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1. Maanpuolustuskiltojen säätiön apurahat
Maanpuolustuskiltojen säätiö on jakanut tänä vuonna apurahoja yhteensä 7000 euroa. Seuraavat killat ja kiltapiirit ovat saaneet yhteensä 5000 euron apurahat: Vaasan kiltapiiri ry, Rakuunakilta ry, Reserviratsastajat ry, Ratsumieskilta ry, Pioneeriaselajien liitto ry, Porin prikaatin kilta ry, Suomenlahden Laivastokilta ry ja Satakunnan kiltapiiri ry.
Säätiö on palkinnut 2000 euron tunnustuspalkinnolla Kaartin Jääkärirykmentin Kilta ry:n laaja-alaisen kestävän
kehityksen perusteella.

Nyt on haettavana 3000 euron apuraha
Vuodet 1917-1920 olivat itsenäisen Suomen valtion ja sen puolustusvoimien rakentamisen aikaa. Monen tärkeän
tapahtuman 100-vuotismuistaminen on käsillä. Maanpuolustuskiltojen säätiön hallitus haluaa kannustaa kiltoja
ja kiltapiirejä järjestämään historiallisten tapahtumien luonnetta kunnioittavia, yleisölle avoimia ja laajaa kiinnostusta herättäviä tilaisuuksia. Säätiö julistaa haettavaksi 3000 euron apurahan 100-vuotisjuhlan tai -tapahtuman
järjestämiseen 2018 - 2020.
Apuraha myönnetään parhaiten kriteerit täyttävälle hakijalle. Apuraha voidaan jakaa myös kahden hakijan kesken. Hakemukset pyydetään toimittamaan 30.11.2017 mennessä säätiön asiamiehelle osoitteeseen:
arto@arvonen.name
Tiedustelut puh 0500-783244.
Apurahan julkistus tapahtuu joulukuussa 2017.

2. Liittovaltuuston kokous 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. Liiton uusissa säännöissä todetaan, että ”Liittovaltuusto pitää vuosittain yhden varsinaisen kokouksen
marraskuun loppuun mennessä.”
Tulevan marraskuun kokouksessa valitaan liittohallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle. Erovuorossa ovat:
Nimi
Eräkorpi Heli
Kesäjärvi Sami
Lakela Tapio
Suonperä Juha

Valittu
21.11.2015
21.11.2015
21.11.2015
21.11.2015

Erovuorossa
31.12.2017
31.12.2017
31.12.2017
31.12.2017

Kilta
Turvakurssin Kilta ry
Helsingin Sotilaspoliisikilta ry
Karjalan Prikaatin Kilta ry
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.

3. Liittohallituksen jäsenten valinta
Liittohallituksen jäsen Arno Hakkarainen valittiin viime huhtikuun liittokokouksessa liiton 1. varapuheenjohtajaksi
kaudeksi 2018. Liittovaltuuston marraskuun kokouksessa valitaan yllä mainittujen neljän erovuoroisen lisäksi liittohallitukseen yksi jäsen toimikaudeksi 2018.
Ehdotukset liittohallituksen jäseneksi kaudeksi 2018 pyydetään tekemään viimeistään perjantaina 3.11.

4. 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)

Hyvää alkanutta talvea!
Nina Sneitz
p. 044 239 4021
mpkltoimisto@mpkl.fi

Hyvät maanpuolustuksen ystävät!
Jalkaväen säätiön naistoimikunnan perinteinen konsertti pidetään Maanpuolustuskorkeakoulussa Santahaminassa lauantaina 3.2.2018 klo 16.
Konsertti on pidetty vuosittain jo yli 40 vuoden ajan. Konsertissa esiintyy Kaartin
soittokunta.
Konsertti kestää noin tunnin ja siellä esitetään, yleisön pyynnöstä, perinteistä
marssimusiikkia sekä muuta musiikkia Kaartin soittokunnan ohjelmistosta. Konsertti päättyy aina yhteislauluna esitettävään Sillanpään marssilauluun eli Jalkaväen marssiin.
Lipun hinta on 35 euroa ja siihen kuuluu pöytiin katettu kahvitarjoilu konsertin
jälkeen.
Konsertin tuotto lahjoitetaan kokonaisuudessaan Jalkaväen säätiön isänmaalliseen toimintaan.
Konsertti tarjoaa eritoten siviilivieraille hienon mahdollisuuden päästä sotilasalueelle ja tutustua vanhan kadettikoulun hienoon funkkisrakennukseen.
Osallistujien on mahdollista varata kahvitusta varten omalle seurueelleen pöytä
jo etukäteen.
Olette sydämellisesti tervetulleita!
Lisätietoja ja lippuvaraukset:
Heidi Aho, puh. 040 553 2577, heidi.aho@sotainvalidit.fi

NIJMEGEN-MARSSI 2018
Nijmegenissä, Hollannissa järjestetään vuosittain maailman suurin marssitapahtuma: De Vierdaagse.
Heinäkuun puolivälissä marssittava tapahtuma on järjestetty jo 101 kertaa, ja osallistujia on nykyisin
vuosittain yli 40 000. Vuonna 2018 marssi järjestetään 17.-20.7.2018.
Tapahtumassa on sotilaille oma sarja. Vuosittain mukana on tuhansia sotilaita yli 30 eri maasta
joukkueena tai yksilöinä. Sotilaat majoittuvat yhteiseen sotilasleiriin ’Kamp Heumensoordiin’, joka
tuottaa sotilaiden tarvitsemat palvelut.
Vierdaagse-marssi on vaativa: peräkkäisiä marssipäiviä on neljä, jokaisena päivänä ollaan liikkeellä
aamuvarhaisesta iltapäivään (viimeistään klo 17 oltava perillä). Marssialusta on asfaltti ja kilometrejä tulee päivittäin 40-50. Alle 50-vuotiailla marssijoilla on mukana kuljetettavien nesteiden lisäksi vähintään 10 kg painava kantolaite. Marssille osallistuminen edellyttää pitkäkestoiseen lajiharjoitteluun sitoutumista. Suomesta on ollut sotilasmarssijoita jo 25 vuotta, niin reserviläisiä kuin puolustusvoimien ammattilaisiakin. Huippuvuosina suomalaissotilaiden määrä on lähennellyt sataa, mutta viime vuosina määrä on jäänyt pienemmäksi.
Heinäkuussa 2018 lähtee Suomesta mukaan ensimmäistä kertaa virallinen delegaatio. Suomen
kontingentin muodostavat RESUL:n(RUL, RES, SRTL, MPKL) ja SOTUL:n jäsenjärjestöjen edustajista kootut joukkueet ja yksilöinä etenevät marssijat. Liitot tekevät yhteistyötä tämän tavoitteen
eteen.
Joukkueet kootaan Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen sivuilla aukeavilla Marssikursseilla 1 ja 2.
Kurssit aukeavat 5.10, ja ne löytyvät MPK:n Pohjois-Suomen ja Lounais-Suomen maanpuolustuspiirien alta. Pidä kiirettä, koska kurssien ilmoittautuminen sulkeutuu jo 30.11.
Lisätietoja tapahtumasta saat kurssien johtajilta (Etelä: Joel Sjögren, sp: joel.r.sjogren@gmail.com,
Pohjoinen: Sami Mattila sp: ampuite@gmail.com) tai delegaation johtaja Heikki Pietilä 040 534
5696
Pohjoisen ilmoittautumiskanava:
https://www.mpk.fi/Koulutuskalenteri/Tutustu-tarkemmin/id/94313
Etelän ilmoittautumiskanava:
https://www.mpk.fi/Koulutuskalenteri/Tutustu-tarkemmin/id/94281

