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HUOM! Lukemalla tämän edo&een pysyt ajantasalla liiton tapahtumista ja tärkeistä päivämääristä.
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1. Liittojen yhteinen kokous– ja juhlaviikonloppu Turussa
Lii ojen yhteistä kokous– ja juhlaviikonloppua viete in Turussa hotelli Radisson Blu Marina Palacessa 15.-17.11.
Perjantaina oli Turun kaupungin vastaano o lii ojen johtohenkilöille. Lauantai oli kokouspäivä, jolloin liitot pi&vät
omia kokouksiaan. Lauantaipäivä huipentui yhteiseen juhlaillalliseen.
Maanpuolustuskiltojen liiton lii ovaltuusto valitsi kokouksessaan lii ohallitukseen erovuoroisten &lalle seuraavat henkilöt:
Kesäjärvi Sami
Lakela Tapio
Suonperä Juha
Rantanen Arja

Helsingin So&laspoliisikilta ry (uudelleen)
Karjalan Prikaa&n Kilta ry (uudelleen)
Ilmavoimien Kiltalii o ry (uudelleen)
Österbo ens försvarsgille-Pohjanmaan maanpuolustuskilta ry

Lii ovaltuusto hyväksyi toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2020.

2. Jouluaaton kunniavartiot Hietaniemen sankariristillä Helsingissä
Jouluaa ona järjestetään perinteiset kunniavar&ot Hietaniemen hautausmaalla Suomen marsalkka Mannerheimin
haudalla ja sankariris&llä.
Maanpuolustuskiltojen liiton kunniavar&ovuoro on jouluaa ona 24.12. perinteises& kello 14.30–15.00. Liiton vuorolle
kunniavar&oon ilmoi autui ennätysajassa täysi miehitys (12). Kunniavar&oon ilmoi autuneille on lähe y ohjeet.

3. Turvallisuuspolitiikan seminaari TURPO-2020
Lii o järjestää perinteisen turvallisuuspoli&ikan seminaarin lauantaina 1.2.2020. Seminaari on tarkoite u kaikille
Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) jäsenjärjestöjen jäsenille ja se on turvallisuuspoli&ikan koulutus&laisuus.
Järjestyksessä 44. seminaari pidetään Santahaminassa lauantaina 1.2.2020 klo 08.15 - 15.30 (kahvitarjoilu 8.15–
08.50).
Seminaarin aiheena on VENÄJÄ.
Ohjelma:
Klo 08.15–08.50 Tervetulokahvitus
Klo 08.50 Tervetuloa; Maanpuolustuskiltojen liiton &lannekatsaus, puheenjohtaja Marko Patrakka
Klo 09.00-09.40 Millainen on tavallinen venäläinen? Mitä hän aja elee ja miksi? Toimi aja Kers&n Kronvall
(kysymyksille varataan aikaa).
Klo 09.40-10.20 Venäjän talous. Tutkimuspäällikkö Iikka Korhonen, Suomen Pankin siirtymätalouksien tutkimuslaitos
(kysymyksille varataan aikaa).
Klo 10.20 Venäjän polii nen &lanne. Vanhempi tutkija Jussi Lassila, Ulkopolii nen ins&tuu , (kysymyksille varataan
aikaa).
Klo 11.00–12.30 Lounas, Varuskuntaravintola Igna&us, Maanpuolustuskorkeakoulu (kutsuvieraille ja esiintyjille on kate u oma pöytä)
Klo 12.30 alkaen:
Klo 12.30-13.00 Venäjän strateginen kul uuri, Mar

J. Kari, Jyväskylän yliopisto.

Klo 13.00-13.30 Venäjän so&lasstrategian lähtökoh&a/so&lasreformi (uusi doktriini ml.), puolustusvoimien &edustelupäällikkö, kenraalimajuri Pekka Toveri.
Klo 13.30-14.00 Venäjän asevoimien ja kaluston kehitys, evers& Esapekka Vehkaoja, Pääesikunta.
Klo 14.00 Tauko n. 15 min
Klo 14.15-14.45 Rajatoiminta EU:n itärajalla, evers&luutnan

Marko Saareks, Rajavar&olaitos.

Klo 14.45 Paneelikeskustelu sekä yleisön kysymyksiä luennoitsijoille.
noin 15.30 Tilaisuuden päätös, puheenjohtaja Marko Patrakka.
Ilmoi&autuminen seminaariin aukesi maanantaina 25.11. Maanpuolustuskiltojen liiton internetsivulla välilehdellä
”Ajankohtaista” tai suora linkki h&ps://mpkl.ﬁ/uu sia/
Seminaarin hinta on 25 € ja se sisältää tervetulokahvin, lounaan ja luennot. Paikat täytetään ilmoi autumisjärjestyksessä. Seminaarilasku lähetetään ensisijaises& sähköpos&lla. Jos osallistujalle tulee este osallistua seminaariin, niin seminaarimaksu palautetaan, mikäli asiasta on ilmoi anut viimeistään perjantaina 24.1. klo 15.00 mennessä.
Pyydämme huomioimaan, e ä lii o &laa ennakkoon kahvituksen ja ruokailun osallistujille ja joutuu niistä myös maksamaan vahvuusilmoituksen mukaises&!
HUOM: Puhelinilmoi autumisia ei oteta vastaan! Seminaariin mahtuu enintään 285 henkilöä ja paikat täytetään ilmoi&autumisjärjestyksessä!

4. Sähköisen e-laskutuksen käyttöönotto
Lii o o aa käy önsä jäsenmaksun sähköisen maksamisen siten, e ä jäsen saisi halutessaan jäsenmaksun suoraan
omaan pankkiinsa. Ilmoitamme asiasta he&, kun palvelu on ote u käy öön.

5. Seuraavat kunniamerkkien, kilta-ansiomitalien ja kiltaristien määräpäivät
Val&ollisten kunniamerkkiehdotusten on oltava liiton toiminnanjohtajalla 15.1.2020 mennessä. Ehdotus tehdään ritarikun&en internetsivuilla olevalla lomakkeella ja lähetetään sähköpos&n lii eenä toiminnanjohtajalle.
Kunniamerkkien myöntämispäivä on 4.6.2020.
Kilta-ansiomitaliehdotusten (myönnetään 4.6.) on oltava toiminnanjohtajalla 28.2.2020 mennessä.
Kiltaris&ehdotusten (myönnetään 4.6.) on oltava toiminnanjohtajalla 15.4.2020 mennessä.
Ehdotukset tehdään liiton lomakkeelle, jonka saa internetsivujen extrane&stä tai sähköpos&lla: mpkltoimisto@mpkl.ﬁ
Liiton palkitsemisohje 2019 lähetetään joulukuun alussa sähköpos&lla kiltapiirien ja kiltojen puheenjohtajille, sihteereille ja taloudenhoitajille, paikallisosastojen puheenjohtajille ja sihteereille, joiden sähköpos&osoite on &edossamme.

Mukavaa ja juhlallista Itsenäisyyspäivää!
Anu Varjonen
Toimisto- ja vies&ntäsihteeri
P. 040 554 8805
mpkltoimisto@mpkl.ﬁ

