
 

  

VARSINAIS-SUOMEN       

MAANPUOLUSTUSYHDISTYS 
TIEDOTE 1/2019 

Ajankohtaista asiaa Varsinais-Suomen maanpuolustusyhdistyksen toiminnasta! 
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PUHEENJOHTAJALTA 
 

Jännän äärellä 
 
Kansanlorun osa ”maaliskuu maata näyttää”, antaa hieman toivoa tukevasta keväästä ja kesästä. 
Lounaissuomalaisittain lunta on tullut enemmänkin kuin omaksi tarpeeksi, ja lumipyryt ovat aiheutta-
neet myös lukuisia liikenneonnettomuuksia. Näyttää tuleva maaliskuu muutakin: mikä on sote- ja 
maakuntauudistuksen sekä lupa-, ohjaus- ja valvontaviranomaisen (Luova) kohtalo.  
 
Suomalaiseen yhteiskunnalliseen keskusteluun sopii vain yksi puheenaihe kerrallaan. Pari viikkoa 
sitten se oli Oulun ja Helsingin maahanmuuttajien tekemät seksuaalirikokset. Tätä kirjoitettaessa pin-
nalla on yksityiset hoitokodit ja hoitajamitoitukset. Saattaapa tämä jälkimmäinen vaikuttaa Eduskun-
nan sote-äänestyksen lopputulokseenkin. Onko tämän uutisointi puhdasta sattumaa, vai mikä sai 
Valviran reagoimaan tällä tavalla Esperi Caren Kristiinankaupungin yksikön toimintaan juuri nyt? Kä-
sikirjoitettu juttu, arvelisin. Informaatiovaikuttamista tämäkin.  
 
Eurooppalaisessa mittakaavassa jännittävää on myös Isossa-Britanniassa brexitin osalta. Veikkaan, 
että Iso-Britannia lentää Euroopan unionista kuin leppäkeihäs 29.3.2019, ja sen rajat menevät kiinni 
käytännössä yhdessä yössä. Skotlanti aloittanee eroamisen Yhdistyneistä Kuningaskunnista, ja raja-
muodollisuuksien paluu Irlannin ja Pohjois-Irlannin välillä uhkaa pitkänperjantain sopimuksen peri-
aatteita. Tullimuurit nousevat välittömästi. Tämä vaikuttaa vaikkapa lääketeollisuuteen.  
 
Suomen ilmatilaa on valvottu viimeiset 20 vuotta Yhdysvalloista ostetuilla McDonnell Douglas (Bo-
eing) F/A-18 Hornet -monitoimihävittäjillä. Parhaillaan puolustusministeriö kilpailuttaa hornetien kor-
vaajaa viiden toimittajan välillä. Vaikka lopullinen hankintapäätös tehdäänkin vasta 2021, on tärkeää, 
että hävittäjien määrää ei vähennetä. Huhtikuussa valittava uusi eduskunta päättää niiden rahoituk-
sesta.  
 
Sata vuotta sitten tammikuussa 1919 eduskunta antoi hallitukselle luottamuslauseen Maalaisliiton 
tekemästä välikysymyksestä venäläisten pakolaisten oleskelusta Suomessa, ympärysvallat perusti-
vat Kansainliiton ja kadettikoulu aloitti toimintansa. Helmikuussa puna-armeija eteni Ukrainaan ja 
eduskunta sääti asetuksen suojeluskuntalaitoksesta. Paljon on vettä Aurajoessa virrannut, mutta 
mikä on muuttunut? Krimin niemimaa vallattiin pari vuotta sitten, Venäjä kiristää otettaan Minskistä – 
Öljykiista herätti kysymyksen, onko Valko-Venäjä seuraava Krim – otsikoi Helsingin Sanomat helmi-
kuussa. Suomessa on turvapaikanhakijoita, joista muutama tuhat oleskelee maassa laittomasti. 
Eduskunnan käsiteltävänä on vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta annetun lain muuttaminen. 
 
Maailma moninapaistuu kovaa vauhtia, maailmanjärjestys muuttaa muotoaan. Kiina käyttää talou-
dellista mahtiaan, Venäjä varustautuu sotilaallisesti ja Yhdysvallat etääntyy yhteistyöstä. Tässä muu-
toksessa Suomen on pysyttävä valppaina ja on herkeämättä puolustettava kansainvälistä sääntö-
pohjaista järjestystä. YK-järjestelmä on tärkeä tukipilari Suomen omallekin turvallisuudelle ja hyvin-
voinnille. Samalla on varauduttava siihenkin, ettei nykyjärjestelmä enää ehkä toivu ennalleen.   
 
Elämme murroskautta. Uuteen tartutaan nyt hanakasti, mutta siitä saatetaan nopeasti myös luopua. 
Vaarana on, että menetämme jotain edustukselliselle demokratialle olennaista, nimittäin kyvyn sovit-
taa yhteen erilaisia näkemyksiä. Ja samalla kyvyn kuunnella ja edes yrittää ymmärtää muiden mieli-
piteitä, vaikkei niitä itse hyväksyisikään.  
 
Kuluvaksi vuodeksi Varsinais-Suomen Maanpuolustusyhdistyksen hallitus on suunnitellut monen-
laista ohjelmaa: toukokuussa vierailu Rannikkolaivastoon, elokuussa golfia ja syyskuussa ampu-
mista, lokakuussa maanpuolustusseminaaria ja ulkomaanmatkaa. Marraskuussa vierailemme myös 
FinnHEMS:ssä ja Finavian sekä Vartiolentuelaivueen Turun tukikohdissa.  
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 Kevätkokoukseemme oli jo tulossa esitelmöijäksi Ylen toimittaja Jessikka Aro. Yllättäen ulkomaan-
komennus tuli eteen. Onneksemme saimme esitelmän pitäjäksi informaatiovaikuttamisen asiantunti-
jan Jari Laakkion.  
  
 
Viimevuoden loppupuolella julkistettiin Maanpuolustustiedotuksen suunnittelutoimikunnan (MTS) ky-
selytutkimus, jonka mukaan suomalaisten maanpuolustustahto matelee historiallisen alhaalla. Trendi 
on huolestuttava. Nuoret ovat valmiita omien kykyjensä mukaan puolustamaan maata, mutta eivät 
ole valmiita siihen aseellisesti. Onko jatkuva puhe hybridivaikuttamisesta ja valeinformaatiosta hä-
märtänyt nuorten maailmankäsityksen, ettei aseellista konfliktia osata mieltää enää tähän päivään ja 
ainakaan meihin kuuluvaksi uhaksi? Tykkää-napin painallus ei taida riittää.  
 
Kyselytutkimuksessa kysyttiin myös huolta aiheuttavista aiheista. Kärkeen nousivat ilmastonmuutos, 
kansainvälinen terrorismi, maailman pakolaistilanne ja Suomeen kohdistuva valtiollinen valheellinen 
valeuutisointi.  
 
Yksi alueellinen maanpuolustuskurssi päättyi parisen viikkoa sitten. Yli 67 kurssilaista sai viiden päi-
vän aikana tuntumaa siihen, miten yhteiskuntamme eri toimialat varautuvat ja valmistautuvat erilai-
siin poikkeusoloihin - ja samalla liittyivät yli 56 600 alueellisen maanpuolustuskurssilaisen joukkoon. 
Toivotan uudet jäsenet lämpimästi tervetulleiksi yhdistykseemme! 
 
Tapaamisiin kevätkokouksessa Liedossa! 
 
Vesa Rantala 
puheenjohtaja 
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KEVÄTKOKOUSKUTSU 
 

Aika: Tiistai 5.3.2019 klo 18.00. Kahvitarjoilu klo 17.30 alkaen. 

Paikka: Liedon kunnantalo, Kirkkotie 13, Lieto. 

 

Ennen kokousta kahvitarjoilu klo 17.30 alkaen, ja klo 18.00 esitelmä informaatiovaikut-

tamisesta 

 

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 osanotosta tulee ilmoittaa viimeistään 26.2.2019 mennessä sihteeri Pirjo Tuo-

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

Tervetuloa! 

Hallitus 
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VUONNA 2018 TAPAHTUNUTTA 
− Vuoden 2018 kevätkokous pidettiin 6.3.2018 Kaarinan kaupungin uudella Kaarina-talolla. Ko-

kousesitelmän piti tutkijakoulutettava Jani Kokko aiheesta ”Hyvä vai huono diili? Yhdysvaltain 
uusi ulkopolitiikka”.   
 

 

− 25.5.2018 yhdistys vieraili Porin prikaatissa, Länsi-Suomen pelastusharjoitusalueella ja Olki-
luodon ydinvoimalassa.  

 

− Vietettiin päivä Golfin merkeissä Alastaro Golfissa. Ohjelmassa oli Golf-kisa ja aloitteleville 
opastusta golfin saloihin.  Kansanedustaja Olavi Ala-Nissilä piti golfailijoille maanpuolustusai-
heisen luennon 

 
 

− 29.9.2018 Piknik-risteilyllä pidettiin yhdistyksen syyskokous m/s Amorellalla & m/s Viking 
Gracella.  Syyskokouksen lisäksi laivalla kuultiin ajankohtaisia luentoja m/s Amorellalla. Yh-
distyksen hallituksen jäsen Juha Pyykönen puhui aiheesta 
”Miten Eurooppa vastaa turvallisuusuhkiin” ja Lounais-Suo-
men aluetoimiston päällikkö Joni Lindeman esitelmöi ai-
heesta ”Informaatiovaikuttaminen osana hybridi vaikutta-
mista” Yhdistys maksoi jäsenten matkan ja ruokailut. Osal-
listujia oli 43 yhdistyksen jäsentä.  
 

 
 
 

 
16.11.2018 vierailimme eduskunnan pikkuparlamentissa ja Suomen Pankissa. Isäntänä 

eduskunnassa toimi puolustusvaliokunnan puheenjohtaja, 
kansanedustaja, ministeri Ilkka Kanerva. Saimme myös 
esitelmän eduskuntatalosta apulaistiedotuspäällikkö Rai-
ner Hindsbergiltä. 

 
 
 
 
 

 
 
 

− Eduskuntatalon jälkeen oli vapaata tutustumista Ateneumin taiteeseen ja sen jälkeen vierailu 
Suomen Pankissa. Suomen Pankissa esitelmät pitivät Euroopan keskuspankin johtokunnan 
jäsen Tuomas Välimäki, joka esitelmöi Suomen rahapolitiikasta ja yritysrahoituksesta Suo-
messa kuulime esityksen vanhemmalta ekonomisti Eero Savolaiselta. 
 
 Lopulta saimme nauttia hyvästä opastetusta taidekierroksesta. Osallistujia matkalle oli 56 
yhdistyksen jäsentä aveceineen.  
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− 30.11.2018 vuorossa oli yritysvierailu Orion Pharmaan. Osallistujia 30 yhdistyksen jäsentä 
aveceineen. 
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YHDISTYKSEN TAPAHTUMIA 2019 
 

5.3.2019 Kevätkokous Liedon kunnantalolla, Kirkkotie 13, Lieto.  
Esitelmän pitää Jari Laakkio aiheesta Informaatiovaikuttaminen 
Ilmoittautumiset 26.2.2019 mennessä Pirjo Tuominen, pirjo.tuominen@avi.fi  

 
 
24.5.2019 Vierailu Rannikkolaivastoon 

 
Ilmoittautumiset 17.5.2019 mennessä Pirjo Tuominen, pirjo.tuominen@avi.fi  
Ilmoittautumisen yhteydessä ilmoita henkilötunnuksesi tai passin numero. 

 
 
6.8.2019 Ulkoilupäivä Alastaro Golf, Golfkentäntie 195, Virttaa. Leikkimielisen golf-kisan lisäksi 

voit valita – tutustumisen lajiin(golf), sisältää järjestetyn opastuksen ja harjoittelun, sau-
vakävelyn harjureitillä (alkuverryttely, opastus oikeaoppiseen sauvakävelyyn) tai fris-
bee-golfin Vampulan majalla (frisbeet ja opastus paikan päällä).  
Alastaro-golf tarjoaa tarjoilut ja greenfeet, www.alastarogolf.fi  

 
Ilmoittautumiset 30.7.2019 mennessä Minna Nenonen, minna.nenonen@mpk.fi.  

 
Syyskuu       2019 Ampumisharjoitus yhteistyössä Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen kanssa Raa-

sissa.  
 

Ilmoittautuminen sivuston https://mpk.fi -kautta. Paikkoja rajoitetusti. Kurssinjohtajana 
Minna Nenonen, minna.nenonen@mpk.fi 

 
5.10.2019 Maanpuolustusseminaari Heikkilän auditoriossa. Tilaisuuden järjestävät: Turun Kadetti-

piiri, Turun Upseerikerho, Varsinais-Suomen Reserviläispiiri, Varsinais-Suomen Reser-
viupseeripiiri ja Varsinais-Suomen Maanpuolustusyhdistys. 

 
Ilmoittautumiset 27.9.2019 mennessä Pirjo Tuominen, pirjo.tuominen@avi.fi  
 

10.10.2019 Ulkomaanmatka Krakovaan & Auschwitz-Birkenau’hin 10.10 – 13.10.2019. 
 
Ilmoittautumisohjeet seuraavilla sivuilla. 

 
22.10.2019 Syyskokous Naantalin kaupungintalolla, Käsityöläiskatu 2, Naantali 

 
Ilmoittautumiset 15.10.2019 mennessä Pirjo Tuominen, pirjo.tuominen@avi.fi 

 
15.11.2019 Vierailu Finavian Turun lentokentälle, FinnHEMS:in ja Vartiolentolaivueen Turun tuki-

kohtiin. 
 

Ilmoittautumiset 8.11.2019 mennessä Pirjo Tuominen, pirjo.tuominen@avi.fi  
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KRAKOVA &  

AUSCHWITZ-BIRKENAU 
  

10.10.2019 

Finnairin reittilento Turusta Helsingin kautta Krakovaan, jonne saavumme 9.40 paikal-

lista aikaan. Opastettu kierros lentokentältä ja päätyen hotelliin (mm. kuninkaallinen 

Wawelin linna, vanha kaupunki, Jagiellon yliopisto, Marian kirkko, Krakovan juutalais-

kortteli, Oscar Schindlerin tehdas). Yhteinen lounas ja illallinen. Majoittuminen Puro 

Krakow (4*) hotelliin. 

11.10.2019 

Retki Auschwitziin, jonne on matkaa n. 70 km. Auschwitzin keskitysleiri oli natsi-Saksan 

suurimpia keskitys- ja tuhoamisleirejä. Paikalla nykyään sijaitseva Auschwitzin 

leirimuseo on Puolan merkittävimpiä matkailukohteita ja sekä puolalaisten että 

juutalaisten kärsimyshistorian muistomerkki. Museo on vuodesta 1979 ollut UNESCO:n 

maailmanperintölistalla. Museo koostuu Auschwitz I:n rakennuksista, joita saksalaiset 

eivät ehtineet hävittää, sekä Auschwitz II:n eli Birkenaun leirin jäänteistä. Retken aikana 

nautitaan yhteinen lounas. Yhteinen illallinen. 

12.10.2019 

Retkikohteena UNESCO:n maailmanperintökohteessa Wieliczkan suolakaivoksessa, 

joka sijaitsee 135m syvyydessä. Yhteinen lounas ja illallinen. Vapaata aikaa 

13.10.2019 

Lento Helsingin kautta Turkuun lähtee 10.25 paikallista aikaa. Saapuminen Turkuun 

14.25. 

Matkan hinta 1097 eur/henkilö sisältäen 

• lennot Turku-Helsinki-Krakova-Helsinki-Turku 

• lentokenttäverot ja matkustajamaksut 

• matkatavarat :1 laukku ruumaan (max. 23kg) ja 1 käsimatkatavara (max. 8 kg)  

• 3 yön majoitus 2-hengen huoenissa 

• 3 x buffetaamiainen hotellissa 

• ohjelman mukaiset opastetut retket ja sisäänpääsymaksut mainittuihin kohteisiin 

• 3 x lounas ja 3 x illallinen  
 

Lisämaksu 1-hengen huoneesta 153 eur / 3 vrk   

Ryhmän koko on 30 henkeä. 
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Tarjottu matka on matkapaketti. Noudatamme seuraavia erityismatkaehtoja: 

  
Maksuaikataulu: 

-          17.4. mennessä ennakkomaksu 250 € / henkilö, 
-          8.9. mennessä loppumaksu. 

  
Erikoisperuutusehdot: 

-          17.4. asti kuluton peruutus, 
-          18.4. alkaen peruutuskulut 250 € / henkilö, 
-          9.9. alkaen 100 %. 

  
Peruutustapauksessa yritämme aina neuvotella lievennystä peruutusehtoihin, mutta edellä mainitut 
ehdot ovat sopimuksen mukaiset ja siis korkeimmat mahdolliset kuluttajalle peruutuksesta aiheutu-
vat kulut. 
  
Mikäli peruuttaneen matkustajan tilalle löytyy uusi matkustaja, peruutus on kuluton 8.9. asti. Tämä 
edellyttää sitä, että matkustajamäärä ja huonejako pysyvät muutoksesta huolimatta ennallaan. Mikäli 
3-hengen huone jää kahden hengen käyttöön, 2-hengen huone jää yhden hengen käyttöön jne. pe-
ruutuksen vuoksi, peruuttava matkustaja ja huoneeseen majoittuva(t) matkustaja(t) vastaavat yh-
dessä huoneen vajaakäyttölisästä. 
  
Suosittelemme ennen matkan varaamista varmistamaan, että matkustajilla on matkavakuutus, jossa 
on riittävän kattava peruutusturva sairastumisen varalta. Lääkärintodistus ei vaikuta em. erikoispe-
ruutusehtoihin, vaan ne ovat voimassa kaikissa peruutustapauksissa, peruutuksen syystä riippu-
matta. 
  
Tätä matkaa varten annettuja henkilötietoja siirretään matkan suorittamisen ja varaamisen kannalta 
oleellisille yhteistyökumppaneille ja viranomaisille sekä EU/ETA -maihin että niiden ulkopuolisille alu-
eille. Tietojen käsittelyssä sovelletaan EU:n tietosuojalain periaatteita. 
 
Ilmoittautumiset ja vastuullinen matkanjärjestäjä: 
 
Matkatoimisto Heta Oy 
Käsityöläiskatu 3 B 16 
20100  TURKU 
 
puh. 050 377 1111 
 
sähköposti: heta@heta.com 
 
www.heta.com  
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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. 

 
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 Vesa Rantalalle, vesa.rantala@taivassalo.fi 
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YHDISTYKSEN HALLITUS 2019 

 

 

 

  

puheenjohtaja  varapuheenjohtaja 

kunnanjohtaja  

Vesa Rantala 

 koulutussihteeri 

Minna Nenonen 

vesa.rantala@taivassalo.fi  minna.nenonen@mpk.fi 

050 387 3351  045 178 3621 

 

Hallituksen jäsenet 

  

   

   

Juha Pyykönen Esko Våg Jan Söderholm 

prikaatinkenraali (res) röngtenlääkäri, LKT aluejohtaja 

juha.pyykonen@secan.fi eskovag@hotmail.com jan.soderholm@nordea.fi 

0400 918 191 0400 724 757 050 518 0600 

   

 

 

  

Eero Kuisma Jussi Rapeli Pirjo Rajakangas 

toimitusjohtaja turvallisuuspäällikkö projektikoordinaattori 

kuisma.eero1@gmail.com jussi.rapeli@tyks.fi pirjo.rajakangas@sskky.fi 

040 585 661 050 409 2130 044 594 3184 

   

 

 

 

  

Antti Paajanen  Pirjo Tuominen 

rahastonhoitaja  sihteeri 

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

040 563 2213  029 501 8063 
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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!  


