Rakennamme perinteille ● Elämme tätä päivää ● Tähtäämme tulevaisuuteen

Vapaaehtoisen maanpuolustuksen kansalaisjärjestö vuodesta 1963.
Ikään, sukupuoleen ja sotilasarvoon katsomatta.
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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. Lippujuhlapäivän 4.6. buffettilaisuus
Liittohallitus on kokouksessaan päättänyt ettei perinteistä 4.6. lippujuhlapäivän buffettilaisuutta järjestetä vallitsevan koronavirusepidemian takia.

2. Liittokokous
HUOMIO!
Liittokokous järjestetään lauantaina 13.6.2020
Mukaan otetaan max 50 henkilöä. Osallistujamäärän mennessä tämän yli, voi kokoukseen osallistua etäyhteydellä.
Tarkennetut ohjeet löytyvät kokouskutsusta.
Liiton säännöissä todetaan: ” Killan tai kiltapiirin liittokokousedustaja voi valtakirjalla käyttää enintään kahden killan tai kiltapiirin äänioikeutta.” Tämä tarkoittaa sitä, että jokainen kokousedustaja voi edustaa omaa kiltapiiriään tai kiltaansa ja sen lisäksi yhtä muuta kiltapiiriä tai kiltaa.
Kannattaa siis näin korona-aikana käyttää tätä mahdollisuutta, että kokousedustajilla on liittokokouksessa kahden jäsenyhdistyksen edustus.
Korostamme vielä, että poikkeusolosuhteet huomioon ottaen kokoukseen ei voi osallistua flunssaisena!
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

3. Paavo Salonen - in memoriam
Paavo Salonen 1937 - 2020
Kiltaveljemme, everstiluutnantti evp. Paavo Antero Salonen menehtyi sairaskohtaukseen kotonaan Turussa 29.1.2020. Paavo Salonen syntyi Helsingissä 20.8.1937. Paavossa menetimme ystävän, jo lapsuudessaan maanpuolustustahdon ja -aatteen omaksuneen isänmaan rakentajan, upseerin ja herrasmiehen. Paavo muisteli kiltatapaamisissamme lapsuutensa yhtä huippuhetkistä, kun hän sai noin 4-6vuotiaana tervehtiä marsalkka Mannerheimia Salpalinjan linnoitustöiden yhteydessä isänsä komennuspaikalla Luumäellä.
Kiltaveljet ja -sisaret muistavat Paavon suoraselkäisenä, kohteliaana ja aikaansaavana toimijana. Paavo
oli omalla panoksellaan edesauttamassa Karjalan Prikaatin Killan Helsingin osasto Papulan uudelleen käynnistämisessä 2000-luvun
alussa toimien aktiivisesti osaston johtokunnassa yli 15 vuotta. Kilta-ansioistaan Paavolle on myönnetty Karjalan Prikaatin Killan
Ansioristi, killan kultainen jäsenmerkki sekä Maanpuolustuskiltojen liiton hopeinen kiltaristi.
Paavo Salonen toimi aktiivisesti myös Kadettikunnassa ja hänet valittiin vuonna 1981 vuoden kadettiupseeriksi. Kadettikunnan
kunniajäseneksi Paavo kutsuttiin vuonna 2014.
Jäämme kaipaamaan Isänmaan ystävää, upseeria ja herrasmiestä, hyvää ystäväämme Paavoa ja toivomme, että omaisten surua
lievittää Paavon mieliimme jättämä valoisa muisto.
Alpo Seppälä
Puheenjohtaja
Karjalan Prikaatin Kilta ry/Osasto Papula Helsinki

4. Suomi toimii—kampanjan haaste
Kampanja on lanseerattu eri järjestöjen yhteistyön kautta yhdessä Valtioneuvoston aloitteesta viime viikkojen aikana.
Osa on voinut nähdä tietoiskuja mm. Ylen kanavien kautta.
Tarkoituksena on vahvistaa luottamusta oman elämän hallintaan
ja tärkeisiin yhteisöihin. Tehdä positiivisia tekoja niin käytännön
elämässä, kuin sosiaalisessa mediassa ja eri verkkosivuilla.
Kaikki teot, jotka tukevat meitä ja auttavat ymmärtämään tilannetta, ovat tärkeitä. Ei ole väliä, tekeekö pienesti vai isosti.
Kunhan olemme toisillemme ja myös itsellemme armollisia, ja keskitymme hyvien tekojen aloittamiseen ja levittämiseen.
Jakaessasi kokemuksia omassa sosiaalisessa mediassa, käytä näitä tunnuksia: #suomitoimii #satavuotiassisu

4. Sähköisen e-laskutuksen käyttöönotto
Liitto ottaa käyttönsä jäsenmaksun sähköisen maksamisen siten, että jäsen saa halutessaan jäsenmaksunsa suoraan omaan pankkiinsa. Kun jäsenmaksun maksaa nettipankissa, niin ruutuun tulee ilmoitus ”Saat tämän laskun suoraan pankkiisi.” Tämän jälkeen
toimitaan pankin sivuilla olevien ohjeiden mukaisesti.
Kiltojen tilinumerot ja toiminta-apurahat sekä jäsenmaksupalautukset
Lähettäessänne apuraha-anomuksia liittoon, niin olkaa hyvä ja tarkistakaa, että yhdistyksen tilinumero on lomakkeessa oikein
IBAN-muodossa ja oikein viitenumeron kanssa. Sama koskee myös yhdistyksen tiinumeroa jäsenrekisterissä.
Jos yhdistyksen tilinumero muuttuu vuoden aikana, niin on syytä ilmoittaa välittömästi uusi tilinumero jäsenrekisteriin. Näin mahdolliset toiminta-apurahat ja jäsenmaksupalautukset menevät oikeaan osoitteeseen ja vältymme turhalta selvitystyöltä.

5.Kiltojen aktiivinen www-sivujen käyttöönotto ja taloudellinen tuki killoille
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. Tästä syystä esimerkiksi omien internetsivujen aktiivinen päivittäminen on tärkeää.
Tarvittaessa liiton kautta saa tukea ja neuvoja sivujen ylläpidossa.
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 liiton ehdotusten mukaisesti. Säätiö jakoi liiton ehdotuksesta 7.000 € v. 2019. Lisätietoja: toiminnanjohtaja@mpkl.fi
Maanpuolustuskiltojen liitto ry:n vuosittaista tapahtumakalenteria, ns. vuosikellonäkymää, pääsee katsomaan ja käyttämään killan omana vuosikellorunkona nettisivuillamme kohdassa Ajankohtaista —> MPKL vuosikello 2020.
Huom.! Osa tapahtumista on peruttu poikkeustilanteen vuoksi.

6. Kiltojen aktiivinen esiin nosto eri mediakanavissa
Median eri kanavien käyttöönotto aktiivisesti on erityisen tärkeää tämän kevään poikkeusoloissa.
Osa killoista ylläpitää MPKL:n verkkosivujen kautta omia nettisivuja kiitettävän aktiivisesti. Samoin kiltojen omat sosiaalisen median kanavat on osalla jo rutiininomaisessa käytössä. Kanavien käyttö auttaa sekä itse kiltojen, että liiton tunnettuuden esiin nostamista erittäin hyvin, etenkin arjen tiedottamisessa. Me kaikki teemme tässä toisia tukevaa mediatyötä.
Suurin osa reserviläisjärjestöistä kamppailee uusien jäsenien hankkimisen ja aktiivisen toiminnan ylläpidon kanssa.
Liittona haluamme painottaa ja muistuttaa näiden kanavien vieläkin aktiivisempaa käyttöönottoa tulevaisuudessa.
Toivomme, että tämä teema otetaan osaksi kiltojen toimintastrategiaa ja tulevaisuuden suunnittelua.
MPKL on toteuttamassa kiltalaisille koulutusta lähitulevaisuuteen viestinnästä ja eri alustojen hallinnasta, sekä vinkit
miten toimia alan etiketin mukaisesti. Linkki koulutusmateriaaliin tullaan julkaisemaan MPKL:n omilla verkkosivuilla.
Tästä julkaistaan lisätietoa myöhempänä ajankohtana.
Jatkossa MPKL tulee julkaisemaan kiltatiedotteet verkkosivuston lisäksi Facebookissa. Tätä kautta julkaisut on hyvin
jaettavissa ja käytettävissä kiltalaisten omille media-alustoille. Kiltojen eri vuosijuhlapäiviä tullaan myös mainostamaan aktiivisemmin mm. some-kanavilla.
Tämän vuoden poikkeusoloaikana monipuolinen tiedon jakaminen ja tapahtumien järjestäminen (joko virtuaalisesti
tai koronaohjeiden mukaan) on erityisen tärkeää, kun ihmiskontaktien määrä on vähentynyt kaikilla. Mediakanavien
jatkuva käyttö tukee omalta osaltaan hyvinvointia yhteiskunnassa.
Toivomme, että killat lähettäisivät omia tapahtumia, vuosijuhlatapahtumia, tiedotteita, ajankohtaisia käsiteltäviä
asioita tai teemoja toimistolle (maanpuolustaja@mpkl.fi). Näitäkin tullaan jatkossa julkaisemaan liiton eri sosiaalisten kanavien kautta.
Otamme myös mielellämme vastaan esittelymateriaalia killoista. Killat voivat tehdä kuvausmateriaalin valitsemallaan kalustolla (kamera, älypuhelin, tabletti, GoPro), jotka editoidaan toimistolla ja julkaistaan eri mediakanavissa.
Samoin blogikirjoituksia ja kertomuksia kerätään edelleen.
Lisätietoja saa sähköpostitse: maanpuolustaja@mpkl.fi , mpkltoimisto@mpkl.fi

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. Sitä voi tiedustella toiminnanjohtajalta, toiminnanjohtaja@mpkl.fi.

8. MPKL:n kiltatuotteet
Tilaa itsellesi tai anna lahjaksi ansiokkaasta, vapaehtoisesta maanpuolustustyöstä kiltasi jäsenelle liiton tuotteita.
Voit tilata ne suoraan MPKL:n toimistosta lähettämällä sähköpostia osoitteeseen mpkltoimisto@mpkl.fi
Tilattaessa on mainittava nimi, täydellinen osoite ja puhelinnumero.

9. Vieraskynä
Korona-poikkeusolojen ajalta kuullaan mielellään kokemuksia ja havaintoja arkipäivän elämästä valtakunnallisesti.
Tässä osiossa julkaisemme kuulumisia poikkeusoloissa kiltojen jäseniltä.
Kirjoituksia voi lähettää vapaamuotoisena sähköpostilla osoitteeseen maanpuolustaja@mpkl.fi.
Hei MPKL:n väki
Tontiltani puuttui jäteastiakatos, koska suutarin lapsilla ei ole kenkiä. Valmistan hylkypuutavarasta harrasteena leikkimökkejä,
koirankoppeja ja jäteastiakatoksia. Nyt siis jäteastiakatos on teon alla. Ideana on kerätä hylkytavaraa esim. sosiaalisen median
kautta ja jalostaa jäte uudeksi tuotteeksi. Tämä on myös hyvä liikuntamuoto, kun nuo sisäliikuntapaikat ovat kiinni, täällä esimerkiksi Porin prikaatin kuntotalo on suljettu.
Lähdin etsimään sitten muutakin uutta liikunta muotoa. Sehän löytyi myös Porin Prikaatin alueelta pururadoilta. Maasto on hyväkulkuista mäkistä rinnemaastoa. Kohteenani on useasti Harjulinnun laavu jossa on hyvä paistaa makkarat. Toinen ulkoliikunnan
paikka on www.harjureitti.fi jossa on useita yöpymiskelpoisia laavuja ja yksi turvekammi eli kota. Alue rajautuu osittain Porin prikaatin alueeseen. Kyltit ja opasteet ovat erinomaiset. Olen koronan aikana kiertänyt nuo kaikki Harjureitin laavut läpi. Kesällä on
tarkoitus yöpyä ne kaikki.
Olen mainostanut niin Harjulinnun laavua kuin Harjureitinkin liikuntapaikkoja sosiaalisessa mediassa eri ryhmissä. Koetan saada
ihmisiä luontoliikunnan pariin www.liiku.fi ja tuon organisaation kautta www.pitkis.fi , jonka teema kesällä -18 oli ”Luonto liikuttaa”.
Olen tuon organisaation talkoolaisia. Kuulun ohjelmaryhmään jonka tehtävänä on omalta osaltaan leirin alussa nostaa ja leirin loputtua laskea alas ohjelman pisteitä. Aluksi olin ohjaamassa ammuntaa Noptel Sport 2 ammuntasimulaattorilla. Ikävää nyt korona
aikana on tuon Pitkis-kesäleirin peruuntuminen. Noin 1800 lasta, nuorta ja talkoolaista tuo leiri on kerännyt per vuosi. Onpa nyt
aikaa huoltaa alueen tarvikekonttia, kun leiri ei toteudu. Tietty tuo vaatii luvan, jotta esim. vakuutukset vahinkojen varalta ovat
kunnossa.
Eräs toiveiden listalla jo vuosia ollut on Noptelin ammuntasimulaattorin sovittaminen vastakaarijouseen. Aloitimme, noin 3 vuotta
sitten, erään Vaasalaisen jousiammuntavalmentajan kanssa Noptelin sovittamisen jouseen. Alustavasti saimme projektin alkuun.
Nyt koronan aikana on hyvä jatkaa, kun muut aktiviteetit ovat jäissä. Noptel on tuttu laite minulle vuodesta 1997 asti, jolloin hankin ensimmäisen laitteeni. Olen ollut Porin prikaatin killan lipun alla ammuttamassa messu- ja näyttelyvieraita tuolla laitteella.
Noptel on turvallinen, äänetön ja luoditon houkutin. Käytän ilmapistoolista Nopteliin sovitettua asetta. Toivotaan ettei koronasta
ole pitkää haittaa maallemme.
Eräs mikä asia mikä tuon jäteastiakatoksen teon yhteydessä tuli esiin mennessäni maaleja ostamaan, oli se kun totesin maaliliikkeen omistajalle, että on tainnut remonttihommat lisääntyä, niin hän totesi, että juu kyllä on. Yksityisillä on lisääntynyt, mutta yrityksillä vähentynyt. Saa nähdä miten maa makaa koronan jälkeen.
Toivotaan parasta.
Korona-ajan terveisin,
Petri Kantola

Voimia kaikille poikkeusolosuhteisiin!
Anu Varjonen
Toimisto- ja viestintäsihteeri
P. 040 554 8805

