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Vapaaehtoisen maanpuolustuksen kansalaisjärjestö vuodesta 1963.
Ikään, sukupuoleen ja so lasarvoon katsoma a.
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HUOM! Lukemalla tämän edo&een pysyt ajantasalla liiton tapahtumista ja tärkeistä päivämääristä.
Tiedote ilmestyy sähköisenä eikä sitä pos teta kirjepos na.

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. Toimintalomakkeet ja—kertomukset, apurahahakemukset ja kilta-ansiomitaliehdotukset
Toimintalomakkeet on lähete ävä liitontoimistoon 28.2.20202 mennessä.
Web-lomakepohja löytyy MPKL:n extrane stä (vaa i tunnukset) tai sähköpos lla: mpkltoimisto@mpkl.ﬁ
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
Taloudellinen tuki killoille
Lii o jakaa killoille toiminta-apurahoja anomusten perusteella. Vuonna 2019 lii o on jakanut apurahoja killoille noin 20.000 €.
Lii o tukee myös kiltapiirejä taloudellises . Liiton Maanpuolustuskiltojen sää ö tukee myös taloudellises kiltojen toimintaa jakamalla toiminta-apurahoja ja tunnustuspalkintoja.

2. Liittokokous 2020 henkilövalinnat
Lii&okokous 2020
Lii okokous 2020 järjestetään Helsingissä lauantaina 18.4. ravintola Bo&alla Museokatu 10, Helsinki (Kansallismuseota vastapäätä).
Kokouksessa valitaan liitolle 1. varapuheenjohtaja vuosiksi 2021–22, päätetään liiton jäsenmaksu (lii omaksu) vuodelle 2021, hyväksytään toimintakertomus ja linpäätös 2019 sekä valitaan lii ovaltuuston jäsenet erovuoroisten lalle. Kokouskutsu lähetetään kiltapiirien ja kiltojen puheenjohtajille kaksi viikkoa aikaisemmin. Ennakkokutsu ruokailuvahvuu a varten lähetetään sähköpos lla kiltojen puheenjohtajille ja sihteereille helmikuun lopussa.
Jokaisella killalla ja rekisteröidyllä kiltapiirillä on oikeus lähe ää lii okokoukseen yksi äänivaltainen edustaja. Lii okokouksessa ääneste äessä kunkin killan edustajalla on yksi ääni killan alkavaa kahtasataa jäsentä kohden, kuitenkin enintään 10 prosen4a kokouksen kokonaisäänimäärästä. Killan jäsenmäärä lasketaan vuoden 2019 viimeisen päivän henkilöjäsenten lukumäärän mukaan.
Lii o tarjoaa ruokailun kokousedustajille. Kokousedustajien matkakorvauksista kiltapiirien ja kiltojen on sovi ava kokousedustajansa kanssa.
1. varapuheenjohtajan ja lii ovaltuuston jäsenen ehdotusten tekemiseen käytetään lomake a
”Esityslomake_vaalivaliokunnalle.xls”, jonka saa extrane stä (toimisto tekee tarvi aessa tunnukset)
tai sähköpos lla toimistosta (mpkltoimisto@mpkl.ﬁ).
Lii&ohallituksen 1. varapuheenjohtajan valinta 2021–22
Erovuorossa on nykyinen 1. varapuheenjohtaja Arno Hakkarainen.
Ehdotukset liiton 1. varapuheenjohtajaksi on tehtävä 31.3. mennessä!
Lii&ovaltuustosta ovat erovuorossa:
Tehtävä
Puheenjohtaja
1. varapuheenjohtaja
2. varapuheenjohtaja
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Jäsen

Nimi
Telanne Kai
Ha ula Aimo
Mikkonen Ma4
Ahokas Kari
Eklund Lars
Elomaa Jukka
Huopainen Osmo
Juslin Jan-Erik
Koukku Timo
Lai nen Veronica
Maljanen Jari
Mikkonen Paavo
Rantanen Arja
Salonen Kalervo
Toivonen Veikko
Torikka Aarno

Kilta
Pirkka-Hämeen Pioneerikilta ry (ei ole käyte ävissä)
Pioneeriaselajin Lii o ry
Kymenlaakson kiltapiiri ry
Pohjan Prikaa n Kilta ry
Suomenlahden Laivastokilta ry
Ratsumieskilta ry
Kuopion Asevarikon Kilta ry
Historiska föreningen Stella Polaris rf-HSP ry
Vaasan kiltapiiri ry
Turvakurssin Kilta ry
Pohjois-Suomen kiltapiiri ry
Karjalan Prikaa n Kilta ry
Pohjanmaan maanpuolustuskilta rf
Mi amies- ja Topograﬁkilta ry
Etelä-Suomen kiltapiiri ry
Ilmavoimien Kiltalii o ry

Ehdotukset lii&ovaltuuston puheenjohtajaksi ja jäseniksi on tehtävä 31.3. mennessä!

Rekisteröidyillä kiltapiireillä on automaa4ses edustajan paikka lii ovaltuustossa. Kiltapiirien on ilmoite ava toiminnanjohtajalle
edustajaksi nime y henkilö 31.3. mennessä.

3. Turvallisuuspolitiikan seminaari TURPO-2020
Seminaari oli loppuun vara u ennätys ajassa jo joulukuussa 2019. Pahoi elut kaikille niille, jotka odo4vat Loppiaisen jälkeistä ilmoi autumislinkin avautumista, jota ei valite avas voitu suori aa.
Seminaarin avasi toimi aja Kers n Kronvall hienolla kuvauksella välähdyksestä Venäläisestä arjesta ja siitä miten he näkevät Suomen. Samalla saimme käsityksen venäläisen peruskansalaisen aseman suhteessa paikallisiin viranomaisiin; kansakuntamme ovat
tässä hyvin ääripäässä toisistaan. Tämä seli ää omalta osaltaan korrup oin riskiä ja jo vakiintuneeksi toimintatavaksi muodostunu a tapaa hoitaa asioita. Perusvenäläinen ei lähtökohtaises luota viranomaistahoihin lainkaan, vaan sukulaisiin ja luote aviin
ystäviin.
Historiaa tarkastel in myöhemmin seminaarissa historian professorin luennolla. Tämä avasi silmiä ymmärtämään Venäjän historiaa jopa 1000 vuoden ajanjaksolle. Toimintatavat ovat tänäkin päivänä yllä ävän samankaltaiset, kuin tuolloin. Se seli ää omalta
osaltaan polii4sta toimintaa ja Venäläisen kul uurin valtarakenteita. Venäjän iden tee4kriisin esiin nousemiselle on noin sadan
vuoden sykli, jonka jälkeen vanhat toimintamallit on ote u aina kriisin jälkeen uudelleen käy öön.
Uskonnon roolia Venäläisessä poli ikassa ei myöskään voi unohtaa, presiden n ollessa hierarkiassa Jumalasta seuraava hallitsija.
Tämä asetelma leikkaa pois lan kyseenalaistamiselta ja haastamiselta yhteiskunnan muilta tahoilta käsin.
Venäjän talous on maan valtavan fyysisen koon rinnalla hyvinkin pientä. Bru okansantuo een vertailussa moni pienempi val o
menee komeas ohi itänaapuristamme. Tämän päivän ja tulevaisuuden kannalta Venäjällä ei ole moniakaan teollisuuden aloja,
joilla nostaa BKT:ta. Pitkäaikainen kumppanimaa Kiina, on omalla panostuksellaan teknologiaan ja vien in mennyt jo ohi tässä.
Venäjä on tunnetus osannut o aa käy öön teknologiaa ja eri eteenaloja suurilta osin kopioimalla eikä niinkään investoimalla
niihin itse.
Suomen ja Venäjän kumppanuus perustuu pitkään yhteiseen historiaan ja näinä päivinä hyvään yhteistyöhön. Venäläiset näkevät
maamme pienenä kumppanina ja väylänä länteen sekä Eurooppaan. Rajallamme on tehty vuosia hyvää yhteistyötä molempien
maiden viranomaisten kanssa, aivan kuten länteen päin Ruotsin ja Norjan kanssa.
Suomella on suurena val4na käytännön etotaitoa rajaviranomaisten yhteistyöstä venäläisten kollegojen kanssa.
Herkäs otetaan yhtey ä, tavataan ja pidetään keskusteluväylää auki. Mainiona esimerkkinä tästä on rajavar olaitoksen o ama
käytäntö kollega-kumppanuudesta Venäjälle; kullakin Suomen rajavar olaitoksen esihenkilöllä on Venäjällä heidän rajavar ossaan vastaava kollega, jonka kanssa tavataan säännöllises jo a yhteys, ymmärrys ja vuorovaikutus pysyy mahdollisimman sujuvana molemmin puolin. Näin ollen poikkeus lanteisiin pystytään reagoimaan nopeas ja sopimaan yhteisiä linjauksia, kuten vuoden 2016 Syyrian sodan aiheu aman pakolaisvirran ryöpsähdyksen yhteydessä.

4. Sähköisen e-laskutuksen käyttöönotto
Lii o o aa käy önsä jäsenmaksun sähköisen maksamisen siten, e ä jäsen saa halutessaan jäsenmaksunsa suoraan omaan pankkiinsa. Ilmoitamme asiasta he , kun palvelu on ote u käy öön.
Kiltojen linumerot ja toiminta-apurahat sekä jäsenmaksupalautukset
Lähe äessänne apuraha-anomuksia lii oon, niin olkaa hyvä ja tarkistakaa, e&ä yhdistyksen linumero on lomakkeessa IBANmuodossa ja oikein. Sama koskee myös yhdistyksen inumeroa jäsenrekisterissä.
Jos yhdistyksen linumero muu uu vuoden aikana, niin on syytä ilmoi aa väli ömäs uusi linumero jäsenrekisteriin. Näin mahdolliset toiminta-apurahat ja jäsenmaksupalautukset menevät oikeaan osoi eeseen ja vältymme turhalta selvitystyöltä.

5. Jäsenkorttiedut, uusia etuuksia
AI-bonuskor n jäsenetuihin on saatu vuodelle 2020 uusia etuuksia.
Tässä yhteistyökumppanit, joiden peruslippujen hintoihin saamme jäsenalennuksen:
-Hakasalmen Huvila-museon sisäänpääsymaksusta 2 € ajalla 2.3-31.8.2020
-Kino Tapiolan elokuvatea erin peruslipun hinnasta 2 € vuoden 2020 ajan

-Taivallahden kesätea erin peruslipun hinnasta 2 € kesänäytösten ajan
Aiemmat, edelleen voimassa olevat etuudet ovat:
-Kiltojen jäsenet voivat lata Suomen So las-lehden jäsenetuhintaan
-Kiltojen jäsenillä on mahdollisuus lata Reserviläinen-leh jäsenetuhintaan 8 nroa/vuosi., maksamalla ylimääräisenä jäsenmaksun yhteydessä maksulomakkeessa mainitun summan
-Reserviläisliiton ampumavakuutus hintaan 25 €/vuosi
Etuuksia ak voidaan lisää pitkin vuo a ja niistä ilmoitetaan edo eissa ja sosiaalisessa mediassa.
Jos alueellasi on yritys, toimintaa tai taho jonka koet hyväksi jäsenillemme, lähetä jäsenetujen hankinnasta vinkki toimistolle:
mpkltoimisto@mpkl.ﬁ.

6. Kiltojen aktiivinen www-sivujen käyttöönotto
Maanpuolustuskiltojen lii o ry toimii jäsenkiltojensa ka ojärjestönä. Lii o luo, ylläpitää ja kehi ää toimintaedellytyksiä sekä tarjoaa eri palveluja killoille eli jäsenyhdistyksilleen.
Jäsenkilloilla on oma vastuu toiminnastaan omalla kentällään. Ak ivista toimintaa arvostetaan, samoin uusien jäsenten hankintaa
kiltatoiminnan jatkuvuuden takaamiseksi. Tässä esimerkiksi omien internetsivujen ak ivinen päivi äminen on tärkeää. Tarvi aessa liiton kau a saa tukea ja neuvoja sivujen ylläpidossa.
Killoilla on myös täysimääräinen mahdollisuus taloudelliseen tukeen joko suoraan liitosta tai liiton kau a eri sää öiltä.

7. Sosiaalisen median kanavien linkit ja tapahtumakalenteri 2020
Otamme vuodenvaihteen jälkeen uudella o eella käy öömme Maanpuolustuskiltojen liiton Instagram lin,
sekä uutena vies ntäkanavana Twi erin. Jäsenyhdistysten kuulumisia, tapahtumia tai paikallisen alueen pieniäkin jutunaiheita
voi lähe ää liiton toimisto- ja vies ntäsihteerille osoi eeseen: mpkltoimisto@mpkl.ﬁ. Linkit eri kanaville löytyvät www.mpkl.ﬁ
etusivulta.
Maanpuolustuskiltojen lii o ry:n vuosi aista tapahtumakalenteria ns. vuosikellonäkymää pääsee katsomaan ja käy ämään omia
killan vuosikellorunkona ne4sivuillamme kohdassa Ajankohtaista —> tapahtumakalenteri he , kun vuosikello saadaan valmiiksi.

8. Rauhanturvaajaliiton siirtyminen Döbelninkadulle
Rauhanturvaajaliiton tupaantuliaisia viete4in Döbelninkadulla tammikuussa 2020.
Lii o muu4 Töölöön Pasilan veteraanijärjestöjen talosta. Tiloissa toimii muun jäsen– ja lii otoiminnan ohessa vapaaehtoisvoimin
vertaistukea kaikille rauhanturvaajille tarjoava tukipuhelin (p. 020 769 8111). Toivotamme Rauhanturvaajaliiton tervetulleeksi Döbelninkadulle!

9. Maanpuolustaja-lehden materiaali
Lehden materiaalin on oltava toimistolla viimeistään maanantaina 9.3.2020 klo 15.00 mennessä.

10. MPKL:n 30-vuotishistoriikin tilaus
Sähköisen linkin Maanpuolustuskiltojen lii o ry:n 30-vuo sen historiikkiin (pdf) saa lähe ämällä pyynnön sähköpos in mpkltoimisto@mpkl.ﬁ.

11. MPKL:n kiltatuotteiden myynti
Tilaa itsellesi tai lahjaksi ansiokkaasta, vapaehtoisesta maanpuolustustyöstä kiltasi jäsenelle liiton tuo eita:
mpkltoimisto@mpkl.ﬁ

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

