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Hyvä maanpuolustusnainen! 
 

Ryhdikäs paraatiosasto Rovaniemellä
  
Maanpuolustusnaisten Liiton marssiosasto 4.6. 
Rovaniemellä on saanut kiitosta ryhdikkyydestään. 
Lämmin kiitos kaikille osallistujille! Osastoa johti 
liiton pj. Mervi Liimatainen, lippua kantoi Lapin 
piirin pj. Siiri Vaarala Kittilän Naisten Maanpuolustusyhdistyksestä ja airueina toimivat Marja-Liisa Rönkkö ja 
Maija Mikkonen Keminmaan Maanpuolustusnaisista. Ritva Toivola Kittilästä toimi yhteyshenkilönä. 
Seuraava valtakunnallinen paraati on 6.12. Tampereella, jossa yhteyshenkilönä on Pirkanmaan piirin pj. Elina 
Paukkunen, elina.k.paukkunen@gmail.com. 
 

”Mie taa, Sie eteen” voitti Mietaan patikka -jotoksen 
Liiton Mietaan patikka -jotos vietettiin kesäisessä säässä Kurikassa toukokuussa. Voiton vei "Mie taa, Sie 
eteen" Alavudelta, toiseksi tuli "Huvin vuoksi" Laitilasta, kolmanneksi "HMMS" Pohjois-Savosta, neljänneksi 
"Nuotin vierestä" Kurikasta ja Kauhajoelta, viidenneksi "Kurikan Mansikit" ja kuudenneksi ”WilliMinkit” Ääne-
koskelta. Liiton kotisivulla on uutisissa tarkemmat tulokset. 
Lämmin kiitos jotoksen johtaja Marja-Liisa Rasille joukkoineen, Kurikan Reserviläisille ja Kurikan Reserviupsee-
reille loistavista järjestelyistä! Ensi vuonna jotostellaan Uudellamaalla Vihdissä Hiisi-jotoksen myötä.  

 
SoMa-harjoituksessa 16.-18.8.2019 vielä tilaa  
Maanpuolustusnaisten Liiton ja Sotilaskotiliiton yhteisen SoMa-harjoitukseen Lappeenrantaan mahtuu vielä. 
Harjoitus on avattu myös liittojen ulkopuolisille eli mahdollisuus on ottaa kaveri mukaan. Ilmoittautuminen 
MPK:n järjestelmässä (www.mpk.fi > koulutuskalenteri) 25.7. mennessä. Harjoituksen kurssit ovat: Sotilaskoti-
toiminta poikkeusoloissa, Muutosjohtaminen, Viestintä, Maastotaidot, Myrskyn jälkeen, Kenttämuonitus, 
Toimiva vuorovaikutus, Etsintä ja Protokollakurssi sekä lauantaina 17.8. päiväkurssi, joka sisältää ruokailun ja 
luennon. Liitteenä harjoituksen esite. 
 

Topakan aikataulu 
Liiton Topakka-lehden juttujen ja kuvien tulee olla päätoimittaja Leena Hietalalla viimeistään 20.8., sähköpos-
tilla hietalle@gmail.com. Lehden teemana on erityisesti yhdistysten fyysisen kunnon kohottaminen ja Kimpas-
sa-kampanjan tilaisuudet, mutta myös muut yhdistysten kuulumiset ovat tervetulleita.  
Lehti jaetaan postitse kaikille liiton jäsenille, joiden tiedot ovat jäsenrekisterissä. Jos jonkun tiedot puuttuvat, 
yhdistykset ehtivät ne kesän aikana päivittää rekisteriin, jotta kaikki saavat lehden kotiin lokakuun alussa.  
Tärkeille sidosryhmille, esimerkiksi puolustusvoimat ja yhteistyöjärjestöt, lehti lähetetään myös postitse. Jos 
tiedossasi on alueeltasi joku henkilö, jolle lehti olisi hyvä mennä suoraan, ilmoita nimi ja osoite 1. vpj. Satu 
Virtaselle sähköpostilla, satu.virtanen@maanpuolustusnaistenliitto.fi.  
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Liiton takit 
Liiton takit on tilattu ja tulossa heinäkuun alussa. Tarkempia tietoja 1. vpj. Satu Virtanen.  
 
MNL:n ansiomitalit 
Liiton ansiomitalien hakulomakkeet tulee olla liiton toimistolla viimeistään 15.8., jotta ehtivät elokuun liitto-
hallituksen kokoukseen. Joko postitse osoitteella Döbelninkatu 2, 00260 Helsinki tai allekirjoitettuna ja skan-
nattuna sähköpostilla toimisto@maanpuolustusnaistenliitto.fi. Lomakkeet löytyvät liiton kotisivulta 
www.maanpuolustusnaistenliitto.fi > Liitto > Toimintaohjeita.  
 

Liittokaista on poistumassa käytössä 
Patentti- ja rekisterihallitus on uusimassa järjestelmiään, minkä vuoksi Liittokaista-palvelu on poistumassa syk-
syllä, tarkempi aika ei vielä ole tiedossa. Jos jollakin yhdistyksellä tai piirillä on sääntömuutos vireillä, kannat-
taa asia hoitaa nyt kesällä tai alkusyksystä, jolloin ei tarvitse lähettää uusia sääntöjä. Lisätietoja järjestötyö-
ryhmän pj. Tuija Nummela, p. 050 544 8682, tuija.nummela316@gmail.com.  
 

Liiton Arjen turvallisuus -kurssit ja kouluttajakurssi 
MNL:n koulutusohjelman mukainen Arjen turvallisuus -kurssi järjestetään Pihlaja 2019 NASTA-harjoituksessa 
(täynnä), Lahden Kotiseutuharjoituksessa Hälvälässä 27.-29.9. ja PikkuNASTA Fanni 2019 -harjoituksessa Oulun 
Hiukkavaarassa.  
Liiton Arjen turvallisuus -kurssin uusia kouluttajia koulutettiin Jyväskylän varuskunnassa Tikkakoskella 6.-9.6. 
Kurssilaiset olivat pääosin Oulusta, Vaasasta, Raahesta, Seinäjoelta ja Kajaanista. Kurssista vastasivat Kaija Ko-
ponen, Satu Aurala ja Anu Keränen. Ensi vuonna ei järjestetä koulutuskurssia, vaan pidetään kertausviikonlop-
pu AT-kurssinjohtajille ja kouluttajille. 

 

Aurajoen rannalla -liittokokoustapahtuma 15.-17.11.2019 Turku 

Liittokokoustapahtumaan kannattaa tehdä hyvissä ajoin hotellivaraus, koska osallistujia on monesta liitosta. 
Huonekiintiöt 15.10.2019 saakka. Hotellivaraukset 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 
KIINTIÖT: 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 €) 
 

 

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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