VARSINAIS-SUOMEN
MAANPUOLUSTUSYHDISTYS
TIEDOTE 1/2021
Ajankohtaista asiaa Varsinais-Suomen maanpuolustusyhdistyksen toiminnasta!

PUHEENJOHTAJALTA
Valoa tunnelin päässä
Viimeisen vuoden aikana jokaisen meidän elämämme on ollut erilaista ja uusien tapojen opettelemista korona pandemian keskellä. Maskin käytöstä on tullut uusi normaali, käsiä pestään entistä paremmin ja huolehditaan siitä, että emme yski toisia päin tai suoraan käsiin, vaan mieluummin esimerkiksi paidan hihaan. Perusasioita kaikille, jotka opetetaan sivistyneessä yhteiskunnassa jo päiväkodissa lapsille. Kuitenkin influenssat ja muut vastaavat taudit leviävät joka vuosi kausiluonteisina ihmisten keskuudessa ja nyt myös korona. Ehkä tästä yhtenä oppina olisikin tuo hygieniasta huolehtiminen jokapäiväisessä arjessa entistä paremmin ja muiden huomioon ottaminen, jos itse on oireinen
ja flunssainen. Eli silloinkin on syytä välttää turhia kontakteja.
Juuri kontaktien rajoittaminen on monelle aiheuttanut haasteita viimeisen vuoden aikana. Omaisia ei
ole päässyt katsomaan normaalisti sairaaloihin tai hoitokoteihin, monet ilo- ja surutapahtumat on
viety läpi rajoitusten mukaan vain pienissä piireissä. Paljon tapahtumia on peruttu ja siirretty tulevaan. Kaikki nämä toimenpiteet on tehty meidän suomalaisten hyväksi ja jokaisen ihmisen hyvinvoinnin ja terveyden turvaamiseksi. Se on mielestäni myös kunnioitusta ihmisiä ja koko kansaa kohtaan, jotta kuolemantapaukset jäisivät mahdollisimman vähäisiksi, eikä virus ryöpsähdä käsistämme
ja tilanne pysyy viranomaisten hallinnassa.
Suomessa voimme luottaa viranomaisiin ja asiantuntijoiden tekemiin päätöksiin. Kukaan viranomainenkaan ei ole tässä tilanteessa helpossa paikassa ja mitä pidemmälle mennään rajoitetussa ympäristössä, sitä enemmän myös ihmisissä alkaa näkyä ”taistelu” väsymys koronarajoitteiden keskellä.
Tässä kohdassa vaaditaan sisua ja yhteen hiileen puhaltamista joka suunasta. Siksi käännän itsekin
keskustelun enemmän positiiviseen suuntaan kuin asian ja tilanteen ikävään pohdintaan. Valoa on
tunnelin päässä aina näkyvissä.
Tätä valoa tuo myös pitenevät päivät ja luminen talvimaisema sekä pakkaset, mitä täällä etelässä
emme ole muutamaan vuoteen nähneet. Sen lisäksi me pyrimme järjestämään omalta osaltamme
teille mukavia luentoja ja tapahtumia tilanteen sallimissa puitteissa. Näin olisi tarjolla joka kuukausi
jotakin ja voisimme ainakin pitää toimintaa tätä kautta yllä.
Tiedotteessa on kerrottu helmikuun lopun mukavasta luennosta, kevätkokouksen asioista sekä huhtikuun ampumapäivästä. Koronatilanne on tällä hetkellä vielä erittäin vakava ja nähtäväksi jää pystymmekö järjestämään vielä toukokuussa lähiseudun retkeä, mutta katsotaan, miten tilanne kehittyy
kevään aikana. Tapahtumat toteutetaan vain, jos se on turvallista ja järkevää. Muutoin toimimme
verkon välityksellä etäyhteyksin ilman lähikontakteja.
Nyt on myös mukava liikkua ulkona luonnossa ja harrastaa talvilajeja, kun se on kerrankin mahdollista. Nautitaan näistä upeista talvikeleistä ja kerätään aurinkoisista päivistä lisää energiaa taistelua
koronaa vastaan. Toivotan jokaiselle jäsenellemme jaksamista arkeen ja ennen kaikkea kekseliäisyyttä toimintatapoihin sekä työhön. Tällä tarkoitan sitä, että positiivisella asenteella voimme vaikuttaa paljon synkkään koronatilanteeseen ja niihin ihmisiin, joita tämä tilanne koittelee kovasti työn
puolesta tai henkilökohtaisesti.
Onnistuminen on asenne. Se on avoimuutta uusille ideoille, halukkuutta kuunnella, innokkuutta oppia, halua kasvaa ja joustavuutta muuttua.
— BJ Gallagher
Turvallista vuotta 2021 toivottaen
Minna Nenonen
Puheenjohtaja

1

KEVÄTKOKOUSKUTSU
Aika:

Tiistai 16.3.2021 klo 18.00.

Paikka:

- Suvituulitalon Friskala kokoustila, Suvilinnantie 2,Hirvensalo
- TEAMS- etäyhteydellä
Ennen kokousta kokousesitelmä.

Asialista:
1. kokouksen avaus,
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi
(2) ääntenlaskijaa.
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys,
5. esitetään edellisen vuoden tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto,
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille,
7. muut asiat.
Kokoukseen on mahdollista osallistua kokoontumisrajoitusten puitteissa tällä hetkellä 6 henkilöä paikan päällä. Suosittelemme kuitenkin jäseniä osallistumaan kokoukseen Teams- etäyhteydellä.
Teams- etäyhteydellä osallistuvien tulee ilmoittaa sähköpostiosoitteensa, jolla haluaa olla kokouksessa mukana, viimeistään 15.3.2021 mennessä. Paikan päälle tulijoiden tulee ilmoittaa osallistumisestaan viimeistään 15.3.2021. Linkki kokoukseen lähetetään 16.3.2021 kello 12.00 jälkeen. Ilmoittautumiset sekä paikanpäälle tulijat, että Teamsillä osallistuvat sihteeri Pirjo Tuomiselle, pirjo.tuominen@avi.fi tai 029 501 8063.
Ohjeet etäkokoukseen osallistuville kokouskäytänteistä ja mahdollisista tavoista äänestää, lähetetään samassa yhteydessä kokouslinkin kanssa.
Tervetuloa!
Hallitus

2

VUONNA 2020 TAPAHTUNUTTA
Vuoden 2020 kevätkokous pidettiin 3.3.2020 Kauppakorkeakoulun Lähi-Tapiola salissa. Kokousesitelmän piti Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen puheenjohtaja Mika
Hannula aiheesta MPK ja lakimuutokset sekä sen vaikutukset vapaaehtoisessa maanpuolustuksessa.

Poikkeuksellisen vuoden takia, yhdistys ei pystynyt toteuttamaan kaikkia suunnittelemiaan tapahtumia. Suunnitelluista tapahtumista pystyttiin toteuttamaan ainoastaan syyskuussa Raasissa pidetty ammuntapäivä. Päivä olikin erittäin suosittu ja tulijoita olisi ollut enemmän kuin mukaan voitiin ottaa. Vierailut korvattiin
kahdella webinaariluennolla. Toisen luennon piti Varsinais-Suomen pelastuslaitokselta valmiuspäällikkö Kari Leino aiheesta pelastuslaitoksen varautuminen ja
toisen MPK:n piiripäällikkö Petri Kosonen aiheesta Katsaus Afganistanin sodan
lähihistoriaan, nykytilaan ja pohdintaa tulevaisuudesta.
Syyskokous järjestettiin siten, että osa osallistujista oli paikan päällä Hirvensalon
Haarlassa sijaitsevassa Suvituulessa ja osa oli kokouksessa mukana Teamsetäyhteydellä. Esitelmän kokouksen alussa piti vastaava tuottaja Joonas Haarala.

YHDISTYKSEN TAPAHTUMIA 2021
18.02.2021 Webinaari, Teams-etäyhteydellä. Esitelmöitsijä Markku Heinonen, Kantti kesti kotirintamalla. Ilmoittautumiset 16.02.2021 kello 16.00 mennessä pirjo.tuominen@avi.fi
16.3.2021

Kevätkokous, Suvituulitalon Friskala kokous-tila, Suvilinnantie 2, Hirvensalo, sekä
Teams-etäyhteydellä.
Ennen kokousta esitelmä
Ilmoittautumiset 15.3.2021 mennessä Pirjo Tuominen, pirjo.tuominen@avi.fi

17.4.2021

Ampumapäivä Raasissa. Osallistuja maksaa itse osallistumisensa. Puheenjohtaja lähettää ohjeet osallistumisesta ilmoittautuneille.

21.5.2021

Koronatilanteen salliessa, Maakuntamatka Saloon, historiaa ja nykyaikaa. Vierailukohteet; Marine Alutech ja Wiurilan kartano. Tarkempi matkaohjelma tässä tiedotteessa.
Ilmoittautumiset 7.5.2021 mennessä Pirjo Tuominen, pirjo.tuominen@avi.fi

Syyskuujoulukuu Webinaareja. Vierailuiden tilanne katsotaan myöhemmin, kun on tiedossa, onko
vierailut mahdollisia.
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Maakuntamatka Saloon, historiaa ja nykyaikaa
(Matka toteutetaan, mikäli koronatilanne silloin sen sallii)
Perjantai 21.5.2021
Klo 8.30

Lähtö linja-autolla, Heikkilän kasarmin portin viereinen parkkipaikka, Rykmentintie 15.
Pysähdykset: Paimion Nesteen ramppi, Halikon keskusta, Vaskiontie.

Klo 10.00

Marine Alutech Oy Ab
Yritys on erikoistunut viranomaisveneiden suunnitteluun, valmistukseen sekä huoltamiseen, ja on alallaan Pohjois-Euroopan johtava toimija.

Klo 12.30

Ruokailu, Salon seudun koulutuskuntayhtymä, ravintola Poukama

Klo 13.45

Wiurilan kartano, hevosvaunu- ja kotimuseo, oppaana toimii kartanon omistaja AnneMarie Aminoff

n. klo 15.00 Lähtö Turkuun

Matkan hinta: 30 €, sis. kuljetuksen, ruokailun ja museot.
Ilmoittautuminen ja mahdollinen erityisruokavalio pe 7.5. mennessä: Pirjo Tuominen,
pirjo.tuominen@avi.fi
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AMPUMAPÄIVÄ RAASISSA 17.4.2021
Yhdistys järjesti vuonna 2020 syyskuussa ensimmäisen kerran ampumapäivän
Raasin ampumaradalla yhteistyössä Lounais-Suomen maanpuolustuspiirin
kanssa. Kurssi oli suosittu ja jäsenkyselyssä näitä toivottiin lisää.
Vallitsevasta koronatilanteesta johtuen kokoontumisrajoitus on tiedotetta lähettäessä 10 henkilöä Varsinais-Suomessa. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.
Lauantaina 17.4.2021
Raasin ampumarata (Pöytyä)
Klo:10.00 – 15.00 välisenä aikana
Kurssille ilmoittaudutaan Lounais-Suomen maanpuolustuspiirin kurssikalenterin kautta www.mpk.fi/lounais-suomi/VSMPY ampumapäivä.
Ilmoittautuminen www.mpk.fi sivujen kautta omilla käyttäjätunnuksilla.
Mikäli sinulla ei ole mahdollisuutta luoda itsellesi käyttäjätunnusta, voit ilmoittautua tapahtumaan puheenjohtajalle minna.nenonen@mpk.fi.
Ilmoittautumisen yhteydessä tarvitaan seuraavat tiedot:
Nimi, osoite, puhelin, sähköposti, syntymäaika.
Osallistumismaksu 30 euroa sisältää aseen turvallisen käytön ja koulutuksen,
patruunat, sekä vakuutuksen.
Ota mukaasi sään mukainen varustus, omat eväät ja vettä.
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KRISTALLINEN KYNTTILÄNJALKA
YHDISTYKSEN LOGOLLA
Yhdistyksemme jäsenillä on mahdollisuus hankkia upea Muurlan laserkristallinen kynttilänjalka, joka
on pakattu yksittäin kauniiseen silkkivuorattuun laatikkoon.
Tuotteen sisälle on laserkaiverrettu yhdistyksemme logo.
.
Tuotteen hinta: 1 kpl 35 euroa ja 2 kpl 60 euroa (+ postituskulut)
Tilaukset sähköpostilla puheenjohtaja Minna Nenonen, minna.nenonen@mpk.fi.
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YHDISTYKSEN HALLITUS 2021

puheenjohtaja
valmiuspäällikkö Minna Nenonen
minna.nenonen@mpk.fi
050 539 4281

varapuheenjohtaja
Jussi Rapeli
turvallisuuspäällikkö
jussi.rapeli@tyks.fi
050 409 2130

Hallituksen jäsenet

Juha Pyykönen
prikaatikenraali (evp)
juha.pyykonen@secan.fi
0400 918 191

Eero Kuisma
sosiaalineuvos
kuisma.eero1@gmail.com

040 5855 661

Antti Aine
professori
antain@utu.fi
040576 1117

Anneli Pahta
sosiaali- ja terveysjohtaja

Jan Söderholm

Pirjo Rajakangas

jansoderholm1@gmail.com

050-641 64

apahta@hotmail.com
050 518 0600

pirjo.rajakangas100@gmail.com
044 594 3184

Pirjo Tuominen
sihteeri
pirjo.tuominen@avi.fi
029 501 8063
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Antti Paajanen
rahastonhoitaja
antti.paajanen2@hotmail.com
040 563 2213

OVATKO YHTEYSTIETOSI
AJANTASALLA?
Yhdistyksemme tiedotteet lähtevät pääsääntöisesti sähköpostitse. Ilmoittamalla meille voimassa olevan sähköpostiositteellasi varmistat tiedotteiden ja ilmoitusten perille tulon.
Osoitteenmuutokset ja muut jäsentietojen muutokset pyydetään ilmoittamaan sihteeri Pirjo Tuomiselle, pirjo.tuominen@avi.fi, 029 501 8063.

JÄSENEKSI YHDISTYKSEEMME?
Tunnetko alueellisen tai valtakunnallisen maanpuolustuskurssin suorittaneen henkilön, mutta joka ei
vielä ole yhdistyksemme jäsen? Jos alueellinen kurssi on suoritettu muualla Suomessa, ei yhdistyksemme jäsenyys ole esteenä esim. kutsulle jatkokurssille. Otapa asia puheeksi, ja pyydä jättämään
jäsenhakemus osoitteessa: www.vsmpy.com.

Hyvää kevättä!
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