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PUHEENJOHTAJALTA 
 

Vuosisatainen vihollisemme 

Yleisen keskustelun ja uutisoinnin perusteella Suomen turvallisuusympäristö muuttui 24. helmikuuta 

Venäjän aloittaessa hyökkäyssodan Ukrainassa. Presidentti Niinistö puhui samana päivänä tiedotus-

tilaisuudessa sodan kylmien kasvojen paljastumisesta ja asiantuntijahaastatteluista muodostui kuva 

Suomen turvallisuustilanteen epävakaistumisesta yhdessä yössä. Jo ennen hyökkäystä alkanut kes-

kustelu ja uutisointi vaikuttivat osaltaan kansalaismielipiteeseen Nato-jäsenyydestä ja Ylen Taloustut-

kimuksen kautta teettämän kyselyn mukaan toukokuun alkuun mennessä jäsenyyttä kannatti jo 76% 

kansalaisista.  

Toisen maailmansodan jälkeisinä vuosina Neuvostoliitto ja Venäjä ovat osallistuneet uusiin aseellisiin 

yhteydenottoihin keskimäärin joka toinen vuosi ja laskentatavasta riippuen useamminkin. Neuvosto- 

ja Venäjän joukot ovat osallistuneet sotilasoperaatioihin niin omien rajojensa (sis. sekä todelliset että 

mielikuvitukselliset rajat) sisällä kuin myös niiden ulkopuolella Euroopassa, Kaakkois-Aasiassa, Lähi-

Idässä, Afrikassa ja Väli-Amerikassa. Lähimmillään liikkuvia on vedetty taakse Liettuassa ja Latviassa 

(1991). Sota on ollut itäisen naapurimme sisä- ja ulkopolitiikan jatke ja modus operandi. Suomen har-

rastama poliittinen linja ”pidä ystävät lähellä, mutta viholliset lähempänä” on ollut toimiva ratkaisu, 

mutta on nykytilanteessa ja pitkälle tulevaisuuteen mahdoton strategia noudattaa.      

Maantieteelle, historian ohella, emme myöskään mahda mitään. Suomi sijaitsee geopoliittisten man-

nerlaattojen kohtausvyöhykkeellä, jonka jännitystilaan meillä on rajalliset vaikuttamismahdollisuudet. 

Edellisestä isosta järistyksestä on kulunut jo yli 75 vuotta, mutta samaan aikaan on tiedostettava seu-

raavan lähentyminen päivä päivältä. Järistyksiä on mahdollista ennakoida ja niihin on mahdollista va-

rautua, mutta tarkkaa aikaa niille ei pysty kukaan sanomaan. Mikään rauha ei kestä ikuisesti. 

Historia tai maantiede eivät muuttuneet 24.2.2022. Pahin uhka turvallisuudellemme on oma   tiedos-

tamattomuutemme,   ymmärtämättömyytemme,   välinpitämättömyytemme sekä  kykenemättömyy-

temme toimia.  

 

Te tunnette vihollisen. Te tiedätte sen jatkuvat tarkoitusperät kotiemme, uskontomme ja Isän-

maamme hävittämiseksi ja kansamme orjuuttamiseksi. Tämä sama vihollinen ja sama uhka on nyt 

rajoillamme. 

C.G.E. Mannerheim, ylipäällikön päiväkäsky 29.6.1941 
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Syyskokouskutsu 
 

Aika: Tiistaina 19.10.2022 klo 18.00 alkaen 

Paikka: Turun kaupungintalo, Aurakatu 2, Turku. 

 Ennen kokousta kahvitarjoilu klo 17.30 alkaen, ja klo 18.00 Kokousesitelmä, 

jonka jälkeen yhdistyksen syyskokous. 

 

Asialista: 

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. 

Sääntömuutosehdotukset 
-  lisätään kohtaan 3§ yhdistyksen hallitus voi katsoa eronneeksi jäsenen, 

joka on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta. Jäsenellä on 

oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai 

puheenjohtajalle.  

-  Kohtaan 4§ Hallituksen puheenjohtajan toimintakausi on kaksi (2) 

vuotta.  

-    7§:n loppuun lisäys: Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua myös 
etäyhteydellä, ellei hallitus toisin määrää 

 
 

Tarjoilua varten Ilmoittautumiset sihteerille sähköpostilla pirjo.tuominen@avi.fi 10.10.2022 
mennessä. Ilmoitathan myös erikoisruokavaliosi.  
 
Tervetuloa! 

Hallitus 

mailto:pirjo.tuominen@avi.fi
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Yhdistyksen tapahtumia syksy 2022 
 

19.10. Syyskokous, Turun kaupungintalolla, Aurakatu 2, Turku 

25.11.  Maakuntamatka Laitilaan  

Yhdistys on perustanut facebook sivut Varsinais-Suomen Maanpuolustusyhdistys ry 

Myös jäsenet saavat julkaista yhdistyksen tapahtumiin liittyviä kuvia täällä. 

Liity mukaan!  

 

Maakuntamatka Laitilaan  
Perjantaina 25.11.2022 
 
Lähtö Heikkilän hiekkakentältä. Vierailukohteina ovat: Laitilan 

kaupungintalo, maatilaan tutustuminen Vidilän Simulan tilalle, 

tutustuminen tuulilasin valmistukseen Pilkingtonin tuulilasiteh-

taalle ja Laserkeskus, jossa tutustutaan laserhitsaukseen. 

Lounasta syödään ravintola Poukanvillessä.  

Klo 8.00 Lähtö linja-autolla, Heikkilän kasarmin portin viereinen parkkipaikka, Rykmentintie 15.  

Pysähdykset: Raision ABC, Nousiaisten Neste, Mynämäen S-Market 

   

Matkan hinta 20,00 euroa/henkilö. Ilmoittautumiset pirjo.tuominen@avi.fi  21.11.2022 mennessä 
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VARSINAIS-SUOMEN MAANPUOLUSTUSYHDISTYKSEN 50-

VUOTIS JUHLAT  

Varsinais-Suomen Maanpuolustusyhdistyksen 50-vuotisjuhlia vietettiin lauantaina 19.6 Tu-

run Linnan kuninkaan salissa kello 17.00 – 21.00.  

Yhdistyksen vuosijuhlia lähdettiin suunnittelemaan jo hyvissä ajoin reilu vuosi ennen varsi-

naista ajankohtaa. 

Tätä juhlaa varten yhdistyksen hallitus päätti perustaa juhlatoimikunnan, jonka tehtävänä 

olisi tapahtuman järjestely ja kutsujen laatiminen. 

Juhlan piti olla lähellä perustamispäivää ja siksi, se oli alun perin suunniteltu tammikuulle 

2022. Koronaepidemia kuitenkin esti vielä tuolloin juhlan järjestämisen ja tämän jälkeen pää-

tettiinkin, että juhla pidetään, kun siihen seuraavaksi sopiva aika pandemian hellittäessä löy-

tyy. 

Toimikunta esitti jo varhaisessa vaiheessa juhlapaikaksi Turun Linnaa ja kuninkaan salia. 

Paikka on yhdistykselle tuttu entuudestaan, koska myös lipun naulaus ja siunaustilaisuus 

aikanaan pidettiin Linnan kappelissa ja juhlasalissa. 

Juhla-ajaksi päätyi lopulta kesäkuinen sunnuntai ennen lomakauden alkua ja juhannusjuh-

laa. 

Paikalle saapui runsas joukko jäseniä nauttimaan hyvästä ruoasta ja juomasta sekä tapaa-

maan toisiaan pitkästä aikaa. 

Juhlassa palkittiin myös Maanpuolustusmitalein ansioituneita yhdistyksen jäseniä. 

Lämminhenkisen juhlan jälkeen lähdetiin viettämään ansaittuja kesälomia. 

Juhlatoimikunta kiittää kaikkia juhlaan osallistuneita henkilöitä ja toivottaa näin syystiedot-

teen kautta jokaiselle 

turvallista ja mukavaa syksyä.  

 

Teksti Minna Nenonen 
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Yhdistyksen puheenjohtaja  
Jussi Rapeli toivotti juhlaväen  
tervetulleeksi 

Euroopan hybridiosaamiskeskuksen  
johtaja Jukka Savolainen piti juhlapuheen 

        
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Juhlien juontajana toimi 
yhdistyksen puheenjohtaja 2020 – 2021 
Minna Nenonen  
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Lisää kuvia facebookissa 
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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 2022 
 

 

  

puheenjohtaja  varapuheenjohtaja 

turvallisuuspäällikkö Jussi Rapeli  Antti Aine 

jussi.rapeli@tyks.fi  professori 

050 409 2130  antain@utu.fi 

Hallituksen jäsenet  040 567 1117 

   

   

Juha Pyykönen Carita Maisila Anneli Pahta 

prikaatinkenraali (evp) kunnanjohtaja sosiaali- ja terveysjohtaja 

juha.pyykonen@secan.fi 

0400 918 191 

carita.maisila@marttila.fi 

 

apahta@hotmail.com 

050 518 0600 

   

   

   

Jussi Perkkola Jan Söderholm Pirjo Rajakangas 

 jussi.perkkola@lailanet.fi jansoderholm1@gmail.com  

    044-591 8776 050-641 64 pirjo.rajakan-

gas100@gmail.com 

  044 594 3184 

   

 

 

 

  

Antti Paajanen  Pirjo Tuominen 

rahastonhoitaja  sihteeri 

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

 

040 563 2213  029 501 8063 

mailto:jussi.rapeli@tyks.fi
mailto:jussi.rapeli@tyks.fi
mailto:juha.pyykonen@secan.fi
mailto:antain@utu.fi
mailto:antain@utu.fi
mailto:apahta@hotmail.com
mailto:jussi.perkkola@lailanet.fi
mailto:jussi.perkkola@lailanet.fi
mailto:pirjo.rajakangas100@gmail.com
mailto:pirjo.rajakangas100@gmail.com
mailto:pirjo.tuominen@avi.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 syksyä!  


