Vapaaehtoisen maanpuolustuksen kansalaisjärjestö vuodesta 1963.
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- Varainhankintaa killalle Nuku Rauhassa –arpajaisilla.
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Muistathan ilmoi aa muu uneet killan toimihenkilöiden yhteys edot liiton toimistoon!
HUOM! Lukemalla tämän edo een pysyt ajantasalla liiton tapahtumista ja tärkeistä päivämääristä.
Tiedote ilmestyy sähköisenä eikä sitä pos teta kirjepos na.

Tiedotteen päätoimittaja: Nina Sneitz
Sähköpostijakelu: Kiltojen, kiltapiirien ja paikallisosastojen toimihenkilöt
Netissä: Liiton jäsentiedotteet löytyvät osoitteesta www.mpkl.ﬁ

Maanpuolustuskiltojen liitto ry
Döbelninkatu 2, 00260 Helsinki
toiminnanjohtaja@mpkl.ﬁ, p. 040 554 8862 tai mpkltoimisto@mpkl.ﬁ, p. 044 239 4021
www.mpkl.ﬁ

1. Maanpuolustaja-lehti ilmestyy paperiversiona lokakuussa
Maanpuolustaja– lehti 2/2017 ilmestyy paperisena lokakuun lopussa viikolla 43. Lehteen on tullut runsaasti materiaalia ja kiitämme kaikkia artikkelien lähettäjiä.

2. Liiton sääntömuutos
Maanpuolustuskiltojen liiton uudet säännöt vahvistettiin liittohallituksen kokouksessa huhtikuussa 2017 ja hyväksyttiin Patentti– ja rekisterihallituksessa 30.5. Säännöt ovat luettavissa kokonaisuudessaan MPKL:n internetsivuilla www.mpkl.fi

3. Liittovaltuuston syyskokous ja kansallinen maanpuolustusjuhla Vaasassa
18.-19.11.2017
Alustava ohjelma
Liittohallituksen ja -valtuuston majoitus: hotelli Sokos Hotel Vaakuna, Vaasa, Rewell Center 101
Liittohallituksen sekä liittovaltuuston jäsenet voivat osallistua kokousviikonloppuun avec. Hotelli veloittaa avecista
15 €, jonka jokainen maksaa itse.
Perjantai 17.11.2017
Liittohallituksen kokous klo 18.00 Bock´s Corner Village.
Lauantai 18.11.2017
Klo 13.00 liittovaltuuston kokous, Hallintotalo, Vaasanpuistikko 10.
Kaupunginvaltuuston kokoussali
Seuralaisille on tarjolla oma ohjelma kokouksen ajaksi:
Klo 15.00 Vaasan Sotaveteraanimuseo – Vasa Krigsveteranmuseum, Kirkkopuistikko 22 A.
Klo 18.00 Kaupungin vastaanotto, Maaherrantalo, Koulukatu 2.
Jatkot klo 20.15 Villa Sandviken, Hietalahden puisto.
Sunnuntai 19.11.2017
Klo 09.00 Kunniakäynti Perinnemuurilla, seppelenlasku.
* Puolustusvoimat järjestää lipunnoston ja kunniavartion
Klo 10.00 Jumalanpalvelus, Vaasan kirkko.
* Kappalainen, Vaasan keskikaupungin pappi, sotilaspastori Arto Lehtineva
Klo 12.00 Kahvitarjoilu, Kaupungintalo, Peilisali, Senaatinkatu 1.
Klo 13.00 Maanpuolustusjuhla, Vaasan kaupungintalon juhlasali.
* Tervetulopuheenvuoro, puheenjohtaja Pauli Mikkola
* Kaupungin tervehdys
* Puolustusvoimain tervehdys

* Juhlapuhe: Ulkoasianvaliokunnan puheenjohtaja, kansanedustaja Matti Vanhanen
* Nykytanssin esitys: Ryhmä 65+, "Kaiho"
* Palkitsemiset / Huomionosoitukset
* Musiikkiesityksistä vastaa Kuula-opiston opiskelijat
* Lausuntaa: Sotalapsi, kersantti Anders Walkama
* Maamme laulu
Tämän syksyn liittovaltuuston syyskokous on viimeinen vanhojen sääntöjen mukainen liittovaltuuston kokous. Uusissa säännöissä todetaan, että ”Liittovaltuusto pitää vuosittain yhden varsinaisen kokouksen marraskuun loppuun mennessä.”
Ensi marraskuun kokouksessa valitaan liittohallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle. Erovuorossa ovat:
Nimi
Valittu
Erovuorossa Kilta
Eräkorpi Heli
21.11.2015 31.12.2017 Turvakurssin Kilta ry
Kesäjärvi Sami 21.11.2015 31.12.2017 Helsingin Sotilaspoliisikilta ry
Lakela Tapio
21.11.2015 31.12.2017 Karjalan Prikaatin Kilta ry
Suonperä Juha 21.11.2015 31.12.2017 Ilmavoimien Kiltaliitto ry
Ehdotukset liittohallituksen jäseneksi tehdään ehdotuslomakkeella, jonka saa liiton toimistosihteeriltä:
mpkltoimisto@mpkl.fi
Ehdotukset lähetetään sähköpostilla toiminnanjohtajalle osoitteeseen toiminnanjohtaja@mpkl.fi
viimeistään 27.10. (perjantai). Liiton vaalivaliokunta tekee ehdotuksen liittovaltuustolle.

4. Syksyn kiltaristit
Kiltaristiehdotukset on toimitettava liiton toimistolle viimeistään 15.10.2017 osoitteeseen toiminnanjohtaja@mpkl.fi
Kiltaristien myöntöpäivä on itsenäisyyspäivä 6.12.2017. Kiltaristien ehdotuslomakkeen saa liiton toimistosta
mpkltoimisto@mpkl.fi

5. Valtiolliset kunniamerkkiehdotukset 2018
Ehdotukset valtiollisista kunniamerkeistä on toimitettava liiton toimistoon sähköpostilla 15.1.2018 mennessä.
Ehdotukset tehdään ritarikuntien viralliselle ehdotuslomakkeelle, jonka saa ritarikuntien internet sivulta osoitteesta:
http://www.ritarikunnat.fi/index.php/fi/ehdottaminen/kunniamerkkiehdotuslomake-ja-tayttoohje
Lomake täytetään sähköisesti ja tallenetaan sen jälkeen eri nimellä (esim. Kunniamerkkiehdotus2018_Virtanen)

6. Puuttuvat toimintalomakkeet vuodelta 2016
Vuosi lähenee loppuaan, mutta viime vuoden toimintalomakkeita puuttuu edelleen. Lomakkeiden palautuspäivä
oli 28.2.! Liiton sääntöjen 4§ mukaan ”Killan on annettava liitolle toiminnastaan vuosittain liiton tarvitsemat tiedot.”
Liittohallitus on aikoinaan tehnyt päätöksen, että mikäli toimintalomaketta ei ole palautettu, ei killan huomionosoitusehdotuksia tai apuraha-anomuksia käsitellä.
Puuttuvat toimintalomakkeet on lähetettävä sähköpostilla (mpkltoimisto@mpkl.fi) 30.9. mennessä!
Seuraavalla sivulla olevat killat eivä ole palauttaneet lomaketta.

Toimintalomake 2016 puuttuu:
Helsingin Maanpuolustuskilta ry
Historiskaföreningen Stella Polaris rf-Historiallisyhdistys Stella Polaris ry
Keski-Suomen Vääpelikilta ry
Lahden Seudun Tykistökilta ry
Merenkurkun Kilta ry
Osasto Lauri Törni Perinnekilta ry
Pioneeriaselajin Liitto ry/Etelä-Pohjanmaan Pioneerikilta ry
Pohjois-Pohjanmaan Maakuntajoukkojen Kilta ry
Rannikkojääkärikilta ry

Hyvää syksyn alkua!
Nina Sneitz
p. 044 239 4021
mpkltoimisto@mpkl.fi

Varainkeruu Nuku rauhassa -arvoilla
Nuku rauhassa -hankkeeseen osallistuvalla tahoilla on nyt mahdollisuus kerätä varoja toimintaansa vero omas Nuku rauhassa -arvalla. Kuuden euron (6 €) hintaisesta arvasta saa itselleen kaksi euroa arpaa
kohden.
Nuku rauhassa -hankkeen oheistuo eena myydään kuuden euron (6 €) hintaista arpaa, josta myyjä saa itselleen kaksi euroa (2 €) vero omas . Arpa on hyvä ja tehokas varainhankintaväline, jota tukee ympäri
Suomen keväällä ja kesällä järjeste ävät Nuku rauhassa -tapahtumat sekä tehokas vies ntäkampanja verkossa, radiossa ja televisiossa. Arpaa myydään kahdella ulkoasulla: hankkeen tunnuskuvalla nukkuvasta
vauvasta sekä kuvalla maastoharjoituksissa olevasta reserviläisestä.
Jokainen hankeryhmän edustama yhdistys tms. varainkeruuseen oikeute u taho voi lata haluamansa
määrän arpoja osoi eesta www.nukurauhassa-arpa.ﬁ. Arpojen myynnin jälkeen yhdistys saa pitää kaksi
euroa per arpa.
Esim. kun yhdistys myy 200 arpaa, tuo oa tulee he itselle 400 euroa.
Tilauksen jälkeen yhdistyksellä on kaksi kuukau a aikaa myydä arpoja ennen myyn tulojen litystä.
Muut arvasta tulevat tuotot jaetaan puoliksi arvan tuotantokuluihin sekä Nuku rauhassa -tapahtumien järjestämiseen ja mediakampanjaan. Arpojen myyn lupa on myönne y ajalle 1.5. - 31.10.2017.
Arpa omalla logolla
Nuku rauhassa -hankkeen järjestäjillä on myös mahdollista lata personoitua Nuku rauhassa -arpaa, johon
voi paina aa oman vies n ja logon. Personoidun arvan minimi laus on 1600 kpl. Tuo o arvoista on sama
kuin perusarvoissa. Arpakampanjan toteu aa yleishyödyllisten yhteisöjen varainhankintaan erikoistunut
SBHYh öt Oy, joka on tunne u mm. Lumilyhty-arpajaisista sekä Bingoon.ﬁ-pelipalvelusta.

Lisä etoja:
www.nukurauhassa-arpa.ﬁ
SBH-Yh öt Oy, p. 0403 110 570 tai info@sbh-yh ot.ﬁ, www.sbh-yh ot.ﬁ
MPT:n asiamies Jari An alainen, 0405173200 tai jari.an alainen@maanpuolustuksentuki.ﬁ
www.nukurauhassa.ﬁ

Hyvät maanpuolustuksen ystävät!
Jalkaväen sää ön naistoimikunnan perinteinen konser pidetään Maanpuolustuskorkeakoulussa Santahaminassa lauantaina 3.2.2018 klo 16.
Konser on pide y vuosi ain jo yli 40 vuoden ajan. Konser ssa esiintyy Kaar n
soi okunta.
Konser kestää noin tunnin ja siellä esitetään, yleisön pyynnöstä, perinteistä
marssimusiikkia sekä muuta musiikkia Kaar n soi okunnan ohjelmistosta. Konser pää yy aina yhteislauluna esite ävään Sillanpään marssilauluun eli Jalkaväen marssiin.
Lipun hinta on 35 euroa ja siihen kuuluu pöy in kate u kahvitarjoilu konser n
jälkeen.
Konser n tuo o lahjoitetaan kokonaisuudessaan Jalkaväen sää ön isänmaalliseen toimintaan.
Konser tarjoaa eritoten siviilivieraille hienon mahdollisuuden päästä so lasalueelle ja tutustua vanhan kade koulun hienoon funkkisrakennukseen.
Osallistujien on mahdollista varata kahvitusta varten omalle seurueelleen pöytä
jo etukäteen.
Ole e sydämellises tervetulleita!
Lisä etoja ja lippuvaraukset:
Heidi Aho, puh. 040 553 2577, heidi.aho@sotainvalidit.ﬁ

