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LIITTEET:   Asiaa ampumatoiminnasta 
  Liiton jäsentarvikkeet 
      

HUOMIO! Onko kil-

lan puheenjohtaja, 

sihteeri tai talou-

denhoitaja vaihtu-

nut vuoden vaih-

teessa?  

Ilmoita uudet yhteys-

tiedot mahdollisim-

man pian liiton toimis-

toon! Näin varmis-

tamme tiedon kulun 

liitosta oikeille henki-

löille. 



1.Liiton uusi slogan 
 
Liittovaltuusto hyväksyi  Lappeenrannan liittovaltuuston kokouksessa syksyllä 2021 liiton  
ydinviestin kiteytettynä uuteen iskulauseeseen, joka kuvaa ytimekkäästi liiton roolia ja toimintaa. 

 

Yhdistää – Tukee – Vaikuttaa 

 
Nämä teemat toteutuvat käytännössä liiton toiminnassa näin: 
 

Yhdistää  
Maanpuolustuskiltojen liitto ry on valtakunnallinen killat ja erilaiset maanpuolustusyhteisöt kokoava vapaaeh-
toisen maanpuolustuksen kansalaisjärjestö.  
Maanpuolustuskiltojen liitto ry muodostuu killoista ja kiltapiireistä ja edustaa kansallisella tasolla koko kilta-
kenttää eri yhteistyötahoille. Liitto luo, ylläpitää, tukee ja kehittää toimintaedellytyksiä sekä tarjoaa yhteisiä 
palveluja killoille ja kiltajäsenille.  
Maanpuolustuskiltojen liitto ry tekee tiivistä yhteistyötä myös muiden maanpuolustusjärjestöjen kanssa. Liiton 
toiminnan keskeinen ajatus on kiltojen taloudellinen tukeminen ja kiltojen toiminnan turvaaminen sekä uusien 
toimintamuotojen etsiminen. 
Liitto on perustettu vuonna 1963 ja siihen kuuluu 78 kiltaa ja sen henkilöjäsenmäärä on 11.500. Kolme jä-
senyhdistyksistä on valtakunnallisia aselajiliittoja. Killat ovat joukko-osastokiltoja, aselajikiltoja, perinnekiltoja, 
alueellisia maanpuolustuskiltoja, turvakurssikiltoja ja maakuntajoukkokiltoja. Jäsenkilloilla on 61 paikallis-
osastoa ympäri Suomea. Liitolla on 9 kiltapiiriä.  
Kansainvälisesti liitto on yhteistyössä tiiviisti pohjoismaisten vastaavien liittojen kanssa. Suurin yhteistyöta-
pahtuma on joka toinen vuosi järjestettävät Pohjoismaiset Kiltapäivät. 
Liitto on jäsen Ampumaharrastusfoorumissa, Maanpuolustusmitalitoimikunnassa, Maanpuolustuskoulutusyh-
distyksessä (MPK), Maanpuolustuksen Tuki ry:ssä (MPT), Naisten Valmiusliitto ry:ssä (NVL), Reservin Neu-
vottelukunnassa (puolustusvoimien ja maanpuolustusjärjestöjen yhteistyöelin), Reserviläisurheiluliitto ry:ssä 
(RESUL), Tammenlehvän Perinneliitto ry:ssä ja Vapaaehtoisen pelastuspalvelun keskustoimikunnassa 
(VaPePa). Tapahtumakohtaisesti pidetään yhteyttä Sotilaskotiliittoon, veteraanijärjestöihin ja muihin maan-
puolustusjärjestöihin ja tuetaan sotaveteraanien perinnetyötä. 
 
Tukee  
Maanpuolustuskiltojen liitto ry tarjoaa yhteisiä palveluja jäsenyhdistyksilleen ja kiltapiireilleen tavoitteena tu-
kea ja vahvistaa jäsenyhdistysten toimintaa ja kiltatoiminnan edellytyksiä. Liitto jakaa vuosittain jäsenyhdis-
tyksille toiminta-apurahoja ja koulutusmäärärahoja. 
Koulutusmäärärahat kohdennetaan sotilaallisia valmiuksia palvelevaan koulutukseen (SOTVA) sekä varautu-
mista ja turvallisuutta palvelevaan koulutukseen (VARTU). 
Toiminta-apurahoja myönnetään jäsenyhdistysten ja kiltapiirien erilaisiin projekteihin kuten historiikin tekemi-
nen, varusteiden hankinta, juhlatilaisuuksien järjestäminen jne. Liitolla on myös toimiva palkitsemisjärjestel-
mä. Liiton kautta jäsenyhdistykset voivat ehdottaa jäsenilleen valtiollisia kunniamerkkejä tai liiton omia kun-
niamerkkejä. Liiton kilta-ansiomitalista on määrätty asetuksella ja sillä on virallinen kunniamerkkistatus. Liiton 
hopeisella ja pronssisella kiltaristeillä on myös virkapuvussa kanto-oikeus.  
 
Vaikuttaa 
Liittomme osallistuu puolustusvoimien ja maanpuolustusjärjestöjen väliseen yhteistyöhön vapaaehtoisen 
maanpuolustustyön kehittämiseksi. Liitolla on edustus MPK:n, MPT:n, NVL:n, Maanpuolustusmitalitoimikun-
nan ja Reserviläisurheiluliitto ry:n hallituksissa.   
Liittotasolla yhteistyötä ja aloitteita tehdään mm. liittojen puheenjohtajien kokouksissa ja toimihenkilötasolla 
toiminnanjohtajien kokouksissa. 
Liitto on mukana ulko- ja turvallisuuspoliittisen selonteon ja puolustusselonteon valmistelun seurantaryhmäs-
sä ja vaikuttaa näin omalta osaltaan Suomen turvallisuuden ja puolustuskyvyn kehittämiseen vapaaehtoises-
sa maanpuolustustyössä. Maanpuolustuskiltojen liitolla on myös edustus vapaaehtoisen maanpuolustuksen 
alueellisissa neuvottelukunnissa. 
Liiton toiminnan keskeisenä periaatteena on maanpuolustustahdon säilyttäminen vahvana ja maanpuolus-
tussuhteen kehittäminen vastaamaan turvallisuusympäristön muutoksia. Tähän vaikutetaan myös liiton pe-
rinteisellä vuosittain järjestettävällä korkeatasoisella turvallisuuspolitiikan seminaarilla. Seminaari on samalla 
turvallisuuspolitiikan koulutustilaisuus kiltalaisille.  



2. Turvallisuuspolitiikan seminaari TURPO-2022  
 
Liiton perinteinen turvallisuuspolitiikan seminaari lauantaina 5.2.2022 Santahaminassa siirtyy vallitsevan ko-
ronatilanteen takia toukokuulle 2022. Tarkempi päivämäärä ilmoitetaan liiton internetsivujen kohdassa 
”Ajankohtaista” sekä somekanavilla ja kiltatiedotteissa. 
Ilmoittautumisesta ja seminaarin toteutumisesta ilmoitetaan  myöhemmin kevään aikana.  
 

3. Toimintalomake 2021  
 
Toimintalomake, joka koskee vuotta 2021, täytetään tänä vuonna uudella tavalla. Kiltojen puheenjohtajat ja 
sihteerit saavat sähköpostitse linkin lomakkeen täyttöä varten tammikuun aikana. Lomake tehdään Webropol
-kyselyn avulla. 
Linkki on voimassa 28. helmikuuta asti. Puheenjohtajien ja sihteerien on keskenään sovittava kumpi täyttää 
lomakkeen. Linkki lähetetään molemmille, koska joissakin jäsenyhdistyksissä lomakkeen on täyttänyt pu-
heenjohtaja ja joissakin sihteeri. Muistutamme, että lomakkeen täyttämättä jättäminen estää  killan palkitse-
misehdotusten ja apuraha- ja koulutusmääraha-anomusten käsittelyn. 
Epäselvissä tilanteissa lisätietoja saa liiton toimistolta: mpkltoimisto@mpkl.fi 
 

4. Apurahojen myöntäminen 
 
Apuraha-anomusten on oltava liiton toiminnanjohtajalla 28.2.2022 mennessä. Anomuslomakkeen saa extra-
netistä tai liiton toimistosta sähköpostitse. Jäsenkiltojen etuihin kuuluu ilmainen jäsenrekisteri, jäsenmaksu-
laskutus, avustukset, ilmaiset internetsivut liiton sivujen alla sekä koulutus ja kokoustilojen käyttö 
(koronarajoitus!).  
 

5. Jäsenmaksut v. 2022 ja toimintaturva  
 
Jäsenillä on helmikuun alussa saapuvan jäsenmaksulaskun yhteydessä mahdollisuus maksaa vapaaehtoi-
nen  toimintaturvamaksu, joka on 25 euroa. Toimintaturvamaksu sisältää ampumavakuutuksen ja muovisen 
Plusjäsenkortin. 
 
Vuoden 2022 kiltalaisten jäsenmaksulaskulta löytyvät seuraavat jäsenmaksuvaihtoehdot: 
 
1. Pelkkä jäsenmaksu  XX €  (=  kiltakohtainen) 
2. Jäsenmaksu+Reserviläinen-lehti  XX € + 8,50 € 
3. Jäsenmaksu+toimintaturva  XX € + 25,00 € 
4. Jäsenmaksu+Reserviläinen+toimintaturva  XX € + 8,50 e + 25,00 € 
 
Jäsenmaksua maksettaessa on käytettävä ehdottomasti viitenumeroa! Jos viitenumeroa ei käytetä, ei 
jäsenmaksu ja toimintaturvamaksu kirjaudu jäsenrekisteriin eikä toimintaturvamaksu ole silloin voimassa. Jä-
sensihteeri Anna Mutanen hallinnoi jäsenmaksuja. Epäselvissä tilanteissa voit tarkistaa toimintaturvavakuu-
tuksen tilanteen olemalla häneen yhteydessä:  jasenasiat@mpkl.fi  tai p. (09) 4056 2010 (klo 10-14) 
 

6. Pohjoismaiset kiltapäivät kesällä 2022  

 
Panssariprikaatissa Parolassa järjestetään 38. Pohjoismaiset kiltapäivät ensi kesäkuussa (16.-19.6.). Kilta-
päivät piti alun perin järjestää kesäkuussa 2021, mutta koronapandemian takia ne siirrettiin tälle vuodelle. 
Osallistumismaksu kiltapäiville on 300 € ja osallistujan on oltava MPKL:n jäsenyhdistyksen jäsen. 
Ilmoittautumisohjeet julkaistaan myöhemmin keväällä liiton internetsivulla kohdassa ”Ajankohtaista”. 
Viimeistään huhtikuun puolessa välissä päätetään mahdollisista muutoksista koronapandemiatilanteen mu-
kaan. 
 
Liitto hakee pohjoismaisille kiltapäiville kolmea ruotsia, norjaa tai tanskaa puhuvaa tulkkia. Plussana on 
myös englannin kielen taito. Voit ilmoittautua tulkiksi kiltapäiville liiton toiminnanjohtajalle sähköpostilla:  
mpkltoiminnanjohtaja@mpkl.fi 
Tulkin tehtävästä ei makseta palkkaa, mutta liitto kustantaa täyden ylläpidon ja ilmaisen osallistumisen. Mah-



dollisuuksien mukaan maksamme kilometrikorvauksen (0,25 €/km) oman auton käytöstä kotipaikkakunnalta 
Hämeenlinnaan ja takaisin. Luvassa on lisäksi mainetta ja kunniaa.  
 
Alustava ohjelma: 
 
Torstai 16.6. 
Saapuminen ja majoittuminen. 
Lounas. 
Avajaisseremonia prikaatissa  
Marssi Hämeenlinnassa. 
Hämeenlinnan kaupungin vastaanotto kaupungintalolla. 
Päivällinen. 
Veljesilta kerholla. 
Johtajiston neuvottelu  
 
Perjantai 17.6. 
Lippujen nosto  
Panssaripäivä (erillinen ohjelma)  
Lounas prikaatissa. 
Prikaatin esittely auditoriossa. Ratsumieskillan esitys. 
Veljesilta kerholla. 
 
Lauantai 18.6.  
Lippujen nosto  
Kulttuuripäivänä Hämeenlinnassa on tutustuminen mm. Museo Militariaan ja  Hämeen linnaan 
Lounas Hämeenlinnassa ja vapaa-aikaa kaupungissa 
Juhlaillallinen (eri ohjelman mukaan)  
Veljesilta kerholla. 
 
Sunnuntai 19.6. 
Aamiainen, kotimatkat ja kuljetukset lentokentille. 

 

7. Kilta-ansiomitalit ja kiltaristit 

 
Kiltaristiehdotusten (myönnetään 4.6.) on oltava toiminnanjohtajalla 15.4.2022 mennessä. 

Ehdotukset tehdään liiton lomakkeella, jonka saa internetsivujen extranetistä tai sähköpostilla:  

mpkltoimisto@mpkl.fi 

8. Liittokokous 2022  
 
Liittokokous on lauantaina 23.42022 Tampereella. 
Kokouksessa valitaan liitolle 1. varapuheenjohtaja vuosiksi 2023-2024, päätetään liiton jäsenmaksu vuodelle 
2023 hyväksytään toimintakertomus ja tilinpäätös 2021 sekä valitaan liittovaltuuston jäsenet erovuoroisten ti-
lalle. 
Mikäli  koronapandemian tilanne muuttuu, ilmoitamme mahdollisesta kokouksen siirrosta ja etäosallistumi-
sen mahdollisuudesta. 
 

9. Maanpuolustaja-lehden kevään materiaali 
 
Kevään Maanpuolustaja-lehden ensimmäiseen numeroon voi lähettää artikkelimateriaaleja toimistolle osoit-
teeseen:  maanpuolustaja@mpkl.fi 
Maanpuolustaja julkaistaan huhtikuun aikana. 
 
Mukavaa vuoden alkua koko kiltakentälle - pysytään terveinä! 

Anu Varjonen  

Toimisto- ja viestintäsihteeri  

P. 040 554 8805  

mpkltoimisto@mpkl.fi 

 

 



Asiaa ampumatoiminnasta 
 

Ampumatoiminta edellyttää vastuuhenkilöitä ja sääntömuutoksia 

Ampuma-aselain mukaan ampuma-aseet vaativat hankkimis- ja hallussapitoluvan. Lisäksi luvanvaraista on 
niiden käyttöön kouluttaminen. 

Hankkimislupa voidaan antaa vain laissa määriteltyihin tarkoituksiin, muun ohella ampumaurheilua ja  

-harrastusta varten aseeseen, joka ei ole käyttötarkoitukseen nähden tarpeettoman tulivoimainen ja tehokas 
sekä joka soveltuu hyvin ilmoitettuun tarkoitukseen. 

 

Myös yhdistys voi saada luvan 

Lupa hallussapitoon voidaan antaa myös rekisteröidylle yhdistykselle, jota on toimintansa tarkoituksen ja 
muiden seikkojen perusteella pidettävä sopivana, ja jos poliisilaitos on hyväksynyt aseiden säilytystilat. 

Yhdistyksellä on oltava asevastaava, joka vastaa siitä, että velvoitteita ja lupaehtoja noudatetaan. Hänen on 
oltava yhdistyksen palveluksessa taikka osallistuttava muuten toimintaan. Asevastaavan hyväksyy yhdistyk-
sen kotipaikan poliisi. Asevastaavia pitää olla useampi kuin yksi, jos se yhdistyksen toiminta huomioon otta-
en on tarpeen. 

 

Kouluttajat yhdistyksissä 

Yhdistyksen ampuma-asekouluttajaksi voidaan hyväksyä 20 vuotta täyttänyt, joka siihen suostuu ja jolla on 
ampuma-aseen hallussapitolupa. Lisäksi hänen tulee olla yhdistyksen jäsen tai sen palveluksessa. Edelly-
tyksenä on myös poliisin järjestämän kouluttajakoulutuksen suorittaminen. 
Kouluttajaksi hyväksyy henkilön kotikunnan poliisilaitos yhdistyksen tekemästä hakemuksesta. Poikkeukselli-
sesti voidaan hyväksyä myös muu edellytykset täyttävä koulutus. Hyväksyntään voidaan asettaa ehtoja ja 
rajoituksia, ja niitä voidaan muuttaa. Hyväksyminen on voimassa enintään 10 vuotta. 

 

Harrastuneisuus on pystyttävä osoittamaan  

Aselupa ampumaurheilussa tai -harrastuksessa käytettävää asetta varten voidaan antaa vain, jos henkilö 
esittää yhdistyksen ampuma-asekouluttajan todistuksen ampumaurheilusta tai harrastuksestaan. Aktiivisen 
harrastuksen jatkumista koskevaan kahden vuoden ajanjaksoon lasketaan puolet aseellisessa palvelussa 
asevelvollisena tai naisten vapaaehtoisessa asepalvelussa suoritetusta palvelusta. Laissa olevan nimen-
omaisen maininnan puuttuessa aikaan ei lasketa kriisinhallintapalvelusta. Haettaessa lupaa laissa määritel-
tyä erityisen vaarallista ampuma-asetta varten ampumaurheilun tai -harrastuksen on pitänyt jatkua aktiivises-
ti vähintään aselupahakemusta edeltävät 12 kuukautta. 

 

Sääntömuutoksia tarvitaan 

Ampuma-aselain muutosten voimaantultua monet yhdistykset ovat jo tehneet sääntöihinsä lisäyksen urhei-
luammunnasta tai vastaavasta. Lakiin on tullut muun muassa ampuma-aseen määrittelyitä koskevia muutok-
sia myös vuonna 2019. 

Jos ampumatoiminnan aloittaminen on ajankohtainen, seuraava sääntömuutos tulee lisätä sääntöjen asian-
mukaiseen kohtaan: 

"Toimintansa toteuttamiseksi ja tukemiseksi yhdistys XXXXXX voi asianomaisen luvan hankittuaan hankkia 
ja omistaa ampuma-aseita sekä harjoituttaa yhdistyksensä henkilöjäseniä ampuma-aseiden käyttöön." 

Ennen ampumatoimintaa koskevan lisäyksen rekisteröimistä yhdistysrekisteriin, tulee sääntömuutokseen ha-
kea lupa yhdistyksen kotipaikan aluehallintovirastosta. 

 

Juha Jalkanen 

johtava lakimies 
Suomen Rauhanturvaajaliitto ry 

Pohjois-Pohjanmaan Ilmatorjuntakilta ry 



 

Kaikkia liiton jäsentarvikkeita voit �lata myös suoraan liiton 

ne�sivulta uudistuneesta Ken�äkaupasta osoi�eesta: 

h�ps://mpkl.fi/ken�akauppa/ 

                       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 gram-

maa. 

Aladdin Fresco Thermavac on kaksitoi-

misella avausmekanismilla varuste�u 

juomapullo, jonka upea väri ei jätä 

ketään kylmäksi. Pullo voidaan avata 

perinteises� korkista, tai voidaan pul-

lon kaula kiertää ir�. Tällöin pullon 

peseminen onnistuu helpoimmin. Juo-

mapullo voidaan pestä as�anpesuko-

neessa. 

Tilavuus 0.7 l 

Kiltajuomapullo 

34,00€ / kpl 

 

 


