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TOIMINTAKALENTERI

Vallitsevan koronavirus?lanteen vuoksi päivitämme toimintakalenterin vasta sen jälkeen, kun rajoi-
tukset on pure?u.

HUOM! Lukemalla tämän ?edo?een pysyt ajan tasalla liiton tapahtumista ja tärkeistä päivämääristä. 
Tiedote ilmestyy sähköisenä eikä sitä pos?teta kirjepos?na.



1. Puheenjohtajan tervehdys

Hyvät kiltalaiset
Tämä vuosi on ollut raskasta aikaa niin ihmisille kuin kiltatyön tekemisellekin.
Toivon, e?ä ole?e voineet hyvin niin henkises? kuin fyysises?.
Vuosi lähenee loppuaan ja on aika hieman o?aa levon kannalta ja ladata akkuja ensi vuo?a varten. Toivon e?ä vuosi 
2021 olisi meille kaikille erinomainen ja voimme tehdä sitä työtä, jota rakastamme eli kiltatyötä kentällä.
Haluan toivo?aa Teille kaikille eri?äin hyvää ja rauhallista joulua, sekä hyvää Uu?a vuo?a 2021.

Pysytään terveinä
Marko Patrakka
Maanpuolustuskiltojen liiton puheenjohtaja

2. Myönnetyt kiltaristit 6.12.2020 

Onni?elut kaikille huomionosoituksen saajille!
Pronssinen kiltaris?
Arpalah? Pirjo-Liisa, Helsingin Miinaraivaajakilta ry
Ahonen Pekka, Jääkäritykistön Kilta ry
Suni Juhani, Jääkäritykistön Kilta ry
Hyppänen Ismo, Karjalan Prikaa?n Kilta ry
Tiihonen Sami, Karjalan Prikaa?n Kilta ry
Riikonen Lasse, Laivaston Sukeltajakilta ry
Järvi Timo, Pirkanmaan Vies?kilta ry
Vuolteenaho Ari, Pohjois-Suomen Tykkimieskilta ry
Hirvelä Harri, Pohjois-Suomen Tykkimieskilta ry
Räätäri Timo, Pohjois-Suomen Tykkimieskilta ry

Hopeinen kiltaris?
Jaanu Tuomo, Karjalan Prikaa?n Kilta ry
Liukkonen Jari, Karjalan Prikaa?n Kilta ry
Sundqvist Sami, Karjalan Prikaa?n Kilta ry
Happonen Olavi, Kuopion Asevarikon Kilta ry
Himanen Reijo, Kuopion Asevarikon Kilta ry
Huikko Raimo, Kuopion Asevarikon Kilta ry
Huopainen Osmo, Kuopion Asevarikon Kilta ry
Huopainen Pen?, Kuopion Asevarikon Kilta ry
Juvenius Teuvo, Kuopion Asevarikon Kilta ry
Kärsämä Jorma, Kuopion Asevarikon Kilta ry
Järvinen Jarkko, Pirkanmaan Vies?kilta ry
Kuumola Veikko, Pirkanmaan Vies?kilta ry
Viikari Tomi, Pirkanmaan Vies?kilta ry
Mäki-Ventelä Timo, Suomenlinnan Rannikkotykistökilta ry
Siitonen Nina, Suomenlinnan Rannikkotykistökilta ry
Wirtanen Jussi, Suomenlinnan Rannikkotykistökilta ry

Vuoden 2021 kunniamerkkien ehdotukset
Val?ollisten kunniamerkkiehdotusten on oltava liiton toiminnanjohtajalla 15.01.2021 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 28.02.2021mennessä.
Kiltaris?ehdotusten (myönnetään 4.6.) on oltava toiminnanjohtajalla 15.04.2021 mennessä.

Ehdotukset tehdään liiton lomakkeelle, jonka saa internetsivujen extrane?stä tai sähköpos?lla: mpkltoimisto@mpkl.fi 



3. Jouluaaton kunniavartio 2020 ja Turpo-seminaari 2021

Jouluaaton kunniavar?o Hietaniemen sankarihautausmaalla Helsingissä 
Jouluaaton kunniavar?o järjestetään vanhan perinteen mukaises? ja liiton vuoro on klo 14.30-15.00. Kaikki kunniavar?ohenkilöt
käy?ävät suojamaskia, jonka saa tarvi?aessa järjestäjältä. 

Turpo-seminaari 2021
Turvallisuuspoli?ikan seminaari 6.2.2021 on peruute?u koronapandemian aiheu?amien rajoitusten takia. Seuraamme ?lanne?a 
ja katsomme onko seminaari mahdollista järjestää myöhemmin vuonna 2021. 

4. Muut tapahtumat 2021 

Pohjoismaiset kiltapäivät kesäkuussa 2021 Suomessa 
Koronapandemia saa?aa vaiku?aa myös 38. Pohjoismaisten Kiltapäivien järjestämiseen Suomessa. Kiltapäivien kohtalo ratkais-
taan viimeistään maaliskuussa yhdessä Panssariprikaa?n kanssa. 

5. Ampumavakuutus — toimintaturvamaksu

Finanssivalvonta on keväällä antanut uuden määräyksen ryhmäetuvakuutuksista, minkä johdosta ammuntaa harrastavien kilta-
laisten ampumaturvan (Reserviläisliiton ampumavakuutus) kaltainen vakuutusratkaisu ei ole enää mahdollinen. Jäsenille voidaan
antaa vuosi?aisessa jäsenmaksulaskussa mahdollisuus maksaa muista jäsenistä poikkeavaa jäsenmaksua, jonka maksaneista jäse-
nistä syntyy oma jäsenryhmänsä.

Jäsenillä on mahdollisuus kirjautua ammuntaa harrastavien kiltalaisten jäsenryhmään maksamalla vapaaehtoinen toimintaturva-
maksu, joka on 25 euroa. Lisäksi vuonna 2020 ampumaturvan maksaneet jäsenet siirretään tähän ryhmään 1.1.2021 alkaen ja he 
ovat vakuute?uja vastaavin ehdoin kuin ampumaturvavakuutuksessa siihen as?, kunnes kauden 2021 jäsenmaksu erääntyy. Erä-
päivän jälkeen vakuute?ujen ryhmän muodostavat toimintaturvamaksun maksaneet jäsenet. Toimintaturvamaksun voi pyytää 
makse?avaksi myös kesken jäsenmaksukauden samalla viitenumerolla kuin varsinainen jäsenmaksukin ja perusjäsenmaksunsa 
maksanut killan jäsen voi näin maksamalla lii?yä myös tähän jäsenryhmään. Uusi jäsen voi lii?yä ja maksaa tähän jäsenryhmään 
kuuluvan toimintaturvamaksun samalla, kun hän maksaa varsinaisen jäsenmaksun.
Toimintaturvamaksu sisältää ampumavakuutuksen. Uuteen jäsenryhmään siirtyvät kiltojen jäsenet saavat mobiilijäsenkor?n lisäk-
si myös muovisen jäsenkor?n, jolla voivat todistaa esim. Reserviläisurheiluliiton ampumakilpailuissa voimassa olevan ampumava-
kuutuksen.

Vuoden 2021 kiltalaisten jäsenmaksulomakkeeseen laitetaan seuraavat jäsenmaksuvaihtoehdot:
Pelkkä jäsenmaksu (xx €)
Jäsenmaksu (xx €)+Reserviläinen-leh? (8,50 €)
Jäsenmaksu (xx €)+toimintaturvamaksu (25 €)
Jäsenmaksu+Reserviläinen-leh?+toimintaturvamaksu

Tiedotamme tästä vielä ennen vuoden loppua kaikille kiltojen jäsenille, joilla on sähköpos?. 

6. Liiton myöntämät tai liiton kautta saadut avustukset

Apurahojen myöntäminen kiltojen toimintaan
- Myönnetyt apurahat maksetaan liiton rahoista talousarvion mukaises? apurahatoimikunnan ehdotuksen perusteella. Selvitys 
käytöstä tehdään joulukuun 15. päivään mennessä.

Maanpuolustuskiltojen sää?ön myöntämät apurahat
- Lii?o tekee sää?ölle ehdotuksen myönne?ävistä apurahoista. Apurahat maksaa sää?ö. Selvitys käytöstä tehdään liitolle, joka
toimi?aa selvitykset sää?ölle.



Koulutusmäärärahat
- Maksetaan liiton rahoista edellisenä vuonna koulutustoimikunnan tekemän ehdotuksen perusteella. Maksetaan sen jälkeen, kun 
myönnetystä koulutusmäärärahasta on tehty selvitys ja lähete?y tosi?eet. Kulut maksetaan tosi?eiden perusteella enintään 
myönnetyn koulutusmäärärahan verran.  Jos kustannukset yli?yvät, niin ylimenevän osan maksaa kilta.

Killan ollessa liiton jäsen, etuutena on ilmainen jäsenrekisteri ja jäsenmaksulaskutus, erilaiset avustukset toimintaan, koulutus sekä 
kokous?lojen käy?ö. Killan erotessa liitosta nämä kustannukset jäävät killalle. 
Lii?o jakaa killoille toiminta-apurahoja anomusten perusteella. Tänä vuonna liiton kau?a on jae?u apurahoja killoille 29.000 €. 

7. Toimintalomakkeet 2020

Toimintalomakkeet on lähete?ävä liiton toimistoon 28.02.2021 mennessä.
Web-lomakepohja löytyy MPKL:n extrane?stä (vaa?i kirjautumistunnukset) tai sen saa sähköpos?lla: mpkltoimisto@mpkl.fi
Muistakaa lähe?ää muu?uneet ?edot hallitusten kokoonpanoista tammikuun alussa toimistolle.

8. Maanpuolustusrekisterin käyttäjätunnistus uusiutui

Maanpuolustusrekisteriin kirjaudutaan marraskuun 2020 jälkeen tuplatunnistuksella. Jäsenrekisteriin kirjaudutaan osoi?eessa 
h?ps://maanpuolustusrekisteri.fi/
Kirjautumisen yhteydessä puhelimeen lähetetään teks?vies?llä koodi, joka on anne?ava kirjautumisen yhteydessä.
Kiltojen on pide?ävä huoli siitä, e?ä jäsenrekisterin käy?äjätunnuksen hal?jalla on oman killan jäsenrekisterissä merki?y joku 
luo?amustehtävä (puheenjohtaja, sihteeri, taloudenhoitaja, jäsensihteeri).
Jäsenrekisteristä poistetaan sellaiset käy?äjätunnukset, joilla ei ole merki?ynä luo?amustehtävää!

Ne toimihenkilöt joilla on oikeus rekisterin käy?öön, saavat tunnisteet jäsenrekisterin pääkäy?äjältä Anna Mutaselta p. (09) 4056 
2043 (klo 10-14)  tai sähköpos?tse: jasenasiat@mpkl.fi

Toimisto  kiittää kuluneen vuoden yhteistyöstä ja toivottaa kiltojen jäsenille perheineen rau-
hallista joulua ja mukavaa vuoden 2021 alkua!

Pysytään terveinä!

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



Kiltaveitsi 38€ / kpl

Yksiteräinen tai?oveitsi, jossa on ruostuma?o-
masta teräksestä valmiste?u ?tanium-pintainen 
kahva ja terässä integroitu sahanterä. Kahvasta 
on helppo tar?ua kiinni. Mukana integroitu kiin-
nityskoukku ja klipsi, joiden ansiosta tuote?a on 
helppo kantaa. Mukana lukitsin, joka pitää avoi-
men terän turvallises? paikallaan. Paka?u Eleva-
te-lahjalaa?kkoon. Eksklusiivinen muotoilu. 
Ruostumatonta terästä. Kahvassa laserkaiver-
re?una liiton logo ja nimi. Pituus avaama?oma-
na 11,00 cm, ava?una 18,5 cm.  Terän pituus 17 
cm. 
Leveys sulje?una 3,00 cm. Paino 108 grammaa.


