehtävä 15.3. mennessä lomakkeella Esityslomake_vaalivaliokunnalle, jonka 

saa extranetistä (toimisto tekee tarvittaessa tunnukset) tai sähköpostilla toimistolta. 

 

Kiltapiirien edustajat:  

Aalinniemi Taisto    Etelä-Karjalan kiltapiiri ry  

Keiholehti Esko  Satakunnan kiltapiiri ry  

Saarela Juhani  Pirkanmaan kiltapiiri ry  

Simpanen Esa  Päijät-Hämeen kiltapiiri ry  

Tuomaranta Jouni Varsinais-Suomen kiltapiiri ry  

 

Kiltojen edustajat:  

Danska Harri  Karjalan Prikaatin Kilta ry  

Holma Sirpa  Suomenlinnan Rannikkotykistökilta ry  

Kaskelo Mikael  Saaristomeren Merivartiokilta ry  

Mattila Veikko  Pohjois-Suomen Tykkimieskilta ry  

Mikkonen Juha  Pohjois-Pohjanmaan Ilmatorjuntakilta ry  

Norismaa Harri  Karjalan Poikien Kilta ry  



Nummijoki Markku Porin prikaatin kilta ry  

Partanen Lauri  Suomenlahden Merivartiokilta ry  

Rodén Teuvo  Pohjanlahden Laivastokilta ry  

Salo Raimo  PST-Panssarintorjuntakilta ry  

 

Liittokokouksessa suoritettavat palkitsemiset 

Vuoden kiltalainen 2019 

Kiltapiirit ja killat voivat tehdä ehdotuksensa Maanpuolustuskiltojen liiton Vuoden Kiltalaisesta 2019 15.3. mennessä 

lomakkeella Ehdotus_VuodenKiltalainen_2019. Lomakkeen saa extranetistä tai sähköpostitse liiton toimistosta.  

 

Vuoden Kilta 2019 

Liittohallitus valitsee Vuoden Killan 2019 toimistoon määräaikaan mennessä palautettujen toimintalomakkeiden sekä 

toimintakertomusten perusteella.  

 

Vuoden Kiltalehti 2018 

Vuoden Kiltalehden valintaa varten pyydämme niitä kiltoja, joilla on oma lehti, lähettämään liiton toimistoon 6 kappa-

letta vuonna 2018 ilmestynyttä killan lehteä. Valitkaa omasta mielestänne vuoden 2018 paras numero ja lähettäkää 6 

kappaletta niitä osoitteeseen Döbelninkatu 2, 00260 Helsinki. 

  

Vuoden Internetsivut 2019 

Vuoden internetsivuista tekee liittohallitukselle ehdotuksen liiton järjestö– ja viestintätoimikunta.  

 
 
5.  Hallitus 2019 

 

Maanpuolustuskiltojen liiton hallitus valitsi 8.2. pidetyssä järjestäytymiskokouksessaan Heli Eräkorven toistamiseen 
liiton 2. varapuheenjohtajaksi. Heli on Turvakurssin Kilta ry:n jäsen. 
 
Liiton hallitus 2019 
Puheenjohtaja Marko Patrakka 
1. varapuheenjohtaja Arno Hakkarainen 
2. varapuheenjohtaja Heli  Eräkorpi 
 
Hallituksen jäsenet 
Markus Aarnio 
Iikka Ellillä 
Urpo Karjalainen 
Sami Kesäjärvi 
Tapio Lakela 
Juha Mikkonen 
Juha Suonperä 
 
Kevätkauden hallituksen kokoukset pidetään 4.3. ja 7.5. 



6. Maanpuolustaja-lehdet vuonna 2019 

 

Maanpuolustaja-lehden kevään numero 1/2019 ilmestyy paperisena vapun jälkeen ja sen aineistopäivä on perjantai-
na 15.3. Mukaan mahtuu vielä runsaasti niin pieniä kuin suurempiakin juttuja, joita voi lähettää osoitteeseen maan-
puolustaja@mpkl.fi. Laitattehan tekstit ja kuvat erillisinä tiedostoina, jotta kuvien laatu riittää painettuun lehteen. 
 
Syksyn numero ilmestyy sähköisenä loka-marraskuun vaihteessa viikolla 44 ja sen aineistopäivä on perjantaina 20.9. 
 
 
7. Pohjoismaiset kiltapäivät 
 
Ilmoittautuminen kiltapäiville on nyt avattu osoitteessa https://mpkl.fi/pohjoismaiset-kiltapaivat-2019/! 
 
Järjestyksessään 37. Pohjoismaiset kiltapäivät järjestetään Norjan Elverumissa 13.–16.6.2019. Matkaan lähdetään kes-
kiviikkona 12.6. ja paluu Suomeen tapahtuu sunnuntaina 16.6. Kokonaisuudessaan kiltapäivien osallistumismaksu tu-
lee olemaan noin 335 euroa (kattaa kaikki majoitus-, ruokailu-, juhla- ja kuljetuskulut kiltapäivillä) sekä matkojen hin-
ta. Suomen osallistujakiintiö tapahtumaan on 50 henkilöä. 
 
 
8. Kooste turvallisuuspolitiikan seminaarista 2019 

 
Maanpuolustuskiltojen liiton perinteinen TURPO-seminaari pidettiin Santahaminassa Maanpuolustuskorkeakoululla 
lauantaina 2.2.2018. Seminaarin tämän vuotisena aiheena oli Vapaaehtoisuus – uhattu voimavara? 
 
Seminaarissa luennoivat Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunta MTS:n puheenjohtaja kansanedustaja Sofia Vik-
man, prikaatikenraali Antti Lehtisalo ja hallitussihteeri Timo Tuurihalme puolustusministeriöstä, puolustusvoimien 
koulutuspäällikkö prikaatikenraali Jukka Sonninen, Maanpuolustuskoulutusyhdistys MPK:n puheenjohtaja Tapio Pelto-
mäki, Naisten Valmiusliiton pääsihteeri Kaarina Suhonen sekä pelastusylijohtaja Kimmo Kohvakka sisäministeriöstä. 
 
Seuraavilla sivuilla on muutamia kuvia seminaarista, kuvat on ottanut Juhani Junna Utin Ilmakilta ry:stä. 
 
 
Talvisin terveisin 

Toimisto– ja viestintäsihteeri 
Veera Vanhanen 
040 554 8805 
mpkltoimisto@mpkl.fi 

https://mpkl.fi/pohjoismaiset-kiltapaivat-2019/


 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seminaarin päättävän paneeli-
keskustelun johtajana toimi  
Maanpuolustuskiltojen liiton 
puheenjohtaja Marko Patrak-
ka. Paneelikeskusteluun osal-
listui hallitussihteeri Timo Tuu-
rihalme (vasemmalla), Naisten 
Valmiusliiton varapuheenjoh-
taja Heli Eräkorpi (Heli toimii 
myös MPKL:n 2. varapuheen-
johtajana), Maanpuolustus-
koulutusyhdistys MPK:n pu-
heenjohtaja Tapio Peltomäki, 
pelastusylijohtaja Kimmo Koh-
vakka sekä puolustusvoimien 
koulutuspäällikkö prikaatiken-
raali Jukka Sonninen. 


