
 

      
      

 

  

 

MAANPUOLUSTUSNAISTEN LIITON LIITTOPÄIVÄT 23.-24.4.2022 

 
Tervetuloa monipuolisen ohjelman ja haastavien keskusteluiden pariin 
 
Sinulla on mahdollisuus vaikuttaa käsiteltäviin asioihin. Ilmoittautumisen yhteydessä voit kertoa 
omat kysymyksesi, jotka juontaja esittää puolestasi puheenjohtajien paneelissa ja päivän esiintyjille.  
Esiintyjät ovat alansa huippuja ja kiinnostavia.  
Lauantain aikana keskustelemme tämänhetkisestä tilanteesta sekä miten voimme itse varautua 
muuttuvaan tilanteeseen. 

- Miksi olemme Maanpuolustusnaisia?  
- Mikä erottaa meidät muista naisten vapaaehtoista maanpuolustustyötä tekevistä järjestöistä?  
- Miten tsemppaamme itseämme ja muita jaksamaan tekemään tätä työtä? 
- Miten käsittelemme ulkopuolelta tulevaa painetta? 
- Miten erotamme faktan ja fiction, liiton ja jäsentasolla?  
- Resilienssi informaatiotulvassa  

 
Ohjelma 
Lauantai 23. huhtikuuta  
Museokeskus Vapriikki, Alaverstaanraitti 5 
10.00 – 10.30 Ilmoittautuminen ja kahvi/tee ja suolainen kahvileipä 
10.30 – 10.55 Avaus  
   Tervetuloa Tampeelle ja Pirkanmaalle - 

MNL Pirkanmaan piiri ry:n puheenjohtaja Elina Paukkunen  
Turvallisuus ja terveysohjeet - Elina Paukkunen  

10.55 – 11.00 Puheenjohtajan tervehdys - Mervi Liimatainen MNL pj  
11.00 – 11.30 Puheenjohtajiston paneelikeskustelu  
   Ajankohtaiset aiheet, jäsenistön kysymykset  
11.30 – 12.30  Lounas  
12.30 – 13.15  Jaksamista ääritilanteissa - Anni Keisala, Pekingin olympialaisten 2022  

naisleijonien maalivahti 
13.15 – 14.00  Ahdistutko uutisista - Katleena Kortesuo, tietokirjailija ja viestintäasiantuntija 
14.00 – 14.30  Kahvi/tee ja suolainen kahvileipä 
14.30 – 15.15  Minun matkani - Luutnantti Vilma Simola,  

Nauvon Merivartioasema, Länsi-Suomen merivartiosto  
15.15 – 16.00  Ilmavoimien varautuminen - Satakunnan lennoston komentaja, eversti Mika 
   Kulkas 
18.30 – 20.00  Tampereen kaupungin vastaanotto Maanpuolustusnaisten Liiton Pirkanmaan 
   piiri ry:n 60-vuotisjuhlan ja liittopäivien kunniaksi, Vapriikki  
   Kutsuvierastilaisuus (kutsu ilmoittautuneille); tumma puku ja kunniamerkit 
 
Sunnuntai 24. huhtikuuta  
Tampereen Tuomiokirkko, Tuomiokirkonkatu 3 
10.00  Maanpuolustusnaisten juhlajumalanpalvelus     
11.50  Kirkkokahvit Tuomiokirkon kryptassa ja/tai opastus Tampereen Tuomiokirkossa 
12.30  Maanpuolustusnaisten juhlakonsertti 
  MPK:n Hämeen soittokunta, Tampereen Tuomiokirkko  
 
Ohjelman oikeudet pidätetään järjestäjillä. 



 

      
      

 

  

            
Saamme kuulla sisäpiirin kuvauksen Pekingin olympialaisista aivan huipulta - naisleijonien maali-
vahti, Anni Keisala, Ilves. Vuoden 2021 MM-turnauksen parhaaksi maalivahdiksi valittu 24-
vuotias Anni Keisala puki Suomi-paidan ylleen uransa ensimmäisissä olympialaisissa. Nuoresta 
iästään huolimatta Keisalan urapolulle on mahtunut vaikka mitä, eikä maajoukkuepaidan päälle ve-
täminen ole aina ollut itsestään selvää. 

Vilman polku Suomen armeija johtotehtäviin. Minun matkani - Luutnantti Vilma Simola, Nau-
von Merivartioasema, Länsi-Suomen merivartiosto. Valmistunut Kadettikurssilta rajavartiolaitoksen 
opintosuunnalta. 

Informaatiovaikuttamisen gurun esitys Ahdistutko uutisista ja miten siitä selviydyn - viestintäkou-
luttaja Katleena Kortesuo  

Pirkkalassa sijaitsevan Satakunnan lennoston käytössä on koko ilmavoimien lentävä kalusto. 
Lennosto tukee ilmavoimien taistelua tukilentotoiminnalla, tutkimuksella ja kehittämisellä sekä tur-
vaa ilmaoperaatiot Etelä-Suomen alueella vastaamalla lentotukikohtien valmiudesta - Satakunnan 
lennoston komentaja, eversti Mika Kulkas. 

  
Ilmoittautuminen  
liittopäiville viimeistään 3.4.2022, lomakkeelle pääset tästä Ilmoittautumislomakkeelle 
Jokaisesta osallistujasta tulee täyttää oma ilmoittautumislomake 
 
Osallistumismaksu 55 €/hlö sisältää aamukahvin/-teen suolaisella, lounaan, päiväkahvin/-teen 
suolaisella sekä iltatilaisuuden tarjoilut. Ilmoittautumismaksu on maksettava viimeistään 3.4.2022  
MNL Pirkanmaan piiri ry:n tilille Oma Säästöpankki  FI62 4108 0011 9047 55 viiteellä: 2406 (Huom. 
pankki vaihtunut syysliittokokouksen jälkeen.) 
 
Lisätietoja mnl.pirkanmaa@gmail.com 
 
Linkki tapahtumasivulle https://pirkanviesti.fi/piirit/maanpuolustusnaiset/ 
Seuraa liittopäivien valmistelua Instagramissa ja Twitterissä #mnlliittopaivat, Facebookissa 
https://www.facebook.com/Maanpuolustusnaiset-Pirkanmaa-1375345406056333 
 
Hotellivaihtoehtoja läheltä Vapriikkia 
Radisson Blu Grand Hotel Tammer 

https://www.radissonhotels.com/fi-fi/hotellit/radisson-blu-tampere-grand-tammer 
Hotelli Lapland Nokia Areena  
https://www.laplandhotels.com/FI/?gclid=Cj0KCQiAmKiQBhClARIsAKtSj-keJdls-
2xZGnctVF3mHSDge1D4HCJLRGBqC63e96Y-rl1_GYLYXyoaAonIEALw_wcB’ 
Sokos Hotel Torni  
https://www.booking.com/hotel/fi/solo-sokos-torni-
tampere.fi.html?aid=318615;label=New_Finnish_FI_5496345145-
zGzk-
LwJ_6ZgbNmCViez3FwS217274749670%3Apl%3Ata%3Ap1%3Ap2%3Aac%3Aap%3Aneg%3Afi40
39808536%3Atidsa-
55482331735%3Alp1012228%3Ali%3Adec%3Adm;sid=b1f77dee345569b2d5e375e60aac9479 
Scandic Tampere Koskipuisto 
https://www.scandichotels.fi/hotellit/suomi/tampere/scandic-tampere-koskipuisto 

Lisää hotelleja ja majoitusta löydät https://visittampere.fi/majoitus/ 
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