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PUHEENJOHTAJALTA 
 

Miltä tulevaisuus näyttää ja mihin meidän on syytä varautua? 
 
Uusi vuosi ja samalla uusi vuosikymmen vaihtui lumettomana ja keskivertoa lämpimämmässä 
säässä. Vesisateita, plussakelejä ja tuulta on riittänyt enemmän, kuin moni meistä olisi uskonut vielä 
syksyllä. Ovatko ilmastonmuutoksen vaikutukset jo näin näkyviä ja tulevatko suomessakin talvet ole-
maan jatkossakin tämän kaltaisia, vai vieläkö pääsemme etelässäkin hiihtämään ja luistelemaan ul-
kojäillä? Ilmastokysymys on noussutkin yhdeksi maailmanlaajuiseksi ongelmaksi, jota koitetaan puo-
lin ja toisin ratkaista joko hyvällä tai pahalla, propagandalla, politiikalla ja/tai eri mielenilmauksilla.  
Onneksi joukkoon mahtuu myös paljon tietoa ja faktaa, tutkimustuloksia sekä pitkän aikajakson seu-
rantaa kehityksen suhteen. 
 
Ilmastonmuutoksen lisäksi voimme miettiä, miten pitäisi toimia, kun koronaviruksen kaltaiset ongel-
mat alkavat leviämään maailmalla. Suomessa on onneksi terveydenhuolto huippuluokkaa ja varautu-
minen tällaisiin asioihin on korkealla tasolla. Pohjoisen ensimmäisten tapausten osalta näimme hie-
nosti, miten verkosto toimii ja tietoa saadaan nopeasti niistä henkilöistä, jotka ovat voineet altistua 
virukselle ja pyritään minimoimaan taudin leviäminen. Suomessa voimme olla tämän asian suhteen 
turvallisin mielin, mutta mitä, jos maailmalla vastaavia tauteja ja viruksia alkaa tulla lisää. Miten 
voimme niihin varautua etukäteen ja ennaltaehkäistä tällaisten syntyä?  
 
Ilmastonmuutoksen ja mahdollisen tautiepidemian lisäksi yhtenä uhkana on pakolaisvirta Euroop-
paan, ja tätä kautta myös suomeen mahdollisesti tulevat maahanmuuttajien suuret määrät. Aihee-
seen liittyy monia kysymyksiä niin taloudellisesti, kuin yhteiskunnallisestikin ja osalle ajatus tuo tur-
vattomuuden tunnetta. Mikä tähän voisi olla ratkaisu? Ehkä ensimmäisenä mieleen tulee se, että 
lähtöpaikassa pitäisi saada asiat kuntoon, jotta kenenkään ei tarvitsisi lähteä omasta maastaan, 
mutta tämä taitaa olla helpommin sanottu, kuin tehty. Näin ollen myös vastaanottavissa maissa on 
pakostikin pohdittava parhainta tapaa asian hallitsemiseksi ja sopeuttamiseksi.  
 
Kuka mietti näitä lukiessaan, että kuinka monta identiteettivarkautta tehtiin tällä välillä tai miten 
monta tietomurtoa verkossa pystyttiin muutamassa minuutissa tekemään ja vahingoittamaan esimer-
kiksi viranomaisen tai yhteiskunnassa tärkeän muun toimijan toimintaa? Itse asiassa verkossa ta-
pahtuvat vahingot ovat tämän päivän yksi suurin uhka, mihin meidän pitäisi osata myös varautua. 
Sosiaalinen media pursuaa ihmisten henkilökohtaisia tietoja, kuvia, paikkatietoja missä me olemme 
liikkuneet ja jopa googlen tallentamat puheet saattavat olla tallella omassa kännykässä. 
Olemmeko me tunnistaneet tämän ongelman riittävän hyvin yhteiskunta- sekä henkilökohtaisella ta-
solla? Mitä meistä jokainen voisi tehdä oman tietoturvansa ja sen suojaamisen parantamiseksi? 
 
Internetin ihmeelliseen maailmaan ja valtavaan tiedon määrään liittyy myös väärän informaation ja-
kamista ja levittämistä, kiusaamista ja väkivaltaa. Siellä, missä meidän tämän päivän nuoret viettävät 
paljon aikaansa voi olla monelle aikuiselle vielä täysin vieras kulttuuri, eikä ymmärrys riitä kaikkiin 
niihin vaikutuksiin, mitä tässä ympäristössä tapahtuu. Sosiaalisen median välityksellä tapahtuu pal-
jon kiusaamista nuorten keskuudessa, huumeiden ja eri ajattelutapojen levittämistä sekä monia 
muita asioista. Olisiko vanhemman sukupolven vielä tarve saada tähän lisää tietoisuutta, jotta pys-
tymme auttamaan niitä tarvitsevia hädän keskellä? 
 
Esimerkkejä asioista, joihin pitäisi osata varautua, riittää maailmanlaajuisesta aina henkilökohtaiseen 
tasoon asti. Jokainen meistä voi miettiä, mikä itselle on tärkeää ja miten kukin meistä missäkin tilan-
teessa toimisi. Ennen kaikkea mielestäni on tärkeää tietää, miten meidän yhteiskuntamme, viran-
omaiset ja pääosa kansalaisista missäkin tilanteessa toimisi.  
 
Monia varautumiseen liittyviä asioita harjoitellaan eri harjoituksissa, mahdollisia riskejä kartoitetaan 
etukäteen ja niistä tehdään analyysejä. Yritämme löytää yhteiskunnan ja viranomaistoiminnan heik-
koja kohtia, jotta niitä voidaan kehittää aina paremmaksi. Jokainen päivä kehittää asioita eteenpäin 
ja maailmasta yritetään tehdä parempaa.  
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Arvoisat maanpuolustusyhdistyksen jäsenet! 
 
Olemme jokainen omalta osaltamme tekemässä työtä yhteiskunnassa, mikä edistää turvallisempaa 
huomista tai ylläpitää olemassa olevaa infraa, tuottaa yhteiskuntaan sen tarvitsemia palveluja ja pää-
töksentekoa.  
 
Meillä yhtenä tärkeänä tehtävänä yhdistyksessä on ylläpitää valtakunnallisella tai alueellisella maan-
puolustuskurssilla hankittuja taitoja ja kehittää tietämystä. Tulemmekin teettämään teille jäsenky-
selyn alkukevään aikana, missä mielellämme kuulisimme, minkälaisista asioista te olisitte kiinnostu-
neita kuulemaan lisää luentojen merkeissä, minkälaisissa paikoissa toivoisitte meidän vierailevan ja 
mitä muita toimintaa kehittäviä ajatuksia teillä tulee mieleen. Kysely lähetetään sähköisenä niille jä-
senille, joiden sähköpostiosoite on tiedossa ja heille, jotka sähköpostia eivät käytä, kysely menee 
palautuskuoren kera postilaatikkoon. Toivottavasti mahdollisimman monella olisi aikaa ja halua vas-
tata kyselyyn ja pystymme tätä kautta paremmin palvelemaan teitä toiminnallamme. 
 
Tänä vuonna meillä on vierailut Marina Alutechiin ja Wiurilan kartanoon, joten maakuntamatka koh-
distuu keväällä toukokuussa Salon suuntaan. Syksyn vierailu marraskuussa syyskokouksen jälkeen 
on Turkuun hätäkeskukseen ja pelastuslaitokselle. 
Kokoukset pidetään Turussa keväällä kauppakorkeakoulun tiloissa, missä kokouksen aluksi MPK:n 
uusi puheenjohtaja Mika Hannula kertoo uudesta laista vapaaehtoisessa maanpuolustuksessa ja 
sen vaikutuksista MPK:n sekä vapaaehtoisen kentän toiminnassa. 
Syksyn kokous on jälleen yhden vuoden tauon jälkeen laivakokous yhden päivän piknik teemalla 
merellisissä tunnelmissa. 
Ulkomaanmatkana on Normandia, jota on ahkerasti järjestänyt edeltävä puheenjohtajamme Vesa 
Rantala. Ohjelma ja matka-aika on myöhempänä tässä tiedotteessa. Matkan lisäksi toimintapäiväksi 
valittiin ampumapäivä ja nyt on mahdollisuus päästä syksyllä kokeilemaan MPK:n uusia kiväärejä 
Raasin radalle. 
 
Toivotamme teidät lämpimästi tervetulleeksi mukaan tapahtumiin ja vielä toivottavasti runsain jou-
koin. 
 
Syksyllä lähetetään perinteisesti syystiedote syyskokouksen kutsun kera, mutta sitä ennen nautitaan 
alkaneesta vuodesta, kevään ja kesän tapahtumista sekä kuunnellaan kenttää jäsenkyselyn avulla. 
 
Turvallista vuotta 2020 toivottaen 
 
Minna Nenonen 
Puheenjohtaja 
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KEVÄTKOKOUSKUTSU 
 

Aika: Tiistai 3.3.2020 klo 18.00. Kahvitarjoilu klo 17.30 alkaen. 

Paikka: Turun kauppakorkeakoulu, Rehtorinpellonkatu 3, Turku. 

Lähitapiola-Sali (ls16).  

 

Ennen kokousta kahvitarjoilu klo 17.30 alkaen, ja klo 18.00 Maanpuolustuskoulutusyh-

distyksen puheenjohtaja Mika Hannula pitää esitelmän aiheesta MPK ja lakimuutokset 

sekä sen vaikutukset vapaaehtoisessa maanpuolustuksessa. 

 

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 halli-

tukselle ja muille tilivelvollisille, 
7. muut asiat. 

 

Kokousaineisto on nähtävillä yhdistyksen kotisivuilla, www.vsmpy.com, viikon 8 aikana. 

Kahvitarjoilun vuoksi osallistumisesta tulee ilmoittaa viimeistään 26.2.2020 mennessä sihteeri Pirjo 

Tuomiselle, pirjo.tuominen@avi.fi tai 029 501 8063. 

Tervetuloa! 

Hallitus 
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VUONNA 2019 TAPAHTUNUTTA 
− Vuoden 2019 kevätkokous pidettiin 5.3.2019 Liedon kunnantalolla. Kokousesitelmä oli 

informaatiovaikuttamisesta.   
 

 

− 24.5.2019 yhdistys vieraili Rannikkolaivastossa.  
 

 

− 5.10.2019 yhdistys oli yhtenä järjestäjänä Maanpuolustusseminaarissa, joka pidettiin  

Heikkilän kasarmin audioriossa. 

− 22.10.2019 pidettiin yhdistyksen syyskokous Naantalin kaupungintalolla. 
Kokousesitelmän piti johtaja, professori Veli-Pekka Nurmi.  

 

− 15.11.2019 Vierailtiin Finavian Turun lentokentällä, FinnHEMS:in ja Vartiolentolaivueen 
Turun tukikohdissa.  
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YHDISTYKSEN TAPAHTUMIA 2020 
 

3.3.2020 Kevätkokous Turun kauppakorkeakoulu, Lähitapiola-sali.  
Esitelmän pitää MPK puheenjohtaja Mika Hannula aiheesta MPK ja laki vapaaehtoi-
sesta maanpuolustuksesta sekä sen vaikutukset toiminnassa. 
Ilmoittautumiset 26.2.2020 mennessä Pirjo Tuominen, pirjo.tuominen@avi.fi  

 
 
15.5.2020 Maakuntamatka Saloon, historiaa ja nykyaikaa. Vierailukohteet; Marine Alutech ja Wiu-

rilan kartano. Tarkempi matkaohjelma tässä tiedotteessa. 
 
Ilmoittautumiset 4.5.2020 mennessä Pirjo Tuominen, pirjo.tuominen@avi.fi  
 

 
12.9.2020    Ampumapäivä yhteistyössä Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen kanssa Raasissa.  
 ilmoittautumiset 12.08.2020 mennessä, minna.nenonen@mpk.fi. 
 
24.10.2020 Syyskokous Piknik risteily 
  
 
8.-11.10.20 Ulkomaanmatka Normandiaan. 

 
 

Marraskuu Vierailu Turun hätäkeskukseen ja pelastuslaitokselle. 
  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:minna.nenonen@mpk.fi
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Maakuntamatka Saloon, historiaa ja nykyaikaa 

Perjantai 15.5.2020 

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 huoltami-

seen, ja on alallaan Pohjois-Euroopan johtava toimija. 

 

 

 

 

Klo 12.30 Ruokailu, Salon seudun koulutuskuntayhtymä 

Klo 13.45 Wiurilan kartano, hevosvaunu- ja kotimuseo, oppaana toimii kartanon omistaja Anne-

Marie Aminoff  

Klo n. 15.00 Paluu kohti Turkua 

 

 

 

 

Matkan hinta: 30 €, sis. kuljetuksen, ruokailun ja museot. 

Ilmoittautuminen ma 4.5. mennessä: Pirjo Tuominen, pirjo.tuominen@avi.fi  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.wiurilankartano.fi/
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AMPUMAPÄIVÄ RAASISSA 

 

Ampumapäivän tarkoituksena on, että yhdistyksen jäsenet pääsevät ampumaan MPK:n kivääreillä 

Pöytyän Raasin ampumaradalle Perustason ammuntaa. 

Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen kurssina toteutettava ampumapäivä on noin puolen päivän kes-

toinen kurssi ja kurssille mahtuu mukaan 30 ensimmäiseksi ilmoittautunutta. 

Kurssi on avoin kaikille VSMPY jäsenille (yli 18 vuotiaat). 

 

PÄIVÄN OHJELMA: 

12.9.2020 Lauantai 

9.30 Saapuminen ja ilmoittautuminen  

10.00 Kurssin avaus ja varomääräysoppitunti 

10.00 Aseen käsittely ja ammunnan harjoittelu 

12.00 Kohdistuslaukaukset ja perustason ammunnat 

14.00 Aseiden huolto 

14.30 Kurssin palautekysely  

15.00 Todistusten jako ja kurssin päättäminen 

Kurssilla tarjotaan lounas ja päätöskahvit. 

 

VARUSTUS: 

Sään mukainen ulkoiluvarustus (lämmintä mukaan ja tarvittaessa sadevarustusta) 

Omaa syötävää tarpeen mukaan ja vesipullo  

 

Ilmoittautumiset kurssille: 

www.mpk.fi/lounais-suomi - VSMPY ampumapäivä (löytyy kurssikalenterista) Henkilöt, jotka ovat kir-

jautuneet MPK:n järjestelmään ja luoneet itselleen profiilin. 

 

Vaihtoehtoisesti voit myös ilmoittautua minna.nenonen@mpk.fi  

Ilmoittautumiset 12.8.2020 mennessä 

 

Ampumapäivän kustannus sisältäen opetuksen, ammunnan johtamisen ja järjestelyt, aseet ja pat-

ruunat sekä tarjoilut 30 euroa/henkilö. Maksu laskutetaan erillisellä kurssimaksulla sähköpostitse. 

http://www.mpk.fi/lounais-suomi
mailto:minna.nenonen@mpk.fi
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NORMANDIAN MATKA 

LENNOT / FINNAIR 

 

to 8.10. LÄHTÖPÄIVÄ 

Turku-Helsinki klo 6.00-6.35 

Helsinki-Pariisi klo 7.35-9.40  

Opas ja bussi vastassa 

Ajetaan vajaan 2h ajomatkan päässä sijaitsevaan Chartres’iin kaupungiin, jossa upea katedraali. 

Katedraalin jälkeen lounas keskustassa 

Sitten ajetaan Chartresta Saint Maloon, jossa sinne tullessa bussilla esittelykierros 

Majoittuminen Hotel Oceania Saint Malo **** 

https://www.oceaniahotels.com/fr/hotel/hotel-oceania-saint-malo  

Yhteinen illallinen hotellin vieressä olevassa ravintolassa  

 

09.10. PERJANTAI 

Tutustutaan Saint-Malon muurien sisällä olevaan vanhaan osaan kävellen. 

Jos on toriaamu, niin vieraillaan värikkäällä torialueella. 

Halutessa  maistellaan ostereita viinin kera 

Saint Malo’sta ajetaan bussilla n. tunti Saint Michelin luostarisaarelle, joka on yksi upeista Unescon maailmanperintökoh-

teista. 

Ensin nautitaan lounas ja sitten noustaan vierailemaan luostarisaaren huipulla olevaan Abbaye Saint Michel luostariin 

Hieman vapaata aikaa 

Ajetaan joko suoraan Honfleuriin, tai sitten Bayeux’n kaupungin kautta, jossa käydään katsomassa kuuluisa Vilhelm Val-

loittajan sotaretkestä kertova kudottu seinävaate. 

Bayeux’sta ajetaan sitten Maihinnousurannikkoa pitkin Honfleuriin, jossa yövytään. Hotel Cheval Blanc **** 

http://www.hotel-honfleur.com  

 

 10.10. LAUANTAI 

Tutustutaan Honfleurin keskustaan kävellen: vanha satama, Saint Catherinen Ranskan suurin puukirkko. 

Sitten ajetaan siideritilalle, jossa tutustutaan siiderin valmistukseen ja  syödään normandialainen ateria 

Sitten ajetaan Normandian sillan yli Havreen, käydään katsastamassa Etretat’in upeat rantakalliot ja ehkä myös Fecamp 

Ajetaan yöksi Dunkerque’n kaupunkiin, jossa yhteinen illallinen ja yöpyminen 

Hotel Borel **** 
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https://www.hotelborel.fr 

 

11.10. SUNNUNTAI 

Dunkerque 

- vanha satamakaupunki, jossa on viikingeiltä suojaksi rakennetut kaupunginmuurit, ja muutama linnatorni, jotka ovat 

historiallisia muistomerkkejä. 2. Maailmansodan aikana siellä tehtiin ns. Dynamo-operaatio, jota sotahistoriassa kutsutaan 

Dunkerque’n ihmeeksi, ja jonka aikana sieltä evakuoitiin sataman ja meren kautta n. 300000 sotilasta ennen kuin saksalai-

set valtasivat kaupungin. Kaupungissa muistomerkki ja teemaan liittyvä museo. 

Katedraali (Dyyni-kirkko), vartiotornit, Operatio Dynamo museo. 

Lounas. 

Päivä päättyy Brysselin lentokentälle klo 17:00 

  

LENNOT 

Bryssel-Helsinki klo 19.15-22.45 

Helsinki-Turku klo 23.45-00.20 

  

Hinta   

1382 eur / henkilö edellyttäen 28 henkilön ryhmää 

sisältäen 

• edestakaiset lennot veroineen 

• lennoilla 1 laukku ruumaan ja 1 käsimatkatavara 

• 3 yön majoitus 2-hengen huoneissa 

• 3 x hotelliaamiainen 

• bussikuljetukset koko matkan ajaksi Pariisista Brysseliin  

• suomenkielisen oppaan palvelut ohjelman mukaan 

• 4 lounasta ja 2 illallista 

• siiderin maistelutilaisuus 

• osterin maistelutilaisuus 

• sisäänpääsy Musee Dunkerque 

  

Lisämaksu 1-hengen huoneesta 190 eur 

https://www.hotelborel.fr/


 

 
 

1
0

 
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. 

 
Tänä vuonna vietämme mm. Suomen lipun ja puolustusvoimien 100-vuotisjuhlaa. 

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  varapuheenjohtaja 

valmiuspäällikkö Minna Nenonen  Jussi Rapeli 

minna.nenonen@mpk.fi  turvallisuuspäällikkö 

050 539 4281  jussi.rapeli@tyks.fi 

 

Hallituksen jäsenet 

 050 409 2130 

   

   

Juha Pyykönen Antti Aine Anneli Pahta 

prikaatinkenraali (res) professori kunnanjohtaja 

juha.pyykonen@secan.fi 

0400 918 191 

antain@utu.fi 

040576 1117 

anneli.pahta@kimitoon.fi 

050 518 0600 

   

   

 

 

  

Eero Kuisma Jan Söderholm Pirjo Rajakangas 

kuisma.eero1@gmail.com jansoderholm1@gmail.com projektikoordinaattori 

040 585 661 050-641 64 pirjo.rajakangas@sskky.fi 

  044 594 3184 

   

 

 

 

  

Antti Paajanen  Pirjo Tuominen 

rahastonhoitaja  sihteeri 

antti.paajanen2@hotmail.com  pirjo.tuominen@avi.fi 

040 563 2213  029 501 8063 

    

mailto:minna.nenonen@mpk.fi
mailto:juha.pyykonen@secan.fi
mailto:antain@utu.fi
mailto:anneli.pahta@kimitoon.fi
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OVATKO YHTEYSTIETOSI 

AJANTASALLA? 
 

Yhdistyksemme tiedotteet lähtevät pääsääntöisesti sähköpostitse. Ilmoittamalla meille voimassa ole-
van sähköpostiositteellasi varmistat tiedotteiden ja ilmoitusten perille tulon.  
 
Osoitteenmuutokset ja muut jäsentietojen muutokset pyydetään ilmoittamaan sihteeri Pirjo Tuomi-
selle, 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 yhdistyk-

semme jäsenyys ole esteenä esim. kutsulle jatkokurssille. Otapa asia puheeksi, ja pyydä jättämään 

jäsenhakemus osoitteessa: www.vsmpy.com.  

 

Hyvää kevättä!  


