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TOIMINTAKALENTERI
Vallitsevan koronavirus lanteen vuoksi päivitämme toimintakalenterin vasta sen jälkeen, kun rajoitukset 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.

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. Ajankohtaista
Nostamme liiton sosiaalisessa mediassa Facebookin kau a kevään aikana niitä kiltoja esi elyyn, joilla on omat, toimivat verkkosivut. Toivomme tavoi avamme paremmin ihmisiä joille kiltatoiminta on etäistä tai tuntematonta, ja kertoa monipuolisesta kiltatoiminnasta valtakunnallises . Haluamme osaltamme olla myös vaiku amassa jäsenhankintaan tätä kau a.
Kevään 2021 aikana, huh kuun 1. päivästä läh en yhteistyösopimus ase- & asetarvike sekä huoltopalveluja tarjoavan
Teuvo Louhisola Oy:n kanssa. Jäseneduista ja sopimuksesta tarkemmin tässä edo eessa.
Koronapandemian vaikutus vuoden tapahtumiin tulee jatkumaan suurella todennäköisyydellä myös tänäkin vuonna.
Ilmoitamme liiton toimintaa koskevista mahdollisista muutoksista.
Kiltojen kokoukset voidaan kevään tapaan järjestää etäkokouksena ja killoilla on mahdollisuus varata Döbelninkadun auditoriota
koronaohjeistusten mukaises kokouskäy öön.
Varauksesta voi olla yhteydessä: mpkltoimisto@mpkl.ﬁ tai soi amalla 040 554 8805

2. Liittovaltuuston kokous Lahdessa
Vuotuinen lii okokous on Lahdessa lauantaina 17.4. Kokouspaikkana on Lahden So lasko Hennalassa, koska lahden Upseerikerho on koronan takia sulje una 18.4. as .
Killoille on lähete y kutsu kokoukseen. Kutsussa on ohjeet etäyhteyden kau a osallistumiseen. Mahdolliset äänestykset lii okokouksessa järjestetään etäyhteydellä oleville sähköises . Ohjeet lähetetään myöhemmin kokousedustajille.

3. Muut tapahtumat 2021
Pohjoismaiset kiltapäivät kesäkuussa 2021
38. Pohjoismaisten Kiltapäivien järjestäminen Suomessa ei koronapandemian vuoksi tänä vuonna ole mahdollista.
Kiltapäivät pidetään vuoden kulu ua (2022) kesäkuussa Panssariprikaa ssa.
Kokonaisturvallisuusmessut 2021 Tampereella.
Lii o osallistuu Kokonaisturvallisuusmessuille 1.-2.10.2021. Messujen järjestäminen ei kuitenkaan ole vielä täysin varmaa koronapandemiasta johtuen. Päivitämme etoja messujen toteutumisesta seuraavissa edo eissa sekä liiton ne:sivuilla.
Maanpuolustaja-leh ilmestyy huh kuussa aiemmasta edosta poiketen digitaalisena versiona. Syksyn julkaisu on prin:leh .
Kiitos kaikille ar kkeleiden lähe äjille monipuolisista ja ka avista aiheista.
Kiltaris ehdotukset (myönnetään 4.6.) on oltava toiminnanjohtajalla 15.04.2021 mennessä.
Ehdotukset tehdään liiton lomakkeella, jonka saa MPKL:n verkkosivujen kau a extrane stä tai sähköpos lla;
mpkltoimisto@mpkl.ﬁ
Toimintalomakkeet 2020
Suurin osa killoista ei ole jostain syystä palau anut toimintalomake a 2020. Lomake pi palau aa 28.2. mennessä. Lii ohallitus
muistu aa, e ä jos toimintalomake a ei ole palaute u määräpäivään mennessä, niin se estää toiminta-apurahojen myöntämisen. Myöskään palkitsemisehdotuksia ei kannata tehdä. Tämä käytäntö on ollut voimassa jo useamman vuoden ja siitä on joka
vuosi edote u killoille. Toimintalomakkeen saa toimistolta excel-taulukkona, tai kirjautumalla extrane:in ja täy ämällä siellä
oleva lomake. Lisä etoja ja neuvoja saa toimistolta sähköpos tse mpkltoimisto@mpkl.ﬁ tai puhelimitse 040 554 8805.

4. Yhteistyösopimus Teuvo Louhisalo Oy:n kanssa
Yhteistyösopimus alkaa 1.4.2021 ja sopimus sisältää jäsenillemme
kuukausi ain vaihtuvia jäsenetuja.
Huh kuun jäsentarjouksena on Real Avidin monitoimityökalut. Tarjouskoodi lähetetään
jäsenille sähköpos tse.
Tämä verkkokauppan tarjous alkaa 1.4. ja jatkuu aina 30.4. as .
Verkko-osoite Teuvo Louhisola Oy:n verkkokauppaan:
h ps://www.teuvolouhisola.ﬁ/ﬁ/haku?q=monitoimity%C3%B6kalu

5. AI-jäsenmobiilikortti poistuu— tilalle CardPlus Oy:n jäsenkortti
AI-mobiilisovellus poistuu kevään 2021 aikana jäsenten käytöstä. Tilalle tulee CardPlus Oy:n mobiilijäsenkor:, joka on jokaisen
kiltalaisen mahdollista saada. Mobiilijäsenkor: toimii kaikilla nykyaikaisilla älypuhelimilla. Tiedotamme asiasta tarkemmin he ,
kun mobiilijäsenkor: alkaa toimia.
Jäsenillä on mahdollista myös o aa ns. Plus-jäsenyys, joka sisältää toimintaturvavakuutuksen. Vakuutus antaa oikeuden osallistua
kor n kääntöpuolella maini uihin ampumakilpailuihin, ja näille Plusjäsenille lähetetään muoviset jäsenkor t. Maksu Plusjäsenille
on normaali killan jäsenmaksu + toimintaturvamaksu 25 €. Muovinen jäsenkor: rii ää todisteeksi voimassaolevasta ampumaturvavakuutuksesta.

6. MPKL:n verkkosivut uusiutuvat
Lii o uusii verkkosivujen ulkoasua kevään aikana. Osa sivuston s ll-kuvista vaihtuu kuvia vaihtavaan kuvabanderolliin.
Toimistolle voi lähe ää oman killan toiminnasta kuvia, jotka ovat resoluu oltaan tarkkoja (150 ppi tai suurempi) ja itse kuva on
ote u kaukaa kuva avasta kohteesta.
Sivustolta poistuu vuosikello ja lalle tulee Tapahtumakalenteri. Kalenterissa on kaikki ajankohtaiset tapahtumat, haku– ja lomakkeiden palautuspäivät ym. etoa.

7. Liiton myöntämät apurahat ja avustukset
Lii o kannustaa kiltoja hakemaan taloudellista tukea toimintaansa, erityises pandemia-ajan ylimenovaiheeseen.
Apurahojen myöntäminen
- Mikäli viime vuoden joulukuussa on jäänyt toiminta-apuraha selvitys vuodelta 2020 tekemä ä, niin uu a apurahaa ei myönnetä.
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 2021
- Koulutusmäärärahoja maksetaan liitosta viime vuonna lii ohallituksen päätöksen perusteella. Koulutusmäärärahaa maksetaan
tosi eita vastaan enintään myönnetyn summan verran. Jos kustannukset yli yvät, niin ylimenevän osan maksaa kilta.

Voimia edelleen jatkuviin koronapoikkeusoloihin koko kiltakentälle!
Anu Varjonen
Toimisto- ja vies ntäsihteeri
P. 040 554 8805
mpkltoimisto@mpkl.ﬁ

Kiltaveitsi 38€ / kpl
Yksiteräinen tai oveitsi, jossa on ruostuma omasta teräksestä valmiste u tanium-pintainen
kahva ja terässä integroitu sahanterä. Kahvasta
on helppo tar ua kiinni. Mukana integroitu kiinnityskoukku ja klipsi, joiden ansiosta tuote a on
helppo kantaa. Mukana lukitsin, joka pitää avoimen terän turvallises paikallaan. Paka u Elevate-lahjalaa kkoon. Eksklusiivinen muotoilu.
Ruostumatonta terästä. Kahvassa laserkaiverre una liiton logo ja nimi. Pituus avaama omana 11,00 cm, ava una 18,5 cm. Terän pituus 17
cm.
Leveys sulje una 3,00 cm. Paino 108 grammaa.

