Tutustu toimintaamme ja tule
mukaan!
Maanpuolustusnaisten Liiton aktiivinen jäsentoiminta tapahtuu paikallisissa yhdistyksissä. Toimintaan tullaan mukaan liittymällä jäseneksi paikallisyhdistykseen, jonka voit valita asuinpaikan tai
vaikka työpaikan sijainnin mukaan. Lisää toiminnasta voit kysyä yhdistysten puheenjohtajilta,
joiden yhteystiedot löytyvät liiton nettisivuilta.
Jäseneksi liittymisen voit tehdä helposti täyttämällä jäsenhakemuskaavakkeen liiton nettisivuilla. Hakemus ohjautuu valitsemasi yhdistyksen
hallituksen käsiteltäväksi ja saat yhteydenoton
yhdistyksestä.
Lisätietoja maanpuolustusnaisista ja paikallisyhdistyksistä saat:
www.maanpuolustusnaistenliitto.fi

Liittona nuori – perinteet pohjana
Maanpuolustusnaisten Liitto ry perustetiin
13.11.2004, kun Suomen Maanpuolustusnaisten
Liitto ry ja Suomen Naisten Maanpuolustusjärjestö ry yhdistyivät. Nykyisessä liitossa on 71
paikallisyhdistystä ja 17 piiriä. Jäseniä liitossa on
noin 2 300.
Liiton ylin päättävä elin on kaksi kertaa vuodessa kokoontuva liittokokous, jossa päätäntävaltaa käyttävät piirien ja yhdistysten valitsemat
viralliset kokousedustajat. Liiton asioita hoitaa
vuosikokouksen valitsema liittohallitus, jonka
muodostavat puheenjohtajisto ja piirien valitsemat edustajat.
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naisten vapaaehtoinen maanpuolustusjärjestö

Järjestötoimintaa ja yhteistyötä
Paikallisten yhdistysten toiminta on aktiivista
ja monipuolista. Ohjelmassa on sekä kokonaisturvallisuutta edistävää toimintaa että mukavaa
yhdessäoloa: kokouksia, ajankohtaisia esitelmä- ja
juhlatilaisuuksia, erilaisia retkiä, vierailuja, kunto- ja
liikuntatapahtumia. Tärkeää on myös veteraanien perinteen siirtäminen tuleville sukupolville.
Jäsenet voivat osallistua toimintaan myös piirin ja
valtakunnan tasolla.
Yhteistyötä teemme muiden maanpuolustustoimintaan osallistuvien järjestöjen kanssa. Maanpuolustusnaisten Liitto ry on jäsenenä

Maanpuolustusnaiset –
Topakasti Suomen puolesta
Maanpuolustusnaisten Liitto ry on itsenäinen
puolueisiin sitoutumaton naisten vapaaehtoinen
maanpuolustusjärjestö. Liiton tarkoituksena on
•
•
•
•
•
•
•

vahvistaa naisten maanpuolustustahtoa,
-tietoa ja -taitoa
toimia jäsentensä aatteellisena ja
toiminnallisena yhdyssiteenä
kouluttaa ja kannustaa naisia valmentautumaan kriisi- ja poikkeusolojen tehtäviin
osallistua Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen
(MPK) järjestämille kursseille, niiden suunnitteluun ja toteutukseen
tehdä yhteistyötä puolustusvoimien ja
eri siviiliviranomaisten kanssa
toimia yhteistyössä muiden maanpuolustusja kriisinhallintaan osallistuvien järjestöjen
kanssa
vahvistaa jäsentensä henkistä ja fyysistä
kuntoa.
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•
•

Maanpuolustuskoulutusyhdistyksessä (MPK)
Naisten Valmiusliitto ry:ssä
Vapaaehtoisessa Pelastuspalvelussa (VAPEPA)
Suomen Marsalkka Mannerheimin
perinnesäätiössä

Koulutusta ja liikuntaa
Tärkeänä painopisteenä on naisten koulutusmahdollisuuksien edistäminen. Liiton koulutusohjelmaa toteutetaan yhteistyössä MPK:n kanssa. Sen
rungon muodostaa peruskoulutuskokonaisuus,
joka järjestötuntemuksen lisäksi vahvistaa osallistujan arjen turvallisuustaitoja.
Jatkokoulutuksessa on mahdollisuus syventyä
oman kiinnostuksen mukaisesti tukitehtäviin, kouluttamiseen tai johtamiseen. Kursseja järjestetään
mm. osana Naisten Valmiusliiton NASTA-harjoituksia ja yhdessä Sotilaskotiliiton kanssa joka toinen
vuosi järjestettävässä SoMa-harjoituksessa.
Valtakunnallinen jotostapahtuma kokoaa vuosittain toukokuussa runsaan osallistujajoukon liikkumaan maastossa ja suorittamaan rastitehtäviä
pienryhmissä.
Kimpassa-liikuntakampanja innostaa paikallisyhdistyksiä toteuttamaan omalle jäsenkunnalleen
sopivia liikuntatilaisuuksia.

