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LIITTEET  Nuku rauhassa -arpajaiset 2017

HUOM! Lukemalla tämän ?edo?een pysyt ajantasalla liiton tapahtumista ja tärkeistä päivämääristä.

Tiedote ilmestyy sähköisenä eikä sitä pos?teta kirjepos?na.



1. Apuraha-anomukset, mitaliehdotukset

Vuoden 2017 apuraha-anomusten on oltava liiton toimistossa 28.2. Anomuslomakkeen saa sähköpos?tse toiminnan-
johtajalta: toiminnanjohtaja@mpkl.fi
Apurahoja on tänä vuonna jaossa 25.000 euroa. Osa myönne?ävistä apurahoista tulee Maanpuolustuskiltojen sää?öl-
tä. Tilaisuuden/toiminnan/käy?ötarkoituksen on oltava maanpuolustukseen lii?yvää. 

Tänä vuonna apurahaa saavien kiltojen on tehtävä selvitys apurahan käytöstä 15.12. mennessä!  Asia ilmenee myös 
anomuslomakkeessa. 
Uu?a apurahaa ei voida myöntää, jos edellisen käytöstä ei ole anne?u selvitystä.

Myöhässä tulleita apuraha-anomuksia ei käsitellä.

Kilta-ansiomitali– ja kiltaris?ehdotusten on oltava sähköises? toimite?una liiton toimistossa 28.2. mennessä. Kilta-
ansiomitalit myöntää puolustusministeri ja myöntöpäivä on 4.6.
Kiltaris? ehdotusten on oltava liiton toimistossa sähköises? toimite?una 15.3. mennessä. Kiltaris?en myöntöpäivä
on 4.6. Molempien mitalien ehdotuslomakkeen saa pyytämällä: mpkltoimisto@mpkl.fi
Toimintalomakkeiden vuodelta 2016 viimeinen palautuspäivä on 28.2. Lomakkeen palau?aminen määräikaan
menessä on edellytys killan apuraha-anomuksen ja mitaliehdotusten käsi?elemiseksi.

2. Kokoukset

Lii?okokous on Helsingissä 22.4.2017 Kampin Sähkötalon auditoriossa. Lii?o tarjoaa lounaan samassa talossa sijaitse-
vassa ravintola Purossa. Kokouskutsu lähetetään kaksi viikkoa aikaisemmin. Lii?okokouksessa valitaan liitolle puheen-
johtaja vuosiksi 2018-2019 ja lii?ovaltuuston jäsenet erovuoroisten ?lalle, päätetään vuoden 2018 jäsenmaksuista se-
kä hyväksytään lii?ohallituksen valmistelema sääntömuutosehdotus. Puheenjohtajan/lii?ovaltuuston jäsenen ehdo-
tusten tekemiseen on käyte?ävä liiton lomake?a, jonka saa sähköpos?lla pyytämällä: mpkltoimisto@mpkl.fi  
Ehdotukset liiton puheenjohtajaksi on tehtävä 28.2. mennessä.

Lii?okokouksessa suoritetaan seuraavat palkitsemiset:

Vuoden kiltalainen 2017
Kiltapiirit ja killat voivat tehdä ehdotuksensa Maanpuolustuskiltojen liiton Vuoden Kiltalaisesta 2017. 
Ehdotuksen on oltava liiton toimistossa 28.2.2017. Lomakkeen saa sähköpos?tse toiminnanjohtajalta.
Vuoden Kilta 2017, Vuoden Kiltaleh? 2016, Vuoden Internetsivut 2017
Lii?ohallitus valitsee Vuoden Killan 2017 toimistoon määräaikaan mennessä palaute?ujen toimintalomakkeiden sekä 
toimintakertomusten perusteella.
Vuoden Kiltalehden valintaa varten pyydämme niitä kiltoja, joilla on oma leh?, lähe?ämään liiton toimistoon 6 
kpl:?a vuonna 2016 ilmestyny?ä killan lehteä. Valitkaa omasta mielestänne vuoden 2016 paras numero ja lähe?äkää 
niitä 6 kpl:?a.
Vuoden internetsivuista tekee lii?ohallitukselle ehdotuksen liiton järjestö– ja vies?ntätoimikunta.

3. 36. Pohjoismaiset Kiltapäivät Ruotsissa

Edellisessä ?edo?eessa (7/2016) oli ?etoa ensi kesän tulevista pohjoismaisista kiltapäivistä. Ilmoi?autumislomakkeen 
voi ladata liiton ne?sivuilta. Sitovat ilmoi?autumiset on tehtävä 31.3. mennessä.



4. Lippujuhlapäivän buffet 4.6.

Liiton perinteinen lippujuhlapäivän buffe?laisuus järjestetään jälleen Ritarihuoneella Helsingissä 4.6. Tilaisuus alkaa
klo 18.00 ja pää?yy 20.00. Tilaisuus on maksullinen. Tarkemmat ?edot julkaistaan liiton ne?sivuilla.

5. Toimintalomakkeet vuodelta 2016

Kiltoihin on lähete?y toimintalomake. Lomake palautetaan täyte?ynä lomakkeessa olevaan päivämäärään mennessä. 
Jos toimintalomake 2016 puu?uu, sen saa toimistosta sähköpos?tse mpkltoimisto@mpkl.fi

6. Lippujuhlapäivän paraati 4.6. Helsingissä

Tasavallan presiden? Sauli Niinistö yhdessä puolustusvoimain komentajan kenraali Jarmo Lindbergin kanssa vastaan-
o?avat puolustusvoimain valtakunnallisen lippujuhlan päivän paraa?n Helsingissä 4.6.2017.
Seurueeseen kuuluvat Helsingin kaupungin ja sotaveteraanien edustajat.
Paraa?joukkoja komentaa maavoimien esikuntapäällikkö kenraalimajuri Petri Hulkko. Kaar?n jääkärirykmen? vastaa 
paraa?n valmisteluista.
Paraa?n teemana on ”Maanpuolustus kuuluu kaikille”. Paraa?ssa juhlistetaan Isänmaamme 100-vuo?sta taivalta. Pa-
raa?katselmus tapahtuu Helsingin Senaa?ntorilla ja ohimarssi suoritetaan Mannerheimin?ellä. Kalustonäy?ely toteu-
tetaan yhdessä kesäkiertueen konser?n kanssa Kansalaistorilla.

Paraa?in osallistuu joukkoja ja kalustoa kaikista puolustushaaroista, Maanpuolustuskorkeakoulusta ja Rajavar?olaitok-
sesta seuraavas?:
- Kaar?n jääkärirykmen?
- Karjalan prikaa?
- Maanpuolustuskorkeakoulu
- Maasotakoulu
- Ilmavoimat, Ilmasotakoulu, Karjalan lennosto
- Merivoimat, Rannikkoprikaa?
- Panssariprikaa?
- Porin prikaa?
- U?n jääkärirykmen?
- Rajavar?olaitos, Raja- ja merivar?okoulu.

Puolustusvoimien ja Rajavar?olaitoksen joukkojen lisäksi paraa?in osallistuu maakuntakomppania, maanpuolustusjär-
jestöjä, rauhanturvaajia sekä Naisten valmiusliiton ja So?lasko?liiton edustajia.
So?emme veteraanit ja lotat osallistuvat juhlapäivän ?laisuuksiin kunniavieraina. Paraa?n vahvuus on noin 1276 hen-
kilöä ja 50 ajoneuvoa.

4.6. ohjelma:
08.00 Seppeleenlasku?laisuus
Merivoimien juhlallinen lipunnosto
09.00 Merivoimien ja Rajavar?olaitoksen alusesi?ely alkaa
10.00 Juhlajumalanpalvelus
10.00 Kalustonäy?ely alkaa
10.50 Lentonäytös (MAAV, ILMAV)
11.10 So?emme veteraanien kahvi?laisuus
12.00 Paraa?katselmus
13.30 Ohimarssi
15.00 Kevätkonser?
15.00 Merivoimien ja Rajavar?olaitoksen alusesi?ely pää?yy



16.00 Puolustusvoimain komentajan vastaano?o
18.00 Konser? ja kalustonäy?ely pää?yvät

Maanpuolustuskiltojen lippulinnan kokoaa Helsingin Seudun Reserviupseeripiiri ja Helsingin Reserviläispiiri yhteistoi-
minnassa Maanpuolustuskiltojen liiton kanssa. Maanpuolustusjärjestöjen lippulinnaan mahtuu 30 lippua (= killoista ja 
reserviläisyhdistyksistä), joten jos halua?e, e?ä killan lippu on mukana, niin kanna?aa ilmoi?autua nopeas?.

Pyydän kaikkia Etelä-Suomen Kiltapiirin alueen kiltoja ilmoi?amaan minulle 15.3. mennessä a) osallistuuko killan lippu 
paraa?in b) kuka on lipunkantaja.

Nina Sneitz
toimistosihteeri

mpkltoimisto@mpkl.fi
P. 044 239 4021

TAPAHTUMAKALENTERI 2017

Huhtikuu

Ma 3.4. Lii?ohallituksen kokous.

La 22.4. Lii?okokous Helsingissä, Sähkötalo, auditorio, Kamppi.

Kesäkuu

Su 4.2. Perinteinen kaikkien maanpuolustajien lippujuhlapäivän buffe?laisuus Ritarihuoneella klo 18-20



-arpajaisinfo
Arpajaisten järjestäjä: Maanpuolustuksen Tuki ry
Arpajaisten käytännön toimeenpanija: SBH-Yhtiöt Oy
Arpojen määrä: 500 000 kpl (paperisia arpoja 300 000 
kpl, tekstiviestiarpoja 100 000 kpl + nettiarpoja 50 000 
kpl + soittoarpoja 50 000 kpl)
Voittojen määrä: 92 178 kpl (n. joka viides arpa voittaa)
Myyntiaika ja -alue: 1.5.2017–31.10.2017, koko maa  
paitsi Ahvenanmaa
Arvan hinta: 6 euroa
Myyntipalkkio: 2 euroa / arpa
Arpajaisten nettiosoite: www.nukurauhassa-arpa.fi  
(julkistetaan viikolla 7)

Nuku Rauhassa -arpa – sotilasversio
Nuku Rauhassa -arpa –vauvaversio

Helppoa, tehokasta 
ja verotonta varainhankintaa



Tilaamalla Nuku Rauhassa -arpaa myyntiin järjestö saa käyttöönsä hyvän ja tehokkaan varainhankintavälineen. Kuuden 
euron hintaisesta arvasta myyjä saa suoraan itselleen 2 euroa arpaa kohden - ja vieläpä verottomasti. 
Parhaat myynnin tulokset saa, kun arpoja myy tapahtumissa ja seminaareissa sekä vaikkapa ostoskeskuksissa. Arpojen 
myyntiaika on 1.5.2017 – 31.10.2017.  Ennakkotilauksia otamme vastaan 15.2.2017 alkaen.

Tilaa arpoja myyntiin

200
arpaa

Tilaus Myynti

Yhdessä 
tekeminen!

Tuotto

400
euroa!Palkkio – 2 €

Esimerkki:

kpl

3

30

60

600

1500

4000

34000

kpl

10

25

400

500

1000

3000

11000

Peli 2

Unelmaloma Euroopassa   

Helkama Jopo -polkupyörä ja kypärä

Thermos-termospullo

Jalo Helsinki -palovaroitin

LED-taskulamppu

Monitoimi-tuubihuivi

Lehtipaketti - Apu (8 nroa)

Peli 1

Renault Clio 1,2 -henkilöauto                             

PlayStation 4 -konsoli

Iittala Taika -huopa   

Halti Streetpack Classic -reppu

Victorinox-monitoimityökalu

Fiskars-kääntösakset

Pentik-pyyhe

Peli 3

Polar-fitnessmittari

Victorinox-keittiöväline

kpl

50

36000

Voittoluettelo Päävoittoina autoja

ja unelmalomia!

Upeat ja laadukkaat voitot

Arpojen palautusoikeus: 

Palautusoikeus on 50 prosenttia sadan 
arvan ylittävästä osasta.

Esim.

200 kpl:n tilaus: Palautus max 50 kpl
300 kpl:n tilaus: Palautus max 100 kpl
600 kpl:n tilaus: Palautus max 250 kpl
800 kpl:n tilaus: Palautus max 350 kpl

Toimikaa näin:

Huom. Minimitilaus on 100 arpaa. Palautusoikeus koskee yli 200 arvan tilauksia. Maksuaikaa jopa 60 päivää. 
Tilauslomakkeessa voi määritellä, haluaako tilata Nuku Rauhassa -arvan vauva- tai sotilasversiota.

1. 2.
Tee 

tilaus

Tilauksen voit tehdä
nukurauhassa-arpa.fi

tai 0403 110 570.

Nouda
arvat

postista

Saat ilmoituksen, kun
arvat ovat noudettavissa.
Toimitusaika n. 3 päivää.

3.

Yhdessä tekemällä 
myynti sujuu helposti

 ja tehokkaasti!

Tehokas
myynti

Tilitä
arvat

4.

Esim. Kun myy 200 arpaa, saa tuottona heti itselleen 400 
euroa! Omilleen pääsee jo 135 arvan myynnillä. 

Oman osuutenne saatte 
pitää heti itsellänne.

Maksuaikaa 60 päivää.



SBH-Yhtiöt Oy
Arpajaisten käytännön toimeenpanija

0403 110 570
info@sbh-yhtiot.fi

Maanpuolustuksen Tuki ry:n jäsenjärjestöjen jäsenillä on mahdollisuus ostaa Nuku Rauhassa -arpoja erikoiseduin. Jäsen voi 
ostaa itselleen/lähipiirilleen kuusi arpaa viiden hinnalla. Nuku Rauhassa -arvasta ja sen ostomahdollisuuksista tiedotetaan 
jäsenille sähköisesti (tektiviestitse ja/tai sähköpostilla). Jäsenetua mainostetaan myös Reserviläinen -lehdessä ja muissa 
mahdollisissa julkaisuissa.

Jäsenetu:
Osta 5 arpaa, saat yhden kaupan päälle! 5 + 1

Persoonallisempi ilme

Nuku Rauhassa -arvasta on saatavilla myös personoitu arpa, johon 
voi painattaa oman viestin ja logon. 

Personoidun arvan minimitilaus on 1600 kpl (tilausmäärät nouse-
vat 800 arvan portaissa). 

Myyntipalkkio on 2 euroa arpaa kohden. 

Arpojen tilitys tapahtuu heti arpajaisten päätyttyä tai sopimuksen 
mukaan.

Personoitu arpa omalla viestillä

Huom.

Vauvan kasvojen oikean puoleisen valkoisen alueen voi täyttää 
haluamallaan tavalla, esim. kuvalla, logolla, tekstillä tai omalla 
sloganilla.

Jos kiinnostuit personoidusta arvasta, saat siitä lisätietoa:
0403 110 570 (SBH-Yhtiöt Oy)

Nuku Rauhassa -arpajaisten jäsenetu

Maanpuolustuksen Tuki ry
Asiamies Jari Anttalainen (ye-eversti evp)

0405173200
jari.anttalainen@maanpuolustuksentuki.fi

Lisätietoa Nuku Rauhassa -arpajaisista:

www.nukurauhassa-arpa.fi (julkistetaan vko 7)



Varainkeruu Nuku rauhassa -arvoilla 
 
Maanpuolustuksen Tuki ry:n jäsenjärjestöjen yhdistyksillä on nyt mahdollisuus 
kerätä varoja toimintaansa verottomasti Nuku rauhassa -arvalla. Kuuden euron 
hintaisesta arvasta yhdistys saa itselleen 2 euroa arpaa kohden. 
 
Nuku rauhassa -hankkeen oheistuotteena myydään kuuden euron hintaista arpaa, josta myyjä 
saa itselleen kaksi euroa verottomasti. Arpa on hyvä ja tehokas varainhankintaväline, jota 
tukee ympäri Suomen keväällä ja kesällä järjestettävät Nuku rauhassa -tapahtumat sekä 
tehokas viestintäkampanja verkossa, radiossa ja televisiossa. Arpaa myydään kahdella 
ulkoasulla: hankkeen tunnuskuvalla nukkuvasta vauvasta sekä kuvalla maastoharjoituksissa 
olevasta reserviläisestä. 
 
Jokainen yhdistys voi tilata haluamansa määrän arpoja osoitteesta www.nukurauhassa-arpa.fi 
(avataan vko:lla 7, ennakkotilaukset 15.2. alkaen).  Arpojen myynnin jälkeen yhdistys saa 
pitää kaksi euroa per arpa. Esim. Kun yhdistys myy 200 arpaa, tuottoa tulee heti itselle 400 
euroa. Tilauksen jälkeen yhdistyksellä on 2 kuukautta aikaa myydä arpoja ennen 
myyntitulojen tilitystä. 
 
Muut arvasta tulevat tuotot jaetaan puoliksi arvan tuotantokuluihin sekä Nuku rauhassa -
tapahtumien järjestämiseen ja mediakampanjaan. Arpojen myyntilupa on myönnetty ajalle 
1.5. - 31.10.2017.  
 
Arpa omalla logolla 
 
MPT:n jäsenjärjestöjen on myös mahdollista tilata personoitua Nuku rauhassa -arpaa, johon 
voi painattaa oman viestin ja logon. Personoidun arvan minimitilaus on 1600 kpl. Tuotto 
arvoista on sama kuin perusarvoissa. 
 
Lisäksi jäsenjärjestöjen jäsenillä on suunniteltu sähköposti- tai tekstiviestikampanjaa, joka 
tarjoaa mahdollisuuden ostaa Nuku Rauhassa -arpoja kuusi viiden hinnalla. Osto tapahtuu 
viestissä olevan linkin kautta. 
 
Arpakampanjan toteuttaa yleishyödyllisten yhteisöjen varainhankintaan erikoistunut SBH-
Yhtiöt Oy, joka on tunnettu mm. Lumilyhty-arpajaisista sekä Bingoon.fi-pelipalvelusta. 
 
 
Lisätietoja: 
www.nukurauhassa-arpa.fi  
SBH-Yhtiöt Oy, 0403 110 570 tai info@sbh-yhtiot.fi, www.sbh-yhtiot.fi 
MPT:n asiamies Jari Anttalainen, 0405173200 tai jari.anttalainen@maanpuolustuksentuki.fi 
www.nukurauhassa.fi 

http://www.nukurauhassa-arpa.fi/
mailto:info@sbh-yhtiot.fi
http://www.nukurauhassa.fi/

