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1. Apuraha-anomukset

Apuraha-anomusten vuodelle 2018 on oltava liiton toimistossa 28.2.2018 mennessä. Anomuslomakkeen
saa sähköpostitse sihteeriltä mpkltoimisto@mpkl.fi tai toiminnanjohtajalta toiminnanjohtaja@mpkl.fi

Myöhässä tulleita apuraha-anomuksia ei käsitellä.

2. Kunniamerkkiehdotukset, kilta-ansiomitali- ja kiltaristiehdotukset. Vuoden kiltalainen, kilta ja in-
ternetsivut.

Ohessa kunniamerkkien ja liiton mitalien/kiltaristien määräajat:

Toimistossa viimeistään Myöntämispäivä
Valtiolliset kunniamerkit 15.1. 4.6.
Kilta-ansiomitalit 28.2. 4.6.
Kiltaristit (kevään jako) 15.4. 4.6.

Valtiollisen kunniamerkkiehdotuksen lomake löytyy osoitteesta www.ritarikunnat.fi
Lomake lähetetään sähköpostitse toiminnanjohtajalle.

Vuoden kiltalainen
Kiltapiirit ja killat voivat tehdä ehdotuksensa Maanpuolustuskiltojen liiton Vuoden Kiltalaisesta 2018.
Ehdotuksen on oltava liiton toimistossa 28.2.2018. Lomakkeen saa sähköpostitse sihteeriltä tai toiminnanjoh-
tajalta.

Vuoden Kilta, Vuoden Kiltalehti, Vuoden Internetsivut
Liittohallitus valitsee Vuoden Killan 2018 toimistoon määräaikaan mennessä palautettujen toimintalomakkei-
den sekä toimintakertomusten perusteella.

Vuoden Kiltalehden valintaa varten pyydämme niitä kiltoja, joilla on oma lehti, lähettämään liiton toimistoon
6 kpl:tta vuonna 2016 ilmestynyttä killan lehteä. Valitkaa omasta mielestänne vuoden 2017 paras numero
ja lähettäkää niitä 6 kpl:tta.

Vuoden internetsivuista tekee liittohallitukselle ehdotuksen liiton järjestö– ja viestintätoimikunta.

3. Ilmavoimien Kiltaliitto ry:lle 3000 euron apuraha

Maanpuolustuskiltojen säätiö julisti haettavaksi  apurahan 100-vuotistapahtumiin liittyen 2018-2020.

Säätiön hallitus on myöntänyt tämän apurahan Ilmavoimien Kiltaliitto ry:lle. Liitolla on jäsenkiltoineen hyvin
laajaa toimintaa vuonna 2018 Ilmavoimien 100-vuotisjuhlavuoteen liittyen. Säätiö on myöntänyt yhteensä
10 000 euron apurahat vuodelle 2017. Vuodelle 2018 apurahojen  myöntämisiä jatketaan. Anomukset osoi-
tetaan MPKL:lle. Apurahatoimikunta antaa niistä suosituksensa ja säätiön hallitus päättää apurahojen myön-
tämisistä kevään 2018 aikana.

4. Jäsenmaksuasiat

Olkaa hyvä ja tarkistakaa, että olette ilmoittaneet jäsenrekisterinhoitajalle killan jäsenmaksujen suuruudet
v. 2018. Ne killat, joilla on vuodessa yksi kokous: ilmoittakaa jäsenrekisterinhoitajalle, että killalla on yksi ko-
kous vuodessa. Tämä sen takia, että jäsenrekisterinhoitaja ei vahingossa aja killan jäsenille vuoden alussa
jäsenmaksuja vanhoilla tiedoilla.

Jäsenrekisteri ja jäsenmaksuasioita hoitaa Päivi Ruusuvuori p. (09) 4056 2010 tai jasenasiat@mpkl.fi



5. Toimintalomakkeet vuodelta 2017

Kiltoihin lähetään tammikuun 2017 aikana toimintalomake 2017. Lomake palautetaan täytettynä lomakkees-
sa olevaan päivämäärään mennessä (28.2.2018). Toimintalomakkeen saa tarvittaessa sihteeriltä sähköpos-
titse ; mpkltoimisto@mpkl.fi. Muistattehan, että liitossa on joitakin vuosia sitten tehty päätös, että toimintalo-
makkeen palauttaminen määräaikaan mennessä on ehtona killan apuraha-anomusten ja palkitsemisehdo-
tusten käsittelemiseksi.

6. Turvallisuuspolitiikan seminaari 2018

Maanpuolustuskiltojen liiton 42. turvallisuuspolitiikan seminaari järjestetään perinteisesti Santahaminassa
Maanpuolustuskorkeakoulun (MpKK) luokkarakennuksen auditoriossa lauantaina 3.2.2018 klo 09.00-15.30.
Kahvitarjoilu on klo 08.15 - 09.00
Ilmoittautuminen tapahtuu ainoastaan sähköisen lomakkeen kautta osoitteessa https://mpkl.fi/turpo
Hinta on sama kuin Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen kurssipäivällä (25 €) sisältäen tervetulokahvin ja lou-
naan.

HUOM: toimisto ei vastaanota ilmoittautumisia!

Aihe: Kokonaisturvallisuus, kyberturvallisuus, tiedustelulaki

Klo 08.15-09.00 Tervetulokahvitus
Klo 09.00 Tervetuloa. Maanpuolustuskiltojen liiton tilannekatsaus, puheenjohtaja Marko Patrakka.
Klo 09.10  Turvallisuuskomitean pääsihteeri Vesa Valtonen: Yhteiskunnan turvallisuus strategian päivi-tys
2017
Klo 09.40  Tiedustelupäällikkö kenraalimajuri Harri Ohra-Aho: Tiedustelulain tarve
Klo 10.10  Kyberturvallisuuden professori Jarno Limnell: Hybridivaikuttaminen
Klo 10.40  Yleisön kysymykset luennoitsijoille

Klo 11.00 – 12.30 Lounas, Varuskuntaravintola Ignatius, Maanpuolustuskorkeakoulu

Klo 12.30 Suojelupoliisin päällikkö Antti Pelttari: Verkkovakoilu - henkilötiedustelu
Klo 13.00 Tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio: Tietosuojavaltuutetun näkemys tiedustelulaista
Klo 13.30 Yleisradion vastaava päätoimittaja Jouko Jokinen: Median rooli hybridivaikuttamisessa
Klo 14.00-14:15 Tauko
14.15-15.15 Paneelikeskustelu, iltapäivän esiintyjät (yleisön kysymyksiä luennoitsijoille)
15.15 Tilaisuuden päätössanat, puheenjohtaja Marko Patrakka.
Kannattaa jo ennakkoon miettiä mahdollisia kysymyksiä luennoitsijoille! Tulossa on jälleen kerran mielenkiin-
toinen seminaari.

7. Myönnetyt kiltairistit 6.12.2017

Hopeiset kiltaristit 6.12.
Ahonen Antero, Ilmavoimien Kiltaliitto ry/Lentovarikon Kilta ry, Lempäälä
Harmia Henri, Rannikkojääkärikilta ry, Espoo
Hatara Rauno, Riihimäenseudun Tykistökilta ry, Riihimäki
Härkönen Jorma, Tutkamieskilta ry, Riihimäki
Jantunen Olavi, Rannikkojääkärikilta ry, Kruusila
Korhonen Risto, Tutkamieskilta ry, Loppi
Käyhkö Petri, Rannikkojääkärikilta ry, Helsinki
Liesinen Kalle, Rannikkojääkärikilta ry, Espoo
Marttila Heikki, Tutkamieskilta ry, Kirkkonummi
Meuronen Pekka, Tutkamieskilta ry, Tikkakoski
Salmi Aino, Pirkanmaan Jääkärikilta ry, Hämeenkyrö
Toivola Antti, Pohjois-Karjalan Prikaatin Perinnekilta ry, Liperi



Pronssiset kiltaristit 6.12.
Aittokallio Esa, Rannikkojääkärikilta ry, Hyvinkää
Ala-Poikela Anna-Liisa, Karjalan Poikien Kilta ry, Joensuu
Etu-Sihvola Juha, Päijät-Hämeen Kiltapiiri ry, Asikkala
Hennala Pekka, Ratsumieskilta/Lahden Eskadroona,Lahti
Jormalainen Reino, Tutkamieskilta ry, Riihimäki
Karvinen Pentti , Tutkamieskilta ry, Riihimäki
Katisko Tuomo, Pohjan Jääkärikilta ry, Oulu
Liimatainen Markku, Pohjan Jääkärikilta ry, Oulu
Lipponen Tuomas, Pohjois-Pohjanmaan Ilmatorjuntakilta ry, Oulu
Mikkonen Juha, Pohjois-Pohjanmaan Ilmatorjuntakilta ry, Kempele
Nevalainen Pekka, Karjalan Poikien Kilta ry, Joensuu
Paasovaara Harri, Ratsumieskilta/Lahden Eskadroona, Hollola
Puoskari Sampo, Pohjois-Pohjanmaan Ilmatorjuntakilta ry, Pattijoki
Riihelä Anni, Ratsumieskilta/Lahden Eskadroona, Hollola

8. Utin Ilmakillan suurhanke. Lahjoita MI-8 historian säilyttämiseksi.

Mi-8 on Neuvostoliitossa valmistettu keskiraskas kuljetushelikopteri. Suomen puolustusvoimilla ja rajavartio-
laitoksella oli niitä käytössä 10 kpl 1970-luvulta vuoteen 2010 saakka - 40- vuotta. Ne operoivat puolustus-
voimien harjoituksissa, rajavartiolaitoksella ja Suomen elinkeinoelämän ja teollisuuden apuna sekä erilaisis-
sa pelastustöissä mm. Estonia-onnettomuuden yhteydessä. Niillä on kuljetettu presidenttejä (Kekkonen, Koi-
visto, Ahtisaari, Halonen), kuninkaita ym. valtioiden päämiehiä.
Yksi Mi-8 on jätetty museoitavaksi Uttiin. Puolustusvoimien helikopteriperinteiden taltiointi ja kerääminen on
annettu Utin Ilmakilta ry:n vastuulle. Työtä tukee Utin jääkärirykmentti. Helikopterikilta ry ja Kymenlaakson
llmakilta ry ja yhdistyivät tammikuussa 2017 Utin ilmakilta ry:ksi perinteiden jatkamiseksi ja Utin hengen yllä-
pitämiseksi.

MI-8 – vitriini /lasinen säilytystila /hangaari säilyttää ja siirtää legendaarisen, puolustusvoimissa ja rajavartio-
laitoksessa palvelleen helikopterin tarinan tulevien sukupolvien tietoisuuteen.

Hanke rahoitetaan keräysvaroin ja niillä rakennetaan museoitavalle kopterille säilytys- ja näyttelyhallin Uttiin
lentokentän länsipäätyyn. Hallin pinta-ala on noin 640 m2, ja kustannusarvio noin 500.000€ - 700.000 €.

Utin llmakilta ry pyytää lahjoituksia yrityksiltä, yhteisöiltä ja yksityishenkilöiltä. Lisäksi kilta harjoittaa muuta
keräystoimintaa ja Utin hengen mukaista talkootoimintaa kuten materiaalihankintaa vitriinin rakentamiseksi.

Hankkeen suojelijana toimii puolustusvaliokunnan puheenjohtaja kansanedustaja Ilkka Kanerva.

Liitteenä lisätietoa asiasta.

Toimisto  kiittää kuluneen vuoden yhteistyöstä ja toivottaa kilto-
jen toimihenkilöille  rauhallista joulua ja mukavaa vuoden 2018
alkua!

Terveisin

HenryS ja Nina



1. Rahankeräysluvan saaja; Utin llmakilta ry, (2828260-1} 2. Rahankeräysluvan myöntöjö; Poliisihallitus Arpajaishallinta 3. Luvan 

numero RA/2017/1162, 4. Keräyksen toimeenpanoaika; 15.11.2017 - 14.11.2018 5. Keräyksen toimeenpanoalue; Koko maa 

pois lukien Ahvenanmaa 6. Kerättävien varojen käyttötarkoitus; Kertyvillä varoilla yhdistys rakentaa ja varustaa museoitavalle 

helikopteri Ml-8://e säilytys- ja näyttelyhallin, Hekovitriinin, Uttiin. 7. Aika, jonka kuluessa keröttövöt varat on tarkoitus käyttää; 

15.11.2017 -14.11.2018 8. Käytännön toimeenpanija. Utin llmakilta Ry 

Hankkeen suojelijana toimii: Puolustusvaliokunnan puheenjohtaja, 

kansanedustaja ILKKA KANERVA 
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Mi-8 on Neuvostoliitossa valmistettu keskiraskas kuljetushelikopteri. Suomen puolustusvoimil la ja ra 

javartiolaitoksella oli niitä käytössä 10 kpl 1970-luvulta vuoteen 2010 saakka - 40- vuotta. Ne operoi 

vat puolustusvoimien harjoituksissa, rajavartiolaitoksella ja Suomen el inkeinoelämän ja teol l isuuden 

apuna sekä eri laisissa pelastustöissä mm. Estonia-onnettomuuden yhteydessä. N i i l l ä  on kuljetettu 

presidenttejä Kekkosta, Koivistoa, Ahtisaarta, Halosta, kuninkaita ym. valtioiden pää mieh iä .  

Ml-8- lasinen säilytystila /hangaari säilyttää ja siirtää legendaarisen, puolustusvoimissa ja rajavartio 

laitoksessa palvel leen helikopterin tarinan tulevien sukupolvien tietoisuuteen. 

Utin i lma kilta ry tahtoo rakentaa museoitavalle kopteril le säilytys- ja näyttelyhal l in Uttiin, joka on he 

l ikopteritoiminnan päätukikohta. Hanke rahoitetaan keräysvaroin. Hal l in pinta-ala on noin 640 m2, ja 

kustannusarvio noin 500.000 € - 700.000 €. 

Utin l ima kilta ry. pyytää lahjoituksia yrityksiltä, yhteisöiltä ja yksityishenkilöi ltä . 

Tämä hanke on Utin i lma k i l lan tämän hetken suur in pää hanke 100-vuotisen Suomen, Utin hengen ja 

vuonna 2018 100-vuotisen Utin kentän kunniaks i .  

Yksi Mi-8 on jätetty museoitavaksi Uttiin.  Puolustusvoimien helikopteriperinteiden taltiointi ja 

kerääminen on annettu Helikopteriki lta ry:n vastuul le. Työtä tukee Utin jääkärirykmentti. � r c r 
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