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LIITTEET Pohjoismaisten Kiltapäivien (2017) johtajatapaaminen 18.-20.10. Halmstadissa
Porilaisten marssi -kirja



1. Turvallisuuspolitiikan seminaari TURPO2017

Maanpuolustuskiltojen liiton 41. turvallisuuspolitiikan seminaari järjestetään perinteisesti Santahaminassa Maan-
puolustuskorkeakoulun (MpKK) luokkarakennuksen auditoriossa lauantaina 4.2.2017 kloo 09.00-16.00. Semi-
naariohjelma on suunnitteilla ja siitä tulee yhtä mielenkiintoinen ja ajankohtainen kuin aikaisemmatkin seminaa-
rit. Tarkka ohjelma julkaistaan heti kun luennoitsijat ovat varmistaneet saapumisensa.
Ilmoittautumisia otetaan vastaan joulukuun 15. päivän jälkeen sähköpostitse osoitteessa mpkltoimisto@mpkl.fi
Hinta on sama kuin Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen kurssipäivällä (22 €) sisältäen tervetulokahvin ja lou-
naan.

2. Koulutusmäärärahojen käyttö v. 2017. Anomukset vuodelle 2018

Liitto ja Maanpuolustuskoulutusyhdistys (MPK) ovat sopineet seuraavasta menettelystä koulutusmäärähojen käy-
tössä v. 2017:
1. Maanpuolustuksen Tuki ry (MPT) maksaa koulutusmäärärahan (8.500 €) Maanpuolustuskoulutusyhdistykselle .
2. Maanpuolustuskoulutusyhdistys siirtää määrärahan liitolle.
3. Liitto maksaa killoille viime keväänä hyväksyttyjen anomusten perusteella kurssikohtaisia kuluja sen mukaan
mitä killoille on myönnetty koulutusmäärärahaa. Myönnetty koulutusmääräraha maksetaan killalle sen jälkeen,
kun kilta on ilmoittanut, että kurssi on pidetty. Killan on toimitettava kurssista aiheutuneiden kulujen tositekopiot
liiton toimistoon joko postitse tai  mieluummin skannattuna sähköpostitse.

Vuoden 2018 koulutusta koskevat anomukset

Vuoden 2018 koulutustilaisuuksiin haettavien koulutusmääräraha-anomusten on oltava liiton toimistossa helmi-
kuun 29. päivään (2017) mennessä! Koulutusmäärärahaa on käytössä 8.500 € ja se jaetaan anomusten perus-
teella.
HUOM: Anomukseen on laitettava kurssin numero mikäli se on tiedossa. Tarkistakaa myös, että laitatte oikean tili-
numeron anomukseen (IBAN-muodossa).

3. Pohjoismaiset Kiltapäivät Ruotsissa

36. Pohjoismaiset Kiltapäivät järjestetään Ruotsin Halmstadissa (Luftvärnsregementet Lv6) 15.-18.6.2017.
Halmstad sijaitsee Ruotsin lounaisrannikolla noin 150 km Göteborgista etelään. Tämän tiedotteen liitteenä on
erillinen liite tulevista kiltapäivistä.

4. Liittokokouksesssa 2017 valitaan liitolle puheenjohtaja vuosiksi 2018-19

Kiltapiirien ja kiltojen on syytä ryhtyä miettimään sopivia ehdokkaita ensi huhtikuussa pidettävään liittokokouk-
seen. Ehdokkaalla on oltava laaja-alainen kokemus ja näkemys koko maanpuolustuskentästä ja ennen kaikkea
kiltatoiminnasta. Ehdokkaalla on myös oltava näkemys siitä, miten liiton toimintaa ja kiltatoimintaa yleensä on ke-
hitettävä, miten yhteistyötä kehitetään muiden maanpuolustusjärjestöjen kanssa ja kuinka liittoa ja sen toimintaa
tehdään tunnetuksi kansalaisten keskuudessa. Ehdotukset liiton puheenjohtajaksi tehdään liiton lomakkeelle,
jonka saa pyydettäessä sähköpostise toiminnanjohtajalta.
Ehdotuksia liittohallituksen puheenjohtajaksi otetaan vastaan heti ja ne lähetetään liiton toiminnanjohtajalle
osoitteeseen toiminnanjohtaja@mpkl.fi 28.2.2017 mennessä.

5. Toimintalomakkeet vuodelta 2016

Kiltoihin lähetään tammikuun 2017 aikana. Lomake palautetaan täytettynä lomakkeessa olevaan päivämäärään
mennessä (28.2.2017). Toimintalomakkeen saa tarvittaessa toiminnanjohtajalta sähköpostitse. Muistattehan, et-
tä liitossa on joitakin vuosia sitten tehty päätös, että toimintalomakkeen palauttaminen määräaikaan mennessä
on ehtona killan apuraha-anomusten ja palkitsemisehdotusten käsittelemiseksi.



6. Maanpuolustusjärjestöjen toimitalon auditorion käyttö

Maanpuolustusjärjestöjen toimitalon auditorio sijaitsee Töölöntorinkadun puolella (sisäänkäynti rav Sognon vierei-
nen ovi, 1. krs) ja se on myös kiltojen käytössä. Auditorioon mahtuu n. 35 henkilöä ja siellä on mahdollisuus keit-
tää kahvia. Auditorio varataan numerosta (09) 4056 2010.

HUOM: Auditorion avaimet on noudettava virka-aikana (klo 16 mennessä) Maanpuolustusyhtiöstä 4. kerroksesta.
Avaimet palautetaan auditorion eteiskäytävässä olevaan postilaatikkoon.

7. Jouluaaton kunniavartio Hietaniemen sankarihaudoilla ja marsalkka Mannerheimin haudalla

Maanpuolustuskiltojen liiton vuoro on perinteisesti klo 14.30-15.00. Tarvitsemme 10-12 henkilöä kunniavartioon.
Tähän kunniatehtävään halukkaat voivat ilmoittautua toiminnanjohtajalle jo nyt.

Henry Siikander
toiminnanjohtaja

toiminnanjohtaja@mpkl.fi
p. 040 554 8862

TAPAHTUMAKALENTERI 2016

Marraskuu 2016

18.-20.11.
Maanpuolustusjärjestöjen yhteinen kokous- ja juhlaviikonloppu Lappeenrannassa 18.-20.11.

Lii ohallitus kokoontuu Lappeenrannassa hotelli Lappeessa klo 18.00.

Lappeenrannan kaupungin vastaano o kutsuvieraille klo 20.00.

Lii ovaltuusto kokoontuu lauantaina 19.11. klo 13.30 Lappeenrannassa Rakuunamäellä.

Maanpuolustusjärjestöjen valtakunnallinen maanpuolustusjuhla sunnuntaina 20.11. Juhlapuheen pitää puo-
lustusvoimain komentaja kenraali Jarmo Lindberg. Maanpuolustusjuhlaan ovat tervetulleita kaikki kiltalaiset
perheineen.

Joulukuu 2016

16.12.
Lii ohallitus kokoontuu vuoden viimeiseen kokoukseensa.

24.12.
Jouluaaton kunniavar o Hietaniemen sankarihaudoilla. Liiton vuoro on perinteises  klo 14.30-15.00. Tarvit-
semme 10-12 vapaaehtoista kunniavar oon.



36. Pohjoismaiset Kiltapäivät Halmstadissa 15.-18.6.2017

Liiton johto kävi lokakuussa Ruotsin Halmstadissa pohjoismaisessa johtajatapaamisessa. Ensi kesänä on Ruotsin
vuoro järjestää pohjoismaiset kiltapäivät. Johtajatapaamisessa käytiin läpi ensi kesän kiltapäivien ohjelma ja tu-
tustuttiin vierailukohteisiin. Osallistumismaksu kiltapäiville tulee olemaan 3.000 Skr eli tämän hetken kurssin mu-
kaan 308,91 €.

Tietojemme mukaan Vaasasta on lähdössä 63 hengen linja-auto, joka ajaa Turkuun ja sieltä laivalla yli ja Tukhol-
masta Halmstadiin, joten Turusta pääsee linja-auton kyytiin.
Yhteyshenkilönä on Per-Elof Boström p. 040 708 8030, sähköposti:  per-elof.bostrom@hotmail.com

Liitto järjestää yhteiskuljetuksen keskiviikkona 14.6. lentäen Helsingistä suoraan Göteborgiin, josta ruotsalaiset
noutavat meidät. Bussikuljetus Göteborgista Halmstadiin ja takaisin saattaa aiheuttaa muutaman kympin lisäkus-
tannuksen.
Kiltapäivien ohjelma alkaa heti aamulla torstaina 15.6. Suoralento Göteborgiin kestää noin 1h 20min ja on nopein
ja kivuttomin tapa päästä perille. Omalla autolla on myös mahdollista lähteä kiltapäiville. Kiltapäivien virallinen
ohjelma julkaistaan heti kun saamme sen Ruotsista.

Ohessa kuvasatoa muutamista vierailukohteista tulevilla kiltapäivillä.

Ängelholmin ilmailumuseo Halmstadissa



Puolustusvoimien Teknillinen koulu



Itselle tai lahjaksi

Porilaisten Marssi-kirja kertoo Porin prikaatin perinnejoukkojen historiasta
alkaen vuodesta 1581 päätyen nykyiseen Porin prikaatiin, joka toimii
arvostettuna kotimaan puolustajien ja kansainvälisen joukon kouluttajana.

Eversti, sotatieteiden tohtori Markku Iskaniuksen kirjoittama teos on
ammattitaidolla tehty. Kirjassa on runsas kuvitus, joka täydentää
lukuelämystä. Porin prikaatissa tai sen edeltävissä joukko-osastoissa
palvelleet kiinnostuvat varmasti sisällöstä. Kirja sopii mainiosti myös niille,
jotka yleensäkin ovat kiinnostuneet historiateoksista.

Porin prikaatin kilta ry on osallistunut kirjan kustannusten kattamiseen. Nyt on
mahdollisuus ostaa kirja edulliseen hintaan 35 €/kpl. Postin kautta toimitettuna
hintaan lisätään postituskustannukset.

Tilaukset Seppo Yli-Nissilä, puh. 040 543 8455. tai nettisivujemme kautta:
www.porinprikaatinkilta.fi ja kohdassa Toiminta/Tuotteet olevan
tilauslomakkeen avulla.


