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Vapaaehtoisen maanpuolustuksen kansalaisjärjestö vuodesta 1963.
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1. Liittovaltuuston kokous 2021 Lahdessa - valinnat ja palkitsemiset
Maanpuolustuskiltojen liitto ry:n kevään liittokokouksessa valittiin puheenjohtaja, liittovaltuuston jäsenet sekä palkittiin Vuoden Kilta ja Vuoden Kiltalainen.
Kokouksessa oli kiltapiirejä ja kiltoja edustettuna paikalla yhteensä 18 ja etäyhteydellä 15 kokouksen puheenjohtajana
toimi Matti Mikkonen Karjalan Prikaatin Killasta.
Liittohallituksen puheenjohtajaksi valittiin kaudelle 2022-2023 yksimielisesti Markko Patrakka.
Liittovaltuustoon valittiin kaudelle 4/2021-4/2023 seuraavat kiltojen edustajat

Danska Harri, Karjalan Prikaatin kilta ry
Kalinainen Janne, Pioneeriaselajin Liitto ry
Kaskeala Matti, Rannikkojääkärikilta ry
Kaskelo Mikael, Saaristomeren Merivartioston Kilta ry
Kivimäki Jukka, Uudenmaan Viestikilta ry
Mattila Veikko, Pohjois-Suomen Tykkimieskilta ry
Mäki-Ventelä Timo, Suomenlinnan Rannikkotykistökilta ry
Norismaa Harri, Karjalan Poikien Kilta ry
Nummijoki Markku, Porin prikaatin kilta ry
Salo Raimo, PST-Panssarintorjuntakilta ry
Liiton vaalivaliokuntaan valittiin seuraavat edustajat kaudeksi 4/2021-4/2023
Mikkonen Matti, Karjalan Prikaatin kilta ry (uudelleen)
Holma Sirpa, Suomenlinnan Rannikkotykistökilta ry (uudelleen)
Eklund Lars, Suomenlahden Laivastokilta ry (uudelleen)
Varajäseneksi valittiin uudelleen:
Mikkonen Paavo, Karjalan Prikaatin Kilta ry
Vuoden Killaksi 2021 valittiin Pohjan Pioneerikilta ry.
Vuoden Kiltalainen 2021 on Auli Pakula, Porin prikaatin kilta ry.
Kunniamaininnan saivat seuraavat killat:
1. Pirkka-Hämeen Pioneerikilta ry
2. Karjalan Prikaatin Kilta ry
Onnea palkituille ja luottamustehtävään valituille!

2. Myönnetyt toimintapurahat 2021
Liittohallitus on myöntänyt seuraavat toiminta-apurahat:
Kilta
Autojoukkojen Helsingin Kilta ry
Karjalan Poikien Kilta ry
Karjalan Prikaatin Kilta ry
Kymenlaakson Kiltapiiri ry
Laivaston Sukeltajakilta ry
Laivaston Sukeltajakilta ry
Rannikkojääkärikilta ry

Myönnetty
1 500,00
1 000,00
1 500,00
200,00
500,00
500,00
500,00

Seinäjoen Sotilaspiirin Kilta ry
Suomenlahden Merivartiokilta ry

1 500,00
900,00

Toiminta-apurahan myöntämisen edellytyksenä on, että kilta oli palauttanut toimintalomakkeen vuodelta 2020 määräpäivään mennessä. Tästä on joka vuosi tiedotettu killoille. Jos killalle ei ole myönnetty apurahaa, saattaa yksi syy olla
se ettei toimintalomaketta ole palautettu.
Liittohallitus on myös tehnyt Maanpuolustuskiltojen säätiölle ehdotuksen, että säätiö myöntäisi seuraavat toimintaapurahat:
Karjalan Prikaatin Kilta ry
Pirkanmaan Kiltapiiri ry
Ratsumieskilta ry
Ratsumieskilta Lahden Eskadroona
Ratsumieskilta ry Joensuun Eskadroona
Reserviratsastajat ry
Sotilaspoliisieskadroona Lahden Kilta ry
Suomenlahden Merivartiokilta ry
Vaasan kiltapiiri ry
Österbottens försvarsgille-Pohjanmaan
maanpuolustuskilta rf

1 500,00
500,00
1 500,00
500,00
500,00
1 500,00
1 500,00
500,00
500,00
1 500,00

Säätiö käsittelee anomukset ennen 4.6. siten, että ne voitaisiin maksaa ennen lippujuhlapäivää.

3. Toimintalomakkeet 2020
Liittohallitus on tehnyt aiemmin päätöksen, että sekä kiltaristiehdotuksien että toiminta-apurahahakemusten
käsittelyä ei jatketa jos toimintalomaketta ei ole täytetty ja palautettu liitolle määräpäivään mennessä. Lomakkeen palautuksen määräpäivä on vuosittain 28.2.
Lomakkeen voi täyttää verkkosivujen kautta extranetissä. Tähän saa tunnukset liiton toimisto- ja viestintäsihteeriltä.
Lomakkeen (excel) voi myös tilata sähköpostitse: mpkltoimisto@mpkl.fi
Tarkistattehan oman kiltanne tilanteen ja palautatte toimintalomakkeen pian osoitteeseen: mpkltoimisto@mpkl.fi

4. MPKL:n verkkosivut uusiutuivat
Liitto uusi toukokuussa verkkosivujen ulkoasua. Osa sivuston still-kuvista vaihtui kuvia vaihtavaan kuvabanderolliin.
Toimistolle voi lähettää oman killan toiminnasta kuvia, jotka ovat resoluutioltaan tarkkoja (150 ppi ->) ja itse kuva on
otettu kaukaa kuvattavasta kohteesta.
Sivustolta löytyy Ajankohtaista-otsikon alta nyt Uutiset, Tapahtumakalenteri sekä tutut kiltatiedotteet.
Kenttäkauppa sai täysin uuden ulkoasun ja tilaaminen on nyt helpompaa. Tilaus lähtee suoraan verkkokaupasta toimistolle.

5. Kiltaesittelyt sosiaalisessa mediassa
Aloitimme kevään aikana Facebooksivuillamme niiden kiltojen esittelyn, joilla on omat verkkosivut joko liiton nettisivuilla tai jollain muulla palvelimella. Tarkoituksena on tuoda laajemmin esille valtakunnallista kiltatoimintaa ja kiltojen
erikoisosaamista vapaaehtoisessa maanpuolustuskentässä. Tämä saattaa auttaa kiltoja rekrytoimaan uusia nuoria jäseniä. Jäsenhankinnassa on erittäin tärkeää, että killalla on omat toimivat verkkosivut.
Ne killat jotka haluavat esittelyyn vielä mukaan tai haluavat kertoa omasta erityistoiminnastaan voivat lähettää materiaalia kuvineen toimistolle osoitteeseen: mpkltoimisto@mpkl.fi

6. Teuvo Louhisola Oy:n jäsentarjous
Toukokuun jäsenalennuksella aa 25% alennuksen FrogLube puhdistus-, voitelu- ja korroosiosuoja-aineista sekä OPTX
linssinpuhdistus pakkauksesta.
Verkko-osoite Teuvo Louhisola Oy:n verkkokauppaan:
https://www.teuvolouhisola.fi/fi/haku?q=monitoimity%C3%B6kalu

7. RESUL Four Day March ja Puntin Lenkki 2021
Koronatilanteen edelleen jatkuessa on tärkeää pitää huolta säännöllisestä liikunnasta. Kesäkaudelle lanseerataan useita etäliikuntatapahtumia ja marsseja eri toimitsijoiden osalta. Tässä muutama suositus:

Etämarssitapahtuma RESUL Four Day March järjestettiin ensimmäisen kerran viime vuonna. Marssi toteutettiin nopealla aikataululla kentältä tulleesta ideasta, ja se herätti kiinnostusta ympäri maailmaa. Marssille osallistui noin 800
henkilöä, jotka suorittivat yhteensä lähes 2 000 marssia ja yli 50 miljoonaa askelta.
Tänä kesänä 22.-25.7.2021 RESUL Four Day March saa jatkoa. Voit marssia, kävellä tai juosta 1-4 päivänä joko yksin,
perheen tai yhteisön kanssa vapaavalintaisessa paikassa.
Kokonaismatkojen kategoriat ovat:
• Kävelijä: 10,00–39,99 km
• Marssija: 40,00–99,99 km
• Mestarimarssija: 100,00–159,99 km
• Kaukopartiolainen: 160,00– km
Puntin Lenkki 2021 alkaa 1.6.2021 ja päättyy 30.9.2021. Suoritukset ovat oltava kirjattuna tapahtuman johtajalla
15.10.2021 mennessä (yhteystiedot alla). Pisteytys: 0,5 h – 1 h liikuntaa 1 p., 1 h – 2 h. liikuntaa 2 p. ja 2 h – 3 h. liikuntaa 3 p. Kaikki liikuntamuodot ovat sallittuja. Suoritukset tulee siis ensin kirjata itselleen muistiin ja toimittaa koontina syksyllä tapahtuman johtajalle. Muista selvittää oma terveystilanteesi ja vakuutusturva ennen liikuntatapahtumaa.
Sarjat: yleinen, yli 65 v. ja yli 75 v.
Kaikkien osallistujien kesken arvotaan laadukas kotimaassa valmistettu Pook Torni -kello ja muita liikuntaan liittyviä
palkintoja.
Painonnoston olympiavoittaja Kaarlo Kangasniemi suosittelee Puntin Lenkki 2021 -tapahtumaa. Kulta-Kallen sanoin: nyt joukolla liikkumaan ja huolehtimaan kunnosta.
Suoritukset tulee toimittaa tapahtuman johtajalle Timo Uusimäelle osoitteeseen metsastysmajat@gmail.com tai tapahtuman sihteerille Kari Pentille, kari.pentti@suomi.net.
Maaottelumarssi 4.-25.5.2021. Tällä aikavälillä haasteeseen osallistuvan tulee suorittaa yhtäjaksoinen vähintään 10
kilometrin mittainen marssi. Marssille ei aseteta vaatimuksia kantamusten tai muun varustuksen suhteen. Kaikki ovat
tervetulleita osallistumaan marssille. Tärkeä muistaa noudattaa alueellisia koronarajoituksia.
Lisätietoja saa: https://www.reservilaisliitto.fi/tapahtuma/maaottelumarssi/
tai Suomen Latu ry: https://www.suomenlatu.fi/kavelykipina/etusivu/uutiset/kavelykipina-jarjestetaanmaaottelumarssin-kunniaksi

8. Lippujuhlapäivä 4.6.2021 buffettilaisuus
Tilaisuus on peruttu liittohallituksen päätöksellä koronatilanteen vuoksi.

9. CardPlus mobiilijäsenkortti
Uusi MagMa Lompakko-palvelu toimii puhelimen selaimen kautta (Google, Chrome, Safari) sitä ei tarvitse erikseen ladata sovelluksena. Linkki lataukseen löytyy osoitteesta: https://lompakko.magma-app.com/login.
Jos sinulla on kuitenkin ollut vanha Lompakko käytössäsi, niin poista se puhelimestasi.
Lompakko vaatii älypuhelimen, jossa on Android tai Applen ios-käyttöjärjestelmä. Sitä ei voi ladata vanhempiin puhelinmalleihin (esim vanhat Nokian puhelimet).

Tarkat ohjeet löytyvät MPKL ry:n verkkosivuilta kohdasta Ajankohtaista.
Lisätietoja ja neuvoa mobiilikortin lataamiseen saat toimistolta: mpkltoimisto@mpkl.fi ja
CardPlus palvelusta: myynti@cardplus.fi

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

Kaikkia liiton jäsentarvikkeita voit tilata myös suoraan liiton nettisivulta uudistuneesta Kenttäkaupasta tästä osoitteesta:

https://mpkl.fi/kenttakauppa/
Käy tutustumassa kenttäkaupan tarjontaan!

