
Tule mukaan NASTA-harjoitukseen 
oppimaan arjen turvallisuustaitoja!
Harjoitus on avoin kaikille suomalaisille naisille. Siihen voi 
osallistua ilman ennakkotaitoja eikä osallistuminen edellytä 
minkään järjestön jäsenyyttä. Harjoituksen kokonaisvahvuus on 
noin 350 naista. Jokaiselle kurssille otetaan puolet ensikertalaisia 
ilmoittautumisjärjestyksessä. Toiminta ei ole sotilaallista.

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

Lisätietoja: www.naistenvalmiusliitto.fi

Turvallisuustaidot kuuluvat kaikille naisille!

K U R S S I T

1. Kouluttajakoulutus
2. Viestintä
3. Maastotaidot
4. Toiminta väkivaltaisessa ääritilanteessa
5. Maastoajotaidot ja liikenneturvallisuus

6. Turvallisesti vesillä
7. Kenttälääkintä
8. Suomalainen nainen maanpuolustajana
9. Kansainvälinen kriisinhallinta
10. Selviytyminen sähköttä

7.–9.9.2018, Porin prikaati, Niinisalo
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NASTA-harjoitukset ovat valtakunnallisia naisille kohdennettuja valmiusharjoituksia, jotka järjestetään vapaaehtoisten naisten voi-
min. Osallistuminen ei edellytä aikaisempaa kurssikokemusta eikä ennakkotietoja tai -taitoja valitun kurssin aiheesta. Harjoitukseen 
osallistuminen edellyttää normaalia terveyttä ja kuntoa. Koulutus on luonteeltaan kaikille naisille soveltuvaa peruskoulutusta. 

Niksula 2018 -harjoitus järjestetään 7.–9.9.2018 Niinisalossa. Porin prikaatissa pidettävän harjoituksen käytännön järjestelyistä 
vastaa Naisten Valmiusliiton Turun ja Porin alueneuvottelukunta ja harjoituksen johtaja Riitta Heikkilä. Harjoitus toteutetaan Maan-
puolustuskoulutusyhdistyksen kursseina. Harjoitus alkaa perjantaina 7.9.2018 klo 12.00 ja päättyy sunnuntaina 9.9.2018 klo 15.00. 
Harjoitusalueen ilmoittautumispiste avataan 7.9.2018 klo 9.00 ja sulkeutuu klo 11.00.

Harjoituksen tavoitteet
• Vahvistaa osallistujien turvallisuustaitoja ja toimintakykyä sekä arjessa että poikkeusoloissa
• Harjoituttaa naisia toimimaan johto-, organisointi-, huolto- ja kouluttajatehtävissä

Ilmoittautumisohjeet
Ilmoittautumisaika alkaa porrastetusti keskiviikkona 30.5.2018 klo 9.00 ja  
päättyy keskiviikkona 20.6.2018 klo 15.   

Kurssien ilmoittautumisten alkamisajat:

30.5.2018 klo 9 

• Toiminta väkivaltaisessa ääritilanteessa 
• Kouluttajakoulutus
• Viestintä

30.5.2018 klo 13 

• Maastotaidot
• Maastoajotaidot ja liikenneturvallisuus

31.5.2018 klo 9 

• Kansainvälinen kriisinhallinta
• Kenttälääkintä 

31.5.2018 klo 13 

•   Turvallisesti vesillä
•   Suomalainen nainen maanpuolustajana
•   Selviytyminen sähköttä



Yleisiä ohjeita
Ajankohtaiset tiedot harjoituksen valmisteluista löydät:

Harjoitukseen hyväksytyille lähetetään noin kuukautta ennen har-
joitusta kirje, jossa kerrotaan tarkemmin jaettavista varusteista, 
aikataulusta ja ajo-ohjeesta. Maksuohjeet lähetetään osallistu-
mismaksun suorittamista varten aikaisintaan 21 päivää ennen 
harjoitusta sähköpostitse tai e-kirjeenä. Osallistumisen peruutta-
minen tätä ennen ei aiheuta kustannuksia.

Naisten Valmiusliiton alueneuvottelukunnat järjestävät yhteis-
kyytejä harjoitukseen eri puolelta Suomea, kysy lisää alueesi 
puheenjohtajalta.

Naisten Valmiusliiton pääsihteeri 
Kaarina Suhonen 
p. 040 561 1655
kaarina.suhonen@naistenvalmiusliitto.fi

Harjoituksen johtaja 
Riitta Heikkilä 
p. 044 073 9763
niksula2018@gmail.com

Yhteystiedot löydät:  
http://naistenvalmiusliitto.fi/aluetoimijat/

Lisätietoja: www.naistenvalmiusliitto.fi
Osallistumismaksu on 
75 euroa sisältäen:
• Opetuksen ja opetusmateriaalin
• Muonituksen
• Majoituksen kasarmin tuvissa ja/tai teltoissa• Varusteet

Tarkemmat lisätiedot 
ja ilmoittautuminen

Harjoitukseen voi ilmoittautua puhelimitse vain, jos 
sähköpostia ei ole käytettävissä ja ilmoittautuminen 

internetin kautta ei ole mahdollista: 

MPK Lounais-Suomen maanpuolustuspiiri,  
koulutussihteeri Inger Andersson  

puh. 040 723 4866. 

Voit ilmoittautua vain yhdelle kurssille.

S E U R A A  N A I S T E N  VA L M I U S L I I T TOA  S O S I A A L I S E S S A  M E D I A S S A :

N A I S T E N  VA L MI U S L I I T TO  RY
www.naistenvalmiusliitto.fi p. 040 519 0162, toimisto@naistenvalmiusliitto.fi

www.facebook.com/naistenvalmiusliitto
http://www.instagram.com/naistenvalmiusliitto
http://www.twitter/valmiusliitto
https://naistenvalmiusliitto.fi/koulutukset/nasta-harjoitukset/syksyn-nasta-harjoitus-niksula/
https://naistenvalmiusliitto.fi/koulutukset/nasta-harjoitukset/syksyn-nasta-harjoitus-niksula/


Viestintä
Kurssin tavoitteena on tutustua tiedotta-
jan tehtäviin järjestöissä ja tapahtu-
missa sekä ymmärtää tiedottamisen 
perusteet. Kurssin jälkeen osallistuja 
tunnistaa tiedottamiseen liittyvät haas-
teet ja tuntee tiedottamisen keskeiset 
viestintävälineet.

Kouluttajakoulutus
Kurssin tavoitteena on antaa perus-
valmiudet kouluttajana toimimiseen ja 
kehittymiseen. Kurssin jälkeen jokainen 
tuntee kouluttamisen periaatteet ja 
kouluttajan tehtävät, sekä tietää miten 
koulutus suunnitellaan ja toteutetaan. 
Lisäksi opetellaan palautteen antamista 
ja vastaanottamista. Kurssin jälkeen 
osallistuja ymmärtää kouluttajan 
vastuut ja osaa toimia apukouluttajana 
tai kouluttajana Naisten Valmiusliiton 
ja Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen 
kursseilla.

Toiminta väkivaltaisessa ääritilanteessa
Kurssin tavoitteena on oppia keinoja, miten toimia aggressii-
visen henkilön uhatessa, sekä tunnistaa traumaattisen kriisin 
vaiheet. Tavoitteena on antaa tietoa turvallisesta liikkumisesta 
kotimaassa ja ulkomailla, sekä miten toimia väkivaltaisessa 
ääritilanteessa.

Tule kouluttautumaan 
NASTA-harjoitusten kouluttajaksi!

Viestintä ei ole nykypäivänä pelkästään 
yksisuuntaista tiedottamista vaan myös 

vuorovaikutteista.

Väkivaltaisessa tilanteessa pakene, jos mahdollista. 
Jos tämä ei onnistu, piiloudu ja laita puhelin 

äänettömälle. Hälytä apua.

Niksula 2018 -harjoitus koostuu 
kymmenestä kurssista, jotka ovat

1. 2. 3.

Maastoajotaidot ja liikenneturvallisuus
Kurssin tavoitteena on kerrata liikenneturvallisuutta ja -tie-
liikennelakia. Kurssilainen saa varmuutta ajoneuvolla ajoon 
erilaisissa olosuhteissa. Kurssilainen osaa toimia ajoneuvon 
rikkoutuessa tai liikenteessä tapahtuvassa onnettomuudessa.

Maastotaidot
Kurssin tavoitteena on kehittää osal-
listujan valmiutta liikkua maastossa ja 
selviytyä luonnon olosuhteissa. Kurssilla 
harjoitellaan maastossa tarvittavia tai-
toja, kuten suunnistusta ja kartanluku-
taitoa sekä yöpymistä teltassa. Lisäksi 
opetellaan maastossa tarvittavia en-
siaputaitoja. Kurssin jälkeen osallistuja 
osaa varustautua oikein ja soveltaa oppi-
miaan taitoja liikkuessaan maastossa. 

Moottorikäyttöistä ajoneuvoa on maastossa käytettävä 
siten, että vältetään vahingon ja haitan aiheuttamista 

luonnolle ja muulle ympäristölle.

Ulkona nukkuessa on tärkeää tarkistaa, 
että makuupussi ei kosketa maata, sillä 

maaperä hohkaa kylmää 
ja kosteaa ilmaa.

4. 5.

Kurssi 
järjestetään ensikertalaisille.

Kurssille osallistuminen vaatii voimassa olevanajokortin ja Puolustus-voimien B-ajoluvan.



Turvallisesti vesillä
Kurssin tavoitteena on antaa valmiuk-
sia turvalliseen vesillä liikkumiseen, 
kurssilainen tuntee turvallisen vesillä toi-
mimisen perusteita sekä ymmärtää vas-
tuullisen vesillä liikkumisen tärkeyden ja 
hyvän veneilyn säännöt. Kurssin jälkeen 
osallistuja osaa kuvata keskeisimmät 
turvallisuuteen vaikuttavat tekijät vesis-
töllä liikuttaessa eri vuodenaikoina ja 
toimia oikein hätätilanteessa.

Veneen turvavarusteet: pelastusliivit, 
airo, mela tai ankkuri köysineen,  

tyhjennysväline (pumppu, äyskäri tai 
ämpäri) sekä käsisammutin.

6.

Kenttälääkintä
Kurssin tavoitteena on kehittää osallis-
tujien perusensiaputaitoja sekä soveltaa 
maastossa toteutettavan ensiavun 
osaamista. Kurssin jälkeen osallistuja 
osaa soveltaa keskeisiä toimintaperiaat-
teita yllättävissä ensiaputilanteissa ja 
luonnossa liikkuessa.

Kansainvälinen kriisinhallinta
Kurssin tavoitteena on oppia tuntemaan kriisinhallinnan 
tavoitteet ja eri toimijoiden tehtävät. Kurssilla käsitellään 
kansainvälistä sotilaallista, siviili- ja järjestöjen toteuttamaa 
kriisinhallintaa. Tutustutaan rauhanturvaajien koulutukseen ja 
naisten mahdollisuuksia toimia eri tehtävissä. Kurssi sisältää 
toiminnallisen harjoituksen.

Selviytyminen sähköttä
Kurssin tavoitteena on kehittää osallistujan valmiutta varautua 
ennakolta sähkökatkoon niin, että hän osaa selviytyä sähkökat-
kon aikana omavaraisesti 72 h. Osallistujat saavat tietoa sähkö-
katkosten moninaisista vaikutuksista yhteiskunnan perusra-
kenteisiin ja oppivat henkilökohtaisen varautumisen perusteita 
pitempään kestävien sähkökatkosten varalle.

Siviilikriisinhallinnalla pyritään vähentämään erilaisista 
kriiseistä kärsivien maiden epävakautta ja estämään 

sekasortoisten olojen leviämistä laajemmalle.

Talvella sähkökatkon sattuessa massiivinen kivitalo 
kylmenee hitaammin kuin 60-70-lukujen elementtikerrostalo. 

Kivirakenteinen omakotitalo taas pitää lämpöä kauemmin kuin 
puutalo, jossa ei juuri ole lämpöä varaavaa massaa.

Kurssilla harjoiteltavissa tilanteissa 
sairaalaolosuhteet ovat kaukana 

7.

9. 10.

Suomalainen nainen 
maanpuolustajana
Kurssin tavoitteena on tutustua so-
tiemme aikana naisten kriisinkestoky-
kyyn vaikuttaneisiin tekijöihin ja siirtää 
heidän henkistä perintöään nuoremmille 
sukupolville. Miten suomalainen nainen 
on toiminut maanpuolustustehtävissä 
itsenäisyytemme aikana ja mitä eri 
mahdollisuuksia naisilla on Suomessa 
osallistua kokonaismaanpuolustukseen 
nykypäivänä.

Naisten Valmiusliitto ry on nykyaikainen 
toimija, joka mahdollistaa naisten 

kouluttautumisen ja osallistumisen 
vapaaehtoiseen turvallisuustyöhön.

8.


	Ilmoittautuminen4: 
	Ilmoittautuminen5: 
	Ilmoittautuminen7: 
	Ilmoittautuminen8: 
	Ilmoittautuminen9: 


