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ARVOISA ETELÄ-SAVON MAANPUOLUSTUSYHDISTYKSEN JÄSEN
Alkanut vuosikymmen on avannut aivan uudenlaisen aikakauden Suomalaisen
kokonaisturvallisuuden historiassa. Suomi on selvinnyt Korona-epidemiasta moneen muuhun
Euroopan valtioon verrattuna varsin hyvin. Pandemia kosketti meistä jokaista jollakin tavalla.
Osa meistä on sairastanut Koronan lievänä, toiset taas ovat saaneet taudin vakavamman
muodon ja varsin isoa osaa sairastuneita on hoidettu sairaalahoidossa. Koronarajoitukset
ovat vaikuttaneet päivittäiseen arkeemme. Monia tilaisuuksia on peruttu tai siirretty
tulevaisuuteen ja kokoontumisrajoituksien noudattamisella on koetettu rajoittaa
virusepidemian leviämistä ihmisten välillä.
Kuluva kevät on ollut Suomen turvallisuusympäristön suhteen merkittävä. Venäjän hyökkäys
Ukrainaan on tuonut sodan näyttämön Eurooppaan. Sota Ukrainassa on yllättänyt ja
järkyttänyt. Monet meistä olemme seuranneet sodan vaiheita eri medioista ja koettaneet
muodostaa käsitystä tapahtumista. Tämä kriisi on herättänyt monet suomalaiset toimimaan.
Maanpuolustuksesta keskustellaan entistä enemmän ja puheenvuoroissa tuodaan esille
varsin vahvaa näkemystä Suomen sotilaallisen puolustuksen vahvistamisesta sekä
resurssipoliittisesti että mahdollisen NATO-jäsenyyden kautta. Suomalaisten toiminta
Ukrainan kansan ja pakolaisten auttamiseksi on ollut ennenkuulumatonta. Suomalaisten halu
auttaa on kanavoitunut rahankeräyksiksi, hyväntekeväisyystapahtumiksi ja konkreettisiksi
toimenpiteiksi muiden muassa vaatekeräysten ja -toimitusten muodossa. Monet suomalaiset
ovat alkaneet pohtia arjen turvallisuutta ja omaa rooliansa maanpuolustuksen ja
kokonaisturvallisuuden osana. Arjen turvallisuus, kotivara, kouluttautuminen ja
varautuminen häiriötilanteisiin, väestönsuojien selvittäminen sekä luottamuksen
rakentaminen lähiyhteisöissä ovat saaneet nyt uudenlaisen merkityksen.
Suomeen ei kohdistu tällä hetkellä sotilaallista uhkaa. Suomi on ylläpitänyt ja kehittänyt
vahvaa puolustuskykyä, mistä esimerkkeinä ovat käynnissä olevat merkittävät
puolustusmateriaalihankinnat ja viime vuonna valmistuneet Valtioneuvoston
puolustusselonteko sekä Asevelvollisuustyöryhmän mietintö.
Yhdistyksemme järjestää Puolustusselontekoon liittyvän esitelmätilaisuuden Mikkelissä,
Jalkaväkimuseon Ritarisalissa keskiviikkona 20.4.2022 klo 18.00. Tilaisuudessa Karjalan
prikaatin apulaiskomentaja, eversti Petri Olli tarkastelee puolustusselonteon sisältöä
suhteessa Suomen turvallisuusympäristön muutokseen.
Etelä-Savon Maanpuolustusyhdistys ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään tiistaina
24.5.2022 klo 18.00 Jalkaväkimuseon Ritarisalissa. Kevätkokouksessa päätetään yhdistyksen
tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille sekä käsitellään
mahdolliset muut hallituksen tai jäsenten kokoukselle esittämät asiat.
Kokousesitelmän pitää everstiluutnantti Ari Määttä, aiheena Etelä-Savon ajankohtaiset
maanpuolustusasiat. Kahvitarjoilu klo 17.30 alkaen.
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Vuoden 2022 jäsenmaksu on 20 €. Jäsenkirjeen mukana on pankkisiirtolomake jäsenmaksun
maksamista varten. Jäsenmaksuun sisältyy neljä kertaa vuodessa ilmestyvä Maanpuolustuslehti.
Yhdistyksemme haluaa kehittää toimintaan liittyvää viestintää entistä monipuolisemmaksi,
aktiivisemmaksi ja monikanavaisemmaksi. Kerättyjen kokemusten perusteella jäsenkirje on
koettu tärkeänä yhteydenpitokanavana jäsenistön keskuudessa. Toivomme, että voimme
lähettää jatkossa mahdollisimman monta jäsenkirjettä jäsenille sähköpostin välityksellä. Näin
kirjeet tulevat nopeasti perille ja hallituksen työpanosta voidaan suunnata tapahtumien
järjestämiseen.
Pyydämme Teitä ystävällisesti lähettämään sähköpostiosoitteenne sähköisen jäsenkirjeen
postitusta varten yhdistyksemme sähköpostiosoitteeseen
esmaanpuolustusyhdistys@gmail.com. Sähköpostiosoitteita käytettään vain jäsenkirjeiden
postitukseen eikä niitä luovuteta kolmansille osapuolille.
Viestintäämme on mahdollista seurata yhdistyksen verkkosivuilla www.esmpy.fi,
Facebookissa, Twitterissä ja Instagramissa. Ota yhdistyksemme sosiaalisen median kanavat
seurantaan ja osallistu niissä käytäviin keskusteluihin.
Yhdistyksen jäsenmerkkinä on maanpuolustuskurssin tunnusta kuvaava pinssi (malli kirjeen
ylälaidassa). Merkkiä voivat käyttää valtakunnallisen tai alueellisen maanpuolustuskurssin
käyneet ja kurssiyhdistyksen jäseniksi liittyneet henkilöt. Tämä merkki on näkynyt viime
aikoina monessa televisiohaastattelussa kokonaisturvallisuudesta ja maanpuolustuksesta
keskustelevien asiantuntijoiden rintapielessä. Jäsenmerkkejä on saatavana yhdistyksen
sihteeri Jarkko Kososelta yhdistyksen tapahtumissa. Jäsenmerkin hinta on 12 €. Merkin voi
myös tilata Kososelta jarkko.kosonen@gmail.com. Merkin hinta postitettuna on 15 €.
Hallituksen kokoonpano vuonna 2022. Syyskokouksessa valittiin yhdistyksen
puheenjohtajana jatkamaan Kari Hiltunen. Yhdistyksen varapuheenjohtajana jatkaa Matti
Salmela ja rahastonhoitajana Katri Reponen. Sihteerinä aloitti vuoden alussa Jarkko Kosonen.
Hallituksen muut jäsenet toimikaudella ovat Juha Häyrinen, Mikko Penttinen, Jussi Saarinen,
Mauri Valkonen ja Kalevi Vauhkonen.

Hyvää ja turvallista kevättä!

Kari Hiltunen, puheenjohtaja
Jarkko Kosonen, sihteeri
Etelä-Savon Maanpuolustusyhdistys ry hallitus
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Puolustusselonteko
- Suomen puolustuskyvyn ylläpito, kehittäminen
ja turvallisuusympäristön muutos
Etelä-Savon Maanpuolustusyhdistys järjestää Valtioneuvoston puolustusselontekoon
liittyvän esitelmätilaisuuden. Karjalan prikaatin apulaiskomentaja, eversti Petri Olli
tarkastelee puolustusselonteon sisältöä suhteessa Suomen turvallisuusympäristön
muutokseen.
Jalkaväkimuseon Ritarisali, keskiviikkona 20.4.2022 klo 18.00
Kahvitarjoilu klo 17.00 alkaen
Tilaisuus on osallistujille maksuton

Kuva: Puolustusvoimat ©

Tervetuloa osallistumaan ja keskustelemaan!
Yhteistyössä ja järjestelyissä mukana:
Karjalan prikaati
Puolustusvoimat, Etelä-Savon aluetoimisto
Jalkaväkimuseo
Mikkelin Sotilaskotiyhdistys ry

MPK, Kaakkois-Suomen Maanpuolustuspiiri
Suur-Savon Reserviupseeripiiri ry
Suur-Savon Reserviläispiiri ry

