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Liitteet:  Santa´s hotel jäsenetumainos, Avoimet Ovet-teatterin kiltanäytöksen mainos 
   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 kevään 2023 aikana. Palvelujen ja verkkosivujen uusimiseen hyväk-
syttiin VM IT Oy:n tarjous liiton hallituksessa marraskuussa 2022. Palveluntuottajan Petri Rajamäki ja Marko Pirinen ra-
kentavat uusia sivuja sekä eri tiedonhakuohjelmia liitolle.  
Projektiin kuuluvat paremman ja laadukkaamman toiminta-alustan ylläpito killoille, kuten esim. kiltojen omien sivujen 
päivitysmahdollisuuden tai uusien rakentamisen sekä tehokkaamman tiedotus- ja viestintäkanavan ajankohtaisista asi-
oista. Samalla liiton lomakepohjat, anomuslomakkeet, kunniamerkkiehdotukset sekä niiden haku- ja täyttöohjeet tule-
vat löytymään helpommin kiltojen käyttöön.  
Uusille kotisivuille kaivataan killoilta tapahtumakuvia. Ne voi lähettää liiton toimsitolle osoitteeseen: mpkltoimis-
to@mpkl.fi 
 
Uusien toimintojen käyttöönotosta ja perehdytyksen sekä koulutuksen aikataulusta olemme yhteydessä kiltoihin 
myöhemmin alkuvuoden aikana. Samalla uusimme liiton 60-juhlavuoden kunniaksi Kenttäkauppaan uusia tuotteita kil-
talaisille perheineen. 
 

2. Maanpuolustuskiltojen liitto 60 vuotta 

 

Liittokokous ja liiton 60-vuotisjuhla Helsingin Katajanokan Kasinolla lauantaina 22.4.2023.  
 
Liitto juhlii vuosipäivää 22.4. iltapäivällä Katajanokan Kasinolla. Tilaisuus on vain kutsuvieraille. 
Kiltalaisten toivotaan osallistuvan mahdollisuuksien mukaan juhlavuoteen Turpo-seminaarikiertueen paikkakunnilla 
tämän vuoden aikana. Seminaareissa voi tuoda vuosijuhlatervehdyksiä liiton paikalla oleville hallituksen jäsenille. 
Tästä tulee ilmoittaa liiton toimistolle ennen seminaaritilaisuutta mahdollisten tila- ja kuljetusvarausten vuoksi. 
 

3. Juhlavuoden Turpo-seminaarikiertue 

 

Juhlavuoden kunniaksi julkaisimme helmikuun Turpo-seminaarissa Santahaminassa tiedot valtakunnallisesti järjes-
tettävistä Turpo-seminaareista. Paikkakunnat ovat: Joensuu, Jyväskylä, Lahti, Oulu ja Vaasa. Seminaarit alkavat touko-
kuussa. Tarkemmat seminaaripäivät, ilmoittautumiset ja ajankohdat julkaistaan myöhemmin kevään aikana kotisivulla 
ja kiltatiedotteessa. 
Järjestäjinä kiertueella toimivat kunkin alueen kiltapiiri. Seminaariluennoitsijat vaihtelevat eri tapahtumapaikkojen vä-
lillä. Toivotamme kiltalaiset lämpimästi mukaan seminaareihin tämän vuoden aikana! 
 
4. Muita alkuvuoden tapahtumia ja tärkeitä päivämääriä 

 
Esitykset liiton puheenjohtajaksi ja liittovaltuuston jäsenistä liittokokoukselle tulee olla toiminnanjohtajalla 
31.3.2023 
 
Toimintalomakkeita saatiin  tänä vuonna palautettuna ennätysmäärä. Kiitos nopeasta toiminnasta tietojen välittämi-
sestä kaikille. Muistutamme, että lomakkeen täyttämättä jättäminen estää killan palkitsemisehdotusten ja apuraha- 
sekä koulutusmääräraha-anomusten käsittelyn. Jokavuotinen lomakkeen palautus oikea-aikaisesti on syytä huomioida 
killan vuosittaisissa toiminnoissa. 
Tulevaisuudessa lomake löytyy liiton uusituilta kotisivuilta, eikä jatkossa eri lomakepohjia lähetetä tiedostoina tai link-
keinä. Toimisto kiittää kiltojen toimihenkilöitä kärsivällisyydestä muutosvaiheessa. 
 
Kiltaristiehdotusten (myönnetään 4.6.) on oltava toiminnanjohtajalla 15.4.2023 mennessä. 

Ehdotukset tehdään liiton lomakkeella, joka löytyy internetsivujen extranetistä tai on saatavissa sähköpostilla: 

osoitteesta: mpkltoimisto@mpkl.fi. 

Puolustusvoimien lippujuhlan päivän vastaanoton liitto järjestää perinteisesti Helsingin Ritarihuoneella. Kokoonnum-
me vastaanotolle päivää ennen virallista lippujuhlanpäivää jo lauantaina 3.6.2023. 



5. Maanpuolustaja-lehden materiaali 

 

Liitto julkaisee kevään Maanpuolustaja-lehden juhlanumeron liiton 60-juhlavuoden kunniaksi.  
 
Pyydämme kiltoja ja kiltalaisia lähettämään killastaan artikkelimateriaalit toimistolle 11.4.2023 mennessä. Toivomme 
erityisesti killan historiaa kuvaavia tekstejä tai juhla- ja tapahtumahetkiä, jotka ovat olleet killalle merkityksellisiä. 
Liittäkää mukaan haluamanne valokuva(t) ja julkaisuvalmis teksti.  
Huom.! Tekstistä tulee käydä ilmi mitä, missä, milloin ja kuka tai ketkä jutussa ovat mukana. Varmista kuvissa esiinty-
viltä henkilöiltä etukäteen lupa kuvin julkaisemiseen. 
Lähetä materiaali sähköpostilla osoitteeseen: maanpuolustaja@mpkl.fi. Kotisivujen uudistumisen myötä avaamme  
uuden artikkeleiden palautuslinkin kevään aikana. Tiedotamme tästä myöhemmin. 
 
6. Jäsenhankintakilpailu 

 

Liiton hallitus on käynnistänyt jäsenhankintakilpailun 1.1.2023 alkaen ja kilpailu kestää 31.12.2023 asti. Kilpailun sään-
nöt julkaistaan seuraavassa kiltatiedotteessa. Parhaat jäsenhankkijat palkitaan! Lisätietoja toiminnanjohtajalta. 
 

7. Toimintaturvan käyttöönotto, jäsenrekisteritiedot ja e-laskutus 

 

Kiltojen jäsenmaksulasku lähetettiin tämän vuoden helmikuussa. Liitto tulouttaa saapuneet jäsenmaksut killoille. Jä-
senmaksun maksamalla varmistat  oman kiltasi toiminnan. Pyydämme, että maksat killan jäsenmaksun eräpäivään 
mennessä turhien maksumuistutusten välttämiseksi.  
 
Huom.! Muista myös 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-
maksun suuruus) ota ensisijaisesti yhteyttä oman kiltasi sihteeriin! 
Jos toivot sujuvaa ja turvattua maksutapaa jäsenlaskullesi, tilaa e-laskutus omasta pankista. Pankkisi kertoo tarvitta-
essa, miten saat e-laskutuksen käyttöösi. 
 
Toimintaturvan saat aktivoitua valitsemalla jäsenmaksun lisäksi 25€ toimintaturvamaksun.  

Kilta EI määrittele toimintaturvamaksun € hintaa! 
 
Maksut ovat seuraavat:  
Oman kiltasi jäsenmaksu XX € (tarkista) 
+ toimintaturvamaksu 25 € (jäsenmaksusumman lisäksi) 
+ Reserviläinen-lehti 8,50 € (jäsenmaksusumman lisäksi) 
 
Jäsenrekisterin tietoja hallinnoi liiton toimisto, jäsensihteeri Anna Mutanen ja 
killan toimihenkilöt. 
Jäsen voi muuttaa omia yhteystietojaan suoraan liiton kotisivuilta kohdasta: 
https://mpkl.fi/yhteystiedot/                                                          katso kuva --> 
 
 

 



 
Jäsentietoihin tulee aina kirjata kaikki tiedot asianmukaisesti.  
 
Kiellettyjä ovat tyhjät rivit, ------, postinumero osoitetietorivillä sekä jäsenen jättäminen täysin ilman sähköposti- tai 
puhelinnumerotietoja. Tämä sen vuoksi, että postin palauttaessa jäsenlaskun toimistolle meidän tulee saada jäseneen 
yhteys jotakin muuta kautta, eli sähköpostilla tai puhelimitse.  
 
Nämä tiedot ovat tärkeitä  myös eri tilaisuuksien ja Kenttäkaupan tuotetilausten laskujen lähettämisen ja selvittämisen 
vuoksi. Rekisteriä käyttävät muut veljesjärjestö kuten mm. RUL, RES, RESUL. Heidän tulee saada ajankohtaiset yhteys-
tiedot tilanteessa jossa ko. henkilö tulee saada yhteys eri asioiden hoitamisen vuoksi. 
 
Maanpuolustusrekisteri toimii ja palvelee kiltaa mm. isoille ryhmille, kuten killan jäsenet, lähetettävissä sähköposteis-
sa, e-kirjeissä ja postitettavissa kirjeissä mm. kokous-, juhlakutsut. Rekisterissä on paljon etuuksia joita killan kan-
nattaa ottaa käyttöön. Tämänkin vuoksi ajankohtaiset yhteystiedot tulee kirjata huolellisesti ja asianmukaisesti vies-
tien perille menon takaamiseksi. 
 

 

Mukavaa kevään odotusta 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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In memoriam 
 
 
Maanpuolustuskiltojen liiton kunniapuheenjohtaja, diplomi-insinööri Erkki Inkinen on  
menehtynyt viime joulukuussa tapaninpäivänä 89-vuotiaana. Hän oli syntynyt  
Terijoella 1933. Liittohallituksen puheenjohtajana Inkinen toimi kahdeksan vuotta  
1986 - 1993.  
Pääosan työurastaan hän teki Puolimatka-yhtymän varatoimitusjohtajana,  
Novera-Yhtymän toimialajohtajana sekä Rakennustuoteteollisuuden toimitusjohtajana.  
Hän toimi useassa yhtiössä hallituksen jäsenenä, varapuheenjohtajana tai puheen- 
johtajana. Erkki Inkinen oli Ilmasotakoulun Killan jäsen. Sotilasarvoltaan hän oli  
luutnantti. 
 
Vuoden 1986 keväällä vaihtui Maanpuolustuskiltojen liiton liittohallituksen puheenjoh-
tajuus. Vuodesta 1972 lähtien valtakunnallisen kiltaliikkeen puheenjohtajana toiminut  
kaupunkineuvos Erkki Tuuli katsoi tuolloin parhaaksi luopua tehtävästään. Vuosiko 
kous kutsui hänet heti liiton ensimmäiseksi kunniapuheenjohtajaksi ja hieman myö-
hemmin hän sai oikeuden osallistua kiltahallituksen kokouksiin. Kunniapuheenjohtaja  
Erkki Tuuli kuoli v. 1994. 
 
 
Uudeksi puheenjohtajaksi keväällä 1986 tuli Perusyhtymän toimitusjohtaja Erkki Inkinen. Hänen valintansa taustalla vai-
kuttivat ennen kaikkea taloudelliset syyt. Ensiksikin kiltaliiton johtoon haluttiin mies, jolla olisi hyvät suhteet mahdollisiin 
taloudellisiin tukijoihin. Toisena tekijänä vaikutti se, että liike-elämän johtajaa pidettiin oikeana miehenä kehittämään 
edelleen keskusjärjestön taloutta. Erkki Inkisen johdolla Maanpuolustuskiltojen liiton toimintaa ryhdyttiin aikailematta 
tehostamaan. Muun muassa liiton toimisto siirtyi tietokoneaikaan, kun ensimmäinen tietokone saatiin lahjoituksena tam-
mikuussa 1988. Toimiston tehokkuuden kannalta merkittävän päätöksen liiton hallitus teki joulukuussa 1988. Tuolloin 
myönnettiin määräraha tietokonehankintoihin. 
Tutustuttuaan kesän -86 aikana liiton toimintaan uusi puheenjohtaja esitti elokuussa muistion kiltaliiton uudeksi strategi-
aksi. Muistiossa esitettyjen päämäärien saavuttamiseksi hallitus päätti asettaa peräti kuusi toimikuntaa laatimaan tarvit-
tavia toimenpidesuunnitelmia. Syksyn aikana hyväksytyn suunnitelman mukaan hallitus lähti Inkisen johdolla määrätie-
toisesti kehittämään Maanpuolustuskiltojen liittoa yhdeksi maamme merkittävimmistä maanpuolustusjärjestöistä. 
 
  
Erkki Inkinen oli liiton edustaja ja pöytäkirjan allekirjoittaja Maanpuolustusjärjestöjen Yhteistyöelimessä (YTEL). YTEL:in 
muodostivat MPKL:n, RUL:in ja RAuL:n jäsenjärjestöjen puheenjohtajat sekä kustakin liitosta yksi edustaja.  
 
 
Erkki Inkinen kutsuttiin liiton kunniapuheenjohtajaksi 25.4.1998 pidetyssä liittokokouksessa.  
 
Otamme osaa omaisten suruun ja teemme kunniaa miehelle, joka teki suuren työn vapaaehtoisen maanpuolustuksen, 
kiltatyön ja liiton hyväksi.  
 
 
Henry Siikander 
entinen toiminnanjohtaja 



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 

 

 



TEATTERI AVOIMET OVET - LIITON 60-VUOTIS JUHLAVUODEN NÄYTÖS VAIN KILTALAISILLE! 

Teatteri Avoimet Ovet Helsingissä juhlistaa liiton 60-vuotisjuhlaa tarjoamalla kiltalaisille kohdennetun näytöksen johon saa  
alennuksen lippuhintaan. 
Näytös on  keskiviikkona 5.4.2023 klo 18:00. 

 
Mihailov — Lahti — Durnenkov — Kirjavainen — Kazachkov: 

Talvisota –yksi sota, kolme tarinaa  

Ukrainalais-suomalais-venäläinen ryhmä näytelmäkirjailijoita kokoontui vuonna 2009 kirjoittamaan sodasta, joka joillekin oli kan-
sallinen trauma, toisille historian sivuhuomio. He palasivat saman tekstin ääreen Venäjän aloitettua täysimittaisen hyökkäyssodan 
Ukrainaan keväällä 2022. Talvisota on kudelma tarinoita talvisodasta ja tästä kirjoitustyöstä.  
 
"Ajankohtaisempaa esitystä on vaikeaa kuvitella"- Ylen teatteritoimittaja Sanna Vilkman (Kulttuuriykkönen 28.2.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alennuskoodin kiltalaisten näytökseen saat liiton toimistolta: mpkltoimisto@mpkl.fi 

 

Koodilla saa suoraan teatterin omasta lipunmyynnistä liput 26 €/hlö (norm. 28,50€/hlö) .  

Normaalisti Lippu.fi-palvelusta heidän palveluhinnastonsa mukaisesti alkaen hinnat ovat normaali/eläkeläinen/ opiskelija, työtön: 

36,50€/30,50€/22,50€ palvelusta tilattaessa. 

Rooleissa Kati Outinen, Anna-Leena Sipilä & Ella Pyhältö  Ohjaus: Hanna Kirjavainen 

https://areena.yle.fi/podcastit/1-64967040


 

 

 

 

 

 

 

 

 

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€ 


