Espoon Maanpuolustusnaiset ry
Jäsentiedote 2/2017

Hei
Syksy alkaa näkyä luonnossa. Päivä lyhenee ja pihlajanmarjat punertuvat. Linnut lähtevät
kaukomaille.
Yhdistystoimintakin käynnistyy uusin tapahtumin. Tule mukaan ja ota ystäviäsikin mukaan
tutustumaan toimintaamme!
Maanpuolustusterveisin

Tuija Koivu

Syksyn ohjelmaa:
Syyskuun kuukausikokous: Tutustumisretki Hangon Rintamamuseoon
ja Hangon huviloihin lauantaina 16.9.2017
Tutustumme sekä viime sotien tapahtumiin Hankoniemellä että Hangon kylpyläpuiston
huviloihin ja elämään kylpyläpuistossa lauantaina 16.9.2017.
Ohjelmassa
• klo 10 lähtö Espoosta omilla autoilla
• klo 12 Hangon Rintamamuseo (Pääsyliput: 8€, eläkeläiset 5€/henkilö)
• klo 14 lounas Ravintola Origossa (omakustanteinen)
• klo 15.30 Hangon vesitorni, opastettu (Pääsyliput: 2€ eläkeläiset 1€)
• klo 16 Kylpyläpuiston huvilat kertovat -kävelykierros, opastettu
• klo 17 Kahvihetki ja kotiinlähtö
Sotaveteraanien rakentama Hangon Rintamamuseo
sijaitsee sodanaikaisella rintamalohkolla Lappohjan
kylän tuntumassa, jossa taisteluita käytiin kesällä 1941.
Alueella on korsu Gyllene Freden, joka on rekonstruoitu
jatkosodan aikana samalla paikalla sijainneen korsun
mukaan.
Ympäröivässä maastossa näkyy vieläkin paljon sodan
jälkiä, joita oppaamme Anne Ingman esittelee ns.
"Sotapolun" (1,5km) varrella.
Hanko vieraitten käsissä -perusnäyttely keskittyy esittelemään tapahtumia Hangon rintamalla
1939-1941.
Hangon kylpyläpuisto on Suomen merkittävimpiä suurten puuhuviloiden alueita. Kierroksen
aikana tutustumme kylpyläkulttuuriin, huviloiden rakentajiin ja asukkaisiin sekä elämään
kylpyläpuistossa oppaamme Tarja Kvarnström johdolla.
Osallistujat maksavat pääsylippujen lisäksi kukin 10 € yhteensä opastuksista. Yhdistys
maksaa opastuksien muun osuuden.
Ilmoittaudu 7.9.2017 mennessä Hannele Helikallio-Maliselle, hannele.helikallio@gmail.com
tai puh. 050 340 7126.

Maanpuolustusnaisten Liiton Helsingin Piiri ry:n syyskokous
maanpuolustusjärjestöjen talon auditoriossa tiistaina 10.10.2017 klo 17.30
Piirin syyskokouksessa päätetään ensi vuoden toimintasuunnitelmasta ja
talousarviosta sekä valitaan piirin toimijat ensi vuodelle.
• Tilaisuus alkaa klo 17.30 kahvilla. Varsinainen kokous alkaa klo 18.
• Kaikki jäsenet ovat tervetulleita!
• Auditorion osoite on Töölöntorinkatu 2.
Stadin Mielikit -partio osallistui reippaasti keväällä Liiton Kyrös-Jotokseen.
Syyskokouksessa kuulemme heidän jotoskokemuksistaan.
• Saisimmeko ensi vuonna useampia partioita jotokselle?

Espoon Maanpuolustusnaiset ry:n syyskokous/Lokakuun kuukausikokous
Tapiolan Palvelukeskuksessa keskiviikkona 11.10.2017 klo 18 alkaen
Syyskokouksessa päätämme ensi vuoden toimintasuunnitelmasta ja
talousarviosta sekä valitsemme toimijat ensi vuodeksi.
Tule mukaan suunnittelemaan! Aktiivisia toimijoita tarvitaan aina lisää.
Jos olet kiinnostunut hallitustyöskentelystä, ota yhteyttä ennen kokousta
Tuija Koivuun tai Elsi Tuomiseen.
Huomio! Tapiolan Palvelukeskus toimii uusissa tiloissa.
Uusi osoite on Länsituulentie 1, Tapiola.
Ennen varsinaista syyskokousta Helsingin Seudun Sotaveteraanipiirin
toiminnanjohtaja Rauno Loukkola kertoo veteraanipiirin toiminnasta nyt ja
tulevaisuudessa.

Tervetuloa juhlistamaan 100-vuotiasta Suomea
Maanpuolustusnaisten Liiton Helsingin Piirin illallistanssiaisiin
lauantaina 14.10.2017 klo 19.00
Maanpuolustuskorkeakoulun juhlasaliin Santahaminaan.
Illan ohjelmassa on
• Tervetulosanat - kamarineuvos Kaarina Suonperä
• Sävelterveiset Suomi-neidolle - oopperalaulaja Antti A. Pesonen ja pianisti Elina Viitaila
• Liiton ja Piirin tervehdys - puheenjohtaja Satu Virtanen
• Juhlaillallinen
• Musiikkia - Helsingin Konservatorion yhtye
• Puhe naiselle - Kadettikoulun oppilaskunnan edustaja
• Tanssia Kaartin soittokunnan varusmiesbändin säestyksellä

Katso tarkemmin tämän tiedotteen liitteenä olevasta kutsukirjeestä.
• Lisätietoja ilmoittautumisesta antaa Elsi Tuominen, elsi.tuominen@iki.fi tai puh. 040 718 5907

Maanpuolustusnaisten Liiton syyskokous 4.-5.11.2017 Kajaanissa
Maanpuolustusnaisten syysliittokokous pidetään Kainuun prikaatissa
Kajaanissa 4.-5.11.2017. Tule tapaamaan maanpuolustusnaisia ympäri Suomea!
Tarkempia tietoja ja ilmoittautumisohjeet tulevat myöhemmin syksyllä. Kaikki
jäsenet ovat tervetulleita!

Marraskuun kuukausikokous:
Tutustumiskäynti Eduskuntataloon keskiviikkona 15.11.2017 klo 16.30
Vierailemme peruskorjatussa Eduskuntatalossa keskiviikkona
15.11.2017 klo 16.30 alkaen.
Ohjelmassa
• Puolustusvaliokunnan valiokuntaneuvos Heikki Savola kertoo
valiokunnan työstä ja ajankohtaisista asioista hallinnonalalla.
• Peruskorjatun eduskuntatalon kierros noin 45 min, oppaana on
apulaistiedotuspäällikkö Rainer Hindsberg.
• Mahdollisesti saamme yllätysvieraan kättelemään!
Ilmoittaudu Sari Viitalalle, sari.viitala@eduskunta.fi tai 040 827 1719. Vierailuryhmään
mahtuu vain 25 henkeä. Henkilöllisyytemme tarkastetaan ovella. Muista ottaa
henkilöllisyyspaperi mukaan!

Joulukuun kuukausikokous:
Tutustumiskäynti Diakonissalaitokseen lauantaina 2.12.2017 klo 13
Tutustumme lauantaina 2.12.2017 klo 13 alkaen Helsingin
Diakonissalaitokseen, joka on yleishyödyllinen säätiö, rohkea
ja vahva vaikuttaja.
”Olemme yhteiskunnallisten ongelmien ja erityisryhmien
asiantuntija. Luomme uusia ratkaisuja etenkin niillä alueilla,
joilla ihmisarvo on uhattuna. Toimintaamme ohjaa kristillinen
lähimmäisenrakkaus.
Työmme alkoi vuonna 1867 kulkutautisairaalana ja nuorten naisten kouluttamisena hätää kärsivien
auttajiksi, diakonissoiksi. Toimintamme ytimessä oli jo silloin rohkea diakoniatyö.
Helsingin Diakonissalaitoksen tehtävä on rakentaa jokaiselle mahdollisuus ihmisarvoiseen
elämään. Palvelut eivät yksin riitä. Tarvitaan toisia ihmisiä. Erityisesti heikoimmassa asemassa
oleville ihmisille yhteisön tuki on tärkeää.”
Käymme mm. Aurora-salissa sekä tunnelmallisessa Diakonissalaitoksen kirkossa.
Ilmoittaudu 27.11.2017 mennessä Arja Jouhkille, aijouhkit@gmail.com tai puh 040 546 0446.

Tammikuun kuukausikokous: Tutustumiskäynti Lottamuseon näyttelyihin
Tuusulassa lauantaina 13.1.2018 klo 14 alkaen
Tutustumme lauantaina 13.1.2018 klo 14 alkaen
Lottamuseon näyttelyihin:
• Lotan tarina – Vaadi aina enin itseltäsi, joka kertoo
Lottajärjestön historiasta
• Rakkauden tiloja – Avaa sydämesi
• Vihollinen selustassa
Katso tarkemmin www.lottamuseo.fi
Sisäänpääsymaksu museoon on 6 €/aikuinen ja 5€/eläkeläinen tai opiskelija sekä 1 €/työtön tai
lapsi. Yhdistys maksaa opastuksen. Mikäli Sinulla on Museokortti, pääset ilmaiseksi museoon.
Lottamuseo sijaitsee osoitteessa Syväranta Rantatie 39, 04310 Tuusula.
Ilmoittautumiset 6.1.2018 mennessä Sirpa Rantamäelle, sirpa.rantamaki@tryg.dk tai
puh. 050 521 7711. Menemme Lottamuseoon omilla autoilla. Ilmoita, mikäli Sinulla on
mahdollisuus tarjota kyytiä tai tarvitset autokyytiä. Lähdemme Espoosta noin klo 13.

Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen/Naisten Valmiusliiton Helsingin
seudun ja Uudenmaan alueneuvottelukuntien kursseja syksyllä 2017
1B

Ilmoittaudu verkkosivujen (www.mpk.fi=>Koulutuskalenteri) kautta.
Koulutuskalenterista saattaa löytyä muitakin Sinulle sopivia kursseja alla olevan listan lisäksi.
• Protokolla ja tapatieto -kurssi II 7.10.2017 Santahaminassa
• Kriisitilannekurssi II 6-8.10.2017 Tuusulassa
• Veteraaniperinteen kurssi 1 14.11.2017
• Veteraaniperinteen kurssi 2 21.11.2017 Helsingissä
• Kyber-peruskurssi 25.-26.11.2017 Helsingissä

Osallistumme Sotiemme Veteraanit 2017 -keräykseen omalta osaltamme.
Varusmiehet ja varusnaiset keräävät lippailla kauppakeskuksissa ja urheilutilaisuuksissa.
Tarvitsemme äitihahmoja kaitsemaan kerääjiä. Sinun tehtäväsi on opastaa kerääjät
keräyspaikoille ja koota lippaat keräysvastaaville keräystilaisuuden lopuksi. Ilmoittaudu
Tuija Koivulle. Mikäli aikasi ei anna enempää, yksikin ilta äitihahmona sopii!

Tärkeitä yhdistyskäytäntöjä:
•
•
•
•

Ovatko nimesi, postiosoitteesi, kännykkänumerosi tai sähköpostiosoitteesi muuttuneet?
Ilmoita yhdistyksen sihteerille.
Espoon Maanpuolustusnaiset ry:n jäsenmaksut vuodelle 2017 ovat 27 euroa/varsinainen
jäsen ja 40 euroa/kannattajajäsen. 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 hallituksen yhteystiedot
Nimi, tehtävä
Tuija Koivu, puheenjohtaja, veteraani- ja koulutusvastaava
Hannele Helikallio-Malinen, varapj, lehdistövastaava
Arja Jouhki, sihteeri, talous, jäsenrekisteri ja -tiedotus
Sirpa Rantamäki, nuorisovastaava
Elsi Tuominen, jäsentiedote, arkistovastaava
Niina Muhonen

Puhelin
0400 910 315
050 340 7126
040 546 0446
050 521 7711
040 718 5907
050 532 2121

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

Tietoa Espoon Maanpuolustusnaiset ry:n sekä Maanpuolustusnaisten Liitto ry:n
Helsingin Piiri ry:n toiminnasta löytyy verkkosivuilta:
• www.mnlhelsinginpiiri.fi/yhdistykset/espoo/
• www.mnlhelsinginpiiri.fi/tapahtumat

Espoon Maanpuolustusnaiset ry

Syyskokouskutsu

Espoon Maanpuolustusnaiset ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään keskiviikkona
11.10.2017 klo 18 alkaen Tapiolan Palvelukeskuksessa.

Keskuksen uusi osoite on Länsituulentie 1, Tapiola.
Tervetuloa!
Espoossa 29.8.2017
Espoon Maanpuolustusnaiset ry
Hallitus

ESITYSLISTA
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteerit, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi
ääntenlaskijaa.
3. Todetaan kokouksen osanottajat, laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4. Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi sekä kokouksen menettelytavat.
5. Valitaan yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja.
6. Valitaan yhdistyksen hallituksen varapuheenjohtaja.
7. Vahvistetaan yhdistyksen hallituksen muiden jäsenten lukumäärä.
8. Valitaan yhdistyksen hallituksen muut jäsenet.
9. Valitaan kaksi tilintarkastajaa/toiminnantarkastajaa ja heille kaksi
varatilintarkastajaa/varatoiminnantarkastajaa.
10. Valitaan edustajat piirin kokouksiin.
11. Valitaan edustajat liittokokouksiin.
12. Vahvistetaan seuraavan toimintavuoden toimintasuunnitelma, talousarvio ja
jäsenmaksujen suuruudet kummallekin jäsenryhmälle erikseen, sekä niiden
toimittamisen aika.
13. Käsitellään muut yhdistyksen hallituksen esittämät sekä jäsenten vähintään 21 päivää
ennen kokousta kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle yhdistyksen kokouksen
käsiteltäväksi esittämät asiat, ei kuitenkaan yhdistyslain 23 § mainittuja, ellei niitä ole
kokouskutsussa mainittu.
Yhdistyksen kevätkokous päätti lykätä yhdistyksen piirihallituksen jäsenten valinnan
yhdistyksen syyskokoukseen:
Valitaan ehdokkaat piirihallitukseen seuraavaksi toimintavuodeksi.
14 Kokouksen päättäminen

Kutsu

Tervetuloa juhlistamaan 100-vuotiasta Suomea
Maanpuolustusnaisten Liiton Helsingin Piirin illallistanssiaisiin
lauantaina 14.10.2017 klo 19.00
Maanpuolustuskorkeakoulun juhlasaliin Santahaminaan.
Illan ohjelmassa on
•
•
•
•
•
•
•

Tervetulosanat - kamarineuvos Kaarina Suonperä
Sävelterveiset Suomi-neidolle - oopperalaulaja Antti A. Pesonen ja pianisti Elina Viitaila
Liiton ja Piirin tervehdys - puheenjohtaja Satu Virtanen
Juhlaillallinen
Musiikkia - Helsingin Konservatorion yhtye
Puhe naiselle - Kadettikoulun oppilaskunnan edustaja
Tanssia Kaartin soittokunnan varusmiesbändin säestyksellä

Tule ja ota puolisosi ja/tai ystäväsi mukaan. Illalliskortin hinta on 70 euroa/henkilö. Ohjelman lisäksi illalliskorttiin
sisältyy juhlaillallinen alkumaljoineen. Muut juomat ovat maksullisia.
Maanpuolustuskorkeakoulu sijaitsee sotilasalueella Santahaminassa. Ilmoita kulkulupaa varten jokaisesta
juhlijasta: nimi, syntymäaika ja kansallisuus. Ilmoita samalla erityisruokavaliot.
Illalliskorttiin sisältyy myös linja-autokuljetus Helsingin keskustasta, Mikonkadun tilausajopysäkiltä, klo 18.00
juhlapaikalle Santahaminaan. Tilaisuuden jälkeen klo 23.30 ja 24.00 linja-autot kuljettavat juhlavieraat takaisin
keskustaan. Ilmoita myös käytättekö tätä yhteiskuljetusta Santahaminaan ja/tai takaisin Helsingin keskustaan.
Juhlan pukukoodi: tumma puku
Ilmoittaudu tilaisuuteen sähköpostissa olevien linkkien kautta.
Maanpuolustusnaiset voivat tilata illalliskortteja omalle lähipiirilleen 10.9.2017 asti, minkä jälkeen myymme
illalliskortteja myös muille maanpuolustusjärjestöille 25.9.2017 asti. Illalliskortit pitää maksaa 30.9.2017
mennessä.
Lisätietoja juhlatoimikunnalta: mnl.helsinginpiiri@gmail.com
Lämpimästi tervetuloa!
Maanpuolustusnaisten Liiton Helsingin Piiri ry
Juhlatoimikunta

