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1. Liittovaltuuston kokous Lappeenrannassa 2021 

 

Liittovaltuuston kokous  valitsi liittohallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle vuosiksi 2022-2023 sekä hyväksyi 

toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2022. Seuraavalle päivälle suunniteltu  liiton perinteinen 

maanpuolustusjuhla oli peruttu pandemiatilanteen vuoksi.  

Ehdotuksia liittohallituksen jäseneksi oli tullut seitsemän. Liiton vaalivaliokunta oli käsitellyt saapuneet ehdo-

tukset ja teki yksimielisen ehdotuksen liittovaltuustolle. Ehdotus hyväksyttiin. 

 

Valituiksi tulivat kaksivuotiskaudelle 2022-23: 

Alberto Guidastri, Helsingin Sotilaspoliisikilta ry (uusi) 

Tapio Lakela, Karjalan Prikaatin Kilta ry (uudelleen) 

Arja Rantanen, Österbottens försvarsgille-Pohjanmaan maanpuolustuskilta rf (uudelleen) 

Juha Suonperä, Ilmavoimien Kiltaliitto ry (uudelleen) 

 

Liittovaltuusto hyväksyi liittohallituksen tekemän toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2022. 

MPKL ry:n ydinviesti kiteytettiin yhteisellä hyväksynnällä uuteen iskulauseeseen 

 

Yhdistää – Tukee – Vaikuttaa 

 

Maanpuolustuskiltojen liiton liittovaltuuston kokouksessa Lappeenrannassa jaettiin Maanpuolustusmitalit 

miekkojen kera kolmelle ansioituneelle kiltalaiselle. Mitalin saivat alla kuvassa olevat oikealta lukien:  

Timo Koukku (liittovaltuuston jäsen), Timo Koukkari  (Autojoukkojen Helsingin Kilta) ja Fredrik Söderlund 

(Rakuunakilta). 

Onnittelut valituille ja palkituille! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Valtiolliset kunniamerkkiehdotukset  

 

Ehdotukset vuonna 2022 annettavista valtiollisista kunniamerkeistä on toimitettava liiton toimistoon sähköpostilla 

16.1.2022 mennessä. Valtiollisten kunniamerkkien myöntämisperusteet löytyvät liiton palkitsemisohjeesta. Ohjeet saa 

pyydettäessä toimistosta: mpkltoimisto@mpkl.fi. 

 
 
 
 
 

 



3. Jäsenrekisterin jäsenmaksutiedot 
  
Jäsenrekisterin pääkäyttäjä ja liiton toimisto poistavat ensi vuoden alusta lukien jäsenrekisteristä sellaisen jä-
senen, joka ilmoittaa puhelimitse, sähköpostilla tai kirjeitse haluavansa erota killasta. Poistetusta jäsenestä 
lähetetään tiedot killan puheenjohtajalle ja sihteerille.  
Tällä hetkellä muuttuvia tietoja ei ole päivitetty heti tiedon saapuessa kiltaan ja tämä on aiheuttanut kuluvan 
vuoden aikana negatiivista palautetta jäsenrekisterin pääkäyttäjälle ja liiton toimistolle. 
 
Pyydämme kiltojen sihteereitä päivittämään muuttuvat jäsentiedot jäsenrekisteriin heti tiedon saavuttua kil-
taan. Jäsenrekisterin käytössä neuvoo liiton toimisto: mpkltoimisto@mpkl.fi ja jäsenrekisterin pääkäyttäjä An-
na Mutanen: jasenasiat@mpkl.fi tai ()09) 4056 2010 (klo 10-14). 

 
 

4. Syksyn pilottihanke—Leijona Catering rauhanajan varautumissuunnitelma 
 
Leijona Catering Oy, Naisten Valmiusliitto ry ja Maanpuolustuskoulutus (MPK) ovat käynnistäneet yhteisen 
varautumisen pilottihankkeen, jonka tavoitteena on tarjota vapaaehtoisille mielekkäitä tehtäviä ja turvata Lei-
jona Catering Oy:n henkilöstöresurssit tilanteessa jossa Puolustusvoimat kohottaisi valmiutta.  
 
Yhteistyö on osa maanpuolustusjärjestöjen ja Leijona Cateringin normaalia rauhanajan valmius- ja varautu-
missuunnittelua. Vapaaehtoisia tarvittaisiin sellaisessa tilanteessa, jossa Puolustusvoimat on käynnistänyt 
valmiuden kohottamisen ja alkaa perustamaan joukkoja.  
Mikäli vapaaehtoisia ilmoittautuu, Leijona Cateringin varuskuntaravintoloissa olisi poikkeusolojen aikana ko-
kin, ravintolatyöntekijän, aputyöntekijän, tiskaajan ja varastotyöntekijän tehtäviä kiinnostuneille. 
 
Osana hanketta pilotoidaan turvallisuuskoulutettujen vapaaehtoisten rekisteriä, jonka perustamista Naisten 
Valmiusliitto on jo vuosia edistänyt. Koulutettujen vapaaehtoisten rekisteri mahdollistaisi henkilöiden nopean 
löytämisen ja kutsumisen erilaisissa kriisitilanteissa ja poikkeusoloissa viranomaisten tueksi. Varaamisrekis-
teriä pilotoidaan yhteistyöhankkeen aikana Maanpuolustuskoulutus (MPK) henkilörekisterijärjestelmässä.  
 
Lisätietoja löytyy Naisten Valmiusliiton verkkosivuilta: https://naistenvalmiusliitto.fi/ajankohtaista 
Vapaaehtoiset voivat ilmoittautua liiton toimistolle: mpkltoimisto@mpkl.fi (HUOM. otsikolla ”Pilottihanke”) 

 
 
5. Turvallisuuspolitiikan seminaari TURPO-2022  
 
Liiton perinteinen turvallisuuspolitiikan seminaari on lauantaina 5.2.2022 Maanpuolustuskorkeakoulun luok-
karakennuksen auditoriossa Santahaminassa. 
Pandemiatilanteesta johtuen saattaa seminaariin tulla muutoksia (peruuntuminen/siirtyminen).  
Niistä ilmoitetaan liiton verkkosivuilla ja somekanavilla sekä kiltatiedotteissa koronapandemiatilanteen mu-
kaan. 
Ilmoittautumisesta ja seminaarin toteutumisesta ilmoitetaan  myöhemmin tammikuussa 2022.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. Yhdistysrekisterin päivitys yhdistyksen nimenkirjoittajien vaihtuessa  

Monessa kiltapiirissä ja killassa on syksyn aikana pidetty syyskokous ja valittu seuraavalle vuodelle uusi  
puheenjohtaja tai hallituksen jäseniä. Muistattehan tehdä ensi vuoden alussa muutosilmoituksen yhdistysre-
kisteriin, mikäli kiltapiirin tai killan nimenkirjoittajat vaihtuvat. Muistakaa myös ilmoittaa liiton toimistoon uu-
sien toimihenkilöiden nimet ja voimassa olevat yhteystiedot. 
 

7. Kuvamateriaalia verkkosivuille 

 
MPKL hakee jäsenistönsä kiltakuvien materiaaleista kuvia, joita voimme käyttää verkkosivuillamme ja liiton 

eri julkaisuissa. Kuvat vaativat kaukaa otettua kuvauskohdetta ja riittävän isoa kuvakokoa (resoluutioltaan 

tarkkoja 150-> ppi). Eri kiltatapahtumista otetaan mielellään kuvia vastaan osoitteisiin: 

mpkltoimisto@mpkl.fi ja maanpuolustaja@mpkl.fi. 

 

8. Jouluaaton kunniavartio Helsingin Hietaniemen hautausmaalla  
 
Maanpuolustuskiltojen liitto osallistuu Hietaniemen sankarihautausmaalla kunniavartioon 24.12.2021 ja liiton 

vuoro on perinteisesti klo 14.30-15.00. Tarvitsemme 8-12 henkilöä kunniavartioon.  

Tähän kunniatehtävään halukkaita pyydetään ilmoittautumaan toiminnanjohtajalle 13.12.2021 mennessä 

osoitteeseen mpkltoiminnanjohtaja@mpkl.fi 

 

Mukavaa loppuvuotta koko kiltakentälle, pysytään terveinä! 

 

Anu Varjonen  

Toimisto- ja viestintäsihteeri  

P. 040 554 8805  

mpkltoimisto@mpkl.fi  



 

Kaikkia liiton jäsentarvikkeita voit tilata myös suoraan liiton 

nettisivulta uudistuneesta Kenttäkaupasta osoitteesta: 

https://mpkl.fi/kenttakauppa/ 

                       Kiltaveitsi 38€ / kpl 

Yksiteräinen taittoveitsi, jossa on ruostumatto-
masta teräksestä valmistettu titanium-pintainen 
kahva ja terässä integroitu sahanterä. Kahvasta 
on helppo tarttua kiinni. Mukana integroitu kiin-
nityskoukku ja klipsi, joiden ansiosta tuotetta on 
helppo kantaa. Mukana lukitsin, joka pitää avoi-
men terän turvallisesti paikallaan. Pakattu Eleva-
te-lahjalaatikkoon. Eksklusiivinen muotoilu. 
Ruostumatonta terästä. Kahvassa laserkaiver-
rettuna liiton logo ja nimi. Pituus avaamattoma-
na 11,00 cm, avattuna 18,5 cm.  Terän pituus 17 
cm. Leveys suljettuna 3,00 cm. Paino 108 gram-
maa. 

Aladdin Fresco Thermavac on kaksitoi-

misella avausmekanismilla varustettu 

juomapullo, jonka upea väri ei jätä 

ketään kylmäksi. Pullo voidaan avata 

perinteisesti korkista, tai voidaan pul-

lon kaula kiertää irti. Tällöin pullon 

peseminen onnistuu helpoimmin. Juo-

mapullo voidaan pestä astianpesuko-

neessa. 

Tilavuus 0.7 l 

Kiltajuomapullo 

34,00€ / kpl 

 

 


