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Tavoitetila
– Voimavaramme on painotettu ydintoimintaan,
laadukkaaseen koulutukseen, jota arvioidaan
vuosittain.
– Koulutuksestamme 2/3 on vapaaehtoista
sotilaallista ja sotilaallisia valmiuksia palvelevaa
sekä 1/3 kaikille avointa varautumis- ja turvallisuuskoulutusta. Koulutuksen kehittämisessä
otetaan huomioon myös ruotsinkielinen väestö.

Tehtävä

Arvot

MPK on julkisoikeudellinen yhdistys, joka toimii
valtakunnallisena vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen yhteistyöjärjestönä ja jolla on
vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta annetun
lain mukaisia tehtäviä.

Isänmaallisuus
MPK:n toiminnan tavoite on itsenäisen ja turvallisen Suomen hyvinvoinnin ylläpitäminen ja
kehittäminen. Lisäämme toiminnallamme kansalaisten turvallisuustietoisuutta ja -valmiuksia sekä
ylläpidämme ja edistämme maanpuolustustahtoa.

Tavoite
MPK on tunnettu, arvostettu ja kiinnostava
kokonaisturvallisuuden kouluttaja, jonka koulutus on sotilaallisesti painottunutta. MPK tarjoaa
myös varautumisen ja turvallisuuden koulutusta
sekä kansalaisille että viranomaisille.

Vapaaehtoisuus
Vapaaehtoiset, pääosin jäsenjärjestöistä tulevat kouluttajat ovat MPK:n tärkein voimavara.
Kiinnitämme erityistä huomiota heidän innostamiseensa ja jaksamiseensa. Varmistamme, että
kouluttajilla ja muilla vapaaehtoisilla toimijoilla on
hyvät valmiudet suoriutua tehtävistään.
Osaaminen
MPK tarjoaa laadukasta ja nousujohteista koulutusta. Kouluttajamme ovat ammattitaitoisia sekä
osaavia ja saavat aikaan hyvän koulutustuloksen.
Mittaamme tuloksia säännöllisesti. MPK:n koulutustavoitteet on sidottu valtiojohdon asettamiin
yhteiskunnan turvallisuustavoitteisiin.

– Tuotamme vuosittain puolustusministeriön ja
pääesikunnan kanssa sovitut koulutusvuorokaudet. Vapaaehtoiskouluttajiemme työpanos
vastaa sovittuja koulutusmääriä.
– Taloutemme on tasapainoinen sekä muut
toiminnan ja kehittämisen edellyttämät resurssit
riittävät.
– Poikkeusolojen tehtävämme on määritetty ja
tarvittavat suunnitelmat on laadittu.
– Viestintämme lisää toimintamme tunnettuutta.
Se on aktiivista ja sisällöltään kiinnostavaa.
Tuloksiamme arvioidaan säännöllisesti.
– Yhteistyömme jäsenjärjestöjen kanssa on
jatkuvaa toiminnan kaikilla tasoilla.
– Olemme puolustusvoimien strateginen kumppani.
– Olemme toimintaamme ohjaavan ja valvovan
puolustusministeriön luotettava kumppani.
– Toimimme kiinteässä yhteistyössä keskeisten
varautumis- ja turvallisuusalan järjestöjen
kanssa.
– Kehitämme yhteistyötä Viron ja pohjoismaiden
kodinturvajoukkojen kanssa.

Sotilaallinen ja sotilaallisia
valmiuksia palveleva koulutus

Varautumis- ja turvallisuuskoulutus
(VARTU)

– Tukee merkittävästi puolustusvoimien joukkojen kouluttamista ja suorituskyvyn
ylläpitoa sekä valmiuksia tukea muita viranomaisia.

– Tukee koulutuksen, viestinnän ja valistuksen keinoin kansalaisten varautumista
erilaisiin turvallisuusuhkiin.

– Antaa mahdollisuuden sotilaalliseen ja sotilaallisia valmiuksia palvelevaan
koulutukseen sijoitetulle ja sijoituskelpoiselle reserville.

– Lisää yleistä valmiutta ja toimintakykyä yhteiskunnan häiriötilanteissa tukien
aktiivisesti yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen tukemisen (YETT) strategian
toteuttamista.

– Antaa asepalvelusta käymättömille naisille mahdollisuuksia osallistua sotilaalliseen
koulutukseen siten, että heidät voidaan sijoittaa poikkeusolojen tehtäviin.
– Antaa mahdollisuuden reserviläisten nousujohteiseen kouluttautumiseen.

– Antaa mahdollisuuden naisten laajalle osallistumiselle vapaaehtoisen
maanpuolustustoimintaan.

– Kohottaa maanpuolustustahtoa.

Organisaatio

MPK:n piirit ovat 1.1.2011 alkaen

MPK:n organisaatiotasot ovat vuosikokous, hallitus,
keskustoimisto, seitsemän maanpuolustuspiiriä sekä
ilmapuolustuspiiri ja meripuolustuspiiri. Koko organisaation
johtamisjärjestelmä ja osaamistaso ovat hyviä.

1. Etelä-Suomen maanpuolustuspiiri
		 (Helsinki ja Uusimaa)
2. Lounais-Suomen maanpuolustuspiiri
		 (Varsinais-Suomi ja Satakunta)

7.

MPK on läsnä ja toimii kaikissa maakunnissa.

3. Hämeen maanpuolustuspiiri
		 (Kanta-Häme, Päijät-Häme ja Pirkanmaa)

Operatiivista toimintaa johtaa toiminnanjohtaja
apunaan keskustoimisto ja yhdeksän piiripäällikköä.
Maakunnissa toimintaa johtavat koulutus- ja tukiyksiköiden
(KOTU-yksiköiden) päälliköt.

4. Kaakkois-Suomen maanpuolustuspiiri
		 (Kymenlaakso, Etelä-Savo ja Etelä-Karjala)
5.

MPK:lla on 2000 vapaaehtoista kouluttajaa, joista
suurin osa on tehnyt sitoumuksen KOTU-yksiköihin.
Kouluttajien vuosittain tekemä vapaaehtoistyö vastaa
80 henkilötyövuotta.

6.

2.

4.

3.
1.

5. Länsi-Suomen maanpuolustuspiiri
		 (Pohjanmaa, Etelä-Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa ja Keski-Suomi)
6. Savo-Karjalan maanpuolustuspiiri
		 (Pohjois-Savo ja Pohjois-Karjala)
7. Pohjois-Suomen maanpuolustuspiiri
		 (Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu ja Lappi)
– Ilmapuolustuspiiri
– Meripuolustuspiiri

