TIEDOTE 2/2020

VARSINAIS-SUOMEN
MAANPUOLUSTUSYHDISTYS
Ajankohtaista asiaa Varsinais-Suomen maanpuolustusyhdistyksen toiminnasta!

PUHEENJOHTAJALTA
Korona muuttaa tapoja ja toiminnan muotoja. Mikä on uusi normaali jatkossa?
Arvoisat Varsinais-Suomen maanpuolustusyhdistyksen jäsenet!
Kuluva vuosi 2020 on ollut varsin poikkeuksellinen, eikä vain omassa yhdistystoiminnassamme,
vaan koko maailmassa. Keväällä tätä tiedotetta kirjoittaessa sivusin varautumista, mahdollista pandemiaa ja eri uhkakuvia, mitä me voimme joutua tulevaisuudessa kohtaamaan. Kirjoittaessa tekstiä
en kyllä rehellisesti sanottuna olisi uskonut, että korona leviää tällä tavalla ympäri maailmaa ja aiheuttaisi pitkäksi ajaksi myös suomeen poikkeukselliset olot, mikä pakottaa meidät toimimaan monissakin asioissa aivan uudella tavalla.
Maaliskuun alun (12.3.2020) jälkeen ei ole ollut perinteistä normaalia. Koronatilanne paheni suomessa, mutta tehdyillä toimenpiteillä saatiin leviäminen kuriin ja hallintaan. Sairaanhoito pystyi vastaamaan haastavaan tilanteeseen ja meillä potilaille oli riittävästi tehohoito- sekä sairaalapaikkoja.
Vanhuksista huolehdittiin ja pyrittiin kaikin tavoin estämään koronan leviäminen hoitokoteihin. Itse
ainakin arvostan sitä, että meillä jokainen ihmishenki on tärkeä ja riskiryhmään kuuluvien sairastumisesta oli todellinen huoli. He ovat kuitenkin niitä henkilöitä, jotka ovat aikansa työllä yhteiskuntaa rakentaneet ja mahdollistaneet nykyisen elintasomme.
Eläminen rajoitteiden ja erilaisen totutun arjen keskellä ei ole ollut kaikille helppoa. Koulujen siirtyminen etäopetukseen oli sinänsä jo yksi mullistus niin opettajille, kuin oppilaillekin sekä heidän vanhemmilleen. Yht´äkkiä lapset olivatkin päivän kotona, tarvitsivat ruoan, etäopetusvälineet ja ohjausta
uuteen arkeen totuttelemisessa. Monet yritykset joutuivat YT-neuvottelujen eteen, osa siirsi työntekijät etätöihin kotiin ja sosiaaliset kontaktit ajettiin minimiin. Ennen niin kiireinen arki muuttuikin osalla
ulkoiluun puistoissa, kotona ruoan valmistukseen ja aikaa olikin enemmän omalle perheelle ja itselleen. Toisilla kävi myös päinvastoin ja vähäinenkin vapaa-aika meni etäkokousten- ja töiden tekemiseen. Tiedämme jokainen, että tämäkään ei sovi kaikille ja vastapainona oli myös perheväkivallan ja
poliisilla kotikäyntien lisääntyminen. Samalla taloudelliset vaikeudet, työttömyys ja turhautuminen
pääsivät joidenkin kohdalla ottamaan elämästä otteen. Kaikki edellä mainittu on juuri sitä, mitä kriisitilanne tuo tullessaan ja siihen me olemme nyt totuttautuneet.
Kriisin keskellä on kuitenkin aina jotain hyvääkin. Verkko-opetus kehittyi hetkessä, kokoukset siirtyivät Teamsiin ja ylipäätään tietotekniikassa moni asia otti valtavia askeleita eteenpäin ihan tavallisessa arjessa ja arjen välineitä käytettäessä. Yhteiskunnallisesti uskon, että monissa sektoreissa on
opittu valtavasti ja jatkossa olemme vielä valmiimpia toimimaan tällaisia kriisejä vastaan.
Tuskin enää tämän jälkeen palaamme siihen, miten toimimme ennen koronaa. Päin vastoin, etätyö
voi olla uusi normaali monelle, kokouksia pystytään hoitamaan etänä ja kotoa käsin, koulutusta järjestämään verkon kautta eri oppimisalustoja käyttäen ja toivottavasti myös jokaisen kansalaisen oma
varautuminen on parantunut tämän myötä.
Miten me sitten jatkamme tästä eteenpäin yhdistyksenä ja toteutamme suunniteltua toimintaa. Tässä
korona tilanteessa ei ole mahdollisuutta järjestää vierailuja eri yrityksiin ja hallituksen kanssa totesimme, että useita eri viranomaisia myös edustaessamme, ei ole myöskään tilanteen mukaista järjestää retkiä tai kokoontumisia fyysisesti tämän vuoden puolella.
Me olemme ottaneet myös niin sanotusti digilaukan ja järjestämmekin syksyn aikana Teamsin kautta
esitelmiä/webinaareja kerran kuukaudessa, jotka ovat maksuttomia tapahtumia yhdistyksen jäsenille. Toivottavasti niistä on teille hyötyä ja iloa tähän syksyyn! Pitäkää itsenne terveintä, huolehditaan läheisistä ja autetaan apua tarvitsevia.
Turvallista syksyä 2020 toivottaen
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Minna Nenonen
Puheenjohtaja

Syyskokouskutsu
kokouspaikka: Heikkilän Sotilaskoti, Rykmentintie 15, 20810 Turku
Kokousaika: Tiistaina 20.10.2020 klo 18.00
Kokouskahvit tarjolla klo 17.30 alkaen. Ennen kokousta on YLE:n toimittaja Joona Haaralan esi-

telmä.
Halutessaan osallistuja voi osallistua kokoukseen myös TEAMS etäyhteyden kautta.
Noudatamme viranomaisen suosituksia sisätiloissa kokoontuessa ja kokoukseen osallistujille jaetaan kasvomaskit paikalle saapuessa sekä käsidesiä.
Ilmoittautumiset sihteerille pirjo.tuominen@avi.fi
Ilmoita osallistutko Teams yhteydellä vai paikan päällä. Ilmoittautumisen yhteydessä paikan päälle
tulija ilmoita myös ruoka-allergiat.

Asialista:
Yhdistyksen sääntöjen 7 §:n mukaan syyskokouksessa käsitellään:
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. vahvistetaan seuraavan vuoden toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio
sekä jäsenmaksun suuruus,
6. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet,
7. valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja,
8. muut asiat.

Kokousaineisto julkaistaan yhdistyksen kotisivuilla 6.10.2020.
Teams kokoukseen tarvitaan sähköpostiosoitteesi. Ilmoittautumiset 19.10.2020 mennessä
sihteeri Pirjo Tuomiselle, pirjo.tuominen@avi.fi
Tervetuloa!
Hallitus
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AJANKOHTAISTA TIETOA - PALSTA
Covid-19-pandemia – mitä on tapahtunut ja mitä tapahtuu?
Covid-19-virus (SARS-CoV-2) on koronaviruksiin kuuluva SARS:n sukulaisvirus. Koronaviruksia on
monia, ja niitä on todettu jo kauan lapsilla lievien hengitystieinfektioiden aiheuttajana. Covid-19 aiheuttaa kuitenkin poikkeuksellisen laajan kirjon erilaisia oireita lievästä hengitystieinfektiosta tehohoitoon johtavaan keuhkokuumeeseen ja kuolemaan asti. Virus näyttää voivan aiheuttaa myös ruuansulatuselimistön, hermoston ja aistielimien toimintahäiriöitä. Virus on vaarallinen erityisesti perussairauksia poteville sekä ikäihmisille.
Virus todettiin poikkeavien tehohoitoa vaativien keuhkokuumetapausten yhteydessä Kiinan Wuhanissa joulukuussa 2019. Sen jälkeen virus levisi matkustuksen myötä ensin Aasian muihin maihin ja
myös Eurooppaan. Suomessa ensimmäinen tapaus todettiin kiinalaisella matkailijalla Lapissa tammikuun lopulla 2020. Sen jälkeen epidemian ensimmäinen aalto runteli Eurooppaa kaikissa maissa.
Pahiten sen seurauksista kärsi Italia ja Espanja maalis-huhtikuun vaihteessa. Siellä nähtiin sairaaloiden ja teho-osastojen olleen äärimmilleen kuormittuneita ja tautiin kuolleiden määrät olivat suuria.
Suomessa epidemia oli pahimmillaan huhtikuussa 2020. Keväällä 2020 Suomessa joutui sairaalahoitoon yli 800 henkilöä ja tehohoitoon yli 220 potilasta. Sairaaloiden kantokyky pysyi kuitenkin suhteellisen hyvänä.
Suomessa varautuminen poikkeuksellisiin oloihin oli huomioitu jo sikainfluenssapandemian aikana v.
2019. Silloin oli jo käytössä huoltovarmuusvarastot eräille tärkeille terveydenhuollon laitteille ja lääkkeille. Myöhemmin säädetiin poikkeuslainsäädäntö, jonka turvin kyettiin keväällä 2020 säätämään
kiireellisesti huoltovarmuudesta, matkustuksesta ja henkilöihin koskevista rajoituksista. Nämä seikat
ovat ratkaisevasti vaikuttaneet Suomen kykyyn selviytyä historiallisen suuresta ja globaalista tartuntatautiepidemiasta. Aluksi kuitenkin pulaa oli suojaimista sekä laboratoriotarvikkeista.
Pandemia jatkuu edelleen. Globaalisti päivittäisten uusien tapausten määrät ovat kasvaneet koko
ajan keväästä lähtien eikä loppua näy. Ilmaantuvuudessa on suuria maakohtaisia eroja. Euroopassa
kärsitään jo voimakkaasta toisesta aallosta, ja Suomessakin tartunnat ovat kesän jälkeen uudessa
kasvussa merkkinä toisesta aallosta. Tapauksia on Suomessa nyt yhteensä 9484 (25.9.2020). Kuolemantapauksia on kirjattu pandemian alusta 343. Suomessa huoltovarmuus on kevättä paremmalla
tolalla. Sairaaloilla on myös jo valmiina suunnitelmat kuormituksen lisääntymistä varten. Torjuntatoimien ohjaaminen on jalkautettu nyt alueille sairaanhoitopiirien vetovastuulle, koska epidemiatilanne
on niin erilainen eri osissa maata. Tartuntatautilakia on pikaisesti tarkoitus uudistaa siten, että kunnat voivat antaa velvoittavia määräyksiä ilman poikkeustilalainsäädäntöäkin.
Pandemian odotetaan jatkuvan kevääseen saakka. Pandemian kestoon vaikuttaa kuitenkin oleellisesti rokotteen saaminen. Ilman tehokasta rokotetta on vaikeaa ajatella pandemian aaltojen loppuvan. Toistaiseksi on epäselvää, aiheuttaako sairastettu tauti väestössä ns. laumasuojan. Siksi on
tärkeää estää taudin leviäminen väestössä tehokkaalla tartunnan jäljityksellä, tartunnan saaneiden
eristämisellä sekä ihmisten sosiaalisella etäännyttämisellä. Lisänä voidaan käyttää suunenäsuojusta
esim. ruuhkatilanteissa. Kriittisen tärkeää nyt on kansalaisen oma vastuullinen käyttäytyminen. Kaikessa kansalaisiin kohdistuvassa viestinnässä tätä pitäisi korostaa.
Esa Rintala, ylilääkäri,
tartuntataudeista vastaava lääkäri
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri
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YHTEENVETO YHDISTYKSEN JÄSENKYSELYSTÄ
Yhdistys teetti keväällä jäsenistölleen kyselyn, jotta tiedetään jatkossa suunnitella ohjelmaa ja tapahtumia jäsenistön toiveiden mukaan. Haluamme kiittää
kaikkia teitä, jotka vastasitte kyselyyn. Saimme erinomaisia ideoita ja vinkkejä
vierailulle sekä koulutuksiin ja yhdistyksen toiminnan kehittämiseen. Tässä
koosteena teille kyselyn tuloksia. Anonymiteetin suojaamisen vuoksi, emme
julkaise koko kyselyä kaikkine suorine vastauksineen vaan olemme tehneet tähän koosteen.
Kyselyyn vastasi kaikkiaan 136 henkilöä eli n. 27% jäsenistöstä.
1. Kyselyyn vastanneista yhdistyksen jäsenenä on ollut
0-5 vuotta
13%
5-10 vuotta
24%
10-15 vuotta 13%
Yli 15 vuotta 51%
2. Ikähaarukka vastanneiden välillä oli 34 vuodesta yli 65 vuotta.
3. Suosituimmat vierailukohteet
- Sotilaskohteet
- YTS kohteisiin
- terveydenhuollon kohteet
- viestintäkohteet
- Yritykset
- Viranomaiset
- Liikelaitokset
- Eri kunnat
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4. Puolet vastaajista oli kiinnostuneita yhdistyksen kanssa tehtävistä ulkomaanmatkoista ja toinen puoli ei. Kiinnostaviksi maiksi koettiin (vastauksia oli useita):
-Pohjoismaat
-Keski-Euroopan maat
-Normandia
-Baltian maat
-Venäjä

-Karjala, taistelupaikat
-Ahvenanmaa
- Myös muita yksittäisiä maita oli mainittu näiden lisäksi
5. Halukkaita luennoitsijoita tai kokousten alustajia löytyi seuraavasti:
16% vastanneista ilmoitti halukkuutensa ja aiheen. Näitä halukkuuksia
kartoitetaan ja
tullaan käyttämään tulevaisuudessa kokouksissa sekä webinaareissa.
Aiheita oli yhtä monta kuin oli vastaajaa ja kaikki aiheet sopivat erinomaisesti yhdistyksen toimintaan.
6. Mitä toimintaa yhdistyksen toivotaan järjestävän jäsenilleen?
Tässä on koottuna ne toiveet, mitkä nousivat useasti esiin vastauksissa.
Tämän lisäksi oli muitakin erinomaisia vastauksia, joita huomioidaan toimintaa suunniteltaessa.
- Seminaareja
- Huippuasiantuntijoiden luennot webinaareina
- Ammunnat
- Yhteisiä tapahtumia esim. naapuriyhdistyksen kanssa
- Yhteistä rennompaakin toimintaa (esim. risteilyt tai illanvietot, joissa
olisi mukana
myös ajankohtainen luento).
- MPK kurssitarjontaa myös VSMPY jäsenille
7. Terveiset hallitukselle
Hallitus kiittää kaikista palautteista ja pyrkii niiden perusteella kehittämään digitaalisuutta sekä järjestämään toivottua toimintaa.
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Tänä vuonna on jouduttu peruuttamaan lähes kaikki suunnitellut tapahtumat.
Raasin ampuma päivä 12.9.2020 sentään pystyttiin toteuttamaan.

YHDISTYKSESSÄ TAPAHTUU LOPPUVUONNA 2020…

10.11.

Webinaari, Teamsilla, valmiuspäällikkö Kari Leino Varsinais-Suomen pelastuslaitos

YHDISTYKSEN TAPAHTUMIA 2021

Hallitus päätti 24.8.2020 pidetyssä kokouksessaan, että Korona-tilanne on nyt sellaisessa vaiheessa, että vuoden 2021 toimintaa ei kannata nyt suunnitella. Seurataan tautitilanteen kehittymistä ja palataan tapahtuminen järjestämisiin, kun niitä on turvallista
järjestää.
Varsinasi-Suomen Maanpuolustusyhdisty ry täyttää 50- vuotta 2022. Juhlavuoden valmistelut täytyy aloittaa 2021.
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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.
Laserkristalliset kynttilänjalat sopivat mm. arvokkaasti Itsenäisyyspäivän kynttilöille.
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 2020

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
kuisma.eero1@gmail.com
040 585 661

Antti Aine
professori
antain@utu.fi
040576 1117

Jan Söderholm
jansoderholm1@gmail.com

050-641 64

Anneli Pahta
kunnanjohtaja
anneli.pahta@kimitoon.fi
050 518 0600

Pirjo Rajakangas
projektikoordinaattori
pirjo.rajakangas@sskky.fi
044 594 3184

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

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.
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Hyvää Syksyä
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