
Turvallisuustaidot kuuluvat kaikille naisille!

Harjoitus on avoin kaikille naisille. Siihen voi 
osallistua ilman ennakkotaitoja eikä osallistuminen 
edellytä minkään järjestön jäsenyyttä.
Harjoituksen tavoitevahvuus on 360 naista.
Toiminta ei ole sotilaallista.

Harjoitus koostuu kahdestatoista kurssista, 
joista osallistuja valitsee yhden. Kurssit ovat:

1. Kyberturvallisuuskurssi
2. Informaatiovaikuttamisen kurssi
3. Koira maamme turvana
4. Auto & nainen
5. Jokanaisen selviytymispakki
6. Selviytyminen maastossa
7. Makean toiminnan joukot kodissa ja maastossa
8. Etsintä ja maastoensiapu
9. Hattulan kunnan arkiturvallisuuskurssi: 
 (suljettu kurssi kunnan työntekijöille)
10. Vääpelikurssi
11. Kouluttajakoulutus
12. Johtajakoulutus

NaisteN ValmiusliitoN Harjoitus

lisätietoja: 
www.naistenvalmiusliitto.fi

Tule mukaan NASTA-
harjoitukseen parantamaan
arjen turvallisuustaitojasi!
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Harjoituksen tavoitteet
•  Vahvistaa osallistujien arjen turvallisuus- 
 taitoja ja toimintakykyä poikkeusoloissa 
•  Harjoituttaa naisia toimimaan johto-,   
 organisointi-, huolto- ja kouluttaja-
 tehtävissä

ilmoittautumisohjeet
Ilmoittautumisaika alkaa 1.2.2017 klo 9.00 
ja päättyy 31.3.2017 klo 16.00.
Ilmoittautuminen tapahtuu internetissä: 
www.naistenvalmiusliitto.fi/leijona.php

Harjoitukseen voi ilmoittautua puhelimitse
vain, jos sähköpostia ei ole käytettä-
vissä ja ilmoittautuminen internetin kautta
ei ole mahdollista: MPK:n Hämeen maan-
puolustuspiirin koulutussihteeri
Anne Seulanto puh 040 741 8991
Voit ilmoittautua vain yhdelle kurssille.

osallistumismaksu on 75 euroa sisältäen:
•  Opetuksen ja opetusmateriaalin
•  Muonituksen
•  Tarvittaessa tulo- ja paluukuljetuksen
  välillä Hämeenlinnan linja-autoasema / 
 rautatieasema – Panssariprikaati
•  Majoituksen kasarmin tuvissa ja/tai 
 teltoissa 
(Jokanaisen selviytymispakki, Selviytyminen 
maastossa sekä Hattulan kunnan arkiturval-
lisuuskurssi yöpyvät myös osittain teltoissa)

Yleisiä ohjeita
Ajankohtaiset tiedot harjoituksen valmis-
teluista löydät osoitteesta 
www.naistenvalmiusliitto.fi/leijona.php

Harjoitukseen hyväksytyille lähetetään
noin kuukautta ennen harjoitusta kirje,
jossa kerrotaan tarkemmin jaettavista
varusteista, aikataulusta ja ajo-ohjeesta.
Maksuohjeet lähetetään osallistumismak-
sun suorittamista varten aikaisintaan 21
päivää ennen harjoitusta sähköpostitse tai
e-kirjeenä. Osallistumisen peruuttaminen
tätä ennen ei aiheuta kustannuksia.

Naisten Valmiusliiton alueneuvottelukun-
nat järjestävät yhteiskyytejä harjoitukseen
eri puolelta Suomea, kysy lisää alueesi
puheenjohtajalta. Yhteystiedot löydät: 
www.naistenvalmiusliitto.fi/alueneuvotte-
lukunnat.php 

lisätietoja
•  www.naistenvalmiusliitto.fi
• Pirkko Lokinperä, p. 050 557 1717,
  pirkko.lokinpera@kolumbus.fi
•  Naisten Valmiusliiton pääsihteeri 
 Kaarina Suhonen p. 040 561 1655

NASTA-harjoitukset ovat valtakunnallisia naisille kohdennettuja valmiusharjoituksia, jotka järjes-
tetään vapaaehtoisten naisten voimin. Osallistuminen ei edellytä aikaisempaa kurssikokemusta 
tai ennakkotietoja tai -taitoja valitun kurssin aiheesta. Harjoitukseen osallistuminen vaatii nor-
maalia terveyttä ja kuntoa. Koulutus on luonteeltaan kaikille naisille soveltuvaa peruskoulutusta.
 Leijona 2017 -harjoitus järjestetään Hattulassa. Panssariprikaatissa pidettävän harjoituksen 
käytännön järjestelyistä vastaa Naisten Valmiusliiton Hämeen alueneuvottelukunta ja harjoituk-
sen johtaja Pirkko Lokinperä.  
Harjoitus alkaa perjantaina 5.5.2017 klo 12.00 ja päättyy sunnuntaina 7.5.2017 
klo 15.00. Harjoitusalueen ilmoittautumispiste avataan 5.5. klo 10.



auto & nainen
Tavoitteena on kehittää 
osallistujan ennakoimista 
liikenteessä ja antaa val-
miuksia toimia ongelma-
tilanteissa auton kanssa. 
Antaa hyödyllisiä tietoja ja 
taitoja auton käsittelyyn sekä 
päivittäisessä käytössä että 
onnettomuustilanteissa. 
Harjoitellaan auton käsittelyä 
kurssilaisten kanssa.

jokanaisen selviytymispakki
Tavoitteena on kehittää osal-
listujan valmiuksia selviytyä 
arjen häiriötilanteissa. Kurs-
silla harjoitellaan toimimista 
ensiapu- ja tulipalotilan-
teessa, sekä opitaan sel-
viytymiskeinoja maastossa 
ja kohdattaessa fyysisiä tai 
henkisiä uhka- ja kriisitilan-
teita. Majoitus järjestetään 
kasarmilla ja maastossa 
telttamajoituksessa. Kurs-
sille ovat etusijalla NASTA-
harjoitukseen ensi kertaa 
osallistuvat.

selviytyminen maastossa
Tavoitteena on kehittää 
osallistujan valmiutta liikkua 
maastossa ja selviytyä luon-
nossa. Kurssilla harjoitellaan 
soveltavia maastotaitoja 
tilapäisvälineitä käyttäen ja 
yöpymistä maastossa. Kurs-
si on tarkoitettu jatkokoulu-
tukseksi perusmaastotaidot 
hallitseville. Edellyttää hyvää 
peruskuntoa.

Kyberturvallisuuskurssi
Kyberturvallisuus on yksi 
turvallisuuden osa-alue, jolla 
pyritään ylläpitämään sähköi-
sen ja verkotetun yhteiskunnan 
turvallisuutta. Tavoitteena on 
kehittää osallistujan tietoisuutta 
kyberturvallisuudesta ja -maa-
ilmasta sekä kykyä tunnistaa 
omaan tietoverkkoon kohdis-
tuvia uhkia sekä toimia niiden 
vähentämiseksi.

informaatiovaikuttamisen kurssi
Informaatiovaikuttamisen 
kurssilla tutustutaan informaa-
tiovaikuttamisen eri muotoihin, 
informaatiosotaan ja propagan-
dalta suojautumiseen. Kurs-
silla päästään myös käymään 
kuvitteellista infosotaa harjoi-
tuksessa, joka avaa näkemään 
virallisen viestinnän vaikeuden 
huhujen, trollien ja resonaatto-
reiden hämmentäessä soppaa.

Koira maamme turvana
Kurssilla tutustutaan virkakoi-
rien historiaan ja nykytilantee-
seen. Lisäksi kurssilainen tietää 
miten voi päästä koiraohjaa-
jaksi ja mitä koiraohjaajalta 
vaaditaan työssään. Kurssin 
jälkeen kurssilainen tietää eri-
laisia vaihtoehtoja toimia koiran 
kanssa viranomaisten tukena 
ja ymmärtää eri viranomaisten 
virkakoirien käyttötarkoitukset.

LEIJONA 2017 -harjoitus koostuu 
kahdestatoista kurssista, jotka ovat

Kyberympäristöön 
kohdistuvat uhkat 
ovat tietoturvauhkia, 
jotka toteutuessaan 
vaarantavat tietojär-
jestelmän oikeanlai-
sen tai tarkoitetun 
toiminnan.

Virkakoiria ovat poliisikoirat, 
Puolustusvoimien sotakoirat, 
rajavartiolaitoksen rajakoirat, 
tullikoirat sekä 
rikosseuraamusviraston
huumekoirat. sää ja retkeilyolosuhteet voivat vaihdella 

suomessa. etukäteen suunnittelemalla
ja varautumalla voi selviytyä vaativissakin 
olosuhteissa.

ennen matkaa kannat-
taa huolehtia siitä, että  
kuljettaja ja auto ovat 
kunnossa.

mielikuvien rooli 
nousee keskei-
seksi tekijäksi 
informaatio-
vaikuttamisessa.

onnettomuustilan-
teessa jokaisen
velvollisuus on ryhtyä 
pelastustoimen-
piteisiin.



Vääpelikurssi
Kurssin tarkoituksena on antaa 
perustiedot vääpelinä toimimiseen. 
Kurssin jälkeen osallistuja pystyy 
toimimaan kurssilla vääpelin apu-
laisena ja myöhemmin vääpelinä. 
Kurssi tulee toimimaan organisaa-
tion apuna. Tavoitteena on oppia 
ymmärtämään vääpelin tehtävien 
laajuus ja tärkeys. Kurssi soveltuu 
henkilöille, jotka eivät ole suoritta-
neet armeijaa.

Kouluttajakoulutus
Kurssi antaa valmiuksia toimia eri 
koulutuksissa apukouluttajana tai 
kouluttajana. Kurssilla tutustu-
taan kouluttamisen perusteisiin ja 
tehdään käytännön harjoituksia. 
Osa-alueina ovat mm. koulutuksen 
suunnittelu, oppimismenetelmät, 
innostaminen, vuorovaikutus, esiin-
tymistaidot, jännittämisen hallinta, 
oppitunnin pitäminen sekä näihin 
liittyvät harjoitteet. 

johtajakoulutus
Kurssin tavoitteena on luoda kurs-
silaisille kokonaiskuva johtamisesta 
ja johtajuudesta asiantuntijoiden 
innostamana. Kurssi tarjoaa uusia 
näkökulmia ja toimintatapoja oman 
johtajuuden kehittämiseen ja ana-
lysoimiseen, sekä johdettavana 
olemiseen. Kurssilla motivoidaan 
jokaista kurssilaista löytämään ja 
luomaan oman johtamistyylinsä ja 
-ideologiansa, joiden varaan arki-
päivän johtamistaidot rakentuvat. 
Kurssilla aiheena ovat myös viestintä 
ja vuorovaikutus.

– näillä turvaamme huomisen!

www.naistenvalmiusliitto.fi
p. 040 519 0162
toimisto@naistenvalmiusliitto.fi

Seuraa myös Facebook-sivua:
www.facebook.com/naistenvalmiusliitto

makean toiminnan joukot 
kodissa ja maastossa 
Kurssin tavoitteena on, että osallis-
tujat tuntevat millaisia tehtäviä kant-
tiinijoukkueessa on tarjolla ja mitä 
muita mahdollisuuksia sotilaskotitoi-
minta tarjoaa. Kurssiin sisällytetään 
hygieniaosaamistestin (hygieniapas-
si) suorittaminen, mikäli halukkaita 
on riittävästi.

etsintä ja maastoensiapu
Kurssin tavoitteena on antaa tietoa 
siitä, miten viranomaiset toimivat 
yhteistyössä järjestöjen kanssa 
etsintätilanteissa, sekä lisätä osal-
listujien tietoja eri maastoetsinnän 
menetelmistä ja yleisimmistä ensi-
aputilanteista maastossa. Kurssilla 
harjoitellaan myös suunnistusta ja 
liikkumista maastossa.

Hattulan kunnan arkiturvallisuuskurssi: 
(suljettu kurssi kunnan työntekijöille)
Tavoitteena on kehittää ja vahvistaa 
osallistujan arjen turvallisuustaitoja ja 
toimintakykyä kriisitilanteissa työpai-
kalla. Kurssilla harjoitellaan toimi-
mista ensiapu- ja tulipalotilanteessa, 
sekä opitaan selviytymiskeinoja 
kohdattaessa fyysisiä tai henkisiä 
uhka- ja kriisitilanteita. Majoitus 
järjestetään kasarmilla ja maastossa 
telttamajoituksessa.

Harjoituksen onnistumisen 
kannalta vääpelin tehtävä on 
ensiarvoisen tärkeä.

työskentely kenttäleipomossa ja elintarvikkei-
den parissa edellyttää monipuolista tietoa, 
taitoa ja hygieniaosaamista.

Keskusrikospoliisin 
mukaan vuosittain 
tehdään noin 1 000 
katoamisilmoi-
tusta. suurin osa 
kadonneista löytyy, 
mutta vuosittain noin 
10–15 ihmistä jää 
selittämättömästi 
kadoksiin.

Hyvä johtaja on hyvä viestijä. johtajuus 
rakentuu itsetuntemuksesta, luotta-
muksesta toisiin sekä tehokkaasta 
työkalupakista.

työssä, jossa työntekijä työskentelee 
yksin ja työhön liittyy vaara hänen turval-
lisuudelleen, työnantajan on huolehditta-
va vaaran välttämisestä ennakolta tai sen 
minimoimisesta (tturvl 29§).

Naisten Valmius-
liitto järjestää 
vuodessa kaksi 
valtakunnallista 
Nasta-harjoitusta, 
joihin tarvitaan 
naisia erilaisiin 
tehtäviin.


