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 ajan tasalla 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
mpkltoiminnanjohtaja@mpkl.ﬁ, 040 554 8862 tai mpkltoimisto@mpkl.ﬁ, 040 554 8805

1. Alkuvuoden tervehdys
Koronapandemian vaikutus vuoden tapahtumiin tulee jatkumaan suurella todennäköisyydellä myös tämänkin vuoden ajan.
Positiivista on ollut huomata kiinnostus vapaaehtoiseen maanpuolustukseen poikkeusolojen aikana, vaikka itse tapahtumia ja kokoontumisia on rajoitettu ja jouduttu perumaan. Kiitos killoille ja jäsenille läheisineen kärsivällisestä ja aktiivisesta toiminnasta erikoisolojen aikana!
Pyritään pitämään kiinni lisääntyneestä mielenkiinnosta vapaaehtoiseen maanpuolustustoimintaan niidenkin kansalaisten osalta,
joita aihepiiri ei ehkä aiemmin ole koskettanut. Yhteisössä ja yhteistyössä on voimaa, joka omalta osaltaan luo ja tukee kokonaisturvallisuutta valtakunnallisesti. Selviämme tästäkin yhdessä!
Kiltojen kokoukset voi kevään tapaan järjestää etäkokouksena ja killoilla on mahdollisuus varata Döbelninkadun auditoriota koronaohjeistusten mukaisesti kokouskäyttöön. Varauksesta voi olla yhteydessä; mpkltoimisto@mpkl.fi tai soittamalla 040 554 8805

2. Turpo-seminaari 2021
Turvallisuuspolitiikan seminaari 6.2.2021 on peruutettu koronapandemian aiheuttamien rajoitusten takia.

3. Muut tapahtumat 2021
Pohjoismaiset kiltapäivät kesäkuussa 2021 Suomessa
Koronapandemia saattaa vaikuttaa myös 38. Pohjoismaisten Kiltapäivien järjestämiseen Suomessa.
Kiltapäivien kohtalo ratkaistaan viimeistään maaliskuussa yhdessä Panssariprikaatin kanssa.
Vuotuinen liittokokous on Lahdessa lauantaina 17.4. Kokouspaikkana on Lahden Upseerikerho Hennalassa. Killoille lähetetään kutsu kokoukseen.
Maanpuolustaja-lehti ilmestyy huhtikuussa paperiversiona ja siihen toivotaan kiltojen lähettävän materiaalia sähköpostilla
osoitteeseen maanpuolustaja@mpkl.fi
Kilta-ansiomitaliehdotusten (myönnetään 4.6.) on oltava toiminnanjohtajalla 28.02.2021 mennessä.
Kiltaristiehdotusten (myönnetään 4.6.) on oltava toiminnanjohtajalla 15.04.2021 mennessä.
Ehdotukset tehdään liiton lomakkeelle, jonka saa internetsivujen extranetistä tai sähköpostilla mpkltoimisto@mpkl.fi

4. Liiton 50-vuotishistoriikki
Liiton 50-vuotishistoriikki on vihdoinkin valmistunut. Historiikkia on rajallinen määrä. Kiltoihin lähetetään (puheenjohtajille) yksi
kirja. Historiikkia laitetaan myös myyntiin myöhemmin rajoitettu erä edulliseen jäsenhintaan (20 €). Liitteenä kuva historiikista.

5. Ai-jäsenmobiilikortti poistuu
Ai-mobiilisovellus lopettaa toimintansa heinäkuun 31. päivään mennessä. Sovellus toimii vielä sen jälkeen, mutta sitä ei enää päivitetä. Liitto etsii parhaillaan uutta mobiilisovellusta. Kun sellainen löytyy, siitä tiedotetaan jäsenille Kiltatiedotteissa ja sähköpostilla kevään aikana.

6. Toimintaturvamaksu (ent. ampumaturvavakuutus)
Finanssivalvonta on keväällä antanut uuden määräyksen ryhmäetuvakuutuksista, minkä johdosta ammuntaa harrastavien kiltalaisten ampumaturvan (Reserviläisliiton ampumavakuutus) kaltainen vakuutusratkaisu ei ole enää mahdollinen. Jäsenille voidaan antaa vuosittaisessa jäsenmaksulaskussa mahdollisuus maksaa muista jäsenistä poikkeavaa jäsenmaksua, jonka maksaneista jäsenistä syntyy oma jäsenryhmänsä.

Jäsenillä on mahdollisuus kirjautua ammuntaa harrastavien kiltalaisten jäsenryhmään maksamalla vapaaehtoinen toimintaturvamaksu, joka on 25 euroa. Lisäksi vuonna 2020 ampumaturvan maksaneet jäsenet on siirretty tähän ryhmään 1.1.2021 alkaen.
Vakuutettujen ryhmän muodostavat toimintaturvamaksun maksaneet jäsenet. Jäsenmaksut ovat tätä kirjoitettaessa (3.2.) postitse tulossa. Tarkemmista vakuutusehdoista ei vielä ole tietoa, mutta asiaa hoitava vakuutusmeklari on luvannut ottaa yhteyttä heti
kun vakuutusyhtiö Pohjolasta saadaan vakuutusehdot.
Toimintaturvamaksun voi pyytää maksettavaksi myös kesken jäsenmaksukauden samalla viitenumerolla kuin varsinainen jäsenmaksukin ja perusjäsenmaksunsa maksanut killan jäsen voi näin maksamalla liittyä myös tähän jäsenryhmään.
Uusi jäsen voi liittyä ja maksaa tähän jäsenryhmään kuuluvan toimintaturvamaksun samalla, kun hän maksaa varsinaisen jäsenmaksun. Jäsenmaksua ja toimintaturvamaksua maksettaessa on käytettävä ehdottomasti viitenumeroa! Jos viitenumeroa ei
käytetä, ei jäsenmaksu ja toimintaturvamaksu kirjaudu jäsenrekisteriin eikä toimintaturvamaksu ole silloin voimassa.
Toimintaturvamaksu sisältää ampumavakuutuksen. Toimintaturvamaksun maksaneet kiltojen jäsenet saavat mobiilijäsenkortin
lisäksi myös muovisen jäsenkortin, jolla voi todistaa esim. Reserviläisurheiluliiton ampumakilpailuissa voimassa olevan
ampumavakuutuksen.
Vuoden 2021 kiltalaisten jäsenmaksulomakkeeseen laitetaan seuraavat jäsenmaksuvaihtoehdot:
Pelkkä jäsenmaksu (XX €)
Jäsenmaksu + Reserviläinen-lehti (XX € + 8,50 €)
Jäsenmaksu + toimintaturvamaksu (XX € + 25,00 €)
Jäsenmaksu + Reserviläinen-lehti + toimintaturvamaksu (XX € + 8,50 € + 25,00 €)

7. Liiton myöntämät tai liiton kautta saadut avustukset
Apurahojen myöntäminen kiltojen toimintaan
- Myönnetyt apurahat maksetaan liiton rahoista talousarvion mukaisesti apurahatoimikunnan ehdotuksen perusteella. Selvitys
käytöstä tehdään joulukuun 15. päivään mennessä. Apuraha-anomusten on oltava liiton toiminnanjohtajalla 28.2. mennessä.
Maanpuolustuskiltojen säätiön myöntämät apurahat
- Liitto tekee säätiölle ehdotuksen myönnettävistä apurahoista. Apurahat maksaa säätiö. Selvitys käytöstä tehdään liitolle, joka
toimittaa selvitykset säätiölle.
Koulutusmäärärahat 2021
- Maksetaan liiton rahoista viime vuonna liittohallituksen päätöksen perusteella. Koulutusmäärärahaa maksetaan tositteita vastaan enintään myönnetyn summan verran. Jos kustannukset ylittyvät, niin ylimenevän osan maksaa kilta.
Jäsenkiltojen etuihin kuuluu ilmainen jäsenrekisteri ja jäsenmaksulaskutus, erilaiset avustukset toimintaan, ilmaiset internetsivut
liiton sivujen alla, koulutus sekä kokoustilojen käyttö. Killan erotessa liitosta nämä kustannukset jäävät killalle.

8. Toimintalomakkeet 2020
Toimintalomakkeet on lähetettävä liiton toimistoon 28.02.2021 mennessä.
Web-lomakepohja löytyy MPKL:n extranetistä (vaatii kirjautumistunnukset) tai sen saa sähköpostilla osoitteesta mpkltoimisto@mpkl.fi Kirjautumistunnukset saa toimisto-ja viestintäsihteeriltä mpkltoimisto@mpkl.fi
Muistakaa lähettää muuttuneet yhteystiedot hallitusten kokoonpanoista toimistolle.
Anu Varjonen
Toimisto- ja viesntäsihteeri
P. 040 554 8805
mpkltoimisto@mpkl.fi

Kiltaveitsi 38€ / kpl
Yksiteräinen taittoveitsi, jossa on ruostumattomasta teräksestä valmistettu titanium-pintainen
kahva ja terässä integroitu sahanterä. Kahvasta
on helppo tarttua kiinni. Mukana integroitu kiinnityskoukku ja klipsi, joiden ansiosta tuotetta on
helppo kantaa. Mukana lukitsin, joka pitää avoimen terän turvallisesti paikallaan. Pakattu Elevate-lahjalaatikkoon. Eksklusiivinen muotoilu.
Ruostumatonta terästä. Kahvassa laserkaiverrettuna liiton logo ja nimi. Pituus avaamattomana 11,00 cm, avattuna 18,5 cm. Terän pituus 17
cm.
Leveys suljettuna 3,00 cm. Paino 108 grammaa.

