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Hyvä maanpuolustusnainen! 
 

Puolustusvoimien lippupäivän valtakunnallinen paraati 4.6. Rovaniemi 
Maanpuolustusnaisten Liiton marssiosasto kaipaa vielä väkeä! Osallistumme tiistaina 4.6. puolustusvoimien 
valtakunnalliseen paraatiin Rovaniemellä. Sen harjoitus on Someronharjun varuskunnassa maanantaina 3.6., 
jonne saapuminen klo 15 mennessä. Tähän osallistuvat vähintään harjoituksen johtaja, lipunkantaja ja airuet.  
Varuskuntaan voi tulla myös illalla 3.5. yöpymään (ennakkoilmoittautuminen), jos ei halua aamulla 4.6. aikaisin 
lähteä liikkeelle. Koko osasto harjoittelee vielä aamulla noin klo 9 (tarkentuu) Someronharjulla. Mukaan voi 
lähteä vaikkapa perheenjäsen tai ystävä.  Osastoa johtaa liiton pj. Mervi Liimatainen. 
 
Puolustusvoimat tarjoaa päivällisen 3.6. klo 15, majoittuville ilta- ja aamupalan sekä ja 4.6. paraatin jälkeen 
kenttälounaan marssijoille. Liitto maksaa osallistujille kimppakyydit liiton matkasäännön mukaan.  
 
Marssiosuudet: linja-autoasemalta siirtyminen keskuskentälle on 0,5 km, katselmuksesta (klo 12-12.30) mars-
sin lähtökynnykselle 1 km ja varsinainen ohimarssi (klo 13.15-13.45) linja-autojen odotuspaikkaan on 1 km. 
Pukeutuminen: musta jakku, mustat housut, liiton turkoosi huivi (liitto lahjoittaa marssijoille), mustat kengät, 
mustat käsineet ja kunniamerkit, jos sellaisia on. Tarkemmat ohjeet aikatauluineen tulee vielä osallistujlle. 
Ilmoittautumiset eli nimi, syntymäaika, yhteystiedot (puhelin ja sähköposti) ja mahdolliset erikoisruokavaliot 
paraatiin 15.5. mennessä: Ritva Toivola, p. 040 827 6430, ritva.toivola@suomi24.fi.  

 
SoMa-harjoitus 16.-18.8.2019 Lappeenranta 
Maanpuolustusnaisten Liiton ja Sotilaskotiliiton yhteisen SoMa-harjoituksen ilmoittautuminen on avautunut 
MPK:n järjestelmässä (www.mpk.fi > koulutuskalenteri). Harjoituksen kurssit ovat: 
 
● Sotilaskotitoiminta poikkeusoloissa 
● Muutosjohtaminen 
● Viestintä 
● Maastotaidot 
● Myrskyn jälkeen 
● Kenttämuonitus 
● Toimiva vuorovaikutus 
● Etsintä 
● Protokollakurssi. 
 
Lisäksi on päiväkurssi la 17.8., joka sisältää ruokailun ja luennon. Liitteenä harjoituksen ja päiväkurssin esitteet. 
Lisätietoja harjoituksen johtaja Hanni Kangasmäki, hanni.kangasmaki@luukku.com.  
 

Liiton takki 
Liiton takkia voi tilata 55 euron hintaan (katso liite). Takki on hyvä, kun yhdistys on esillä tai ihan omassa arjes-
sa. Tilaus lähtee, kun 25 tilausta on valmiina. 
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Mietaan patikka -jotos 18.-19.5.2019 Kurikka 
Mietaan patikka -jotokselle on jo ilmoittautunut 41 partiota, mutta jos halukkaita on, vielä pääsee mukaan. 30-
vuotisjuhlajotos on luonteeltaan hyvin toiminnallinen. Tapahtumakeskuksena on Miedon hiihtostadion, Haku-
nintie 81, 61360 Mieto. Helppokulkuisessa maastossa lauantain reitti on n. 12 km ja sunnuntain n. 8 km. Jotok-
sen johtajana on Marja-Leena Rasi ja suojelijana Juha Mieto. 
Osallistumismaksu on 50€/hlö – 60 €/hlö ilmoittautumisen ajankohdan mukaan. Hintaan sisältyy lauantain 
päivällinen ja sunnuntain aamupala sekä lounas. Yöpymisrastilla on kanttiini.  
Ilmoittautumis- ja maksutiedot jotoksen kutsussa, joka liitteenä. 
Lisätiedot: Marja-Leena Rasi, 040 500 7054, marjaleena.rasi@gmail.com.  
 
Arjen turvallisuus -kurssit ja kouluttajakoulutus 2019 
Arjen turvallisuus kurssin kouluttajakoulutus 7.-9.6. Tikkakoskella Jyväskylässä. Tänne toivotaan erityisesti 
niiden piirien edustajia, joista ei ole aiemmin kursseilla vielä ollut eli Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa, Kainuu ja 
Lappi.  Muistakin piireistä mahtuu vielä osallistujia. Kurssi on ilmainen ja matkakorvaukset korvataan MPK:n 
matkasäännön mukaan (kimppakyydit tai julkinen liikenne, mikä edullisin). Kurssi on avattu myös Naisten Val-
miusliiton osallistujille.  
Lisätiedot: koulutustyöryhmän pj. Anu Keränen, anu.keranen123@gmail.com, 040 716 6029 

 
Aurajoen rannalla -liittokokoustapahtuma 15.-17.11.2019 Turku 

Viiden liiton liittokokoustapahtuma Aurajoen rannalla pidetään Turussa 15.-17.11.2019. Tapahtumapaikkana 
on Radisson Blu Marina Palace, jossa pidetään kokoukset ja iltajuhla la 16.11. Sunnuntaina 17.11. on jumalan-
palvelus Turun tuomiokirkossa ja valtakunnallinen maanpuolustusjuhla VPK:n talolla. 
 
Liittokokoustapahtuman osallistujille varattu huonekiintiöt seuraavista hotelleista: 
Radisson Blu Marina Palace (yhden hengen huone 121 €, kahden hengen huone 131 €) 
Sokos Hotel City Börs (yhden hengen huone 118 €, kahden hengen huone 128 €) 
Original Sokos Hotel Turun Seurahuone (yhden hengen huone 142 €, kahden hengen huone 152 €) 
Kiintiöt voimassa 15.10.2019 saakka.  
 
Hotellivarauksia voi jo tehdä tunnuksella Aura2019 myyntipalvelusta ma-pe klo 8-20:  
Sokos Hotels, puh. 020 1234600, sokos.hotels@sok.fi 
Radisson Blu Marina Palace, puh. 020 1234700, reservations.finland@radissonblu.com 
 
 
Ystävällisin terveisin,  
 

Mervi Liimatainen  
pj. Mervi Liimatainen,   1. vpj. Satu Virtanen   2. vpj. Tarja Leinonen-Viinikka 
p. 045 625 8515   p. 040 517 2073   p. 040 770 1380 
 
Sähköpostit muotoa: etunimi.sukunimi@maanpuolustusnaistenliitto.fi 
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