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TOIMINTAKALENTERI
15.1.

Valtiollisten kunniamerkkiehdotusten (4.6. jakoon) on oltava liiton toimistossa

1.2.

Liiton perinteinen turvallisuuspolitiikan seminaari TURPO-2020 Santahaminassa

HUOM! Lukemalla tämän tiedotteen pysyt ajantasalla liiton tapahtumista ja tärkeistä päivämääristä.

Tiedotteen päätoimittaja: Anu Varjonen
Sähköpostijakelu: Liittohallitus, liittovaltuusto, kiltojen, kiltapiirien ja paikallisosastojen toimihenkilöt
Netissä: Liiton jäsentiedotteet löytyvät osoitteesta www.mpkl.ﬁ
Maanpuolustuskiltojen liitto ry
Döbelninkatu 2, 00260 Helsinki
toiminnanjohtaja@mpkl.ﬁ, 040 554 8862 tai mpkltoimisto@mpkl.ﬁ, 040 554 8805

1. Liiton hallituksen jouluterveiset
Hallituksen kokouksessa 13.12.2019 on päätetty, että kokousten päätökset lähetetään jatkossa tiedoksi kaikille
kiltapiirien ja kiltojen toimihenkilöille (= puheenjohtajat, sihteerit ja taloudenhoitajat).

2. Jouluaaton kunniavartiot Hietaniemen sankariristillä Helsingissä
Jouluaattona järjestetään perinteiset kunniavartiot Hietaniemen hautausmaalla Suomen marsalkka Mannerheimin
haudalla ja sankariristillä.
Maanpuolustuskiltojen liiton kunniavartiovuoro on jouluaattona 24.12. perinteisesti kello 14.30–15.00.
Liiton vuorolle kunniavartioon ilmoittautui ennätysajassa täysi miehitys (12 hlöä). Kunniavartioon ilmoittautuneille on
lähetty ohjeet. Kiitos innokkaasta osallistumisesta!

3. Turvallisuuspolitiikan seminaari TURPO-2020
Seminaariin ilmoittautuminen on toistaiseksi keskeytetty suuren kysynnän vuoksi. Seminaariin mahtuu enintään
285 henkilöä ja paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.
Tilannetta katsotaan uudelleen 7.1.2020. Vapaista paikkamääristä ilmoitamme liiton internetsivulla kohdassa
”Ajankohtaista”.
Lähetämme seminaarimaksun (25 euroa/ hlö, sis. tervetulokahvin, lounaan ja luennot) rekisteröityneille
osallistujille sähköpostitse vuoden 2019 viimeisellä viikolla.
Esteen sattuessa osallistumismaksu seminaariin palautetaan, mikäli asiasta on ilmoitettu viimeistään perjantaina
24.1. klo 15.00 mennessä. Ilmoituksen voi tehdä joko sähköpostilla: mpkltoimisto@mpkl.fi tai soittamalla toimistoon
p. 0405548805 ark. klo 9.00-15.00.
Pyydämme ystävällisesti huomioimaan, että liitto tilaa ennakkoon tarjoilut ja joutuu maksamaan myös poisjäävien
kahvituksen ja ruokailut mikäli asianomainen ei ilmoita riittävän ajoissa poisjäännistään.
Liitto järjestää perinteisen turvallisuuspolitiikan seminaarin lauantaina 1.2.2020. Seminaari on tarkoitettu kaikille
Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) jäsenjärjestöjen jäsenille ja se on turvallisuuspolitiikan koulutustilaisuus.
Järjestyksessään 44. seminaari pidetään Santahaminassa lauantaina 1.2.2020 klo 08.15 - 15.30. Seminaarin aiheena
on Venäjä.

4. Sähköisen e-laskutuksen käyttöönotto
Liitto ottaa käyttönsä jäsenmaksun sähköisen maksamisen siten, että jäsen saa halutessaan jäsenmaksunsa suoraan
omaan pankkiinsa. Ilmoitamme asiasta heti, kun palvelu on otettu käyttöön.

5. Seuraavat kunniamerkkien, kilta-ansiomitalien ja kiltaristien määräpäivät
Valtiollisten kunniamerkkiehdotusten on oltava liiton toiminnanjohtajalla 15.1.2020 mennessä. Ehdotus tehdään
ritarikuntien internetsivuilla olevalla lomakkeella ja lähetetään sähköpostin liitteenä toiminnanjohtajalle.
Kunniamerkkien myöntämispäivä on 4.6.2020.
Kilta-ansiomitaliehdotusten (myönnetään 4.6.) on oltava toiminnanjohtajalla 28.2.2020 mennessä.
Kiltaristiehdotusten (myönnetään 4.6.) on oltava toiminnanjohtajalla 15.4.2020 mennessä.

Ehdotukset tehdään liiton lomakkeelle, jonka saa internetsivujen extranetistä tai sähköpostilla: mpkltoimisto@mpkl.fi
Liiton palkitsemisohje 2019 lähetetään joulukuun lopussa sähköpostilla kiltapiirien ja kiltojen puheenjohtajille, sihteereille ja taloudenhoitajille, paikallisosastojen puheenjohtajille ja sihteereille, joiden sähköpostiosoite on tiedossamme.

6. Maanpuolustuskiltojen liiton rooli ja kiltojen kanssa tehtävä yhteistyö
Maanpuolustuskiltojen liitto ry. toimii jäsenkiltojensa kattojärjestönä. Liitto luo, ylläpitää ja kehittää toimintaedellytyksiä sekä tarjoaa eri palveluja killoille eli jäsenyhdistyksilleen. Näitä palveluja ovat mm. jäsenrekisterin ylläpito ja jäsenmaksujen lähettäminen, yleinen viestintä julkaisuineen ja omien kotisivujen ylläpito, neuvonta, palkitsemiset ja taloudellisen tuen varmistaminen. Mahdollisuus osallistua koulutuksiin, seminaareihin ja pohjoismaiseen yhteistyöhön
pohjoismaisten kiltojen kanssa.
Liitto toimii aktiivisena toimijana vapaaehtoisessa maanpuolustuskentässä.
Jäsenkilloilla on oma vastuu toiminnastaan omalla kentällään. Aktiivista toimintaa arvostetaan, samoin uusien jäsenten hankintaa kiltatoiminnan jatkuvuuden takaamiseksi. Tässä esimerkiksi omien internetsivujen aktiivinen päivittäminen on tärkeää. Tarvittaessa liiton kautta saa tukea sivujen ylläpidon neuvonnassa.
Killoilla on mahdollisuus taloudelliseen tukeen joko suoraan liitosta tai liiton kautta eri säätiöiltä.
Yhteistyöstä, koulutuksista ja tukien anomisesta nousseita kysymyksiä voi lähettää sähköpostilla:
mpkltoimisto@mpkl.fi

7. Somekanavien uusi lanseeraus 2020
Otamme vuodenvaihteen jälkeen uudella otteella käyttöömme Maanpuolustuskiltojen liiton Instagram-tilin,
sekä uutena viestintäkanavana Twitterin. Jäsenyhdistysten kuulumisia voi lähettää liiton toimisto- ja
viestintäsihteerille osoitteeseen: mpkltoimisto@mpkl.fi.

8. Jäsenkorttiedut
Selvitämme mahdollisuutta saada jäsenillemme ensi vuonna jäsenetuja liiton jäsenkortilla. Mahdollisista eduista ilmoitamme tulevissa kiltatiedotteissa.

9. Yhdistysrekisteriin yhdistyksen nimenkirjoittajien vaihtuessa
Monessa kiltapiirissä ja killassa on syksyn aikana pidetty syyskokous ja kenties valittu seuraavalle vuodelle uusi
puheenjohtaja tai hallituksen jäseniä. Muistattehan tehdä ensi vuoden alussa muutosilmoituksen yhdistysrekisteriin,
mikäli kiltapiirin tai killan nimenkirjoittajat vaihtuvat! Muistakaa myös ilmoittaa liiton toimistoon uusien toimihenkilöiden nimet ja voimassa olevat yhteystiedot (= postitusosoite, gsm-numero ja sähköpostiosoite).

10. Korsukiertueen konserttiaikataulu

Mukavaa joulua ja riemukasta uutta vuotta 2020 kiltalaisille perheineen!

Anu Varjonen
Toimisto- ja viestintäsihteeri
P. 040 554 8805
mpkltoimisto@mpkl.fi

