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HUOM! Lukemalla tämän tiedotteen pysyt ajantasalla liiton tapahtumista ja tärkeistä päivämääristä.
Tiedote ilmestyy sähköisenä eikä sitä postiteta kirjepostina.

Tiedotteen päätoimittaja: Nina Sneitz
Sähköpostijakelu: Kiltojen, kiltapiirien ja paikallisosastojen toimihenkilöt
Netissä: Liiton jäsentiedotteet löytyvät osoitteesta www.mpkl.ﬁ
Muuttuneet yhteystiedot: Muistathan ilmoittaa toimihenkilö- ja yhteystietomuutokset liiton toimistolle!
Maanpuolustuskiltojen liitto ry
Döbelninkatu 2, 00260 Helsinki
toiminnanjohtaja@mpkl.ﬁ, 040 554 8862 tai mpkltoimisto@mpkl.ﬁ, 044 239 4021
www.mpkl.ﬁ

1. Apuraha-anomukset, koulutusmääräraha-anomukset, mitaliehdotukset
Vuoden 2018 apuraha-anomusten on oltava liiton toimistossa 28.2. Anomuslomakkeen saa sähköpostitse pyytämällä
osoitteesta mpkltoimisto@mpkl.fi
Apurahoja on tänä vuonna jaossa 20.000 euroa. Osa myönnettävistä apurahoista tulee Maanpuolustuskiltojen säätiöltä. Tilaisuuden/toiminnan/käyttötarkoituksen on oltava maanpuolustukseen liittyvää.
Tänä vuonna apurahaa saavien kiltojen on tehtävä selvitys apurahan käytöstä 15.12. mennessä! Asia ilmenee myös
anomuslomakkeessa.
Uutta apurahaa ei voida myöntää, jos edellisen käytöstä ei ole annettu selvitystä.
Koulutusmääräraha-anomukset vuodelle 2019 on tehtävä maaliskuun loppuun mennessä. Lomakkeen saa liiton toimistosta mpkltoimisto@mpkk.fi
Myöhässä tulleita apuraha-anomuksia ei käsitellä.
Kilta-ansiomitaliehdotusten on oltava sähköisesti toimitettuna liiton toimistossa 28.2. mennessä. Kilta-ansiomitalit
myöntää puolustusministeri ja myöntöpäivä on 4.6.
Kiltaristiehdotusten on oltava liiton toimistossa sähköisesti toimitettuna 15.3. mennessä. Kiltaristien myöntöpäivä
on 4.6. Molempien mitalien ehdotuslomakkeen saa pyytämällä: mpkltoimisto@mpkl.fi
Toimintalomakkeiden vuodelta 2017 viimeinen palautuspäivä on 28.2. Lomakkeen palauttaminen määräaikaan
mennessä on edellytys killan apuraha-anomuksen ja mitaliehdotusten käsittelemiseksi.

2. Toimintalomakkeet 2017
Toimintalomakkeiden vuodelta 2017 viimeinen palautuspäivä on 28.2. Lomakkeen palauttaminen määrä-aikaan
mennessä on edellytys killan apuraha-anomuksen ja mitaliehdotusten käsittelemiseksi.

3. Kokoukset
Liittokokous on lauantaina 14.4. Hämeenlinnassa. Kokouksessa valitaan liitolle 1. varapuheenjohtaja vuosiksi 20192020, päätetään liiton jäsenmaksu vuodelle 2019, hyväksytään toimintakertomus ja tilinpäätös 2017 sekä valitaan
liittovaltuuston jäsenet erovuoroisten tilalle. Kokouskutsu lähetetään kiltapiirien ja kiltojen puheenjohtajille kaksi viikkoa aikaisemmin.
Puheenjohtajan/liittovaltuuston jäsenen ehdotusten tekemiseen on käytettävä liiton lomaketta, jonka saa sähköpostilla pyytämällä: mpkltoimisto@mpkl.fi
Ehdotukset liiton 1. varapuheenjohtajaksi on tehtävä 28.2. mennessä.
Liittokokouksessa suoritetaan seuraavat palkitsemiset:
Vuoden kiltalainen 2018
Kiltapiirit ja killat voivat tehdä ehdotuksensa Maanpuolustuskiltojen liiton Vuoden Kiltalaisesta 2018.
Ehdotuksen on oltava liiton toimistossa 28.2.2018. Lomakkeen saa sähköpostitse toiminnanjohtajalta.
Vuoden Kilta 2018, Vuoden Kiltalehti 2017, Vuoden Internetsivut 2018
Liittohallitus valitsee Vuoden Killan 2017 toimistoon määräaikaan mennessä palautettujen toimintalomakkeiden sekä
toimintakertomusten perusteella.
Vuoden Kiltalehden valintaa varten pyydämme niitä kiltoja, joilla on oma lehti, lähettämään liiton toimistoon 6 kpl:tta
vuonna 2017 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.

4. Liitolla uusi 2. varapuheenjohtaja
Maanpuolustuskiltojen liiton hallitus on valinnut Heli Eräkorven liiton 2. varapuheenjohtajaksi hallituksen kokouksessa 23.1.2018. Heli on Turvakurssin Kilta ry:n jäsen.
Liiton hallituksen kokoonpano:
Puheenjohtaja
Marko Patrakka
1. Varapuheenjohtaja
Arno Hakkarainen
2. Varapuheenjohtaja
Heli Eräkorpi
Hallituksen jäsenet:
Per-Elof Boström
Heikki Salumäki
Urpo Karjalainen
Sami Kesäjärvi
Juha Suonperä
Markus Aarnio
Tapio Lakela

5. Maanpuolustaja 1/2018
Maanpuolustaja-lehden kevään numero 1/2018 ilmestyy paperisena vapun jälkeen. Kevään numeroa varten pyydämme jälleen killoilta juttuja lehteen. Jutut lähetetään liiton toimistoon sähköpostilla osoitteeseen maanpuolustaja@mpkl.fi 16.3.2018 mennessä.
Kuvat erillisinä tiedostoina!
Lehteä tullaan painamaan normaalia suurempi erä ja sen numeroita jaetaan Kokonaisturvallisuus 2018 -messuilla
Lahdessa 7.-8.9.2018

6. Kooste turvallisuuspolitiikan seminaarista 2018
Maanpuolustuskiltojen liiton perinteinen TURPO seminaari pidettiin Santahaminassa Maanpuolustuskorkeakoululla
3.2.2018. Aiheena tänä vuonna oli kokonaisturvallisuus, kyberturvallisuus ja tiedustelulaki.
Luennoitsijoina paikalla olivat turvallisuuskomitean pääsihteeri Vesa Valtonen, tiedustelupäällikkö kenraalimajuri Harri Ohra-Aho , kyberturvallisuuden professori Jarno Limnell, suojelupoliisin päällikkö Antti Pelttari, tietosuojavaltuutettu
Reijo Aarnio ja yleisradion vastaava päätoimittaja Jouko Jokinen.
Seminaari loppuun myytiin ennätysajassa.
Nina Sneitz
toimistosihteeri
mpkltoimisto@mpkl.fi
P. 044 239 4021

Hyvät kiltaveljet ja –sisaret
Maanpuolustuskiltojen liitto ry (MPKL) on Naisten Valmiusliitto ry:n (NVL) jäsenjärjestö.
NVL:n alueellisesta toiminnasta vastaa 11 alueneuvottelukuntaa, joiden alueet perustuvat
vanhaan läänijakoon.
NVL:n tavoitteena on, että jokaisessa alueneuvottelukunnassa on jäsenjärjestöjen alue-, piiritai paikallistason yhdistysten edustaja. Tämän vuoden alusta näyttää siltä, että neljästä alueneuvottelukunnasta puuttuu MPKL:n edustus.
Olisiko teillä nimetä omalta alueeltanne naispuolinen jäsen, joka edustaa Maanpuolustuskiltojen liittoa Naisten Valmiusliiton alueneuvottelukunnassa? Hänelle on hyvä nimetä myös varaedustaja.
Rohkaiskaa alueenne naisia osallistumaan myös NVL:n toimintaan. Ilmoittakaa alla oleville
puheenjohtajille edustajien yhteystiedot mahdollisimman pikaisesti. Alkuvuoden toimintaa
vielä käynnistellään ja mukaan ehtii loistavasti.
Etelä-Savo, alueneuvottelukunnan puheenjohtaja Anna-Maija Silander
annamaija.silander (at) hotmail.com, p. 040 584 6772
Häme, alueneuvottelukunnan puheenjohtaja Pirkko Lokinperä
pirkko.lokinpera (at) kolumbus.fi, p. 050 557 1717
Keski-Suomi, alueneuvottelukunnan puheenjohtaja Helena Harska
helenaharska (at) hotmail.com, p. 040 542 8456
Vaasa, alueneuvottelukunnan puheenjohtaja Tuula Autio
tuulahelena.autio (at) gmail.com, p. 050 066 6229
Lisäksi Pohjois-Karjalan alueneuvottelukunnan toimintaa ollaan herättelemässä Joensuussa keskiviikkona, 18.4.2018 yhteisellä tapaamisella ja seminaarilla. Tilaisuuteen on hyvä nimetä yhteyshenkilö, joka
koordinoi toimintaa jatkossa.
Lisätietoja Pohjois-Karjalan projektista antaa pääsihteeri Kaarina Suhonen,
kaarina.suhonen (at) naistenvalmiusliitto.fi, p. 040 561 1655.

