
SALON SEUDUN 
MAANPUOLUSTUSNAISET RY

Jäsenkirje 2/2013
____________________________________________________________________________

Tervehdys Teille maanpuolustusnaiset !

Hieno kesä on vaihtumassa värikkääksi syksyksi, ja toimintamme jatkuu perinteisen 
aktiivisena. Toivottavasti ennen joulun kiireitä kerkiämme näkemään toisiamme 
jäsenilloissa ja tulette tekemään yhdistyksemme toiminnasta juuri sellaista, kuin sen 
haluatte olevan.
Keväällä olleessa Hattu-jotoksessa yhdistyksemme loisti peräti kolmella joukkueella. Salon 
Flikat, Vinhasti pyörii ja Olennaiset kisasivat hyvässä hengessä 41 joukkueen kanssa. 
Vuonna 2014 Maanpuolustusnaisten valtakunnallinen jotos kisataan Jyväskylässä ja 
mukana meiltä kenties jo jopa neljäs joukkuekin?!
Elokuussa kävimme perinteisellä kesäteatteriretkellä. Tällä kertaa oli kohteena Kiikalan 
Kipinöiden Asema kahdelle -näytös. Syksy alkoi ”huipulta”, kun pääsimme kokoontumaan 
Halikon tähtitorniin ja saimme Salon Seudun Tähtitieteelliseltä seuralta UrSa ry:ltä 
mielenkiintoista tietoa taivaankappaleista ja pääsimme kiikaroimaankin niitä.

No ne olivat menneitä, mutta tulevat tapahtumat kannattaa poimia tästä jäsentiedotteesta. 
Toivon, että näemme monissa eri käänteissä ja teemme toiminnastamme kaikille 
mielekästä. Muistathan että syyskokouksessa voit vaikuttaa ensi vuoden toimintaamme. 
Erityisen kiitollinen hallitus olisi kommenteista toiminnan suhteen jo ennen tulevaa 
syyskokoustakin. Risuja ja ruusuja saa laittaa sähköpostiini, mikä muuten on vaihtunut. 
Toki tavatessamme otamme palautetta vastaan!

Suvi Mörsky
puheenjohtaja

Salon Seudun Maanpuolustusnaiset ry:n hallitus vuonna 2013:
Puheenjohtaja Suvi Mörsky p. 040 547 1482, suvi.morsky@partiovaruste.fi
Varapuheenjohtaja/tiedottaja/koulutusvastaava Pirjo Rajakangas p. 044 594 3184, 
pirjo.rajakangas@sskky.fi 
Sihteeri Siru Ranta, p. 044 255 2696,
Muonitusvastaava Nora Haikio, p. 044 045 7406, nora.haikio@seutuposti.fi
Taloudenhoitaja Soile Blomqvist, p. 044 733 1840, soile.blomqvist@salo.fi
Jäsenrekisteri- ja nettivastaava Laura Lankinen p. 044 512 0576, laura@lankinen.mobi          
Veteraanivastaava Tuula Ihantola, hallituksen ulkopuolelta p. 050 523 2620



Syksy 2013 ohjelma
07.10.2013
 Yhteiskunnan turvallisuustrategian järjestäminen Tapani-myrskyn opein Salon          
 Seudulla arjen tasolla. Aiheesta kertoo Jari Laakkio. Reserviupseerien Kerholla, 
Turuntie 8, Salo, klo 18.15. Kahvitarjoilu.

21.10.2013 
 Tutustuminen Paimion parantolaan. Yhteislähtö Salon torin R-kioskilta klo 17.30 
kimppakyydein. Paimiossa kierros alkaa noin klo 18.00 ja esittelijänä toimii Laura 
Lankinen.
Yhdistys maksaa jäsenille 8€/henkilö maksavan opastuksen.

04.11.2013
 Syyskokous. Tule paikalle ja vaikuta, miltä yhdistyksemme näyttää ja tekee 2014!
 Reserviupseerien Kerholla klo 19.00.  Kahvitarjoilu.

02.12.2013
 Joulujuhla. Kerholla jutustellaan kera glögin ja suolaisen iltapalan, joulutorttuja    
 unohtamatta. Ota mukaasi pieni paketti, jos vaikka joulupukki piipahtaa illan aikana.
 Sitovat ilmoittautumiset taloudenhoitaja Soile Blomqvistille 28.11.2013,jotta osaamme
 varata tarpeellisen määrän syötävää ja juotavaa. Muistathan myös ilmoittaa, jos sinulle 
 tuleekin este päästä paikalle, kiitos! 

7.1.2014
Vuotemme alkaa ihastelemalla Antti Vuoriston käsitöinä tekemiä koruja. 
Salon Seudun Reserviupseereiden tämän hetkinen varapuheenjohtaja ja 
luultavimmin vuonna 2014 puheenjohtajana oleva Antti on kerholla paikalla klo 
18.30 alkaen. Tervetuloa!



KOULUTUSINFO

Jos olet kiinnostunut osallistumaan turvallisuuskoulutuksiin kurssilaisena tai 
toimijana, ota yhteyttä Pirjoon!

Lisätietoa erilaisista turvallisuuskoulutuksista Pirjolta tai osoitteesta www.mpk.fi. 
Varsinais-Suomen piiri järjestää koulutusta myös Salossa!

*Fyysisen kunnon testi, Cooper-testi*. Salon Urheilupuiston urheilukentällä



torstaina 3.10. kello 17.00

*Fyysisen kunnon testi, Lihaskuntotesti*. (Sama paikka, noin kello 17.45
alkaen, Cooper-testin jälkeen)

*Fyysisen kunnon testi, Cooper-testi*. (Sama paikka, torstaina 10.10. kello
17.00 alkaen)

*Fyysisen kunnon testi, Lihaskuntotesti* (Katso paikka yllä, torstaina
10.10. noin kello 17.45 alkaen)



*ERITYISESTI UUSILLE TOIMIJOILLE SOPIVIA:*

*Kurssilaisena MPK:ssa* (Salon lukio 16.11. kello 9.00-13.00) ja heti
perään voi jatkaa kurssilla:

*Ensiapu-kurssi* (Salon lukio 16.11. kello 13.00-17.00), jolloin saa uuden
toimijan peruspaketin kerralla!

Kursseille voi myös tulla erikseen, eli esim. vain käydä EA-kurssin.

Myös kokeneille MPK-konkareille suunnattua kurssia:

*Kurssinjohtajana MPK:ssa* (Salon lukio 16.11. kello 9.00-15.00)

Maanpuolustusnaisten Liiton syysliittokokous järjestetään 23.-24.11.2013.

Maanpuolustusnaisten Liiton, Reserviläisliiton, Suomen Reserviupseeriliiton, 
Reserviläisurheiluliiton ja Maanpuolustuskiltojen liiton yhteinen syyskokoustapahtuma 



järjestetään Oulussa.
Järjestöjen kokousten lisäksi viikonlopun ohjelmassa on lauantai-iltana yhteinen 
iltajuhla sekä sunnuntaina järejestettävät jumalanpalvelus, lippulinna ja -kulkue sekä 
valtakunnallinen maanpuolustusjuhla.

Käy katsomassa tarkemmat ohjeet ja ohjelma www.maanpuolustusnaistenliitto.fi.

Yhdistys maksaa kokoukseen osallistujien ohjelman, mutta muista kuluista osallistuja 
vastaa itse. Yhdistyksen virallisena edustajana kokouksessa toimii varapuheenjohtaja Pirjo 
Rajakangas. Voit olla yhteydessä Pirjoon, jos olet halukas lähtemään mukaan.

Varsinais-Suomen piirin syyskokous pidettiin 29.9.2013.
Kokouksessa valittiin vuodelle 2014 piirin puheenjohtajaksi Pirjo Rajakangas ja sihteeriksi 
Laura Lankinen. Suvi Mörsky jatkaa hallituksen jäsenenä. Naisten Valmiuliiton Turun ja 
porin alueneuvottelukuntaan valittiin Maanpuolustusnaisten edustajaksi Laura Lankinen. 
Pirjo Rajakangas toimii varaedustajana. 

Tiedoksi jo, että piirin kevät- ja syyskokoukset järjestetään 2014 Salossa.

Muista käydä myös www.naistenvalmiusliitto.fi sivuilla niin saat ajankohtaista tietoa 
koulutustarjonnasta!
 

 
Salon Seudun Reserviupseerit ry:n koululutustoimikunta järjestää syksyllä 2013 seuraavat 
esitelmät: 

Torstaina 24.10.2013 klo 19.00 
Sotatieteiden tohtori, kyberturvallisuusjohtaja Stonesoft Oyj:ssä Jarno Limnéll: Suomi maailman 
kärkimaaksi kyberturvallisuudessa 

Torstaina 21.11.2013 klo 19.00 
Dosentti Mikko Uola: Sota-ajan Petsamo 

Salon Seudun Maanpuolustusnaiset ry kiittää Salon Seudun Reserviupseerit ry:tä 
yhteistyöstä. Esitelmätilaisuuksien kahvituksista ja muista muonitustehtävistä 
olemme saaneet varoja toimintaamme.

Huom maanpuolustusnainen! Muonitusvastaavamme Nora Haikio ottaa mielellään 
vastaan tietoa, jos olet innokas lähtemään pienille, mutta tärkeille yhdistyksemme talouden 
kannalta, muonituskeikoille avuksi! 

http://www.maanpuolustusnaistenliitto.fi/
http://www.naistenvalmiusliitto.fi/



