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Liitteet:  Santa´s Hotels- jäsenetuus, Pietarsaaren Laivapihan museo-ilmoitus 
Pohjanmaan Maanpuolustuskillan 42. juhlavuosi - Tammisunnuntain juhla, Kenttäkaupan tuotteet 
 

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 
oikeille henkilöille. 



1. Verkkosivujen uudistuminen - Maanpuolustuskiltojen liitolle uudet kotisivut ja sähköiset palvelut 

 

Liiton verkkosivut ja sähköiset palvelut uusitaan tammikuun 2023 aikana. Palvelujen ja verkkosivujen uusimiseen hy-
väksyttiin VM IT Oy:n tarjous  liiton hallituksen osalta marraskuussa. Palvelun tuottajan Petri Rajamäki ja Marko Piri-
nen aloittavat uusien sivustojen rakentamisen sekä eri tiedonhakuohjelmien uusinnan liitolle.  
Projektiin kuuluu paremman ja laadukkaamman toiminta-alustan ylläpito killoille mm. päivittää, aloittaa tai uusia omat 
killan kotisivut ajan tasalle, jäsenrekisterin käyttö, tiedotus ja viestintä ajankohtaisista asioista helppolukuisesti. Samal-
la liitolla tähän asti olleet lomakepohjat, anomuslomakkeet, kunniamerkkiehdotukset ja niiden haku- ja täyttöohjeet 
tulevat löytymään kohdennetusti ja helposti käyttäjilleen. 
Uusien alustojen käyttöönoton osalta olemme yhteydessä kiltoihin perehdytyksen ja koulutuksen aikataulusta myö-
hemmin alkuvuoden aikana.  
Samalla uusimme liiton 60-juhlavuoden kunniaksi Kenttäkauppaan uusia tuotteita kiltalaisille perheineen. 
 

2. TURPO-seminaari 4.2.2023 Santahaminassa: Suomi Naton jäsenmaana  

 
Maanpuolustuskiltojen liiton perinteinen turvallisuuspolitiikan seminaari on jälleen helmikuun alussa perinteisesti Santahaminan 
Maanpuolustuskorkeakoulun auditoriossa ja lauantaipäivä alkaa aamukahvilla klo 8.30. 
Tilaisuuden moderaattorina ja juontajana  toimii Jarmo Mäkelä. 
Seminaarin ohjelma  
 
8:30  –  9:00  Kahvitarjoilu 
9:00 –  9:15  Seminaarin avaus (Marko Patrakka ja Jarmo Mäkelä) 
9:15 – 9:50  Johtaja Mika Aaltola, UPI: Sodan synnyttämä uusi-eurooppalainen turvallisuusjärjestys  
 
9:55 – 10:30                      Prikaatikenraali Sami Nurmi, PLM:  
   Suomen NATO-integraatio ja kahdenväliset sopimukset NATO:n rinnalla 
 
10:40 – 11:15                      Eversti Petteri Kajanmaa, kansallinen sotilasedustaja, SHAPE, NATO: 
   NATOn päätöksenteko ja organisaatio – Suomen mahdollinen rooli  
 
11:15 – 11:45                      Eversti Kari Pietiläinen ja eversti Jukka Nurmi, Puolustusvoimat: 
   Naton vaikutukset reservin koulutukseen ja vapaaehtoiseen maanpuolustukseen  
 
11:45 – 13:00                      Lounas 
 
13:00 – 13:40                      Työelämäprofessori, ST Jarno Limnéll, Aalto-yliopisto:  
   Teknologia, kokonaisturvallisuus ja Suomen NATO-jäsenyys  
 
13:40 – 14:10                      Johtaja Axel Hagelstam, Huoltovarmuuskeskus: Suomen huoltovarmuus NATO:n jäsenenä  
 
 
14:10 – 14:45                      Toimitusjohtaja Risto EJ Penttilä, Nordic West Office: 
   NATO-Suomen ulkopolitiikka Ukrainan sodan jälkeisessä maailmassa  
                                    
14:50 –  15:00  Tauko 
15:00 – 15:30  Paneelikeskustelu 
15:45   Seminaari päättyy, päätössanat puheenjohtaja Marko Patrakka 

 

3. Muita alkuvuoden tapahtumia ja tärkeitä päivämääriä 

 
Valtiolliset kunniamerkkiehdotukset liittoon 15.1.2023 mennessä. Tästä julkais-
taan uusi lomakelinkki verkkosivu-uudistuksen aikana. 
 
 
 

Huom!  Tarkista ja päivitä toimin-
talomakkeen killan yhteystiedot 
Maanpuolustusrekisteriin hallituk-
sen jäsentietojen kanssa. 



 
Kilta-ansiomitalien ehdotukset tulee olla palautettuna liiton toimistolla 20.1.2023 mennessä osoitteeseen: mpkltoi-
minnanjohtaja@mpkl.fi 
 
Apurahahakemus tulee olla palautettuna liiton toiminnanjohtajalla 28.2.2023 men-
nessä sähköpostilla osoitteeseen: mpkltoiminnanjohtaja@mpkl.fi 
Toimintalomake tulee olla palautettuna 28.2.2023 mennessä. Linkki lomakkeelle 
jaetaan toimihenkilöille myöhemmin. 
 
4. Maanpuolustuskiltojen liiton 60-vuotis juhlavuosi  

 

Liittokokous ja liiton 60-vuotisjuhla Helsingin Katajanokan  
Kasinolla ovat vuosijuhlapäivänä lauantaina 22.4.2022.  
 
Tilaisuudesta ja ilmoittautumisesta ilmoitetaan lisätietoja myöhemmin.  
Juhlavuoden kunniaksi on tulossa uusia tuotteita Kenttäkauppaan ja vuotta juhlistetaan  
myös valtakunnallisilla Turpo-seminaareilla eri alueilla ympäri Suomea. 
Näistä tapahtumista ilmoitamme myöhemmin kevään aikana. 

 

5. Maanpuolustaja-lehden materiaali 

 

Liitto julkaisee kevään Maanpuolustajan juhlanumerona liiton 60-juhlavuoden kunniaksi.  
Pyydämme kiltalaisia lähettämään omasta killasta artikkelimateriaali toimistolle julkaisua varten 4.4.2023 mennessä. 
Toivomme erityisesti killan historiaa kuvaavia tekstejä tai juhla- ja tapahtumahetkiä jotka ovat olleet killan olemassa-
olon aikana merkityksellisiä. Liitä mukaan haluamasi valokuva(t) ja julkaisuvalmis saateteksti. Muistathan, että tekstis-
tä tulee käydä ilmi mitä, missä, milloin ja kuka jutussa on mukana ja varmista kuvissa esiintyviltä henkilöiltä etukäteen 
lupa kuvan julkaisemiseen. 
Lähetä materiaali sähköpostilla osoitteeseen: maanpuolustaja@mpkl.fi. Kotisivujen uudistumisen myötä avaamme uu-
den artikkeleiden palautuslinkin kevään aikana. Tiedotamme tästä myöhemmin. 
 

6. Toimintaturva jäsenlaskulla - maksuohjeet 

 

Kiltojen jäsenmaksulasku lähetetään liittojen jäsenrekisteristä vuoden alussa. Liitto tulouttaa saapuneet jäsenmaksut 
Killoille ja näin varmistat oman kiltasi toiminnan. Pyydämme, että maksat killan jäsenmaksun eräpäivään mennessä 
turhien maksumuistutusten välttämiseksi. Huom.! Muista tarkistaa ja päivittää osoitetietosi jäsenrekisteriin!  
Jäsenrekisteriasioissa voit ottaa yhteyttä suoraan jäsensihteeriin Anna Mutaseen puh. (09) 4056 2010 (klo 10-14) tai 
jasenasiat@mpkl.fi 
 
Jäsenmaksu on maksettava eräpäivään mennessä ja maksettaessa on käytettävä ehdottomasti viitenumeroa. 
Jos viitenumeroa ei käytetä, ei jäsenmaksusuoritus kirjaudu jäsenrekisteriin ja tämä aiheuttaa turhan muistutuslaskun 
lähettämisen. Jäsenmaksulaskun oikeasta yläkulmasta voit tarkistaa, että kiltasi ja mahdollinen paikallisosastotietosi 
ovat oikein. 
Oman jäsennumerosi löydät myös jäsenmaksulaskustasi. Epäselvissä jäsen- ja jäsenmaksuasioissa (esim. killan jäsen-
maksu suuruus) ota ensisijaisesti yhteyttä oman kiltasi sihteeriin! 
 
Toimintaturvan saat aktivoitua valitsemalla jäsenmaksun lisäksi 25€ toimintaturvamaksun. 
Hinnat:  
Oman kiltasi jäsenmaksu XX € (tarkista) 
+ toimintaturvamaksu 25 € (jäsenmaksusumman lisäksi) 
+ Reserviläinen-lehti 8,50 € (jäsenmaksusumman lisäksi) 
 



Terveisiä killoilta liitolle 
 
Mikä mietityttää kiltatoiminnassa? Pohditko mitä liitolle kuuluu? Askarruttaako kiltatyön tulevaisuus? Onko sinulla  
ehdotuksia liiton ja/tai kiltojen toimintojen tai Kenttäkaupan tuotteiden kehittämiseen? 
Kotisivu-uudistuksen myötä saamme laajojakin uutuuksia tarjottavaksi killoille, ehdota siis avoimesti mitä palveluja 
meiltä toivot? 
Mitä-miksi-milloin-miten? Kysy, ehdota, vinkkaa, kritisoi, kiitä. Nyt uudistusten aikana otamme mielellämme  kehitys-
ehdotuksia vastaan jotta tulevaisuuden kiltatyö olisi kaikille mahdollisimman vahvaa ja sujuvaa. 
Lähetä viestisi sähköpostiin mpkltoimisto@mpkl.fi ja osoita se joko liittohallitukselle yleisesti tai kohdista se tietylle 
liittohallituksen edustajalle.  
 
Mukavaa alkanutta juhlavuotta 2023 koko kiltakentälle! 
 
 
 
 
Anu Johansson  

Toimisto- ja viestintäsihteeri  

Maanpuolustuskiltojen liitto ry  

Döbelninkatu 2  

00260 Helsinki  

+358 40 554 8805  

mpkltoimisto@mpkl.fi  

www.mpkl.fi  

Yhdistää | Tukee | Vaikuttaa  
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Kiltajäsenetuus  Santa´s Hotel-ketjun hotelleihin 

 

Tekisikö mieli lähteä rentoutumaan Pohjois-Suomen upeassa luonnossa? 

Santa’s Hotels on lappilainen perheomisteinen hotelliketju, jolla on yksilöllisiä majoitus- ja ravintolapalveluita kuudessa eri koh-

teessa Pohjois-Suomessa ja Lapissa. 

Santa’s Hotels tarjoaa 15 % alennuksen vähintään kaksi yötä majoittuville jäsenille seuraavissa kohteissa: 

Luosto: Santa’s Hotel Aurora 

Rovaniemi: Santa’s Igloos Arctic Circle, Santa’s Hotel Santa Claus, Santa’s Hotel Rudolf 

Saariselkä: Santa’s Hotel Tunturi 

Kilpisjärvi: Santa’s Hotel & Chalets Rakka  

Kalajoki: Santa’s Resort & Spa Sani 

 

 

Varausehdot ja huomiot: kiltaetuuskoodin saat toimistolta: mpkltoimisto@mpkl.fi ja aktivoimalla Lompakko-sovelluksen käyttöö-

si. 

Minimivaraus 2vrk. Etu voimassa 30.4.2024 saakka. 

Etuhintaisten huoneiden saatavuutta voidaan rajoittaa kohteissa. 

Ennakkoon suljetut ajankohdat: 

Kaikki kohteet 22.12.-31.12.2023 

Kalajoki: 1.7.-31.7.2023, 25.-27.8.2023 

Saariselkä: 16.-20.8.2023, 8.-24.9.2023 

Kilpisjärvi: 6.-9.4.2024, 28.4.-7.5.2024 

 

Varaukset saat tehtyä suoraan sivuiltamme: https://santashotels.fi/ 

Mikäli tulee kysyttävää, niin myyntitonttumme vastaavat kysymyksiin: 

sales@santashotels.fi 

p.0400 102 200 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

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€ 


