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Vapaaehtoisen maanpuolustuksen kansalaisjärjestö vuodesta 1963.
Ikään, sukupuoleen ja sotilasarvoon katsomatta.
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1. Maanpuolustaja 2/2021 ilmestyy painettuna lehtenä
Syksyn Maanpuolustaja-lehti julkaistaan syyskuun lopulla printtiversiona. Kiitos kaikille artikkeleiden lähettäjille!
Lehti on jaossa mukana Tampereen Kokonaisturvallisuusmessuilla.

2. Kokonaisturvallisuusmessut 2021 Tampereella
Liitto osallistuu Tampereella järjestettäville Kokonaisturvallisuus 2021 -messuille 1.-2.10.2021 omalla osastollaan.

Kokonaisturvallisuusmessujen lopullisesta kohtalosta emme ole vielä saaneet päätöstä, tämän hetken tiedon mukaan
messut pyritään järjestämään koronaohjeistusten mukaan ja järjestelyjä jatketaan. Liitto tarvitsee esittelijöitä osastolleen ja tulemme kääntymään jälleen paikallisten kiltojen puoleen. Ilmoitamme mahdollisista muutoksista Kiltatiedotteissa, liiton verkkosivuilla ja sosiaalisessa mediassa.

3. Kiltojen tiedot maanpuolustusrekisterissä ja kiltojen verkkosivut
Kiltojen kaikki yhteystiedot sekä toimihenkilötiedot on päivitettävä maanpuolustusrekisteriin aina muutosten astuttua
voimaan. Joillakin killoilla on voinut tapahtua muutoksia kesän aikana. Uudet luottamushenkilöiden tiedot on päivitettävä maanpuolustusrekisteriin mahdollisimman pian muutoksen asututtua voimaan.
Pyydämme, että killat päivittävät rekisteriin vähintään luottamustoimessa olevien toimihenkilöiden ajankohtaiset yhteystiedot (= puheenjohtaja, sihteeri, taloudenhoitaja, mahdollinen jäsensihteeri). Lisäksi rekisteriin voi vapaaehtoisesti kirjata killan hallituksen kokoonpanon varajäsenineen.
Lisätietoja ja neuvoa maanpuolustusrekisterin käyttäjäoikeuksista antaa jäsenrekisterin pääkäyttäjä Anna Mutanen p.
(09) 4056 2010 (klo 10-14) tai jasenasiat@mpkl.fi
Osalla killoista on omilla verkkosivuillaan vanhentuneita tietoja. Suosittelemme kiltaa pitämään verkkosivut päivitettyinä, tarkistamaan ajankohtaiset tiedot, hallituksen kokoonpanon ja päivittämän tapahtumia säännöllisesti .
Suosittelemme vahvasti tekstiasujen tarkistamista ja oikeinkirjoitusasua. Tämä lisää omalta osaltaan uusien jäsenten
kiinnostusta ja liittymistä mukaan kiltatoimintaan.

4. Pohjoismaisten kiltapäivien johtajatapaaminen
38. Pohjoismaisten Kiltapäivien johtajakokous pidetään Hämeenlinnassa torstai 14.10. - perjantai 15.10.2021 elleivät koronarajoitukset estä sitä.

5. Liittovaltuuston kokous 2021
Liittovaltuuston kokousta on siirretty viikolla eteenpäin ja se on lauantaina 20.11. Lappeenrannassa. Liittovaltuusto
valitsee liittohallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle vuosiksi 2022-2023 sekä hyväksyy toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2022. Seuraavana päivänä on liiton perinteinen maanpuolustusjuhla, jonka järjestämisvastuu on
Etelä-Karjalan Kiltapiirillä. Kaikkiin syksyn tapahtumiin vaikuttavat alueelliset koronarajoitukset. Seuraamme tilannetta.

6. Maanpuolustuskiltojen liitto ry ja Leijona Catering Oy:n yhteistyöhanke
Maanpuolustuskiltojen liitto on mukana maanpuolustusjärjestöjen ja Leijona Catering Oy:n yhteistyöhankkeessa, jonka tavoitteena on tarjota vapaaehtoisille mielekkäitä tehtäviä ja turvata Leijona Cateringin henkilöstöresurssit, jos Puolustusvoimat joutuisi
kohottamaan valmiuttaan. Leijona Catering Oy on valtion omistama yritys, joka vastaa muun muassa Puolustusvoimien ruokapalveluista. Yhteistyö on osa maanpuolustusjärjestöjen ja Leijona Cateringin normaalia rauhanajan valmius- ja varautumissuunnittelua.
Nyt haetaan vapaaehtoisia tilanteeseen, jossa Puolustusvoimat on käynnistänyt valmiuden kohottamisen ja alkaa perustamaan
joukkoja. Tällöin Leijona Cateringin normaaliajan henkilöstöresurssit eivät riittäisi hoitamaan muonitustoimintaa varuskunnissa.
Vapaaehtoisilla on mahdollisuus päästä poikkeusolojen aikana mm. kokin, ravintolatyöntekijän, aputyöntekijän, tiskaajan ja varastotyöntekijän tehtäviin. Mikäli olet kiinnostunut Leijona Catering Oy:n tarjoamista poikkeusolojen tehtävistä, niin pääset ilmoittau-

tumaan vapaaehtoiseksi tästä linkistä: https://q.surveypal.com/Leijona-Catering-Oy-8-2021/0
Lisätietoja: mpkltoimisto@mpkl.fi

7. Päivitetyt kiltatuotteet ja jäsenedut
Jäsenetuja saat käyttöösi lataamalla puhelimeesi Lompakko-sovelluksen Google Play tai Apple Storen kautta. Tarkat
ohjeet käyttöönottoon löytyvät liiton verkkosivuilta kohdasta Ajankohtaista. Voit myös lähettää aktivointipyynnön toimistolle yhteystietoineen: mpkltoimisto@mpkl.fi.
Jäsenetuja on tällä hetkellä mm. Hius-Helsinki -kampaamoon, jossa kiltalaiset saavat kampaamopalvelun hinnoista
-5%, kun ajanvaraus on tehty ennen klo 16.00. Myös kaikista kampaamotuotteista saa -5% alennuksen.
Mil-Safari antaa jäsenalennuksena 10 € ryhmäsafareista ensi kesäkuuhun 2022 asti.
-5% alennus jäsenillemme Scandinavian Outdoors -verkkokaupan tuotteista aktivoituu syksyllä 1.-15.9.2021. Tästä
enemmän syyskuun kiltatiedotteessa.
Uusin kiltatuote Kenttäkaupassa on upea Fresco Thermavac 0.6L Kiltajuomapullo. Aladdin Fresco Thermavac on kaksitoimisella avausmekanismilla varustettu juomapullo, jonka upea väri ei jätä ketään kylmäksi. Pullo voidaan avata perinteisesti korkista, tai mikäli halutaan lisätä juoman sekaan vaikka jääpaloja, voidaan pullon kaula kiertää irti. Tällöin
myös pullon peseminen onnistuu helpoimmin. Juomapullo voidaan pestä näppärästi ja hygieenisesti osissa astianpesukoneen yläkorissa.
Juomapullo on varustettu liiton logolla. Tekniset tiedot:
Tilavuus: 0.6 l
Juoma kylmänä: 10 h
Paino tyhjänä: 300 g
Mitat: 75 x 75 x 274 mm
Konepesun kestävä
Hinta 34,00 €
Tilaukset liiton Kenttäkaupasta.:
https://mpkl.fi/kenttakauppa/

8. Kiltaristiehdotukset
Itsenäisyyspäivän Kiltaristiehdotukset on oltava MPKL:n toiminnanjohtajalla 15.10.2021 mennessä.
Lähetä ehdotukset sähköpostilla osoitteeseen: mpkltoiminnanjohtaja@mpkl.fi

Mukavaa syksyn alkua koko kiltakentälle, pysytään terveinä!

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:
Kiltaveitsi 38€ / kpl

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

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.

