
Katarina 2018
Naisten Valmiusliiton NASTA-harjoitus / Uudenmaan prikaati, Dragsvik 20.-22.4.2018

Ohjeet osallistujalle

Ota tämä opas mukaan harjoitukseen!

#Katarina2018 #NASTAharjoitus #NASTAövning #naistenvalmiusliitto #Dragsvik2018

Harjoituksen johto ja organisaatio toivottaa Sinut lämpimästi tervetulleeksi - opitaan yhdessä!
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Tästä oppaasta löydät tärkeitä ohjeita 
Katarina 2018 -harjoitukseen. Seuraa myös 
harjoituksen Facebook-sivua, sieltä voit löytää 
vastauksia aiemmin kysyttyihin kysymyksiin 
sekä ennen harjoitusta että sen aikana. Jos et 
löydä tarvitsemaasi, meiltä saat lisätietoja!

Bloggaamme harjoituksen aikana päivien 
kohokohtia ja tapahtumia osoitteessa 
nastaharjoitus.wordpress.com ja nostamme 
niitä myös Katarina 2018 Facebook-sivulle. 
Harjoituksesta viestitään myös Naisten 
Valmiusliiton Facebook-sivulla.

Jaa päivityksiämme vapaasti, viedään yhdessä 
hyvää asiaa eteenpäin!

Harjoituksen johto
Johtaja
Sirkka Orre
040 726 4776

Varajohtaja
Heli Eräkorpi
0400 694 365

Huoltopäällikkö
Pirjo Vane
040 520 7435

Koulutuspäällikkö
Kati Vuorio
044 585 5091

Toimistopäällikkö
Tuula Hannuksela
044 556 9959

Kuljetusvastaava
Marita Manninen
040 522 2323

Muonitusvastaava
Aila Lindroos
050 541 1390

Turvallisuusvastaava
Sari Viitala
040 8271719

Majoitusvastaava
Sari Tuuri-Salonen
0400 29 7470

Ensiapuvastaava
Heli Lindroos
040 168 5958

Toimitus
Viestintävastaava
Tea Lindroos
050 569 7017

Toimittaja
Laura Noreila
040 555 9559

Valokuvaaja
Annu Kajanne
050 536 5207

Svenskspråkig kommunikation
Marjo Tuomaranta
050 410 4697
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Uudenmaan prikaati suojaa merivoimien osana 

rannikkoa ja saaristoa ja kouluttaa muun muassa 

rannikkojääkäreitä näihin vaativiin tehtäviin, 

missä toimimme tiiviissä yhteistyössä myös 

maavoimien ja rajavartiolaitoksen kanssa. Tämä 

monipuolisten tehtävien kirjo ja rannikon 

vaihtelevat olosuhteet tarjoavat hyvät puitteet 

kurssinne läpiviemiseksi.

 

Kuten tiedetään, koskee asevelvollisuus 

Suomessa vain miehiä. Usein unohdettu seikka 

on, että myös naiset ovat perustuslain mukaan 

maanpuolustusvelvollisia. Puolustusvoimissa on 

aina arvostettu naisten tekemää vapaaehtoista 

maanpuolustus- ja turvallisuustyötä ja yhä 

edelleenkin todennäköisesti eniten käytetty 

esimerkki naisten ensiarvoisen tärkeästä 

panoksesta on lottien toiminta Suomen viime 

sodissa.

 

Historiallisesti tarkasteltuna suomalaisilla menee 

tällä hetkellä hyvin, jopa niin hyvin, että monet 

eivät viitsi ja jaksa pohtia, puhumattakaan 

valmistautua turvallisuuteen liittyviin haasteisiin. 

Nykyiset turvallisuusuhat ovat kuitenkin niin 

monimuotoisia, että niihin törmää sekä 

arkielämässä että poikkeusoloissa. Tarve kyetä 

soveltamaan ruoanlaitossa elintarvikkeiden 

jakeluketjun häiriinnyttyä tai kyetä antamaan 

ensiapua onnettomuustilanteessa tulee aina 

yllättäen.

Kurssi antaa valmiuksia toimia erilaisissa 

poikkeavissa tilanteissa, jopa sellaisissa, mihin ei 

välttämättä haluaisi joutua. Tämä tukee koko 

 

 

yhteiskunnan, sitä kautta myös Puolustusvoimien 

sekä alueellisesti Uudenmaan prikaatin 

poikkeusolojen toimintaa. Itse turvallisuuden 

kanssa päivittäin tekemisissä olevana jään 

monesti kaipaamaan kansalaisilta lisää 

oma-aloitteellisuutta ja vastuunkantoa. Te, 

arvoisat kurssilaiset, olette esimerkkinä tästä 

vapaaehtoisesta vastuunkannosta.

 

Toivotan teille kaikille mielenkiintoista 

harjoitusta Uudenmaan prikaatin vastuualueella.

 

Prikaatin komentaja, kommodori

Arvi Tavaila

Uudenmaan prikaatin puolesta toivotan teidät tervetulleiksi 

NASTA-harjoitukseen Dragsvikiin ja Raaseporiin!
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Tervetuloa Katarina 2018 -harjoitukseen Uudenmaan 
prikaatiin Dragsvikiin!

Katarina 2018 -harjoitus pidetään Uudenmaan 

prikaatissa Dragsvikin varuskunnassa Raase- 

porissa 20.–22.4.2018. Edellinen harjoitus täällä 

oli Helene vuonna 2014.

Järjestelyistä vastaa Naisten Valmiusliiton 
Uudenmaan alueneuvottelukunta.  Kursseja hal- 
linnoi Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen  (MPK) 
Meripuolustuspiiri.

Katarina oli 1400-luvulla elänyt linnanrouva. Hän 
oli vahva, voimakastahtoinen nainen, joka 
miehensä kuoltua puolusti Raaseporin linnaa Sten 
Sturen joukkoja vastaan useiden viikkojen ajan. 
Perimätiedon mukaan hän hukkui, mutta hänen 
huhutaan yhä liikkuvan Raaseporin linnassa 
poikansa kanssa.  

NASTA-harjoitukset ovat suosittuja ja kurssit 
täyttyvät yleensä nopeasti.  Tällä kertaa halusim- 
me antaa ns. ensikertalaisille (joilla ei ole koke- 
musta siitä, että sormi täytyy olla ilmoittau- 
tumisen alkaessa ”ilmoittaudu” kohdassa valmii- 
na painamaan) mahdollisuuden päästä mukaan 
kokemaan se yhteisöllisyys, joka harjoituksista 
löytyy.  Joka kurssille otettiin ensin 15 ensikerta- 
laista ja sen jälkeen kurssit täytettiin ilmoit- 
tautumisjärjestyksessä. Harjoituksessa toteute- 
taan myös yksi täysin ruotsinkielinen kurssi.

Katarina 2018 -harjoituksen ajankohta on 
sellainen, että on vaikea ennustaa minkälaiset 
säät meitä odottavat.  Me-henki ja puolustus- 
voimien lainaamat suojavarusteet lämmittävät 
varmasti jokaista. Saamme yhdessä aikaan 
mieleen jäävän kokemuksen ja paljon tarpeellisia 
turvallisuustaitoja kotiin viemisiksi.

Nähdään Dragsvikissa!

Sirkka Orre
Harjoituksen johtaja
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Naisten Valmiusliitto ry 

Turvallisuustaidot kuuluvat kaikille
Naisten Valmiusliitto ry on valtakunnallinen yh- 
teistyöjärjestö, joka on perustettu vuonna 1997. 
Liitto yhdistää 10 naisten vapaaehtoista maanpuo- 
lustus- ja turvallisuustyötä tekevää jäsenjärjestöä, 
joissa toimii lähes 150 000 naista. Liiton tarkoi- 
tuksena on kehittää naisten turvallisuuteen ja va- 
rautumiseen liittyviä valmiuksia koulutuksen kaut- 
ta sekä lisätä naisten mahdollisuuksia toimia poik- 
keusoloissa yhteiskunnan hyväksi. Liiton toiminta 
ei ole sotilaallista.

Naisten Valmiusliiton muodostavat sen 10 jäsen- 
järjestöä. Nämä ovat naisten turvallisuus- ja koko- 
naismaanpuolustustyötä tekeviä ja tukevia valta- 
kunnallisia rekisteröityjä yhdistyksiä. Naisten Val- 
miusliittoon kuulutaan aina jäsenjärjestön kautta, 
liitolla ei ole henkilöjäseniä.

Naisten Valmiusliiton jäsenjärjestöt
• Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry 
• Maanpuolustuskiltojen liitto ry
• Maanpuolustusnaisten Liitto ry
• Marttaliitto ry
• Finlands svenska Marthaförbund rf
• Päällystön Naisten Liitto ry
• Reserviläisliitto ry 
• Sotilaskotiliitto ry
• Suomen Lottaperinneliitto ry
• Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry

Alueellinen toiminta
Naisten Valmiusliiton alueellisesta toiminnasta 
vastaavat alueneuvottelukunnat yhdistävät 
alueelliset voimavarat vapaaehtoisen 
maanpuolustuksen saralla. 

Alueneuvottelukunnat koostuvat pääasiassa liiton 
jäsenjärjestöjen alue-, piiri- tai paikallistason yh- 
distysten edustajista ja kokoavat näin yhteen alu- 
een keskeiset naistoimijat.

Alueneuvottelukuntien tehtävät liittyvät pää- 
asiassa naisten valmiuskoulutukseen, toimin- 
nasta tiedottamiseen ja yhteistyöhön jäsen- 
yhdistysten ja yhteistyökumppaneiden kanssa.

Koulutuksella taitoa ja arjen turvallisuutta
Naisten Valmiusliiton päätapahtumat ovat NAS- 
TA-harjoitukset, joita järjestetään kahdesti vuo- 
dessa. NASTA-harjoitukset ovat erinomainen ti- 
laisuus hankkia turvallisuustaitoja ja verkostoi- 
tua samanhenkisten naisten kanssa. Voit tulla 
mukaan ilman taustatietoja eikä osallistuminen 
edellytä minkään jäsenjärjestön jäsenyyttä. 

NASTA-harjoitukset ovat Naisten Valmiusliiton 
tilaamia ja organisoimia, valtakunnallisia  naisil- 
le kohdennettuja valmiusharjoituksia, jotka to- 
teutetaan Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen 
(MPK) kursseina puolustusvoimien tuella. Nais- 
ten Valmiusliiton alueneuvottelukunnat toteut- 
tavat harjoitukset vapaaehtoisvoimin vuorol- 
laan eri puolilla Suomea. Kunkin harjoituksen 
tavoitteellinen vahvuus on noin 250–400 henki- 
löä. Harjoitukset eivät ole sotilaallisia. Harjoi- 
tukset alkavat perjantaina puolilta päivin ja 
päättyvät sunnuntaina iltapäivällä. 

NASTA-harjoitusten päämääränä on parantaa 
osallistujien arjen turvallisuuteen ja varautu- 
miseen liittyviä tietoja ja taitoja sekä valmentaa 
naisia toimimaan erilaisissa johto- ja koulut- 
tajatehtävissä. NASTA-harjoitukset koostuvat 
useista koulutusaiheista (kursseista), joista 
osallistuja valitsee yhden. Kullakin kurssilla on 
omat kurssin aiheeseen liittyvät oppimis- 
tavoitteensa.

Naisten Valmiusliitto ry 
puh. 040 519 0162
Döbelninkatu 2, 00260 Helsinki 

toimisto@naistenvalmiusliitto.fi 
www.naistenvalmiusliitto.fi 
www.facebook.com/naistenvalmiusliitto 
www.instagram.com/naistenvalmiusliitto 
twitter.com/Valmiusliitto
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Tule mukaan tutkimukseen! 

Tahdon tyttäret: Tutkimus naisille suunnatusta 

valmius- ja turvallisuuskoulutuksesta Suomessa 

 

Millaista arjen turvallisuuteen ja kriisitilanteisiin 

liittyvää koulutusta kansalaisjärjestöt tarjoavat 

naisille Suomessa? Mitä näillä kursseilla tehdään ja 

mitä niillä opitaan, erityisesti niiden osallistujien 

näkökulmasta, ketkä eivät ole suorittaneet naisten 

vapaaehtoista asepalvelusta? Mikä innoittaa 

osallistumaan kursseille ja millaisia sosiaalisia 

suhteita niillä muodostetaan?

 

Naisten Valmiusliiton luvalla alan tehdä 

sosiaalitieteellistä tutkimusta järjestön organi- 

soimilla ja tarjoamilla kursseilla. Osallistun kurs- 

seille tutkijan roolissa ja teen osallistuvaa 

havainnointia. Rekrytoin kursseilta ja Naisten 

Valmiusliiton kautta myös haastateltavia eri 

puolella Suomea 2018–2019 järjestettäviin 

ryhmähaastatteluihin.

 

Jos olet hiljattain osallistunut tai olet osallis- 

tumassa NASTA- tai PikkuNASTA- harjoitukseen ja 

haluat tarjoutua haastateltavaksi, ota yhteyttä!

 

Olen koulutukseltani valtiotieteiden tohtori 

(sosiologia, Helsingin yliopisto, 2016). Aiemmin 

olen tehnyt oikeus- ja perhesosiologista tutkimus- 

ta. Työskentelen tällä hetkellä sosiaalitieteiden 

yliopisto-opettajana Turun yliopistossa.

 

 

Yhteystiedot: 

Linda Hart

sosiaalitieteiden laitos

Assistentinkatu 7

20014 Turun yliopisto

Sähköposti: linda.hart@utu.fi

linda.hart@alumni.helsinki.fi 

Tutkimusprofiili verkossa:

https://lindahartscholar.wordpress.com

 

https://lindahartscholar.wordpress.com/


7

Saapumisohjeet Dragsvikiin
Omalla autolla saapuminen
Dragsvikin varuskunnan osoite on Raaseporintie 
39, 10640 Raasepori. Omat ajoneuvot tulee jät- 
tää varuskunta-alueen ulkopuolella olevalle mer-
kitylle pysäköintialueelle.

Julkisilla kulkuneuvoilla saapuminen

Harjoituksen organisaatio järjestää Dragsvikin 
junaseisakkeelta julkisilla kulkuneuvoilla saapuvi- 
en osallistujien matkatavaroille kuljetuksen Uu- 
denmaan prikaatiin. Merkitse matkatavarasi 
selkeästi ja muista ottaa henkilöllisyystodistus 
käsimatkatavaroihisi! Tarvitset sitä varuskun- 
nan portilla ja ilmoittautumisessa.

Kuljetukset ovat seisakkeella perjantaina 20.4. 
klo 9.15 ja 9.45 sekä lähtevät varuskunnasta 
takaisin seisakkeelle sunnuntaina klo 14.45 ja 
15.45.

Junaseisake on noin 300 m päässä Uudenmaan 
prikaatista, joten julkisilla kulkuneuvoilla saapu- 
vat kävelevät Dragsvikin junaseisakkeelta harjoi- 
tusalueelle opastettua reittiä pitkin.

Yhteiskuljetukset ja kimppakyydit harjoitukseen

Helsingin seudun alueneuvottelukunta järjestää 
yhteiskuljetuksen Helsingistä perjantaina  20.4. 
Kiasman turistiliikenteen pysäkiltä klo 8.30. Paluu 
on sunnuntaina  22.4. harjoituksen päätyttyä klo 
15.00. 

Ilmoittautumiset ja lisätietoja: nvlhginank (at) 
hotmail.fi. Ilmoittautumisessa mainitse nimesi, 
sähköpostiosoitteesi, puhelinnumerosi, mille 
kurssille olet menossa sekä tuletko yhteiskulje- 
tukselle meno-, paluu- vai meno-paluu-matkalle. 
Kyyti ei maksa sinulle mitään. Muista ilmoittaa 
bussiemännälle välittömästi, jos matkasuunnitel- 
maasi tulee muutoksia. Näin vapautat paikan toi- 
selle.

Tietoja yhteiskuljetuksista kootaan Naisten Val- 
miusliiton kotisivuille sekä Katarina 2018 Face- 
book-sivulle. Sieltä löydät tietoa myös kimppa- 
kyydeistä.

4. Varuskunnan portti

3. Pysäköintialue

2. Bussipysäkki
1. Junaseisake

1.

2. 3.

4.
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Ilmoittautuminen Dragsvikissa
Saavu paikalle hyvissä ajoin perjantaina 20.4.2018. 
Ilmoittautuminen alkaa klo 9.30 ja päättyy klo 11.
Harjoitus alkaa klo 11.00, jonka jälkeen varus- 
kunta-alueelle ei enää pääse sisään. Harjoitus lop- 
puu sunnuntaina 22.4. klo 15.00.

Henkilöllisyystodistus mukaan
Pääportilla näytetään henkilöllisyystodistus, jonka 
jälkeen on selkeä opastus harjoituksen ilmoittautu- 
miseen. Omat ajoneuvot jätetään varuskunta- 
alueen ulkopuolella olevalle merkitylle 
pysäköintialueelle.

Ilmoittautumistilaisuudessa saat nauhallisen nimi- 
kyltin, joka toimii kulkulupana. Lupa on pidettävä 
kaulassa näkyvillä koko harjoituksen ajan. Ilmoit- 
tautumisesta sinut ohjataan majoittautumiseen.

Lounas on kello 11-12, jonka jälkeen noudetaan va- 
rusteet varusvarastolta johdetusti.

Alaikäisen lupa huoltajalta
Alle 18-vuotias kurssilainen tarvitsee kirjallisen 
luvan huoltajan allekirjoittamana. Luvassa anne- 
taan oikeus harjoituksessa otettujen kuvien käyt- 
töön Naisten Valmiusliitto ry:n viestinnässä. Lupa 
palautetaan ilmoittautumisen yhteydessä. Lupalo- 
make löytyy tämän ohjeen mukana tulleena erillise-
nä liitteenä.

Tilasto- ja terveystietolomakkeet
Tilasto- ja terveystietolomakkeet täytetään kotona 
etukäteen. Tilastolomake palautetaan ilmoittautu- 
misen yhteydessä. Terveystietolomake jää itsellesi. 
Terveystietolomake tulee pitää mukana koko ajan 
housujen vasemmassa reisitaskussa. Molemmat lo- 
makkeet löytyvät tämän ohjeen mukana erillisinä 
liitteinä.

Osallistujat hakemassa varusteita varusvarastolta.

Muita huomioita
● Harjoitukseen osallistuminen edellyttää nor- 

maalia terveyttä ja kuntoa.
● Dragsvikin varuskunta-alueelta ei saa poistua 

kesken harjoituksen.
● Harjoituksen aikana päihteiden käyttö on 

kielletty.
● Tupakointi on sallittu vain erikseen merki- 

tyillä paikoilla.

Tervetuloa Katarina 2018 NASTA-harjoitukseen.

Osallistumismaksu
Maksuohjeet lähetetään osallistumismaksun suorit- 
tamista varten aikaisintaan 21 päivää ennen harjoi- 
tusta sähköpostitse tai e-kirjeenä. Osallistumisen pe-
ruuttaminen tätä ennen ei aiheuta kustannuksia.

Mukavaa kurssia!
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Varusteet
Varusteet jaetaan lounaan  jälkeen. Jokainen kurs- 
silainen kuittaa henkilökohtaisesti kaikki varus- 
teensa ja vastaa niiden käytöstä, säilytyksestä ja 
palauttamisesta.

Harjoituksen ajan kaikki pukeutuvat maastopu- 
kuun. Naisten Valmiusliitto lahjoittaa osallistujille 
lippiksen ja maasto- ja vesiturvallisuuskurssilaiset 
saavat pipon. Jos sinulla on jo liiton päähine, ota 
se mukaasi! Naisten Valmiusliiton Uudenmaan 
alueneuvottelukunta lahjoittaa osallistujille 
juomapullon. 

Käyttöösi jaetaan varusteet, jotka palautetaan 
harjoituksen päättyessä ennen kotiin lähtöä:

• reppu 
• maastopuku (takki ja housut)
• kaksi t-paitaa
• poolopaita
• sadetakki ja -housut
• vuodevaatteet: alus- ja pussilakana, tyynyn- 

päällinen
• tyyny
• peitto

Materiaaleissa voi olla kurssikohtaisia poikkeuksia. 
Maastossa yöpyville tulee kurssinjohtajalta erik- 
seen tieto tarvittavista varusteista noin kaksi viik- 
koa  ennen harjoitusta.

Majoitus
Majoitus tapahtuu kursseittain tuvissa, joissa on 
patjoin varustetut kerrossängyt. Tuvissa ei ole lu- 
kollisia kaappeja eikä tupien ovia lukita. Jätä siis 
arvotavarat kotiin!

Tuvissa ja majoituskerroksissa noudatetaan hiljai- 
suutta klo 23.00-6.00. Hiljaisuutta valvoo päivys- 
täjä. 

Ota harjoitukseen mukaan
• henkilöllisyystodistus
• hygieniatarvikket ja lääkkeet

• Huom! vyö maastopuvun housuihin
• maastokelpoiset, säänmukaiset tummat 

kengät
• tummat sukat
• tummat käsineet
• alusvaatteet ja jos tarvitset, välikerrasto
• pyyhe
• laudeliina, suihkusandaalit
• sisäjalkineet halutessasi

• muistiinpanovälineet
• korvatulpat yöksi, jos olet herkkäuninen
• otsalamppu, kätevä esim. illalla lukiessa
• oma kahvi-/teemuki – vähennetään yhdessä 

kertakäyttömukien määrää!
• käteistä rahaa ostoksia varten Sotilaskodissa  

ja toimistossa myynnissä oleviin tuotteisiin

Ruokailu
Harjoituksessa jokainen hakee ruoat nouto- 
pöydästä, iltapalapussit on tehty valmiiksi. Ruoat 
ovat laktoosittomia. Erikoisruokavalioille on va- 
rattu oma pisteensä.

Jos ilmoittamaasi erityisruokavalioon on tullut 
muutoksia, ilmoita siitä Aila Lindroosille, 
aila.lindroos@kolumbus.fi tai puh. 050 541 190.
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Kuvaaminen
Kuvauksesta huolehtii Katarina 2018 -viestintätiimi, 
jonka ottamia kuvia käytetään Naisten 
Valmiusliiton viestintään ja markkinointiin. Kuvat 
ovat jälkikäteen osallistujien saatavilla sähköisinä 
liiton sivuilla. 

Mikäli et halua esiintyä kuvissa, kerro siitä kurssin- 
johtajallesi harjoitukseen tultuasi ja laita toimistolta 
saatava keltainen teippi sekä sisävaatteeseesi että 
maastopukuusi kauluksen suuntaisesti leuan kohdal- 
ta oikeaa olkapäätä kohti. 

Kuva- tai videopäivitykset sosiaaliseen mediaan

Tekstimuotoiset Facebook-päivitykset ja tviitit ovat 
sallittuja ja toivottuja, kun noudatat seuraavia 
periaatteita:

• Voit kirjoittaa omia tunnelmia ja kokemuksia
• Voit kertoa olevasi harjoituksessa ja omasta 

kurssista
• Toisten nimiä ei lupaa kysymättä saa kertoa
• Pyydä aina lupa julkaisuun kuvissa esiintyviltä 

henkilöiltä
• Varuskunnan henkilökuntaa, varusmiehiä  tai 

varuskunnan rakennuksia ja kalustoa ei saa 
kuvata

• Paikkatietomerkintää ei saa käyttää

Bloggaamme harjoituksen aikana päivien koho- 
kohtia ja tapahtumia osoitteessa nastaharjoi- 
tus.wordpress.com ja nostamme niitä myös Katarina 
2018 Facebook-sivulle. Harjoituksesta viestitään 

myös Naisten Valmiusliiton Facebook-sivulla. Jaa 
päivityksiämme vapaasti, viedään yhdessä hyvää 
asiaa eteenpäin!

Tuotemyynti
Harjoituksen toimistossa on myynnissä Naisten Val- 
miusliiton tuotteita. Maksu käteisellä.

Matkapuhelimet
Matkapuhelimet pidetään suljettuina tai äänettö- 
minä koulutustapahtumien ajan.

Ensiapu päivystää koko harjoituksen ajan. Ensi- 
apuvastaavana toimii Heli Lindroos, p. 040 168 
5958.

Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) tapa- 
turmavakuutus on voimassa harjoituksen ajan 
varuskunta-alueella. Matkat  alueelle ja takaisin 
kotiin ovat jokaisen omalla vastuulla.

Huom! Pienestäkin tapaturmasta on ilmoitettava 
kurssijohtajalle välittömästi; vakuutus ei korvaa 
jälkikäteen ilmoitettavia tapaturmia ja vammoja. 
Ota mukaan myös käyttämäsi lääkkeet!

Harjoituksen aikana harjoitusalueelta ei saa pois- 
tua. Sunnuntaina poistutaan vasta harjoituksen 
päätyttyä klo 15.00.

Poikkeuksista tulee sopia etukäteen kurssinjoh- 
tajan kanssa. Hän pyytää luvan harjoituksen 
johtajalta.

Esteen sattuessa
Jos olet estynyt saapumaan harjoitukseen, 
peruuta ilmoittautumisesi MPK:n koulutussihteeri 
Kristiina Slottelle, p. 050 525 0022, 
kristiina.slotte@mpk.fi.  Näin vapautat paikkasi 
jonossa odottavalle. Kiitos! Jos peruuntuminen 
tapahtuu ennen maksuohjeiden lähettämistä 
(aikaisintaan 21 pv ennen harjoitusta sähköpostite 
tai e-kirjeenä), peruutuksesta ei aiheudu sinulle 
kustannuksia.

Kurssikuva
Kaikista kursseista otetaan ryhmäkuvat harjoituk- 
sen aikana. Kurssikuva löytyy harjoituksen jälkeen 
Naisten Valmiusliiton kuvapankista.

Ensiapu ja vakuutus

Poistuminen harjoituksesta

mailto:kristiina.slotte@mpk.fi
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Saat kurssikohtaisen ohjelman kurssisi johtajalta 
sähköpostitse pari viikkoa ennen kurssin alkua!
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Harjoituksen kartta

Sauna

Ilmoittautuminen

Ruokaileminen

Majoittautuminen

Pysäköintialue


