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Hyvä Maanpuolustusnainen
Olen Sirpa Rantamäki, Espoon Maanpuolustusnaiset
ry:n uusi puheenjohtaja, ja haluan tässä toivottaa
kaikille oikein hyvää alkanutta vuotta ja samalla hieman
esittäytyä.
Toimin useita vuosia vapaaehtoisena SPR:n Kehä-Espoon
ryhmässä ensiapupäivystäjänä ja sitä kautta kuulin alun
perin Maanpuolustusnaisten Liitosta ja sen paikallisyhdistyksistä. Elettiin vuotta 2009 ja vanhempi poikani oli
juuri suorittanut asevelvollisuuden ja aliupseerikoulun Porin
Prikaatissa Kansainvälisissä Valmiusjoukoissa. Uteliaisuus
tähän toimintaan heräsi siten kahdesta eri suunnasta.
Kun vielä sain tietää, että yhdistyksen toimintaan kuului myös suuresti arvostamani
veteraanityö, niin liittymiseni nykyisen asuinkuntani yhdistykseen tuntui itsestäänselvyydeltä. Nykyään asun Espoon Lippajärvellä kahden iäkkään kissarouvan kanssa,
sillä molemmat poikani ovat jo muuttaneet omilleen, onneksi eivät kuitenkaan kovin
kauas, vain Helsinkiin ja Keravalle asti.
Koulutukseltani olen yo-merkonomi ja työurani olen tehnyt eri yrityksissä pääasiassa
pankki -ja vakuutusalalla. Tällä hetkellä toimin yhteyspäällikkönä Tryg Garanti - yhtiössä.
Erilaisten riskien hallinta ja turvallisuusajattelu ovat siten olleet pitkään myös olennainen
osa työtäni.
Toimiessani edelliset viisi vuotta yhdistyksen hallituksen jäsenenä on ollut hienoa
huomata, miten yhdistyksemme jäsenmäärä on jatkanut kasvuaan ja toiminta on ollut
monipuolista. Haluan kuunnella jäsenten toiveita herkällä korvalla, joten soittakaa tai
lähettäkää sähköpostia. Yhteystiedot löytyvät tästä jäsentiedotteesta sekä kotisivulta.
Innokkaana odotan teiltä kaikenlaista palautetta ja mielellään myös ehdotuksia uusiksi
toimintamuodoiksi.
Tiedän, että joudumme kilpailemaan arvokkaasta vapaa-ajastanne monen muun
pakollisen sekä vapaaehtoisen toiminnan kanssa, mutta toivon että olette aktiivisia,
osallistukaa yhdistyksen, piirin ja liiton järjestämiin tilaisuuksiin ja koulutuksiin ja
kehitetään toimintaa yhdessä tänäkin vuonna.
Tavataan tapahtumissa!
Maanpuolustusterveisin

Sirpa Rantamäki

Oletko suorittanut Maanpuolustusnaisten Liiton peruskoulutuspolun?
Maanpuolustusnaisten Liiton koulutusohjelman perustana on jäsenten peruskoulutus,
joka muodostuu kolmesta osiosta
• Järjestökoulutus (3h)
• Arjen turvallisuus –kurssi (16h) tai siihen rinnastettava
• muu varautumiskurssi (16h) esim. NASTA-harjoituksen kurssi tai EA-kurssi.
Koulutuspolun suorittaminen on vapaaehtoista, mutta toivotaan, että mahdollisimman moni
jäsenistämme lähtee mukaan. Kun jäsen on suorittanut edellä mainitut koulutusosiot, on hän
oikeutettu liiton koulutusmerkkiin ja todistukseen peruskoulutuksen suorittamisesta. Suorituksia
on mahdollisuus huomioida kolme vuotta taaksepäin, joten monella on jo vaadittava
varautumiskurssi käytynä.
Ilmoita piirin koulutusvastaavalle Pirkko Laurilalle, pirkko.laurila@luukku.com, tiedot
koulutuksistasi, mikäli peruskoulutus on suoritettu eli kaikki kolme osiota on käyty
viimeisten kolmen vuoden aikana.

Helmikuun kuukausikokous: Tutustumiskäynti Helsingin
kaupunginmuseon näyttelyihin lauantaina 10.2.2018 klo 13 alkaen
Tutustumme oppaan johdolla Helsingin valitut palat näyttelyyn, jossa voi vierailla 1950-luvun kodissa tai ihailla
yhdeksänkymmentä vuotta vanhaa pienoismallia vuoden 1878
Helsingistä. ”Tuon minä muistan, tuollainen meilläkin oli!” saattaa
moni huudahtaa tutkiessaan näyttelyä.
Tutustumme myös Aikakone-näyttelyyn, jossa valokuvaaja
Signe Branderin sadan vuoden takaiset valokuvat heräävät
eloon uuden teknologian avulla. Aikakone vie myös
1960–80-luvun Helsingin kaduille ja pihoille.
Helsingin kaupunginmuseo sijaitsee Senaatintorin kulmalla
osoitteessa Aleksanterinkatu 16. Sederholmin talo on osa
kaupunginmuseota. Oppaamme odottaa ala-aulassa. Opastus
maksaa 8 €/vierailija.
Ilmoittaudu Hannele Helikallio-Maliselle, hannele.helikallio@gmail.com tai puh. 050 340 7126
7.2.2018 mennessä.

Espoon Maanpuolustusnaiset ry:n kevätkokous keskiviikkona 14.3.2018
klo 18 alkaen Tapiolan Palvelukeskuksessa*
Espoon Maanpuolustusnaiset ry:n kevätkokouksessa käsitellään mm. viime
vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös.
Tämän tiedotteen lopussa on kokouksen kutsu ja esityslista
* Osoite: Länsituulentie 1, Espoo

Puolustusvoimat 100 vuotta - Maanpuolustus kuuluu kaikille
Käymme kevätkokouksemme jälkeen läpi keskeisimpiä Puolustusvoimien juhlavuoden
tapahtumia. Löydä oma tapahtumasi Puolustusvoimien merkkivuoden yli 120 tapahtumasta
ympäri Suomea.

Maanpuolustusnaisten Liiton Helsingin Piiri ry:n kevätkokous 19.3.2018
klo 17.30 Maanpuolustusjärjestöjen talon auditoriossa
Kokouksessa käsitellään mm. piirin viime vuoden toimintakertomus ja
tilinpäätös. Tule tapaamaan Helsingin seudun maanpuolustusnaisia Kokous
pidetään Maanpuolustusjärjestöjen talon auditoriossa (Töölöntorinkatu 2).
Ennen kokousta kuulemme VTT erikoistutkija Marjaliisa Hentilän esitelmän aiheesta
Naiset saksalaisten huoltajina 1918.

Huhtikuun kuukausikokous: Tutustuminen pelastustoimeen ja Espoon
Keskuspaloasemaan tiistaina 10.4.2018 klo 17 alkaen
Tutustumme pelastuslaitoksen toimintaan Espoon
Keskuspaloasemalla (Palomiehentie 1) tiistaina 10.4.2018
klo 17.00.
Keskuspaloasemalla on 24 h valmiudessa pelastus- ja
ensihoitoyksiköitä sekä Länsi-Uudenmaan
pelastuslaitoksen tilannekeskus. Lisäksi paloasemalla
toimii pelastuslaitoksen hallinto, päivystävä
palotarkastaja, varusvarasto ja korjaamo.
Ilmoittautumiset 3.4.2018 mennessä Sirpa Rantamäelle, sirpa.rantamaki@tryg.dk tai
puh. 050 521 7711.

Maanpuolustusnaisten Liiton kevätkokous 14.4.2018 Haminassa
Kokouksessa käsitellään mm. liiton viime vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös.
Tule tapaamaan maanpuolustusnaisia ympäri Suomen!
Lisätietoja ja ilmoittautumiskaavakkeita saat Sirpa Rantamäeltä.

Toukokuun kuukausikokous: Retki Porkkalaan 19.5.2018
Yksi kiehtovimmista Porkkalan alueen kohteista on
Sjundbyn keskiaikainen kivilinna, joka suorastaan
huokuu arvokkuutta. Linna on rakennettu 1560-luvulla,
josta lähtien kuuluisat aatelissuvut ovat asuttaneet linnaa.
Tutustumme kohta 450-vuotiaaseen linnaan ja sen
tarinoihin opastetulla kierroksella.
Vierailemme myös oppaan johdolla Igor-museossa, joka
sijaitsee keskellä Degerbyn kylää. Museon näyttelyn
pääteemoina ovat Porkkalan parenteesi, Porkkalan
neuvostotukikohdan tarinoita 1944-1956, Kunta, joka
katosi kartalta ja Lottien työpanos.
Tarkemmat tiedot vierailuista ja retkeen liittyvistä asioista täsmentyvät kevään aikana.
Muista merkitä jo nyt Porkkala-retki kalenteriisi! Yhteyshenkilönä Hannele HelikallioMalinen, hannele.helikallio@gmail.com tai puh. 050 340 7126.

Maanpuolustusnaisten Liiton Pisa-Jotos 2018 Nilsiässä 26.-27.5.2018
Pisa-Jotos-maastovaellus on tarkoitettu kaikille yli
15-vuotiaille normaalin fyysisen kunnon omaaville naisille.
Partioon voi kuulua 4-5 henkilöä. Partion käyttämää aikaa ei
reitillä mitata, vaan rastitehtävistä saadut pisteet ratkaisevat
sijoituksen. Osallistumismaksu on 50 euroa.
Keräämme jäseniä partiota varten.
Jos olet kiinnostunut, ota yhteyttä Elsi Tuomiseen,
elsi.tuominen@iki.fi tai puh. 040 718 5907

Syysretki Naantaliin ja erityisesti Kultarantaan lauantaina 1.9.2018
Teemme lauantaina 1.9.2018 retken Naantaliin ja
Kultarannan, presidenttimme kesäasunnon,
syyskesällä upeasti kukoistavaan puutarhaan.
Tutustumme myös Naantalin kauniiseen vanhaan
tunnelmalliseen keskustaan oppaan johdolla.
Tapaamme myös Naantalin maanpuolustusnaisia.
Alustava ohjelma
08.30
Lähdemme omilla autoilla Espoosta tai muualta Helsingin seudulta
11.00
Opastus Kultarannassa
12.15
Opastus Naantalin vanhassa keskustassa
13.15
Lounas Ravintola Merisalissa (seisova pöytä)
15.00
Tapaamme Naantalin maanpuolustusnaisia
16.30
Kotimatkalle Espooseen
Hinta: 29 eur/hlö, kun ryhmässä vähintään 20 maksavaa osallistujaa.
Hinta: 33 eur/hlö, kun ryhmässä vähintään 15 maksavaa osallistujaa.
Ilmoittaudu Elsi Tuomiselle, elsi.tuominen@iki.fi tai puh. 040 718 5907 30.7.2018 mennessä.
Ilmoita myös tarvitsetko kyytiä tai voitko tarjota kyytiä.

Osallistumme Sotiemme Veteraanit 2018 -keräykseen omalta osaltamme.
Varusmiehet ja varusnaiset keräävät lippailla kauppakeskuksissa. Tarvitsemme äitihahmoja
kaitsemaan kerääjiä. Sinun tehtäväsi on opastaa kerääjät keräyspaikoille ja koota lippaat
keräysvastaaville keräystilaisuuden lopuksi. Mikäli aikasi ei anna enempää, yksikin ilta
äitihahmona sopii!
Ilmoittaudu Tuija Koivulle, tuija.koivu@luukku.com tai puh. 0400 910 315.

Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen kursseja keväällä 2018
•
•
•
•

TURPO 2018 turvallisuuspoliittinen seminaari 3.2.2018 Santahaminassa.
• Aiheena Kokonaisturvallisuus, kyberturvallisuus, tiedustelulaki
Henkisen tuen kurssi 10.3.2018 Maanpuolustusjärjestöjen talon auditoriossa
Informaatioturvallisuus 24.3.2017 Santahaminassa
Kesäyön marssi 2018 9.6.2018 Tuusulassa

Lisätietoja ja ilmoittautuminen www.mpk.fi

Naisten Valmiusliiton
valtakunnalliset NASTA-harjoitukset vuonna 2018
NASTA-harjoituksen yleiset tavoitteet
• Antaa osallistujille arjen turvallisuusvalmiuksia sekä varautumistaitoja
• Harjoituttaa naisia toimimaan johto-, organisointi-, huolto- ja kouluttajatehtävissä
Harjoitukseen voi osallistua kuka tahansa suomalainen nainen. Osallistuminen ei edellytä
minkään järjestön jäsenyyttä, aikaisempaa kurssikokemusta tai ennakkotietoja tai -taitoja
valitun kurssin aiheesta. Harjoitus on luonteeltaan kaikille naisille soveltuvaa
peruskoulutusta. Harjoitukseen osallistuu noin 300 - 400 naista. Toiminta ei ole sotilaallista.
Harjoitus koostuu noin kymmenestä kurssista, joista osallistuja valitsee yhden. Harjoitukseen
osallistuminen edellyttää normaalia terveyttä ja kuntoa sekä maastossa yöpyviltä
säänkestävyyttä. Osallistumismaksu on 75 euroa.

Katarina 2018 -harjoitus
Katarina 2018 -harjoitus järjestetään 20.-22.4.2018 Tammisaaren Dragsvikissä. Uudenmaan
prikaatissa järjestettävän harjoituksen käytännön järjestelyistä vastaa Naisten Valmiusliiton
Uudenmaan alueneuvottelukunta. Ilmoittautuminen Katarina 2018 -harjoituksen kursseille
alkaa 1. helmikuuta 2018 klo 9.00!

Niksula 2018 -harjoitus
Niksula 2018-harjoitus järjestetään 7. - 9.9.2018 Niinisalossa.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen:
www.naistenvalmiusliitto.fi ja www.mpk.fi

Tärkeitä yhdistyskäytäntöjä:
•
•
•
•

Ovatko nimesi, postiosoitteesi, kännykkänumerosi tai sähköpostiosoitteesi muuttuneet?
Ilmoita yhdistyksen sihteerille.
Espoon Maanpuolustusnaiset ry:n jäsenmaksut vuodelle 2018 ovat 27 euroa/varsinainen
jäsen ja 40 euroa/kannatusjäsen. Lasku lähetetään erikseen jäsenille.
Jos haluat liittyä tai ystäväsi haluaa liittyä Espoon Maanpuolustusnaiset ry:een, täytä
jäsenhakemus liittomme verkkosivuilla (www.maanpuolustusnaistenliitto.fi).
Mikäli et enää halua olla Espoon Maanpuolustusnaisten jäsen, ilmoita eroamisestasi
yhdistyksen sihteerille.

Espoon Maanpuolustusnaiset ry:n hallitus kokoontuu kevään 2018 aikana seuraavasti
• maanantaina 5.2.2018
• maanantaina 26.3.2018
• maanantaina 23.4.2018
• maanantaina 28.5.2018
Espoon Maanpuolustusnaiset ry:n hallituksen yhteystiedot
Nimi, tehtävä
Sirpa Rantamäki, puheenjohtaja
Elsi Tuominen, varapj, jäsentiedotteet ja verkkosivut
Arja Jouhki, sihteeri, jäsenrekisteri ja -tiedotus
Hannele Helikallio-Malinen, arkistovastaava
Sanna Hänninen, koulutus- ja lehdistövastaava
Tuija Koivu, veteraanivastaava
Niina Muhonen, nuorisovastaava

Puhelin
050 521 7711
040 718 5907
040 546 0446
050 340 7126
050 4827849
0400 910 315
040 580 1597

Sähköposti
sirpa.rantamaki@tryg.dk
elsi.tuominen@iki.fi
aijouhkit@gmail.com
hannele.helikallio@gmail.com
sanna1.hanninen@gmail.com
tuija.koivu@luukku.com
saarinen_nina@hotmail.com

Espoon Maanpuolustusnaiset ry
Kevätkokouskutsu
Espoon Maanpuolustusnaiset ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään
keskiviikkona 14.3.2018 klo 18 alkaen Tapiolan Palvelukeskuksessa
(Länsituulentie 1, Espoo).
Ohessa kevätkokouksen esityslista
Tervetuloa!
Espoon Maanpuolustusnaiset ry
Hallitus

Kevätkokouksen esityslista
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri.
3. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
4. Valitaan kaksi ääntenlaskijaa.
5. Todetaan kokouksen osanottajat.
6. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
7. Hyväksytään kokouksen esityslista työjärjestykseksi.
8. Päätetään kokouksen menettelytavat.
9. Esitetään yhdistyksen toimintakertomus ja tilinpäätös.
10. Esitetään toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto.
11. Päätetään toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vahvistamisesta.
12. Päätetään hallituksen ja muiden tilivelvollisten vastuuvapauden myöntämisestä.
13. Päätetään voiton/tappion aiheuttamista toimenpiteistä.
14. Valitaan ehdokkaat piirihallitukseen seuraavaksi toimintavuodeksi.
15. Käsitellään muut yhdistyksen hallituksen esittämät, sekä jäsenten vähintään 21
päivää ennen kokousta kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle yhdistyksen kokouksen
käsiteltäväksi esittämät asiat.
16. Kokouksen päättäminen

