Kuva: Wiurilan kartanon museosta

VARSINAIS-SUOMEN
MAANPUOLUSTUSYHDISTYS
TIEDOTE 1/2022
Ajankohtaista asiaa Varsinais-Suomen maanpuolustusyhdistyksen toiminnasta!

Varsinais-Suomen Maanpuolustusyhdistys tukee
ukrainalaisia taistelussa itsenäisyyden puolesta
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KEVÄTKOKOUSKUTSU
Aika:

Keskiviikko 30.3.2022 klo 18.00.

Paikka:

- Ravintola Vellamo, Veistämönaukio 1-3, Turku
- TEAMS- etäyhteydellä
Ennen kokousta Juha Pyykösen 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.
Ravintola Vellamoon tulijoiden tulee ilmoittaa osallistumisestaan sähköpostiin pirjo.tuominen@avi.fi
viimeistään 25.3.2022. Ilmoitathan myös ruoka-aine allergiasi.
Tervetuloa!
Hallitus

2

VUONNA 2021 TAPAHTUNUTTA
Vuoden 2021 kevätkokous pidettiin 16.3.2021 Suvituulitalon Friskalan kokoustilassa, Suvilinnantie 2 Hirvensalossa.
- 17.2.2021 pidettiin webinaari, jossa kuultiin Markku Heinosen esitelmä Kantti
kesti kotirintamalla.
- 22.4.2021 järjestettiin webinaari, jossa kuultiin Antti Paajasen pitämä savusaunaesitelmä.
- 30.9.2021 pidetyssä webinaarissa kuultiin Joni Lindemanin luento Afganistanista.
- 28.10.2021 yhdistys teki maakuntamatkan Saloon. Reissulla kävimme tutustumassa Marine Alutechiin, lounastimme Salon seudun ammattioppilaitoksessa ja
lopuksi tutustuimme vielä Wiurilan kartanoon.
- syyskokous pidettiin Ravintola Vellamossa, Veistämönaukio 1-3, Turku. Kokousesitelmän piti aluehallintoviraston ylijohtaja Leena Räsänen.
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YHDISTYKSEN TAPAHTUMIA 2022
Maaliskuu

Kevätkokous, keskiviikkona 30.3.2022, Ravintola Vellamo, Veistämönaukio 1-3, Turku, mahdollisuus osallistua
myös Teams-yhteydellä. Kokousesitelmän ennen kokouksen alkua pitää Juha Pyykönen

huhtikuu

26.4 kello 18.00 Teams-luento, Joni Honkala, aiheesta
Johdatus sota-aluksen oikeudelliseen asemaan Suomen
rannikolla.

toukokuu

Ampumapäivä, (vielä vahvistamaton)

kesäkuu

Varsinais-Suomen Maanpuolustusyhdistyksen 50-vuotisjuhlat lauantaina 19.6 Turun Linnan kuninkaan salissa
kello 17.00 – 21.00. Kaikille jäsenille tulossa kutsu juhlaan
ilmoittautumisohjeineen.

syyskuu

Maakuntamatka. Kohteena Laitila – Uusikaupunki. Maakuntamatkan ajankohta on perjantai 2.9.2022

lokakuu

Syyskokous, keskiviikkona 19.10.2022, paikka avoin

lokakuu

Turpo-seminaari

marraskuu

Vierailu. Alustavasti suunniteltu hätäkeskusvierailua, jos
onnistuu.

Varsinais-Suomen Maanpuolustusyhdistys ry
50 vuotta
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VARSINAIS-SUOMEN MAANPUOLUSTUSYHDISTYKSEN MAAKUNTAMATKA SALOON
Maakuntamatka Saloon - historiaa ja nykyaikaa
Varsinais-Suomen maanpuolustusyhdistyksen perinteisiin on kuulunut toteuttaa vuosittain
maakuntamatkan johonkin alueen kuntaan. Vuonna 2021 matkan kohteena oli 29.10. Salo.
Mukaan tuli pikkubussillinen yhdistyksen jäseniä. Koronatilanteen vuoksi matkaa jouduttiin
siirtämään pari kertaa – kolmannella kerralla vihdoin onnistuimme.
Suurin osa maakuntamatkalle lähtijöistä kokoontui aamulla Heikkilän kasarmin hiekkakentälle. Tunnelma tulevasta päivästä oli odottava, olihan tätä matkaa jo odotettukin. Bussin
täytti iloinen puheensorina, kun kuljettaja starttasi kohti Saloa. Matkan varrelta poimittiin lisää tulijoita ja pikkubussi oli täynnä retkelle osallistujia, kun saavuttiin perille.
Ensimmäisenä tutustumiskohteena oli Teijolla, meren äärellä sijaitseva, vetovoimainen Marine Alutrech Oy Ab. Meidät otettiin vastaan erittäin lämpimästi. Saimme kattavan tietopaketin yrityksen toiminnasta. Aluksi tuotantopäällikkö Jukka Mehtonen esitteli yrityksen toimintaa ja tulevaisuuden näkymiä, tutustumiskäynnin päätteeksi pääsimme näkemään konkreettisesti tuotantotilat. Oli mielenkiintoista tutustua yrityksen monipuoliseen osaamiseen ja kansainvälisiin markkinoihin mm. viranomaisveneiden suunnittelussa, valmistuksessa ja huollossa.
Korona aika on vaikuttanut myös Marine Alutechin toimintaan. Heillä jo pitkälle kehitettyjä
kärkihankkeita on jouduttu siirtämään vuodelle 2023 ja sen sijaan nyt on keskitytty tekemään huolto- ja korjaustöitä. Sitten taas, kun uusia veneitä päästään valmistamaan ovat ympäristöystävällisyys, sähköistyminen ja automaatio tärkeitä asioita.
Teijolta siirryimme ruokailemaan Salon seudun ammattiopiston opiskelijaravintola Poukamaan. Tarjolla oli erittäin maukas kolmen ruokalajin lounas. Opiskelijat harjoittelevat todellisia ravintola-alan työtehtäviä ravintola Poukamassa. Mekin saimme ammattitaidolla valmistetun lounaan ja palvelu kaiken kaikkiaan oli mitä asiakasystävällisintä. Lounaan päätteeksi
opiskelija kertoi ravintola-alan koulutuksesta. Näki, että oppilaat olivat huolellisesti suunnitelleet ja valmistelleet meidän ruokailuhetkemme. Pöydille oli nätisti sommiteltu kukkia ja kynttilöitä tunnelman luojiksi ja kaunis kattaus antoi tähän vielä viimeisen silauksen.
Kolmantena kohteena, timanttina päivän päätteeksi, vierailtiin kulttuurillisesti merkittävässä
Wiurilan kartanossa. Wiurilan pitkään ja kiinnostavaan historiaan pääsimme tutustumaan
kartanon koti- ja hevosvaunumuseossa, joka sijaitsee C. L. Engelin suunnittelemassa talouskeskuksessa. Oppaanamme toimineen kartanon omistajan Anne-Marie Aminoffin kertomusten kautta siirryimme hetkeksi historiaan. Esillä oli Armfelt-suvulla käytössä ollutta esineistöä ja aikakauden menopelejä 1700-luvulta lähtien, mm. pukuja, asusteita, huonekaluja,
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leluja, työvälineitä kuvia ja tietoja kartanossa asuneista henkilöistä. Hevosvaunumuseossa
näimme kartanonväen ajopelejä. Vaikuttava kokemus!
Paluumatkalla Turkuun autossa istui tyytyväisiä matkaan osallistujia ja auton täytti iloinen
puheen sorina. Päivä oli ollut mukava.
Iso kiitos matkanjärjestäjälle Pirjo Rajakankaalle.

Teksti: Pirjo Rajakangas ja Pirjo Tuominen
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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 Jussi Rapelilta, jussi.rapeli@tys.fii.
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YHDISTYKSEN HALLITUS 2022

puheenjohtaja
turvallisuupäällikkö
Jussi Rapeli
jussi.rapeli@tyks.fi

varapuheenjohtaja
professori
Antti Aine
antain@utu.fi
40576 1117

050 539 4281

Hallituksen jäsenet

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

Jussi Perkkola
erityisopettaja

Carita Maisila
kunnanjohtaja

Anneli Pahta
sosiaali- ja terveysjohtaja

carita.maisila@marttila.fi

apahta@hotmail.com
050 518 0600

Jan Söderholm

jussi.perkkola@lailanet.fi

jansoderholm1@gmail.com

044-591 8776

050-641 64

Antti Paajanen
rahastonhoitaja
antti.paajanen2@hotmail.com
040 563 2213

Pirjo Rajakangas

pirjo.rajakagas100@gmail.com
044-594 3184

Pirjo Tuominen
sihteeri
pirjo.tuominen@avi.fi
029 501 8063
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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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