
Katarina 2018
Kvinnornas Beredskapsförbunds NASTA-övning / Nylands brigad, Dragsvik 20.-22.4.2018

Anvisningar till deltagare
Ta med denna guide till övningen!

#Katarina2018 #NASTAharjoitus #NASTAövning #naistenvalmiusliitto #Dragsvik2018

Övningens ledning och organisation önskar Dig varmt välkommen – vi lär tillsammans!
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I denna guide hittar du viktiga anvisningar 
gällande Katarina 2018 -övning. Följ också 
övningens Facebook-sida, där kan du hitta 
svar på redan ställda frågor både före och 
under övningen. Ifall du inte hittar det du 
behöver, får du tilläggsinformation av oss!

Under övningen bloggar vi dagens 
höjdpunketer och händelser på adressen 
nastaharjoitus.wordpress.com och vi lyfter 
upp dem också på Katarina 2018 
Facebook-sidan. Kvinnornas 
Beredskapsförbunds Facebook-sidor 
upprätthålls också. Dela fritt våra 
uppdateringar, tillsammans kan vi föra en god 
sak vidare!

Övningens ledning
Ledare
Sirkka Orre
040 726 4776

Vice ledare
Heli Eräkorpi
0400 694 365

Chef för underhållstjänsten
Pirjo Vane
040 520 7435

Chef för skolningen
Kati Vuorio
044 585 5091

Kontorschef
Tuula Hannuksela
044 556 9959

Transportansvarig
Marita Manninen
040 522 2323

Ansvarig för förplägning
Aila Lindroos
050 541 1390

Ansvarig för säkerhet
Sari Viitala
040 8271719

Ansvarig för logi
Sari Tuuri-Salonen
0400 29 7470

Ansvarig för första hjälpen
Heli Lindroos
040 168 5958

Redaktionen
Ansvarig för kommunikation
Tea Lindroos
050 569 7017

Redaktör
Laura Noreila
040 555 9559

Fotograferare
Annu Kajanne
050 536 5207

Svenskspråkig kommunikation
Marjo Tuomaranta
050 410 4697
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Nylands brigad skyddar, som en del av marinen, 

kusten och skärgården och utbildar bland annat 

kustjägare för dessa krävande uppgifter, i vilka vi 

samarbetar även med armén och 

Gränsbevakningsväsendet. Dessa mångsidiga 

uppgifter och de omväxlande förhållandena vid 

kusten erbjuder goda ramar för er kurs.

 

Som känt gäller värnplikten i Finland enbart män. 

En sak som ofta glöms bort är att också 

kvinnorna enligt grundlagen är skyldiga att 

försvara landet.  Inom försvarsmakten har man 

alltid värdesatt kvinnornas frivilliga försvars- och 

säkerhetsarbete, och det exempel på hur viktiga 

kvinnornas insatser är som sannolikt ännu idag 

används mest är lottornas verksamhet under de 

senaste krigen. 

 

Sett ur historiskt perspektiv går det bra för 

Finland för tillfället, till och med så bra att många 

inte ids eller orkar fundera på, än mindre 

förbereda sig för utmaningar inom säkerheten. 

Dagens hot mot säkerheten är dock så 

mångdimensionella att man stöter på dem både i 

vardagen och under undantagsförhållanden. 

Behovet av att kunna improvisera i tillredningen 

av mat då det uppstår störningar i 

distributionskedjan för livsmedel eller att kunna 

ge första hjälpen i en olyckssituation uppstår 

alltid överraskande.

Kursen ger färdigheter att agera i olika avvikande 

situationer, till och med i sådana som man helst 

inte skulle vilja råka ut för. 

 

 

 

Det stöder verksamheten under 

undantagsförhållanden inom hela samhället och 

därigenom inom försvarsmakten och regionalt i 

Nylands brigad. Som en person som dagligen har 

att göra med säkerhet önskar jag ofta att 

medborgarna skulle visa mera eget initiativ och 

ansvarskänsla. Ni, ärade kursdeltagare, utgör ett 

synnerligen gott exempel på det här att frivilligt 

ta ansvar.

 

Jag önskar er alla en intressant övning inom 

Nylands brigads ansvarsområde.

 

Brigadkommendör, kommodor

Arvi Tavaila

På Nylands brigads vägnar hälsar jag er, med anledning av 

NASTA-övning, välkomna till Dragsvik och Raseborg!
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Välkommen till Katarina 2018 -övningen vid Nylands 
brigad i Dragsvik!

Katarina 2018 -övningen arrangeras vid Nylands 

brigad på Dragsviks garnison i Raseborg 

20.–22.4.2018. Föregående övning här var Helene 

år 2014.

Kvinnornas Beredskapsförbunds Nylands 
distriktorganisation svarar för arrangemangen. 
Kurserna administreras av 
Försvarsutbildningsföreningen (MPK) 
Sjöförsvarsdistrikt.

Katarina var en slottsfru som levde på 1400-talet. 
Hon var en kraftfull och viljestark kvinna, som 
efter sin mans död försvarade Raseborgs slott 
mot Sten Stures trupper under flera veckors tid. 
Enligt sägnen drunknade hon, men det sags att 
hon fortfarande vistas på Raseborgs slott 
tillsammans med sin son.   

NASTA-övningarna är mycket populära och 
kurserna fylls i allmänhet mycket snabbt. Denna 
gång ville vi ge sk. nybörjare (som saknar 
erfarenhet av att man ska ha fingret på 
“Anmäl”-knappen, redo för att trycka genast då 
anmälningstiden börjar) möjligheten att delta och 
få uppleva den gemenskaplighet, som finns i 
övningarna. Först tog vi 15 nybörjare till varje 
kurs och efter det fylldes kurserna i anmälnings- 
följd.  En av kurserna är helt svenskspråkig. 

Tidpunkten för Katarina 2018 -övningen är sådan 
att det är svårt att förutse hurdant väder som 
väntar oss. Vi-andan och skyddskläderna som 
försvaret lånar oss, värmer säkert oss alla. 
Tillsammans får vi till stånd en oförglömlig 
upplevelse och många nyttiga färdigheter att ta 
med hem. 

Vi ses i Dragsvik!

Sirkka Orre
Övningens ledare
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Kvinnornas 
Beredskapsförbund rf 
Säkerhetsfärdigheterna tillhör alla  
Kvinnornas Beredskapsförbund rf är en nationell 
samarbetsorganisation, grundad 1997.  Förbundet 
förenar tio medlemsföreningar, som alla utför 
frivilligt landsförvars- och säkerhetsarbete, med 
sammanlagt 150 000 kvinnor. Förbundets syfte är 
att utveckla kvinnors säkerhets- och beredskaps- 
färdigheter genom utbildning samt att öka 
kvinnornas möjligheter att agera i 
undantagstillstånd till samhällets fördel. 
Förbundets verksamhet är inte militäriskt.

Kvinnornas Beredskapsförbund utgörs av sina tio 
medlemsföreningar. Medlemsföreningarna är 
nationella, registrerade föreningar som verkar för 
och stöder kvinnornas säkerhets- och 
totalförsvarsarbete. Förbundet har inga 
personmedlemmar, utan man hör till förbundet 
via medlemsföreningen.

Medlemsföreningarna i Kvinnornas Beredskaps- 
förbund
• Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry 
• Maanpuolustuskiltojen liitto ry
• Maanpuolustusnaisten Liitto ry
• Marttaliitto ry
• Finlands svenska Marthaförbund rf
• Päällystön Naisten Liitto ry
• Reservistförbundet rf 
• Soldathemsförbundet rf
• Lottatraditionsförbundet i Finland rf
• Räddningsbranschens Centralorganisation I 
   Finland rf

Regional verksamhet 
För den regionala verksamheten svarar 
Kvinnornas Beredskapsförbundets regionala råd, 
som förenar de regionala tillgångarna inom det 
frivilliga landsförsvaret. De regionala råden består 
i huvud-

sak av representanter från medlemsföreningarnas 
region-, distrikts- eller lokal nivå och sammanför på 
detta sätt regionens centrala kvinnliga aktörer.

De regionala rådens uppgifter utgörs i huvudsak av 
ordnande av beredskapsutbildning för kvinnor, 
informationsgivande av verksamheten och  samarbete 
med medlemsföreningar och samarbetspartners.

Färdigheter och trygghet i vardagen via skolning
Kvinnornas Beredskapsförbundets huvudevenemang 
är NASTA-övningarna, som ordnas två gånger om året. 
NASTA-övningarna ger ett ypperligt tillfälle att erhålla 
säkerhetsfärdigheter och att nätverka med 
samstämmiga kvinnor. Du kan delta utan 
bakgrundsfakta och deltagandet förutsätter inte 
medlemskap i någon av medlemsföreningarna.

NASTA-övningarna är beställda och organiserade av 
Kvinnornas Beredskapsförbund. De är nationella, till 
kvinnor riktade beredskapsövningar och genomförs 
som Förvarsutbildningsföreningens kurser och med 
försvarsmaktens stöd. Kvinnornas 
Beredskapsförbundets regionala råd genomför 
övningarna på frivillig basis i tur och ordning runt om i 
Finland. Den eftersträvansvärda deltagarstyrkan för 
varje övning är ca. 250–400 personer. Övningarna är 
inte militäriska. Övningarna börjar på fredagar 
middagstid och avslutas på söndagseftermiddagen. 

NASTA-övningarnas syfte är att förbättra deltagarnas 
kunskaper och färdigheter i anslutning till vardagens 
säkerhet och beredskap samt att träna kvinnor i att 
agera i olika slag av ledare- och utbildare uppgifter. 
NASTA-övningarna består av flera skolningsämnen 
(kurser), varur deltagaren väljer en. Varje kurs har 
egna inlärningsmål samhöriga med kursens ämne.

Kvinnornas Beredskapsförbund rf 
tel. 040 519 0162
Döbelnsgatan 2, 00260 Helsingfors

toimisto@naistenvalmiusliitto.fi 
www.naistenvalmiusliitto.fi 
www.facebook.com/naistenvalmiusliitto 
www.instagram.com/naistenvalmiusliitto 
twitter.com/Valmiusliitto
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Viljans döttrar: undersökning om beredskaps- 
och säkerhetsutbildning för kvinnor i Finland 

Hurdan utbildning för vardagens säkerhet och 
krissituationer erbjuder medborgarorganisationer- 
na för kvinnorna i Finland? Vad är det man sysslar 
med på dessa kurser och vad är det man lär sig, 
speciellt ur de deltagares synvinkel som inte utfört 
frivillig militärtjänstgöring? Vad är det som 
inspirerar att delta på kurserna och hurdana 
sociala relationer bildas?

Med tillåtelse av Kvinnornas Beredskapsförbund rf 
gör jag en socialvetenskaplig studie på kurser 
arrangerade och erbjudna av förbundet. Jag deltar 
på kurserna i rollen som forskare och gör      
iakttagelser. Jag kommer också att från kurserna 
och via Kvinnornas Beredskapsförbund rekrytera 
kvinnor för intervjuer som görs 2018-2019 på olika 
håll i Finland.

Om du nyligen deltagit eller ska delta i NASTA- 
eller PikkuNASTA-övning och är villig att intervjuas, 
ta kontakt!

Till min utbildning är jag doktor i statsvetenskap 
(sociologi, Helsingfors universitet, 2016). Jag har 
tidigare gjort rätts- och familjesociologisk 
undersökning. För tillfället arbetar jag vid Åbo 
universitet som universitetslärare i 
socialvetenskap.

Kontaktuppgifter: 

Linda Hart

Institutionen för socialvetenskap
Assistentgatan 7
20014 Åbo universitet

E-post: linda.hart@utu.fi

linda.hart@alumni.helsinki.fi 

Forskarprofil på nätet:
https://lindahartscholar.wordpress.com

 

https://lindahartscholar.wordpress.com/
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Anvisningar för ankomsten 
till Dragsvik
Ankomst med egen bil
Adressen till Dragsviks garnison är 
Raseborgsvägen 39, 10640 Raseborg.  Egna 
fordon bör lämnas på märkt parkeringsplats 
utanför garnisonsområdet.

Ankomst med offentliga färdmedel
Organisationen ordnar transport av baggage till 
Nylands brigad, åt de deltagare som anländer 
med offentliga färdmedel till Dragsviks 
tåghållplats.  Märk ditt baggage klart och tydligt 
och kom ihåg att ta med identitetsbevis i 
handbagaget! Du behövet det vid 
garnisonsporten och vid anmälningen.

Transporten är vid hållplatsen på fredag 20.4 kl. 
9.15 och 9.45 samt tillbaka till hållplatsen från 
garnisonen på söndag kl. 14.45 och 15.45.

Det är ca. 300 m från tåghållplatsen till Nylands 
brigad, därför går de som kommer med offentliga 
färdmedel från tåghållplatsen till övningsområdet 
längs en guidad väg.

Gemensam transport och bilpool tillövningen
Kvinnornas Beredskapsförbund rf Helsingfors 
regionalråd ordnar gemensam transport från 
Helsingfors till Dragsvik, till Katarina 2018 -övningen 
fredag 20.4.2018 och tillbaka söndag 22.4.2018.

• Avgång fre 20.4 från turisttrafikens hållplats
   utanför Kiasma kl. 8.30
• Retur sön 22.4 från Dragsvik efter avslutad övning kl.
   15.00

Transporten är avgiftsfri. Du kommer väl ihåg att 
GENAST anmäla till bussvärdinnan på e-postadressen 
nedan, ifall det sker förändringar/inhiberingar i dina 
resplaner.

Anmälning och ytterligare information: nvlhginank (at) 
hotmail.fi 

Då du anmäler dig, uppge namn, e-postadress, 
telefonnummer, kursen du deltar i och om du deltar i 
den gemensamma transporteringen på tur-, retur- 
eller tur- och returresa.   

4. Garnisonens port

3. Parkeringsområde

2. Busshållplats
1. Tåghållplats

1.

2. 3.

4.
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Anmälan i Dragsvik
Anländ i god tid fredag 20.4.2018. Anmälan börjar 
kl.9.30 och slutar kl. 11.00, varefter det inte längre 
är möjligt att komma in på området. Övningen 
avslutas söndag 22.4.2018 kl. 15.00.

Ta med identitetsbevis
Vid huvudporten ska identitetsbevis uppvisas, 
varefter en tydlig vägledning till övningens 
anmälningsställe. Egna fordon bör lämnas på märkt 
parkeringsplats utanför garnisonsområdet. 

Vid anmälningen får du en namnskylt försedd med 
band. Namnskylten fungerar som pass. Passet ska 
bäras synligt runt halsen under hela övningen. Efter 
anmälningen vägleds du till login. 

Lunch kl. 11 - 12, varefter utrustningen hämtas 
gruppvis från rustförrådet.

Minderåriges tillstånd av förmyndare
Under 18-årig kursdeltagare behöver ett skriftligt 
och av förmyndare undertecknat tillstånd. I 
tillståndet beviljas rätt att använda fotografier, 
tagna under övningen, i Kvinnornas 
Beredskapsförbunds kommunikation. Tillståndet 
överlämnas i samband med anmälan.  Blankett för 
tillstånd hittar du som skild bilaga till denna 
anvisning.

Blankett för statistik- och hälsouppgifter 
Blanketterna för statistik- och hälsouppgifter fylls i 
hemma på förväg. Statistikblanketten lämnas in i 
samband med anmälningen. Blanketten med 
hälsouppgifterna behåller du själv och den ska du 
bära med dig hela tiden i byxfickan. Båda 
blanketterna hittar du som skilda bilagor till denna 
anvisning.

Övrigt att observera
● Deltagandet i övningen förutsätter normal hälsa 
och kondition. 
● Det är förbjudet att lämna Dragsviks 
garnisonsområde under pågående övning. 
● Det är förbjudet att använda berusningsmedel 
under övningen. 
● Rökning är tillåtet endast på speciellt märkta 
ställen.

Välkommen till Katarina 2018 NASTA-övningen. 
Trevlig kurs!

Deltagaravgift
Anvisningarna för betalande av deltagaravgiften 
sänds tidigast 21 dagar före övningen via e-post eller 
som e-brev. Eventuell annullering dessförinnan 
orsakar inga kostnader.
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Utrustning
Utrustningen delas ut efter lunchen.  Varje 

kursdeltagare kvitterar personligen hela sin 

utrustning och svara för användningen, 

förvaringen och återlämnandet av det.

Under övningen bär alla kamouflagedräkt.  

Kvinnornas Beredskapsförbund skänker 

deltagarna en skärmmössa och terräng- och 

vattenkursdeltagarna får en mössa. Om du redan 

har förbundets skärmmössa eller mössa, ta med 

den! Kvinnornas Beredskapsförbund Nylands 

regional råd skänker deltagarna en drickflaska. 

Du får låna utrustning, som återlämnas efter 

avslutad övning före hemfärden:

● ryggsäck

● kamouflagedräkt (jacka och byxor)

● två t-shirt

● polotröja

● regnjacka och -byxor

● sängkläder: under- och påslakan, örngott

● kudde

● täcke

Det kan förekomma vissa avvikelser i 
materialutdelningen, beroende på kurs. 
Kursledaren informerar skilt ca. två veckor före 
övningen dom som övernattar i terrängen 
gällande nödvändig utrustning.

Logi
Login är kursvis i lodgement, utrustade med 
våningssängar med tillhörande madrasser.  I 
lodgementet finns inga låsbara skåp, inte heller 
dörrarna hålls låsta. Lämna därför värdesakerna 
hemma!

Att ta med till övningen
identitetsbevis
• hygientillbehör och medicin

• OBS! Bälte till kamouflagebyxorna

• terräng- och väderdugliga mörka skor

• mörka strumpor

• mörka handskar

• underkläder och ifall du behöver, en varmare 

omgång

• handduk

• lavduk, duschsandaler

• innerskor, om du vill

• anteckningsblock och penna

• öronpropp för nätterna, ifall du är lättväkt

• pannlampa, händig om du vill läsa på kvällen

• egen kaffe/temugg – tillsammans kan vi 

minska på engångsmuggarnas antal!

• kontanter för inköp på Soldathemmet och för 

produkter till salu på kontoret

I lodgementen och i logivåningarna åtlyds 
tystnad kl. 23.00-6.00. Tystnaden övervakas av 
jourhavande. 

Matbespisning
Under övningen hämtar varje deltagare sin mat 
från buffé, påsar med kvällsmål  görs färdiga. 
Maten är laktosfritt. Specialkosten har 
reserverats egen plats. 

Om det skett förändringar  gällande 
specialkosten som du angett, meddela Aila 
Lindroos om det, aila.lindroos@kolumbus.fi eller 
tel. 050 541 190
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Fotografering
Kommunikationsteamet för Katarina 2018 tar hand 
om fotograferingen. Foton tagna av teamet 
används för kommunikation och marknadsföring av 
Kvinnornas Beredskapsförbund. Fotona är i 
efterhand tillgängliga för deltagarna i elektronisk 
form på förbundets sidor.  

Om du inte vill vara med på fotona, ska du tala om 
detta för din kursledare då du anlänt till övningen. 
Från kontoret får du då gulfärgad tejp som du ska 
sätta fast på både innerkläder och på  kamouflage- 
jackan i linje med kragen från hakan mot högra 
axeln.  

Foto- eller videouppdateringarna i social media
Facebook-uppdateringar I textform och twitter är 
tillåtet och önskvärda, då du rättar dig efter följande 
principer:

● Du kan skriva om egna känslor och 
upplevelser

● Du kan berätta att du är på övningen och 

om din egna kurs

● Utan tillstånd får du inte nämna någon 

annans namn

● Be alltid om tillstånd för publicering av dom 

som är med på fotot

● Garnisonens personal, beväringar eller 

garnisonens byggnader och utrustning får 

inte fotograferas

● Uppteckning av geografisk information får 

inte göras

 
Vi blogger under övningen dagarnas höjdpunkter 
och händelser på adressen 
nastaharjoitus.wordpress.com och vi lyfter dom 
också till Katarina 2018 Facebook-sidan. Nyheter om 
övningen också på Kvinnornas Beredskapsförbunds 
Facebook-sida. Dela fritt alla uppdateringar, 
tillsammans för vi en god sak vidare!

Kursfoto
Under övningen tas ett gruppfotografi av alla 
kurserna.  Kursfotot finns efter övningen i 
Kvinnornas Beredskapsförbunds fotobank. 

Mobiltelefoner
Mobiltelefonerna hålls avstängda eller ljudlösa 
under skolningstiderna.

Första hjälpen och försäkring
Första hjälpen dejourerar under hela övningen. 
Ansvarig för första hjälpen är Heli Lindroos, 
tel. 040 168 5958.

Försvarsutbildningsföreningens (MPK) 
olycksfallsförsäkring är giltigt under övningen på 
garnisonsområdet. Resorna, till området och tillbaka 
hem är på allas egna ansvar. 

Obs! Även de allra minsta olyckorna ska 
omedelbart anmälas till kursledaren; försäkringen 
ersätter inte i efterhand anmälda olyckor och 
skador. Ta också med medicin som du använder!

Att avlägsna sig från övningen
Det är förbjudet att lämna övningsområdet under 
övningen. På söndag och först efter övningens slut 
kl. 15.00 lämnas området.

Eventuella undantag ska överenskommas med 
kursledaren på förhand. Hon ber om tillstånd av 
övningens ledare.

I fall av hinder
Om du är förhindrad att komma till övningen, 
annullera din anmälan till MPK:s skolnings- 
sekreterare Kristiina Slottelle, tel. 050 525 0022, 
kristiina.slotte@mpk.fi.  På detta vis ges plats åt 
köande. Tack! Om annulleringen sker före 
betalningsanvisningarna sänts (tidigast 21 dagar före 
övningen via e-post eller som e-brev) orsakar det 
inga kostnader för dig.

Produktförsäljning
På övningens kontor finns att köpa Kvinnornas 

Beredskapsförbunds produkter.  Betalning med 

kontanter.



11

Din kursledare sänder dig kursprogrammet för din 

kurs per e-post ett par veckor före övningen!
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Övningens karta

Bastu

Anmälan

Matbespisning

Logi

Parkeringsområde


