Rakennamme perinteille ● Elämme tätä päivää ● Tähtäämme tulevaisuuteen

Vapaaehtoisen maanpuolustuksen kansalaisjärjestö vuodesta 1963.
Ikään, sukupuoleen ja sotilasarvoon katsomatta.

MAANPUOLUSTUSKILTOJEN LIITTO RY
Kiltatiedote 02-2020, 3.4.2020
Seuraava tiedote ilmestyy toukokuussa 2020 viikolla 20
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TOIMINTAKALENTERI
Vallitsevan koronavirustilanteen vuoksi päivitämme toimintakalenterin vasta sen jälkeen, kun rajoitukset on purettu.

HUOM! Lukemalla tämän tiedotteen pysyt ajantasalla liiton tapahtumista ja tärkeistä päivämääristä.
Tiedote ilmestyy sähköisenä eikä sitä postiteta kirjepostina.

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. Liittokokous 2020 henkilövalinnat, apurahahakemukset ja kilta-ansiomitaliehdotukset
Liittokokous 2020
Liittokokous 2020 järjestetään poikkeusolosuhteiden mukaan alustavasti Helsingissä lauantaina 13.6.2020 ravintola Bottalla
Museokatu 10, Helsingissä (Kansallismuseota vastapäätä).
Kokouksessa valitaan liitolle 1. varapuheenjohtaja vuosiksi 2021–22, päätetään liiton jäsenmaksu (liittomaksu) vuodelle 2021,
hyväksytään toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2019. Lisäksi valitaan liittovaltuuston puheenjohtaja sekä jäsenet erovuoroisten tilalle.
Kokouskutsu lähetetään kiltapiirien ja kiltojen puheenjohtajille kaksi viikkoa aikaisemmin. Ennakkokutsu ruokailuvahvuutta varten
lähetetään sähköpostilla kiltojen puheenjohtajille ja sihteereille toukokuun lopussa, poikkeustilasta riippuen.
Jokaisella killalla ja rekisteröidyllä kiltapiirillä on oikeus lähettää liittokokoukseen yksi äänivaltainen edustaja. Liittokokouksessa äänestettäessä kunkin killan edustajalla on yksi ääni killan alkavaa kahtasataa jäsentä kohden, kuitenkin enintään 10 prosenttia kokouksen kokonaisäänimäärästä. Killan jäsenmäärä lasketaan vuoden 2019 viimeisen päivän henkilöjäsenten lukumäärän mukaan.
Liitto tarjoaa ruokailun kokousedustajille. Kokousedustajien matkakorvauksista kiltapiirien ja kiltojen on sovittava kokousedustajan kanssa.
1. varapuheenjohtajan ja liittovaltuuston jäsenen ehdotusten tekemiseen käytetään lomaketta
”Esityslomake_vaalivaliokunnalle.xls”, jonka saa extranetistä (toimisto tekee tarvittaessa tunnukset) tai sähköpostilla toimistosta:
(mpkltoimisto@mpkl.fi)
Liittohallituksen 1. varapuheenjohtajan valinta 2021–22
Erovuorossa on nykyinen 1. varapuheenjohtaja Arno Hakkarainen
Liittovaltuustosta ovat erovuorossa:
Tehtävä
Puheenjohtaja
1. varapuheenjohtaja
2. varapuheenjohtaja
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Jäsen

Nimi
Telanne Kai
Hattula Aimo
Mikkonen Matti
Ahokas Kari
Eklund Lars
Elomaa Jukka
Huopainen Osmo
Juslin Jan-Erik
Koukku Timo
Laitinen Veronica
Maljanen Jari
Mikkonen Paavo
Rantanen Arja
Salonen Kalervo
Toivonen Veikko
Torikka Aarno

Kilta
Pirkka-Hämeen Pioneerikilta ry (ei ole käytettävissä)
Pioneeriaselajin Liitto ry
Kymenlaakson kiltapiiri ry
Pohjan Prikaatin 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 Prikaatin Kilta ry
Pohjanmaan maanpuolustuskilta rf
Mittamies- ja Topografikilta ry
Etelä-Suomen kiltapiiri ry
Ilmavoimien Kiltaliitto ry

Web-lomakepohjat löytyy MPKL:n extranetistä (vaatii tunnukset) tai sähköpostilla: mpkltoimisto@mpkl.fi
Kiltaristiehdotusten (myönnetään 4.6.) on oltava toiminnanjohtajalla 15.4.2020 mennessä.
Ehdotukset tehdään liiton lomakkeelle, jonka saa internetsivujen extranetistä tai sähköpostilla: mpkltoimisto@mpkl.fi
Taloudellinen tuki killoille
Liitto jakaa killoille toiminta-apurahoja anomusten perusteella. Edellytyksenä on, että toimintalomake on lähetetty toimistolle.
Vuonna 2019 liitto on jakanut apurahoja killoille noin 20.000 €. Liitto tukee myös kiltapiirejä taloudellisesti.
Liiton säätiö Maanpuolustuskiltojen säätiö tukee myös taloudellisesti kiltojen toimintaa jakamalla toiminta-apurahoja ja tunnustuspalkintoja. Säätiö jakoi liiton ehdotuksesta 7.000 € v. 2019. Lisätietoja: toiminnanjohtaja@mpkl.fi

2. Poikkeusolot keväälle 2020
Oma ja läheisten terveys ja hyvinvointi ovat poikkeusolojen aikana etusijalla. Covid-19 viruksen tartuntojen vähentämiseksi tulee
rajoittaa kaikkea ei-välttämätöntä vuorovaikutusta ja toimintaa. Kaikki kevään 2020 tapahtumat on peruttu valtakunnallisesti.
Tilannetta seurataan kevään mittaan myös alkukesän tapahtumien osalta: muutoksista liiton tapahtumissa ilmoitamme sähköpostitse sosiaalisessa mediassa ja nettisivuillamme.
Oletko luontaisesti kirjoittaja tai pidät omaa blogia? Lähetä poikkeusoloista omaa tekstiä ja omakohtaisia kokemuksia näinkin historiallisista ajoista tältä keväältä meille toimistolle. Lähetä teksti vapaamuotoisena toimistolle ja julkaisemme kuulumisia somekanavillamme. Kiltalaiset kuulevat mielellään kuulumisia eri puolilta Suomea kevään aikana.
Tekstiaineisto: mpkltoimisto@mpkl.fi
Voimia kaikille kiltalaisille ja heidän läheisilleen näinä poikkeusoloaikoina.

3. Maanpuolustaja julkaistaan
Lehti ilmestyy huhtikuussa 2020 paperiversiona. Maanpuolustaja-lehden sähköinen versio on luettavissa liiton nettisivuilla kohdassa Maanpuolustaja.

4. Sähköisen e-laskutuksen käyttöönotto
Liitto ottaa käyttönsä jäsenmaksun sähköisen maksamisen siten, että jäsen saa halutessaan jäsenmaksunsa suoraan omaan pankkiinsa. Jäsenmaksulaskua maksaessanne nettipankissa, saatte asiasta ilmoituksen.
Kiltojen tilinumerot ja toiminta-apurahat sekä jäsenmaksupalautukset
Lähettäessänne apuraha-anomuksia liittoon, niin olkaa hyvä ja tarkistakaa, että yhdistyksen tilinumero on lomakkeessa IBANmuodossa ja oikein. Sama koskee myös yhdistyksen tiinumeroa jäsenrekisterissä.
Jos yhdistyksen tilinumero muuttuu vuoden aikana, niin on syytä ilmoittaa välittömästi uusi tilinumero liiton toimistoon ja jäsenrekisteriin. Näin mahdolliset toiminta-apurahat ja jäsenmaksupalautukset menevät oikeaan osoitteeseen ja vältymme turhalta selvitystyöltä.

5. Jäsenkortti eli AI-bonus mobiilisovellus
AI-bonuskortin virhetila on saatu maaliskuun lopulla korjattua. Voimassaoloaika saattaa vielä osalla näkyä virheellisenä, mutta tieto päivittyy korteille viiveellä ilman jäseneltä vaadittavia toimenpiteitä.
Epäselvissä tilanteissa tai jos haluat kortin, laita viestiä: mpkltoimisto@mpkl.fi
AI-bonuskortin jäsenedut vuodelle 2020
-Hakasalmen Huvila-museon sisäänpääsymaksusta 2 € ajalla 2.3-31.8.2020
-Kino Tapiolan elokuvateatterin peruslipun hinnasta 2 € vuoden 2020 ajan
-Taivallahden kesäteatterin peruslipun hinnasta 2 € kesänäytösten ajan
Aiemmat, edelleen voimassa olevat etuudet ovat:
-Kiltojen jäsenet voivat tilata Suomen Sotilas-lehden jäsenetuhintaan
-Kiltojen jäsenillä on mahdollisuus tilata Reserviläinen-lehti jäsenetuhintaan 8 nroa/vuosi., maksamalla ylimääräisenä jäsenmaksun yhteydessä maksulomakkeessa mainitun summan
-Reserviläisliiton ampumavakuutus hintaan 25 €/vuosi
Etuuksia aktivoidaan lisää pitkin vuotta ja niistä ilmoitetaan tiedotteissa ja sosiaalisessa mediassa.

6. Kiltojen aktiivinen www-sivujen käyttöönotto
Maanpuolustuskiltojen liitto ry toimii jäsenkiltojensa kattojärjestönä. Liitto luo, ylläpitää ja kehittää toimintaedellytyksiä sekä tarjoaa eri palveluja killoille eli jäsenyhdistyksilleen.
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 ja neuvoja sivujen ylläpidossa.
Maanpuolustuskiltojen liitto ry:n vuosittaista tapahtumakalenteria, ns. vuosikellonäkymää, pääsee katsomaan ja käyttämään killan omana vuosikellorunkona nettisivuillamme kohdassa Ajankohtaista —> MPKL vuosikello 2020. Huom.! Osa tapahtumista peruttu poikkeustilanteen vuoksi.

7. MPKL:n 30-vuotishistoriikin tilaus
Sähköisen linkin Maanpuolustuskiltojen liitto ry:n 30-vuotiseen historiikkiin (pdf) saa lähettämällä pyynnön sähköpostiin :
mpkltoimisto@mpkl.fi
Historiikista on saatavilla perinteistä kirjaversiota vain pieni, rajoitettu määrä.

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

Voimia kaikille poikkeusolosuhteisiin!
Anu Varjonen
Toimisto- ja viestintäsihteeri
P. 040 554 8805
mpkltoimisto@mpkl.fi

