Espoon Maanpuolustusnaiset ry
Jäsentiedote 2/2018
Hyvä Maanpuolustusnainen
Kesä 2018 on ollut varsinainen hellekesä. Heinäkuu oli
Ilmatieteen laitoksen koko mittaushistorian lämpimin
heinäkuu ja olemmekin saaneet lukea varoituksia niin
tukalasta helteestä kuin rajuista ukkospuuskistakin.
Toivottavasti olette kuitenkin nauttineet kesälomasta ja
aurinkoisista kesäpäivistä!
Tähän tiedotteeseen olemme koonneet syksyn tulevia
tapahtumia ja koulutustilaisuuksia. Seuraathan myös
yhdistyksen ja piirin verkkosivuja, sillä monet Helsingin
Piirin yhdistysten tapahtumat ovat avoimia kaikille piirin
jäsenille.
Erityisesti toivon näkeväni runsaasti yhdistyksemme
Kuvassa vasemmalta varapj Elsi
jäseniä syyskokouksessamme 10.10.2018 ja Helsingin
Tuominen ja pj Sirpa Rantamäki
Piirin syyskokouksessa 24.10.2018. Ehdotuksia uusiksi
toimintamuodoiksi otetaan mielellään vastaan, joten otathan yhteyttä ja kerrot toiveistasi!
Toimeliasta syksyn alkua kaikille ja nähdään tapahtumissa!
Maanpuolustusterveisin

Sirpa Rantamäki
Syyskuun kuukausikokous/Retki Kultarantaan ja Naantaliin
Teimme 1.9. päiväretken Naantaliin. Tutustuimme mm.
Kultarannan, presidenttimme kesäasunnon, puutarhaan.
Kiertelimme myös Naantalin vanhassa kauniissa keskustassa.
Retken päätteeksi kahvittelimme Naantalin maanpuolustusnaisten kanssa venesataman tunnelmallisessa kahvilassa.
Kultarannan puutarhassa

Naantalin maanpuolustusnaisten vieraana

Espoon Maanpuolustusnaiset ry:n syyskokous keskiviikkona 10.10.2018
klo 18 alkaen Tapiolan Palvelukeskuksessa*
Espoon Maanpuolustusnaiset ry:n syyskokouksessa käsitellään mm. ensi vuoden
toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä valitaan yhdistyksen toimijat.
Tämän tiedotteen lopussa on kokouksen kutsu ja esityslista
* Osoite: Länsituulentie 1, Espoo

-

Älä huku tavaraan!
Vähemmän on enemmän!
Anna aikaa tärkeälle ja innostavalle!
Säästä tärkeä! Luovu! Kierrätä!

Tuntuvatko oheiset toteamukset mukavilta ja elämää helpottavilta, mutta miten
käytännössä toteutat tavarakaaoksen ja papereiden selvittelyn kodissasi?
Ratkaisu voi olla ammattijärjestäjä!
Ammattijärjestäjä (Professional Organizer) on järjestämisen ammattilainen, joka yhdessä
asiakkaan kanssa luo systemaattisesti ja loogisesti järjestystä ja tilaa. Ammattijärjestäjä
auttaa asiakasta luopumaan turhasta tavarasta ja järjestämään jäljelle jääneet tärkeät
esineet ja paperit.
Ennen varsinaista kokousta Suomen ammattijärjestäjät ry:n puheenjohtaja Ulla Lundqvist
kertoo meille ammattijärjestäjätoiminnasta.

Maanpuolustusnaisten Liiton Helsingin Piiri ry:n syyskokous 24.10.2018
klo 17.30 alkaen Maanpuolustusjärjestöjen talon auditoriossa
Kokouksessa käsitellään mm. piirin ensi vuoden toimintasuunnitelma ja
talousarvio. Tule tapaamaan Helsingin seudun maanpuolustusnaisia. Kokous
pidetään Maanpuolustusjärjestöjen talon auditoriossa (Töölöntorinkatu 2).

Maanpuolustusnaisten Liitto ry:n syyskokous 17.-18.11.2018 Aulangolla
Maanpuolustusnaisten Liitto ry:n syyskokouksessa 17.-18.11.2018 Aulangolla,
Hämeenlinnassa valitaan mm. liiton vuosien 2019-2020 puheenjohtajisto sekä
liittohallitus ensi vuodeksi. Lisäksi vahvistetaan ensi vuoden toimintasuunnitelma
ja talousarvio.
Tule tapaamaan maanpuolustusnaisia ympäri Suomen! Reserviläisliitto kokoustaa
myös samana viikonloppuna Aulangolla.
Lisätietoja myöhemmin Sirpa Rantamäeltä (sirpa.rantamaki@tryg.dk tai puh.
050 521 7711), mutta merkitse jo nyt päivämäärä kalenteriisi.

Marraskuun kuukausikokous:
Tutustumiskäynti Amos Rex -taidemuseoon 10.11.2018 klo 14.30 alkaen
Helsingin ytimessä on avattu elokuussa uusi,
arkkitehtuuriltaan ainutlaatuinen taidemuseo:
Amos Rex. Se on taiteen ja kaupunkikulttuurin
kohtaamispaikka, joka koostuu uusista
maanalaisista näyttelytiloista, vanhasta, vuonna
1936 rakennetusta Lasipalatsista ja
elokuvateatteri Bio Rexistä, sekä Lasipalatsin
aukiolla näyttelytilan kattona kumpuilevasta
tapahtuma-aukiosta.
Tutustumme oppaan johdolla taidemuseon arkkitehtuuriin ja teamLab-avajaisnäyttelyyn
lauantaina 10.11.2018 klo 14.30 alkaen. Sisäänpääsy maksaa 12€/henkilö (ryhmäalennus).
Museokortti kelpaa. Yhdistys maksaa opastuksen. Tapaamme museon sisääntuloaulassa.
Amos Rexin osoite on Mannerheimintie 22–24. Pääsisäänkäynti on siis Mannerheimintien
puolellla.

Joulukuun kuukausikokous:
Retki Porvoon joulumarkkinoille lauantaina 15.12.2018
Teemme kokopäivän retken Porvoon joulumarkkinoille lauantaina
15.12.2018. Kiertelemme jouluisessa vanhassa Porvoossa, käymme
Porvoon Tuomiokirkossa ja syömme joululounasta. Kuljemme omilla
autoilla. Lähdemme matkaan klo 10. Ohjelma täsmentyy myöhemmin,
mutta merkitse päivämäärä jo nyt kalenteriisi.
Ilmoittaudu 10.12.2018 mennessä Arja Jouhkille (aijouhkit@gmail.com
tai 040 546 0446). Ilmoita tarvitsetko kyytiä vai voitko tarjota kyytiä.

Tammikuun kuukausikokous:
Retki talviseen Suomenlinnaan lauantaina 19.1.2019
Teemme lauantaina 19.1.2019 retken talviseen Suomenlinnaan ja vierailemme mm.
Sotamuseon Maneesissa. Tutustumme Puolustusvoimat - 100 vuotta sodan ja rauhan töissä näyttelyyn oppaan johdolla.
Tapaamme Suomenlinnan lautan luona kauppatorilla klo 10. Opastuksemme museossa
alkaa klo 11.00. Yhdistys maksaa opastuksen. Aikuisten pääsylippu maksaa 7€.
Opiskelijoiden ja eläkeläisten liput maksavat 4€. Museokortti kelpaa myös.
Ilmoittaudu 14.1.2019 mennessä Sirpa Rantamäelle (sirpa.rantamaki@tryg.dk tai puh.
050 521 7711).

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.

Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen kursseja syksyllä 2018
•
•
•
•
•

Suunnistus kansalaistaitona -kurssi 18.9.2018 ja 26.9.2018
MNL:n Arjen turvallisuus -kurssi 22.-23.9.2018 Tuusulassa
Nainen järjestyksenvalvojana -koulutus 22.-23.9.2018, 6.-7.10 ja 20.10.2018 Tuusulassa
Intti tutuksi naiselle -kurssi 12.-14.10.2018 Santahaminassa
Kriistilannekurssi 13.-14.10.2018 Tuusulassa

Lisätietoja ja ilmoittautuminen www.mpk.fi

Naisten Valmiusliiton NASTA-harjoitukset
NASTA-harjoituksen yleiset tavoitteet
• Antaa osallistujille arjen turvallisuusvalmiuksia sekä varautumistaitoja poikkeusoloihin
• 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. PikkuNASTAssa osallistujia on noin 120.
Toiminta ei ole sotilaallista. Harjoitus koostuu noin kymmenestä kurssista, joista osallistuja
valitsee yhden. PikkuNASTAssa on 3-4 kurssia. Harjoitukseen osallistuminen edellyttää
normaalia terveyttä ja kuntoa sekä maastossa yöpyviltä säänkestävyyttä. Osallistumismaksu
on 75 euroa. PikkuNASTA-harjoitus maksaa 45-55 euroa.
• Savotar 2018 -harjoitus 22.-23.9. Mikkelissä (PikkuNASTA)
• Fanni 2018 -harjoitus 5.–7.10.2018 Oulun Hiukkavaarassa (PikkuNASTA)
• Revontuli 2019 -harjoitus 29.–31.3.2019 Rovaniemellä
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.
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 vuoden 2018 aikana vielä seuraavasti
• keskiviikkona 12.9.2018
• maanantaina 29.10.2018
• maanantaina 26.11.2018
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

Maanpuolustusnaisten Liiton verkkokaupasta MNL-tuotteita!

Katso lisää tuotteita www.maanpuolustusnaistenliitto.fi - > Kauppa ja tilaa!

Espoon Maanpuolustusnaiset ry
Syyskokouskutsu

Espoon Maanpuolustusnaiset ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään keskiviikkona
10.10.2018 klo 18 alkaen Tapiolan Palvelukeskuksessa.
Keskuksen osoite on Länsituulentie 1, Tapiola.
Tervetuloa!
Espoossa 20.8.2018
Espoon Maanpuolustusnaiset ry
Hallitus

ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, 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

