Hei Maanpuolustusnainen,
Kokosin tulevat tapahtumat alle, jotka kannattaa heti merkitä kalenteriin:
(Kokouskutsut lähetetään kirjepostilla ja lisätietoa ao. tapahtumista saa minulta)
ELOKUU
la 19.8. Kesäyön marssi Jyväskylässä. Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen
(MPK) Kesäyön marssit ovat Maanpuolustusnaisten Liitto ry:n (MNL) kesän
liikuntatapahtumia. MNL lahjoittaa osallistuville Liiton kolmiohuivin. Ilmoita
osallistumisesta viimeistään edellisenä viikonloppuna Leena
Hietalalle hietalle(at)gmail.com, p 040 416 1250.
pe-su 25.-27.8. SoMa -harjoitus Santahaminassa. Ilmoittautuminen alkoi 5.6.
SoMa = Sotilaskotiliiton ja Maanpuolustusnaisten liiton yhteinen harjoitus, jonka
tarkoitus on valmentaa naisia arjen erityisiin tilanteisiin.
SYYSKUU
la-su 2.-3.9. Maanpuolustusnaisten Liiton Arjen turvallisuus -kursin
kouluttajakurssi Vekaranjärvellä (osa Kymijoki -harjoitusta). Samana
viikonloppuna myös naisille tarkoitettu Katuturvallisuus, Etsintä ja
Kyberturvallisuus -kurssit. MPK:n koulutuskalenterista löytyy hakemalla "Kymijoki".
la-su 2.-3.9. Jukajärven Jotos, Imatra. Liitteenä lisätietoa.
pe-su 1.-3.9. Minnatar -Nastaharjoitus, Siilinjärvi. Tilaa vielä
Arjenturvallisuustaitoja maahanmuuttajanaisille -kurssille. Muille kursseille taitaa
tilaa olla enää varapaikoille.
su 17.9. klo 14-17 Peikkometsä, Huttula Lemi. Kaikenikäisille tarkoitettu
luontoretki. Matkan varrella mm. paljon nähtävää ja opittavaa entisajan
elämästä. Yhdistyksemme järjestää kodalla kahvituksen sekä
makkaranmyynnin. Viime vuonna kävijöitä tapahtumassa noin 200 hlö, joten
kahvitukseen tarvitaan apuvoimia mahdollisimman paljon.
Viikot 38-42 Maanpuolustusnaisten Liitto ry:n liikunnan
Bonusviikot. Liitto palkitsee liikuntakorttien palauttaneita.

pe 29.9. klo 11. Kaikilla Sankarihautausmailla Seppeleenlasku. Samalla
viikolla on tarkoitus vierailla jokaisen veteraanin luona (noin 300
Lappeenrannan alueella). Yhdistyksemme jäseniä toivotaan mukaan
vierailuille.
LOKAKUU
ke 4.10. klo 18 Yhdistyksemme Syyskokous Rutolan salpamajalla. Yhdistys
tarjoaa makkaranpaistoa sekä kahvit.
to 12.10. klo 18, MNL E-K Piiri ry Syyskokous Imatran ABC:llä.
la 14.10. klo 13 MNL E-K Piiri ry 20-vuotisjuhla Lappeenrannan Upseerikerholla.
MARRASKUU
la-su 4.-5.11. Maanpuolustusnaisten Liitto ry:n Syysvuosikokous Kainuun
Prikaatissa Kajaanissa.
pe 17.11. klo 19 MNL E-K Piiri ry Syysvirkistyspäivä/ Imatran teatterissa Pop! 60luvun kultaiset kimulit -musikaali. Ilmoittautuminen 1.11. men.
Muut päivämäärät tarkentuvat myöhemmin mm. perinteinen Hylsy -kilpailumme
sekä pikkujoulut.
Ideoita tapahtumista sekä toiveista otamme mielellämme vastaan.
Olkaa rohkeasti minuun tai muihin hallituksemme jäseniin yhteydessä.
p.s. Toivon, että ilmoitatte aina minulle tai sihteerillemme/ Päiville, kun olette
osallistuneet johonkin tapahtumaan, näin saamme pidettyä yhdistyksemme
toimintakertomukset ajantasalla.
Toivottavasti näemme tulevissa tapahtumissa!
Kesäisin terveisin,
Minna Värtö
Lappeenrannan Maanpuolustusnaiset ry/
puheenjohtaja

