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HUOM! Lukemalla tämän tiedotteen pysyt ajan tasalla liiton tapahtumista ja tärkeistä päivämääristä. 
Tiedote ilmestyy sähköisenä eikä sitä postiteta kirjepostina. Kenttäkauppatuotteet 
 
LIITTEET 
Kenttäkaupan tuotteet 
Hämeen Ratsurykmentin Säätiö Gaala 
Jäsenetujen tarjoajayritykset 
 

HUOMIO! Onko killan 

puheenjohtaja, sihtee-

ri tai taloudenhoitaja 

vaihtunut vuoden 

vaihteessa? Ilmoita 

uudet yhteystiedot 

mahdollisimman pian 

liiton toimistoon! Näin 

varmistamme tiedon 

kulun liitosta oikeille 



1. Ajankohtaisia asioita 

 
Kiitokset kaikille talkoolaisille kevätkauden ja kesän tapahtumista! 
Erityisesti 38. Pohjoismaisilla Kiltapäivillä oleville erityiskiitos panoksestanne luoda ainutlaatuinen tapahtuma pohjoismaisille osal-
listujille sekä vieraille.  
 
Maanpuolustuskiltojen liitto ry hakee toiminnanjohtajaa 
 
Nykyisen toiminnanjohtajamme siirtyessä eläkkeelle haemme liitolle toiminnanjohtajaa. 
Toiminnanjohtaja vastaa liiton operatiivisesta toiminnasta ja hallinnosta niin, että liiton toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet to-
teutuvat. Toiminnanjohtajalla on tärkeä rooli liiton viestinnässä ja hän edustaa puheenjohtajiston ohella liittoa useissa vapaaehtoi-
sen maanpuolustuksen yhteistyöfoorumeissa. Liiton kansallisten tapahtumien ja pohjoismaisten kiltapäivien suunnittelu sekä jär-
jestelyjen johtaminen on näkyvä osa hänen työtehtäväänsä. Toiminnanjohtaja raportoi liiton hallitukselle, ja toimii hallituksen sih-
teerinä. 
Lue lisää toimenkuvasta ja hakuprosessista verkkosivuiltamme: 
https://mpkl.fi/uutiset/maanpuolustuskiltojen-liitto-ry-hakee-toiminnanjohtajaa/ 
 
Apuraha kiltatyön toimintaan 
 
Liitto jakaa apuraha-, ja koulutusapurahaa killoille anomusten perusteella. 
Maanpuolustuskiltojen säätiö tukee myös kiltojen toimintaa taloudellisesti liiton ehdotusten perusteella.  
Turvallisuuden tukisäätiöllä on 3 hakupäivää vuosittain ja tämän vuoden viimeisen apurahan haun tulee olla lähetettynä 
1.11.2022. Lisätietoja hakemuksesta saa osoitteesta: 
https://turvallisuudentukisaatio.fi/apurahat/ 
 

2. Syksyn tapahtumat 2022  
 
Maanpuolustaja-lehden julkaisu viikolla 39  
Julkaistavaa materiaalia voi lähettää toimistolle elokuun loppuun mennessä. Syksyn lehti on printtiversio ja se jaetaan postitse niil-
le jäsenille joilla ei ole suoramarkkinointikieltoa. 
Toivomme, että killat lähettäisivät omia tapahtumia, vuosijuhlatapahtumia, tiedotteita, ajankohtaisia käsiteltäviä asioita tai tee-
moja toimistolle ympäri vuoden. Näitä tullaan jatkossa julkaisemaan liiton eri sosiaalisten kanavien kautta.  
Otamme myös mielellämme vastaan esittelymateriaalia killoista. Killat voivat tehdä kuvausmateriaalin valitsemallaan kalustolla 
(kamera, älypuhelin, tabletti, GoPro-kamera), jotka julkaistaan tarpeen mukaan eri mediakanavissa. Samoin blogikirjoituksia ja 
kertomuksia kiltatapahtumista kerätään edelleen.  
 
Kokonaisturvallisuusmessut 2022 Tampereella 
Maanpuolustuskiltojen liitto ry  osallistuu Kokonaisturvallisuusmessuille 7.-8.10.2022 Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa. 
Kokonaisturvallisuus on kaikkea arjen turvallisuudesta maanpuolustukseen. Kokonaisturvallisuusmessut tarjoavat uusia näkökul-
mia turvallisuuden eri osa-alueista niin meille kansalaisille kuin järjestöille, elinkeinoelämän toimijoille ja viranomaisille. 
Tapahtuman teemana on kyberturvallisuus ja poikkeusoloihin valmistautuminen – teema on jo osoittautunut kuluneen puolen-
toista vuoden aikana hyvin ajankohtaiseksi ja tarpeelliseksi. Tapahtuma sisältää paljon ohjelmaa aina puheenvuoroista seminaa-
reihin, soittokuntien esityksiin ja kalustonäyttelyihin.  
Lipunmyynti alkaa myöhemmin lähempänä tapahtumaa. Lippuja voi tiedustella: 
p. 0207 701 222 (ma–pe klo 9–15, sekä messuaikoina)  
 
Messut ovat avoinna yleisölle: 
Perjantaina 7.10.2022 klo 10–17 
Lauantaina 8.10.2022 klo 10–17 
Vapaalippuja messuille voi tiedustella liiton toimistolta osoitteesta: mpkltoimisto@mpkl.fi. 
Huom. Lippuja on rajoitettu määrä! 
 
Maanpuolustusjärjestöjen liittokokoustapahtuma 2022 Jyväskylä 18.-20.11.2022  
MPKL, RUL, RES, RESUL, Maanpuolustusnaisten liitto, Naisten Valmiusliitto  
 
Paikkana on Messu- ja tapahtumakeskus Paviljonki (Lutakonaukio 12 40100 Jyväskylä) klo 11.00 alkaen. 
Liittovaltuusto valitsee liittohallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle vuosiksi 2023-2024, sekä hyväksyy toimintasuunnitelman ja 



talousarvion vuodelle 2023.  Illalliskortin hinta ilmoitetaan kiltalaisille myöhemmin. 
Liittovaltuuston jäsenet saavat erillisen kutsun kokoukseen. 
Tapahtumasta ja osallistumisesta ilmoitetaan lisätietoja myöhemmin liiton verkkosivuilla sekä somekanavilla.  
Tapahtumaan haetaan lipunkantajia. Ilmoittaudu liiton toimistolle: mpkltoimisto@mpkl.fi 

 

3. Kiltaristiehdotukset 
 
Kiltaristiehdotukset on oltava MPKL:n toiminnanjohtajalla 15.10.2022 mennessä. Lähetä ehdotukset sähköpostilla osoitteeseen: 
mpkltoiminnanjohtaja@mpkl.fi 
 
 

4. Verkkosivujen uudistuksia syksyllä 2022 
 

Liiton verkkosivut ja samalla extra- ja intranetpohjat uudistuvat. 
Tavoitteena on tarjota helppokäyttöinen, pysyvä väylä niin kiltalaisille kuin luottamushenkilöille eri palvelujen, tiedon ja lomakkei-
den täyttöä ja lähetystä varten. Tästä ilmoitetaan syksyllä lisää liiton verkkosivuilla ja sosiaalisen median kanavilla.  
 

5. Maanpuolustuskiltojen säätiön Suomen turvallisuutta käsittelevä webinaari 6.9.2022 
 
Maanpuolustuskiltojen säätiö järjestää Maanpuolustuskiltojen jäsenille suunnatun webinaarin 
tiistaina 6.9.2022 klo 17.00-19.00 aiheella Sota Euroopassa; mikä on Suomen kokonaisturvallisuuden tilanne 
- muutosnäkymiä turvallisuusstrategian, paikallisjoukkojen ja kybervalmiuksien kannalta. 
 
Kutsulinkki webinaariin tullaan lähettämään kaikille sähköpostin omaaville kiltalaisille 2.9. 2022. HUOM.! Varmista toimistolle 
ajankohtainen sähköpostiosoitteesi sekä yhteystietosi: mpkltoimisto@mpkl.fi 
Osallistuminen ei edellytä erillisten sovellusten lataamista. 
Webinaarin tavoitteena on jakaa alla luetelluista kokonaisuuksista ajankohtaista tietoa  
sekä lisätä ymmärrystä tärkeimmistä muutosnäkymistä erityisesti reserviläisten ja kiltakentän kannalta.  
 
Lisätietoja webinaarista löytyy liiton verkkosivuilta kohdasta Ajankohtaista.  

 

6. Itsenäisyyspäivän paraati Haminassa 6.12.2022 

 
Itsenäisyyspäivän valtakunnallinen paraati järjestetään koronatauon jälkeen 6.12.2022 Haminassa. 
Paraatiin voi osallistua mm. MPK:n ja usean eri reserviläisjärjestön kautta. 
Puolustusvoimat tiedottavat paraatista lisää myöhemmin syksyllä. 

 

7. Lompakko-jäsenkortti 

 
Jäsenetuja haetaan kattavasti liiton osalta ympäri vuoden. Jäsenkorttisovelluksen  jatkuva käyttö mahdollistaa jo voimassaole-
vien etuuksien uusimisen seuraavalle kaudelle. 
Toivommekin, että jäsenistö  ottaisi aktiiviseen käyttöön Lompakko-sovelluksen älypuhelimen kautta. 
Osa eduista on linkitetty etuuden tarjoajan verkkokauppaan ja saat alennuskoodin käyttöösi sovelluksen kautta. 
Syksyn uutuutena on Valostoren verkkokaupan kampanjan jatkuminen tämän vuoden loppuun ja sukelluskoulu Aallon palvelut.  
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 yhteystie-
toineen: mpkltoimisto@mpkl.fi.  
 
Liiton toimisto ottaa vastaan vinkkejä asuinalueesi palveluntarjoajista tai jäsenillemme mielestäsi sopivan yrityksen  tiedoista jois-
ta etuuksia voidaan hakea. Mistä sinä haluaisit saada etuuden käyttöösi? Lähetä vinkkisi toimistolle: 
mpkltoimisto@mpkl.fi. Voit voittaa itsellesi ehdotuksen lähettäneiden kesken arvottavan Kenttäkaupan yllätystuotteen! 



8. Korian Pioneerikilta ja Ratsumieskilta 60-vuotta 

 
Korian Pioneerikilta ry juhlistaa 60-vuotista toimintaansa 17.9.2022  Kouvolan kaupungintalolla. Tilaisuudessa muistellaan yhdessä 
kuluneita vuosia, tutustutaan  valokuvanäyttelyyn menneiltä vuosilta Korian kasarmeilla, huomioidaan omia kiltalaisia ja  
yhteistyötahojen ihmisiä.  
 
Pioneerikilta ry on perustettu 16.9.1962 Korialla ja näin ollen se on maan vanhin pioneeriaselajikilta. Kokouksessa oli läsnä 85 
osanottajaa ja puhetta johti Pioneeri-rykmentin komentaja eversti Eino Pyyry. 
Korian varuskunta on ollut pioneerien koulutus- ja kotipaikka jo vuodesta 1920, kun  
Pioneeripataljoona 1 siirtyi Viipurin Sorvalin kasarmilta 9.12.1920 Korialle. Pioneeriaselajin kaikki koulutus keskitettiin Korian va-
ruskuntaan ja Pioneerirykmenttiin aina vuoteen 1962 asti. Tämän jälkeen Pioneerirykmentin ohella pioneerikoulutus lisättiin pe-
rustettuihin prikaatien pioneerikomppanioihin.  
 
Ratsumieskilta 
Perustamisensa jälkeen killan toiminta on muotoutunut lähes 60 vuotta kestäneellä taipaleellaan yhdyssiteeksi,  
reserviläisten, sotiemme veteraanien, maanpuolustushenkisten kansalaisten ja yhteistyökumppaneiden välillä.  
Killan hallitus ohjaa vuosittaista toimintaa ja killan alaosastot, eskadroonat huolehtivat jäsenilleen  
suunnatuista tapahtumista ja palveluista. 
Vuosien mittaan vakiintuneet tapahtumat, kuten ratsuväen vuosipäivän Breitenfeldin vietto ja Ilomantsin  
torjuntataisteluiden muistojuhla Ilomantsissa, Taistelijan talolla, ovat saaneet jäsenistön ystävineen  
liikkeelle. Lämminhenkiset tapahtumat on viety läpi ratsuväen hengessä historiaa kunnioittaen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Maanpuolustuskiltojen liitto ry onnittelee lämpimästi molempia kiltoja pitkästä ja vahvasta kiltatyöstä vapaaehtoisella maanpuo-

lustustyön kentällä! 

 

Mukavaa syyskauden alkua koko kiltakentälle! 

Anu Johansson 

toimisto- ja viestintäsihteeri 

mpkltoimisto@mpkl.fi 



Valmistuttaja ranskalainen laatuveitsien valmistaja Baladéo. Taitettava veitsi. Kahva ruostumattomasta teräk-

sestä ja G10 kuidusta. Ruostumattomasta teräksestä valmistettu terä. Liner-lukko-järjestelmällä. G10-

laminaattilaadut valmistetaan lisäämällä epoksihartsisideaineella kyllästettyä jatkuvaa lasikudottua kangasta 

samalla kun levyä muodostetaan korkeassa paineessa. Sen veden imeytyminen on erittäin vähäistä ja G10-

materiaalisarja ei johda sähköä. G10:llä on erinomainen mekaaninen ja mittavakaus, eikä se kutistu. Se kestää 

korkeita lämpötiloja (jopa +180o). Terässä olevien reikien avulla voi taivuttaa paksustakin rautalangasta kou-

kun. Tekniset tiedot: pituus suljettuna 116mm ja avattuna 193mm.Paksuus 16mm, terän pituus 76mm, veitsen 

paino 161g. Hinta: 38€ 



 



Jäsenetujen tarjoajat vuodelle 2022-2023  

Ole liiton toimistoon yhteydessä jäsenetusovelluksen aktivointia varten: mpkltoimisto@mpkl.fi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


