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HUOMIO! Onko killan 

puheenjohtaja, sih-

teeri tai taloudenhoi-

taja vaihtunut tai yh-

teystiedot muuttu-

neet? 

Ilmoita uudet yhteys-

tiedot mahdollisim-

man pian liiton toimis-

toon! Näin varmistam-

me tiedon kulun 
liitosta oikeille henki-
löille. 



1. Maanpuolustuskiltojen liitolle uusi toiminnanjohtaja 

 

Maanpuolustuskiltojen liiton liittohallitus on valinnut liiton uudeksi toiminnanjohtajaksi 
Ari Pakarisen liiton nykyisen toiminnanjohtajan Henry Siikanderin jäädessä eläkkeelle 1.12.lukien. 
Aiemmin Pakarinen on työskennellyt 30 vuoden ajan opistoupseerina eri tehtävissä puolustusvoimissa. Hänellä on pit-
kä kokemus yhteistyöstä eri maanpuolustusjärjestöjen ja valtionhallinnon viranomaisten kanssa. 
Aiemmissa työtehtävissä hän on ollut näköalapaikoilla vapaaehtoisen maanpuolustustyön kokonaisuuteen liittyen ja 
tehnyt yhteistyötä maanpuolustustoimijoiden kanssa muun muassa puolustusministeriön asettaman neuvottelukun-
nan sihteerinä ja alueupseerin tehtävässä. Sotilasarvoltaan Pakarinen on majuri. 
 
Ari Pakarinen aloittaa liiton palveluksessa 1.11. perehtyen  tehtäviin nykyisen toiminnanjohtajan opastuksella. 
Toiminnanjohtaja Pakarisen tavoittaa sähköpostilla 1.11.2022 alkaen osoitteesta mpkltoiminnanjohtaja@mpkl.fi tai 
puhelimitse numerosta 040 554 8862. 
Henry Siikanderin tavoittaa 1.11.2022 alkaen 28.11.2022 asti sähköpostitse osoitteesta  
henry.siikander@mpkl.fi (31.1.2023 asti) tai puhelimitse omasta numerosta 040 220 0395. 
 
Liitto toivottaa Arin lämpimästi tervetulleeksi uuteen tehtävään ja kiittää Henryä upeasta urasta liiton palveluksessa! 
 

2.  Yhteisin Siivin tapahtuma– maanpuolustusjuhla ja liittovaltuuston kokous 2022  

      Jyväskylässä  18.-20.11.2022 

 

Liittovaltuuston kokous on lauantaina 19.11.2022 kongressi- ja messukeskus Paviljongissa osoitteessa Lutakonaukio 
12, 40100 Jyväskylä. Liittovaltuusto valitsee liittohallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle vuosiksi 2023-2024 sekä hy-
väksyy toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2022.  

Yhteisin Siivin-tapahtuman aikataulu on: 
Lauantai 19.11. 
9.00 Infopisteet avautuvat, Paviljonki, yläaula 
10.00 Maanpuolustusnaisten Liitto ry:n infotilaisuus, Alvar 
10.00 Reserviläisurheiluliitto ry:n syyskokous, Anton 
11.00-13.00 omakustanteinen lounas, Ravintola 3 
11.30 RES -klubi, Wivi 
12.00 Puheenjohtajaehdokkaiden vaalipaneeli, Wivi 
13.00 Reserviläisliitto ry:n liittokokous, Wivi 
13.00 Maanpuolustusnaisten Liitto ry:n liittokokous, Alvar 
13.00 Reserviupseeriliitto ry:n liittokokous, Wolmar 
13.00 Maanpuolustuskiltojen liitto ry:n liittovaltuusto, Elsi 
13.00 Seuralaisohjelma, tutustuminen Suomen Ilmavoimamuseoon 
Linja-autokuljetus Paviljongilta, paluu klo 15.30 
19.00 Iltajuhla, Ravintola 3 

Sunnuntai 20.11. 
9.45 Yhteiskuljetus Paviljonki – Taulumäen kirkko 
10.00 Juhlajumalanpalvelus, Taulumäen kirkko 
11.15 Lippulinnan järjestäytyminen 
11.30 Seppeleenlasku Jyväskylän sankarihaudat 
Lippulinna liikkeelle, seuraajille kuljetus 
12.00 Suomen sodan taistelunäytös, Rautpohjan tykkikerho, Paviljongin piha 
12.00 Kakkukahvit, Ravintola 3 
13.00 Valtakunnallinen maanpuolustusjuhla, Wilhelm 
Pukukoodi: Juhlaillallinen: tumma puku ja kunniamerkit tai juhlapuku 
Kirkko ja maanpuolustusjuhla: tumma puku ja kunniamerkit tai paraatipuku 

Huom! Lauantain lounaan ja illallis-
korttien myynti sekä seuralaisohjel-
man ja sunnuntain  
maanpuolustusjuhlan ilmoittautu-
miset ovat nyt päättyneet.  



3. Muita tulevia tapahtumia  

 

 

Liiton verkkosivut ja sähköiset palvelut uusitaan loppuvuoden aikana. VM IT Oy:n tarjous hyväksyttiin liiton hallituksen 
osalta marraskuussa. Palvelun tuottajan Petri Rajamäki ja Marko Pirinen aloittavat uusien sivustojen sekä eri tiedonha-
kuohjelmien uusinnan liitolle.  
Projektiin kuuluu parempi toiminta-alusta killoille mm. päivittää, aloittaa tai uusia omat killan kotisivut ajan tasalle. 
Tästä pidetään koulutustilaisuus toimihenkilöille, josta ilmoitamme myöhemmin. 
Kaikki lomakkeet, anomukset ja ehdotuspohjat sekä kuvien ja tiedonhakupankkien vaivattomat toiminnot lanseera-
taan uudessa palvelussa kiltojen käyttöön.  
 
MPK järjestää Kokonaisturvallisuuden seminaarin yhdessä Turvallisuuskomitean kanssa Messukeskuksessa lauantai-
na 26.11.2022 klo 9-15. 
Seminaarin  tavoitteena on kertoa Suomen varautumisesta muutamasta eri näkökulmasta ja luoda luottamusta suo-
malaiseen yhteiskuntaan tavallisten kansalaisten keskuudessa. Tapahtuman päämääränä on kertoa maanpuolustuk-
sesta ja kokonaisturvallisuudesta ihmisille, joille asiat eivät ennestään ole niin tuttuja. 
Messukeskuksen seminaaripäivä koostuu neljästä asiantuntija-alustuksesta (Petri Toivonen, Harri Ohra-aho, Jarno 
Limnéll ja Riitta Björn) sekä lounastauon jälkeen järjestettävästä nuorisopaneelista. Kokonaisturvallisuuspäivä MPK:n 
piireissä: aamupäivän seminaari klo 9-12  järjestetään hybriditilaisuutena niin, että se striimataan MPK:n piireihin ja 
koulutuspaikoille. Ilmoittautumiset Yleisön tulee ilmoittautua tapahtumiin kaikkialla Suomessa erikseen annettujen ilmoittau-
tumislinkkien kautta. Kooste tapahtuman perustiedoista ja ilmoittautumisohjeet kaikkiin tapahtumiin ovat MPK:n nettisivuilla 
osoitteessa https://mpk.fi/ajankohtaista/huolettaako-onko-suomi-varautunut/ sekä MPK:n julkaisemassa Facebook-postauksessa.  
 
Joulukuun kunniavartio Hietaniemen hautausmaalla Helsingissä 24.12.2022. Liiton perinteinen vartiovuoro on klo 
14.30-15.00 ja vartioon haetaan 12 henkilöä. 
Ilmoittautumiset sähköpostilla osoitteeseen: mpkltoiminnanjohtaja@mpkl.fi 7.12.2022 mennessä. 
 
Puolustusvoimat juhlistaa Suomen 105. itsenäisyyspäivää 6. joulukuuta valtakunnallisella paraatilla Haminassa. Paraa-
tin teemana on Turvallisuus tehdään yhdessä. Paraatikatselmus järjestetään Haminan urheilukentällä ja ohimarssi Ka-
dettikoulunkadulla. Puolustusvoimien ja muiden viranomaisten kalustoon voi tutustua Suomen lipun aukiolla. Tapah-
tumiin on vapaa pääsy.  Lisätietoa: https://maavoimat.fi/tapahtumat/2022-12-06/itsenaisyyspaivan-
valtakunnallinen-paraati-haminassa 
 
Valtiolliset kunniamerkkiehdotukset liittoon 15.1.2023 mennessä. Tästä julkaistaan uusi lomakelinkki verkkosivu-
uudistuksen aikana. 
 
Toimintalomakkeiden palautus on perinteisesti 28.02.2023 mennessä apuraha-anomusten lisäksi. Uusi lomakepohja 
julkaistaan myöhemmin kiltojen toimihenkilöiden käyttöön uudistuksen myötä.  
 
Turpo-seminaari järjestetään ensi vuonna perinteisesti Santahaminassa Maanpuolustuskorkeakoulun luokkaraken-
nuksen auditoriossa lauantaine 4.2.2023. Seminaariohjelmasta ja osallistumisesta ilmoitetaan lisätietoja myöhemmin. 
 
 

Liittokokous ja liiton 60-vuotisjuhla Helsingin Katajanokan Kasinolla ovat juhlapäivänä lau-
antaina 22.4.2022. Tilaisuudesta ja ilmoittautumisesta ilmoitetaan lisätietoja myöhemmin. 

https://mpk.fi/ajankohtaista/huolettaako-onko-suomi-varautunut/


4. Kenttäkauppatuotteet ja joulutarjoukset 
 

Kenttäkaupasta voit nyt hankkia tuotteita loppuvuoden juhlapyhiin! 

Tarjouksessa ovat Tahtoa ja Tekoja-teos, kiltaveitsi ja juomapullo. 

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

https://mpkl.fi/kenttakauppa/ 

Aladdin Fresco Thermavac on kaksitoimisella avausmekanismilla varustettu juomapullo, jonka upea väri ei jätä ketään kylmäksi. 

Pullo voidaan avata perinteisesti korkista, tai voidaan pullon kaula kiertää irti. Tällöin pullon peseminen onnistuu helpoimmin. 

Juomapullo voidaan pestä astianpesukoneessa. Tilavuus 0.7 l.  

Kiltajuomapullo  tarjouksessa 30,00€ / kpl 18.12.2022 asti! 

 

 

 

 

Kääntöveitsi jonka valmistuttaja on ranskalainen laatuveitsien valmistaja Baladéo. Taitettava veitsi. Kahva ruostumattomasta teräksestä ja G10 

kuidusta. uostumattomasta teräksestä valmistettu terä Liner-lukko-järjestelmällä. Paksuus 16 mm,Terän pituus 76 mm, Paino 161 g. 

Kiltaveitsi tarjouksessa  30€ / kpl  18.12.2022 asti! 

5. 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. Lähetä ensin aktivointipyyntö 
toimistolle yhteystietoineen: mpkltoimisto@mpkl.fi. 
Tässä tämän hetken muutamien etuuksien tarjoajat, jotka ovat jatkuvassa käytössämme tai käytettävissä pitkälle ensi 

vuoteen: 

TAVINSULKA: Omatoimisista ja ohjatuista palveluista 10-25% alennus ja verkkokaupan tavaraostoksilta 10% alennus 

MIL-SAFARIT PORNAINEN: Kiltajäsenille on -10€ ryhmäalennus safaripalveluista 

VALOSTORE verkkokaupan alennuskoodi -10% tuotteista 

VIRANOMAINEN.FI- verkkokauppa avaa alennustuotteet tuotemerkin mukaan esille kortilla olevilla tiedoilla 

VANAJANLINNA- majoitus ja kokouspalvelut erikoishintaan kiltajäsenille 

VARUSTENET.fi verkkokauppaetuudet MPKL:n omalla koodilla 

KAARTEEN SOTAMUSEO ja Mosaiikki – kiltalaisille pääsymaksustamme alennusta -10% 

MERIKESKUS VELLAMO – Lounastarjous ja kokouspalvelut erikoishinnalla ravintola Laakongissa 

HABITA Kiinteistövälitys Oy – laadukkaista välittäjäpalveluista -25% listahinnoista 

REMAX Kiinteistönvälitys Oy – välittäjäpalveluista erikoisalennus 

SKY DIVE HÄME – saat normaalihintaisista tandem-hypyistä sekä laskuvarjohypyn alkeiskursseista jäsenalennuksen 

ALTAALLE.COM- verkkokaupasta jäsenhintaan uinti- ja vesiharrastetuotteita 

Teimme myös yhteistyösopimuksen hopeaseppä Lotta Kukkolan kanssa Kauhavalle. Lotta toteuttaa oman korumallistonsa lisäksi 

yksilölliset korusuunnittelut tai juhla-, ja muistamistuotteet uniikkeina tilaustöinä killoille mm. killan omalla logolla palkitsemis– ja 

huomionosoitusjuhlaan. Tilaustietoja saa suoraan Lotalta osoitteesta www.lottakukkola.com tai liiton toimistolta.  

 

Jäsenetuja päivitetään jatkuvasti ja näet ne reaaliajassa Lompakko-sovelluksen kautta. Etuuksien tarjonnan jatkuvuus 

on suoraan yhteydessä niiden käyttöön eli mitä aktiivisemmin jäsenet käyttävät eri tarjouksia, saa liitto uusittua niistä 

etuussopimuksia aina tuleville kausille.  



 

6. Maanpuolustusjärjestöjen Padasjoen koulutuskeskuksen varaus ja käyttöönotto  

 
Maanpuolustusjärjestöjen Padasjoen koulutuskeskuksen varaus ja käyttöönotto killoille on nyt avattu. 
Killoilla on mahdollisuus varata koulutuskeskuksen tiloja ja ampumaratavuoroja omaan käyttöönsä. 
Kiltojen toimihenkilöille on lähetetty tarkemmat ohjeet paikan parannushankkeesta ja ratavuorojen varaamisesta. 
Perusohjeet varaukseen löytyvät linkistä: https://www.rul.fi/jasenille/piirit-ja-yhdistykset/padasjoen-koulutuskeskus/ 
 
Huomioitavaa on, että killan tulee olla liiton jäsen, jotta varaus on mahdollinen. 
Lisätietoja saa osoitteesta: maanpuolustaja@mpkl.fi tai toimisto@rul.fi 

 



 

7. Onnittelut vuosipäivää viettäneille killoille 

 

Ratsumieskilta ry, Suomenlinnan Rannikkotykistökilta ry ja Korian Pioneerikilta ry täyttävät  tai ovat jo täyttäneet 60-
vuotta. 
Turvakurssin Kilta viettää 30-vuotisjuhlaa 11.11.2022. 
Helsingin Sotilaspoliisikilta täytti 25-vuotta 29.10.2022. 
 
Lämpimät  & kunnioittavat onnittelut killoille vapaaehtoisesta maanpuolustustyöstä! 
 

 

8. Toimisto lomailee vuodenvaihteessa 

 
Maanpuolustuskiltojen liiton toimiston henkilökunta on jouluna ja vuodenvaihteessa lomalla 21.12.2022-1.1.2023 

välisen ajan. 

Sähköposteja luemme satunnaisesti lomien aikana. 

 

 

Mukavaa syyskautta koko 

kiltakentälle! 

 

Anu Johansson  
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