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Tässä harjoituskirjeessä on tietoa ja 
tärkeitä ohjeita Niksula 2018 -
harjoitukseen.

Harjoituksesta viestitään Naisten 
Valmiusliiton ja Niksula 2018 -Facebook-
sivuilla, joita kannattaa seurata. 

Harjoituksen aikana julkaistaan myös 
blogia. Bloggaamme harjoituspäivien 
kohokohtia ja tapahtumia osoitteessa:  
nastaharjoitus.wordpress.com ja 
nostamme niitä myös Niksula 2018 
Facebook-sivulle. 

Jaa päivityksiämme vapaasti, viedään 
yhdessä hyvää asiaa eteenpäin! 

Harjoituksen johto
Harjoituksen johtaja
Riitta Heikkilä
0440 739 763

Varajohtaja
Kirsi Aittala
044 557 1389

Huoltopäällikkö
Satu Kairama
040 727 8606

Koulutuspäällikkö
Päivi Tuhkalainen
044 336 6181

Toimistopäällikkö
Kristiina Peltomäki
050 342 4389

Kuljetusvastaava
Susanna Liesko
040 522 2323

Muonitusvastaava
Tarja Hakala
040 533 2837

Turvallisuusvastaava
Anneli Vuorio
044 371 1260

Majoitusvastaava
Tiina Jonkka
0400 656 036

Ensiapuvastaava
Tia-Maria Rikkonen
0400 874 435

Toimitus
Toimituspäällikkö
Tuula Rahkonen
0500 464 698

Toimittaja
Marianna Langenoja
050 594 2078
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Porin prikaatille on ilo ja kunnia saada isännöidä 
harjoitustanne. 

Porin prikaati toimii neljällä paikkakunnalla. Meillä 
on varuskunnat Niinisalossa ja Säkylässä sekä 
aluetoimistot Turussa ja Vaasassa.

Tämän päivän prikaatissa koulutamme noin 4200 
varusmiestä vuodessa 670 palkatun henkilön 
työpanoksella. Tämän lisäksi koulutamme kaikki 
kriisinhallintapalvelukseen lähtevät noin 1200 
sotilasta vuodessa. Olemme siis iso 
koulutusorganisaatio. 

Nykyään joukko-osasto vastaa myös ympärillä 
olevan maakunnan viranomaisten ja muiden 
toimijoiden kanssa käytävästä yhteistyöstä sekä 
luonnollisesti asevelvollisuusasioista kyseisellä 
alueella. Meidän osalta tämä tarkoittaa viiden 
maakunnan aluetta Kemiöstä Kokkolaan. 

Kaikkien joukkojen ensimmäiseksi tehtäväksi on 
noussut valmiuden ylläpito. 
Turvallisuusympäristön muutos on haastanut 
myös sotilaallisen valmiuden. Olemme 
muuttaneet järjestelyjä siten, että valmiutemme 
luo joka päivä kynnystä estämään Suomen 
sotilaallisen haastamisen.

Yhteiskuntamme turvallisuutta haastaa tässä 
ajassa useat uhat samanaikaisesti. Niitä ei voida 
myöskään enää jakaa ulkoisiin ja sisäisiin uhkiin. 
Samoin ongelmat etenevät pahimmillaan erittäin 
nopeasti ja ennakkoon arvaamattomasti. Tämän 
vuoksi yhteiskunnan turvallisuutta ei voida 
ulkoistaa pelkästään turvallisuusviranomaisilla, 
vaan kaikkia toimijoita ja kansalaisia tarvitaan 
mukaan yhteisen turvallisuutemme takaamiseen. 

Kuva: Tuula Rahkonen

Teidän harjoituksenne on erityisen ajankohtainen. 
Tästä kertoo myös NASTA-harjoitusten suuri 
suosio. 

Harjoituksen kaikki kymmenen kurssia tuottavat 
suoraan aitoa hyötyä yhteiskuntamme 
turvallisuudelle. 

Kiitos, että olet mukana!

Prikaatin komentaja   Mika Kalliomaa
Eversti                           Mika Kalliomaa

Tervetuloa Porin prikaatiin, Niinisalon varuskuntaan!
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Tervetuloa Niksula 2018 -harjoitukseen!

Olen erittäin iloinen siitä, että valitsit Naisten 
Valmiusliiton Niinisalossa järjestettävän Niksula 
2018 valmiusharjoituksen vahvistaaksesi arjen 
turvallisuustaitojasi puolustusvoimien 100 –vuotis-
juhlavuonna. Tämä on hieno jatkumo Suomi 100-
vuoden jälkeen ja varmasti mieliinpainuva 
juhlavuosi jälkeenpäin muisteltuna. 

Jo nimivalinnalla halusimme aikaansaada helposti 
lähestyttävän ja kotoisan harjoitustapahtuman 
kaikille naisille ikään katsomatta, ja olemme siinä 
onnistuneet, koska halukkaita tulijoita oli 
enemmän kuin kursseille voitiin ottaa kurssilaisia. 

Myös ensikertalaiset on erikseen huomioitu omilla 
kiintiöillään. Olemme vastanneet tämän päivän 
turvallisuushaasteisiin muuttamalla kurssitarjontaa
suunnittelun kuluessa ja näillä muutoksilla 
haluamme vastata nykypäivän haasteisiin, jotta 
yhteiskunnassa esiin tulevat turvallisuushaasteet 
saadaan reaaliaikaisesti koulutustarjontaan.

Olemme jo puolentoista vuoden ajan suunnitelleet 
ja työstäneet tätä harjoitusta aidolla halulla saada 
teille mieliinpainuva ja lämminhenkinen kokemus 
vapaaehtoistunteja laskematta. On myös 
muistettava, että koko organisaatio on oppimassa 
uusia asioita ja teemme harjoitusta 
vapaaehtoisvoimin. 

Jo nyt voin kiittää organisaatiota erittäin 
sitoutuneesta asenteesta suunnitella ja valmistella 
Niksula 2018 –harjoitusta. Koko projektin 
loppuhuipennus on itse harjoitus syyskuun alussa 
käytännön toimintana. Kiitän myös Naisten 
Valmiusliittoa saamastani tuesta ja sekä Porin 
prikaatia että Lounais-Suomen 
Maanpuolustuskoulutusyhdistystä harjoituksen 
mahdollistamisesta.   

Naisissa on valtavasti positiivista energiaa 
ja yhdessä tekemällä pystymme jopa 
mahdottomiin suorituksiin. 

Naisten harjoituksissa korostuu upealla 
tavalla yhteisöllisyys niin kurssilaisten 
kuin organisaationkin sisällä, sekä 
Naisten Valmiusliiton arvot ”herkkyys, 
taito, tahto ja tekemisen riemu”. 

Tulossa on hieno harjoitusviikonloppu.

Olet lämpimästi tervetullut Niksulaan ja 
Satakuntaan!

Riitta Heikkilä 
Riitta Heikkilä 
Harjoituksen johtaja 
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Syksyinen tervehdys!

Niksula 2018 -harjoituksen keskeinen teema on 
turvallisuus, jonka ympärille rakentuu koulutus, 
mutta turvallisuus on myös asia, joka huomioidaan 
koko harjoituksen toteutuksessa.

Niksula 2018 -harjoitus on Naisten Valmiusliiton   
42. valmiusharjoitus, jonka käytännön järjestelyistä 
vastaa Turun ja Porin alueneuvottelukunta. 
Koulutuksen tarkoituksena on kehittää 
suomalaisten naisten turvallisuuteen ja 
varautumiseen liittyviä valmiuksia toimia arjen 
häiriötilanteissa sekä lisätä naisten 
mahdollisuuksia toimia poikkeusoloissa 
yhteiskunnan hyväksi. NASTA-harjoitukset 
toteutetaan Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen 
kursseina ja puolustusvoimien tuella.

Yksilön turvallisuustaitojen kautta rakentuu 
turvallisempi yhteiskunta, jonka vuoksi yksittäisen 
kansalaisen osaaminen on keskiössä. On todettu, 
että yksilön turvallisuuden tunne vahvistuu, kun 
tiedot ja taidot ovat ajan tasalla. 

Turvallisuustaidoille on käyttöä niin omassa 
arjessa kuin yhteiskunnan tukena. Koskaan emme 
voi tietää etukäteen, mikä tilanne meidät yllättää, 
jonka vuoksi varautuminen ennakkoon on 
keskeinen asia. Arjen häiriötilanteiden lisäksi 
erilaiset toimintaympäristön uhat kuten, myrskyt, 
metsäpalot ja väkivaltaiset teot haastavat meitä 
ylläpitämään turvallisuustaitojamme. 

Liiton pääsihteerinä yksi keskeinen tehtäväni on 
naisten varautumis- ja turvallisuuskoulutuksen 
kehittäminen ja koordinointi yhteistyössä eri 
toimijoiden kanssa sekä valtakunnan tasolla että 
liiton toimijoiden kanssa aluetasolla, 
alueneuvottelukuntien kanssa. 

Koulutukset toteutetaan kursseina, joihin sisältyy 
sekä teorialuentoja että aiheen perustaitojen 
harjoittelua. Kurssiaiheet pyritään rakentamaan 
ajankohtaisten ja kansalaisten tarpeista nousevien 
teemojen ympärille. Näin suuren harjoituksen 
onnistuminen vaatii sitoutuneita vapaaehtoisia ja 
hyvää yhteistyötä kaikkien toimijoiden kesken. 

Onkin tärkeää huomioida, että harjoituksen 
johtajina, toimihenkilöinä ja kouluttajina toimivat 
liiton jäsenjärjestöjen osaavat ja aktiiviset 
jäsenet, joille kuuluu iso kiitos valmistelusta. 
Harjoituksen organisaatio onkin suunnitellut ja 
valmistellut harjoitusta puolitoista vuotta liiton 
ohjauksessa, jotta kaikki on varmasti valmiina, 
kun kurssilaiset saapuvat.

Olen itse ollut mukana järjestötyössä pitkään 
erilaisissa tehtävissä. Osallistuin ensimmäiseen 
NASTA-harjoitukseen jo vuonna 1998. 
Varautumis- ja turvallisuusaiheet ovat olleet 
tarpeellisia vuosien varrella omassa arjessa niin 
työ- kuin siviilielämässä, mikä on haastanut 
koko ajan oppimaan uutta. Harrastus on ollut 
niin tärkeä osa elämääni, että se on muuttunut 
myös työksi. Nyt saan ilokseni olla mukana 
jokaisessa harjoituksessa, joten tapaatte minut 
myös Niksula – harjoituksessa. 

Toivon, että tuleva harjoitus on teille myös 
antoisa ja koulutusviikonlopussa yhdistyy sekä 
uusien taitojen oppiminen että yhteisöllisyys. On 
ilo toivottaa teidät kaikki liiton puolesta 
tervetulleeksi NASTA-valmiusharjoitukseen. 

Nähdään Niksulassa! 

Kaarina Suhonen
Kaarina Suhonen 
Naisten Valmiusliiton pääsihteeri
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Osallistumismaksu

Maksuohjeet osallistumismaksun suorittamista 
varten lähetetään 21 päivää ennen harjoitusta 
sähköpostitse. Osallistumisen peruuttaminen 21 
vuorokauden jälkeen on maksullinen ilman 
terveydenhuoltohenkilöstön todistusta.

Saapumisohjeet Niinisaloon

Omalla autolla saapuminen

Niinisalon varuskunnan osoite on Varuskunnantie 
115, 38840 Niiinisalo (GPS-haku). Omat ajoneuvot 
tulee jättää varuskunta-alueen ulkopuolella 
olevalle merkitylle pysäköintialueelle. 

Porin prikaatin Niinisalon varuskunta sijaitsee 
Kankaanpäässä. Parkanon rautatieasemalta on 
noin 45 km:n matka varuskuntaan. Lähin linja-
autoasema sijaitsee Kankaanpään keskustassa, 
josta Niinisalon varuskuntaan on noin 8 km:n 
matka. 

Ilmoittautuminen alkaa perjantaina 7.9.2018 kello 
9.00 ja päättyy kello 11.00, jonka jälkeen alueelle 
ei enää pääse. Kaukaa tulevien kannattaa lähteä 
ajoissa ja varata matkaan riittävästi aikaa. 

Yhteiskuljetukset Niksulaan

Niksulan organisaatio on järjestänyt 
noutokuljetuksen Kankaanpään linja-autoasemalta 
perjantaina kello 9.00 ja Parkanosta juna-asemalta 
kello 8.30 sekä Onnibussin pysäkiltä kello 8.45. 
Sunnuntaina paluukuljetus lähtee kello 16.15. 

Noutokuljetuksiin on ilmoittauduttava etukäteen 
31.8.2018 mennessä kuljetusvastaavalle Susanna 
Lieskolle p. 040 501 1657 tai sähköpostilla 
susanna.liesko(at)gmail.com. 

Yhteyskuljetukset harjoitukseen

Naisten Valmiusliiton alueneuvottelukunnat 
järjestävät yhteiskuljetuksia harjoitukseen eri 
puolelta Suomea. Yhteiskuljetuksia voi tiedustella
oman alueen alueneuvottelukunnalta. Tietoa 
kootaan myös Naisten Valmiusliiton sivuille sekä 
Niksula 2018 Facebook-sivulle, seuraa ilmoittelua! 
Niksulan Facebook-sivuilta löytyy myös kyytipörssi. 

Hämeen alueneuvottelukunnan 
yhteiskuljetus

Kuljetus lähtee perjantaina 7.9.2018 aamusta 
kulkien reittiä: Riihimäki - Hämeenlinna - Tampere -
Kankaanpää.

Paluukuljetus sunnuntaina 9.9.2018 harjoituksen 
päätyttyä, reitti käänteisessä järjestyksessä. 

Ilmoittautumiset: Facebook / Maire Kärkäs

Ilmoita: nimesi, puhelin ja/tai sähköposti, mistä tulet 
kyytiin ja mille kurssille olet menossa. 

Aikataulu tarkentuu myöhemmin ja yhteydenpito 
ensisijaisesti sähköpostilla ennen harjoitusta ja 
harjoituksen aikana tekstiviestillä/soittamalla.

Helsingin alueneuvottelukunnan 
yhteiskuljetus 

Lähtö perjantaina 7.9. Kiasman turistiliikenteen 
pysäkiltä kello 7.00 ja paluu sunnuntaina 9.9. 
Niinisalosta harjoituksen päätyttyä kello 16.00. 
Kyyti maksaa 10 €.

Ilmoittautumiset ja lisätietoja: 
nvlhginank(at)hotmail.fi

Ilmoittautumisessa mainitse nimesi, 
sähköpostiosoitteesi, puhelinnumerosi, mille 
kurssille olet menossa sekä tuletko 
yhteiskuljetukselle meno-, paluu- vai meno-paluu-
matkalle.

Bussiemäntänä toimii Sari Juslin. 
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Ilmoittautuminen Niinisalossa

Saavuthan paikalle hyvissä ajoin perjantaina 
7.9.2018. Ilmoittautuminen alkaa kello 9.00 ja 
päättyy kello 11.00. 

Harjoitus alkaa kello 11.00, jonka jälkeen 
varuskunta-alueelle ei enää pääse sisään. 

Harjoitus päättyy sunnuntaina 9.9.2018 kello 
15.00 alkavan päivällisen jälkeen. 

Henkilöllisyystodistus mukaan

Pääportilla näytetään passi tai kuvallinen 
henkilöllisyystodistus, jonka jälkeen on opastus 
harjoituksen ilmoittautumiseen. Seuraa opasteita. 

Ilmoittautumisessa jaetaan kurssiranneke, joka 
toimii kulkulupana. Samalla saat kurssikohtaisen 
päähineen, joka on pipo tai lippis.  

Tilasto- ja terveystietolomakkeet

Tilasto- ja terveystietolomakkeet tulee täyttää jo  
kotona etukäteen. Tilastolomake palautetaan 
ilmoittautumisen yhteydessä. Terveystietolomake 
tarkastetaan ja se jää itsellesi. Terveystietolomake 
tulee pitää mukana koko harjoituksen ajan housujen 
vasemmassa reisitaskussa. Molemmat lomakkeet 
löytyvät tämän ohjeen lopusta erillisinä liitteinä.

Alaikäisen lupa huoltajalta

Alle 18-vuotias kurssilainen tarvitsee harjoitukseen 
osallistumisestaan kirjallisen luvan huoltajan 
allekirjoittamana. Lupa palautetaan ilmoittautumisen 
yhteydessä. Alle 18- vuotiaille lupalomake 
lähetetään harjoituskirjeen mukana.

Kuvassa Niksula 2018 –harjoituksen 
toimistopäällikkö Kristiina Peltomäki 
varustautuneena harjoitukseen. 

Muita huomioita

● Harjoitukseen osallistuminen 
edellyttää normaalia terveyttä 
ja kuntoa.

● Niinisalon varuskunta-alueelta 
ei saa poistua kesken 
harjoituksen.

● Harjoituksen aikana päihteiden 
käyttö on kielletty.

● Tupakointi on sallittu vain 
erikseen merkityillä paikoilla.
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Varustaminen

Varusteet noudetaan varusvarastolta 
ilmoittautumisen  jälkeen johdetusti pienissä 
ryhmissä. Jokainen kurssilainen kuittaa 
henkilökohtaisesti kaikki varusteensa ja vastaa 
niiden käytöstä, säilytyksestä ja palauttamisesta.

Harjoituksen ajan kaikki pukeutuvat yhtenäisesti 
maastopukuun ja käyttävät jaettua varustusta.  
Naisten Valmiusliitto lahjoittaa osallistujille 
lippiksen. Maasto-, maastoajotaidot- ja 
vesiturvallisuuskurssilaiset saavat pipon. Jos 
sinulla on jo liiton päähine, niin ota se mukaasi! 

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

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

tyynynpäällinen
• peitto

Materiaaleissa voi olla kurssikohtaisia poikkeuksia. 
Maastossa yöpyville jaetaan lisävarusteet 
kurssinjohtajien toimesta. 

Majoitus

Majoitus tapahtuu etukäteen laaditun suunnitelman 
mukaan kursseittain. Majoittautumiset ovat tuvissa, 
joissa on patjoin varustetut kerrossängyt. 
Yläsänkyjä ei saa nostaa alas. Tuvissa ei ole 
lukollisia kaappeja eikä tupien ovia lukita. Jätä siis 
arvotavarat kotiin. Käytössä on rajattu määrä 
kuivauskaappeja, jotka voi lukita (oma riippulukko). 

Maastotaidot –kurssilaiset yöpyvät teltoissa 
makuupusseissa. Teltoissa on kamiinalämmitys. 

Tuvissa ja majoituskerroksissa noudatetaan 
hiljaisuutta kello 23.00 – 6.00 välisenä aikana. 
Hiljaisuutta valvoo päivystäjä. 

Ota harjoitukseen mukaan

• henkilöllisyystodistus (kuvallinen)
• hygieniatarvikket ja lääkkeet
• maastokelpoiset, säänmukaiset tummat kengät
• tummat sukat
• tummat käsineet
• alusvaatteet ja jos tarvitset, välikerrasto
• pyyhe
• laudeliina, suihkusandaalit
• tyyny
• muistiinpanovälineet
• juomapullo

Halutessasi voit ottaa mukaan: 

• sisäjalkineet
• riippulukko (kuivauskaapin lukitsemiseen)
• 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
• istuinalusta ulkokäyttöön

Ruokailu

Jokainen noutaa ruokansa linjastosta 
varuskuntaravintola Falkonetissa. Iltapala 
tuodaan majoitustiloihin kursseittain. Ruoat ovat 
laktoosittomia. Erikoisruokavalioille on varattu 
ruokalassa oma pisteensä.

Kaikki harjoitukseen osallistujat, ruokavaliosta 
riippumatta, ilmoittautuvat  ruokailuun.  

Harjoituksen  muonitusvastaavana toimii Tarja 
Hakala p. 040 533 2837. 

Ruokailuun ilmoittautuminen oheisen linkin 
kautta: 

https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=5cbd37d37
2&view=att&th=1651588e5120bb09&attid=0.1&di
sp=safe&zw
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Matkapuhelimet

Matkapuhelimet pidetään suljettuina tai äänettö-
minä koulutusten ja yhteisten tapahtumien aikana.

Kuvaaminen

Kuvauksesta huolehtii Niksula 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 
kohdalta oikeaa olkapäätä kohti. 

Kuva- tai videopäivitykset sosiaaliseen 
mediaan

Tekstimuotoiset Facebook-päivitykset ja twiitit ovat 
sallittuja, 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 
nastaharjoitus.wordpress.com ja nostamme niitä 
myös Niksula 2018 Facebook-sivulle. Harjoituk-
sesta viestitään myös Naisten Valmiusliiton 
Facebook-sivulla.

Jaa päivityksiämme vapaasti, viedään yhdessä 
hyvää asiaa eteenpäin!

Ensiapu ja vakuutus

Ensiapu päivystää koko harjoituksen ajan. 
Ensiapuvastaavana toimii Tia-Maria Rikkonen,  
p. 040 519 0415.

Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) 
tapaturmavakuutus 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.

Poistuminen harjoituksesta

Harjoituksen aikana harjoitusalueelta ei saa 
poistua. Sunnuntaina poistutaan vasta harjoi-
tuksen päätyttyä kello 15.00 alkavan päivällisen 
jälkeen. 

Poikkeuksista tulee sopia kurssinjohtajan kanssa. 
Hän pyytää luvan harjoituksen johtajalta.

Esteen sattuessa

Jos olet estynyt saapumaan harjoitukseen, peruuta 
ilmoittautumisesi MPK:n koulutuspäälliikkö Matti 
Bärlingille, p. 040 354 3092, matti.barling(at)mpk.fi.  
Näin vapautat paikkasi  jonossa odottavalle. Jos 
peruuntuminen tapahtuu ennen maksuohjeiden 
lähettämistä (aikaisintaan 21 päivää ennen 
harjoitusta sähköpostitse), tällöin peruutuksesta ei 
aiheudu sinulle kustannuksia.

Ethän saavu sairaana paikalle!

Tuotemyynti

Harjoituksen toimistossa on myynnissä Naisten 
Valmiusliiton tuotteita. Maksu vain käteisellä.

Kurssikuva

Kaikista kursseista otetaan ryhmäkuvat 
harjoituksen  aikana. Kurssikuva löytyvät 
harjoituksen jälkeen Naisten Valmiusliiton 
kuvapankista.
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Jokaisella kurssilla on oma värikoodi (ranneke). 

Saat kurssikohtaisen ohjelman sähköpostitse pari viikkoa ennen 
harjoituksen alkamista. 

Harjoituksen yhteistyökumppani on

Kouluttajakoulutus / hopea
Elisa Suomi-Kuusela

0400 622 320
elisuomi(at)gmail.com

Viestintä / oranssi
Laura Lankinen

044 512 0576
laura(at)lankinen.mobi

Maastotaidot / vihreä
Jaana Välimäki

050 599 4169
jaanam.valimaki(at)gmail.com

Toiminta väkivaltaisessa ääritilanteessa / kulta
Pia Huhtala

040 758 2727
pia.huhtala(at)dnainternet.net

Maastoajotaidot ja liikenneturvallisuus / keltainen
Maria Luodes

044 308 5641
luodes.maria(at)gmail.com

Turvallisesti vesillä / sininen
Minna Haaranen-Mäkipuro

044 333 2228
minna.haaranen-makipuro(at)outlook.com

Kenttälääkintä / punainen
Iris Westman

045 143 7666
westman.iris(at)gmail.com

Suomalainen nainen maanpuolustajana / lila
Pia Lindell

050 360 3369
lindellinpia(at)gmail.com

Kansainvälinen kriisinhallinta / musta
Sanna Raunila

050 523 1541
sanna.raunila(at)gmail.com

Selviytyminen sähköttä / ruskea
Mervi Pihlajamäki

040 550 0100
mervi.pihlajamaki(at)univisio.fi

Kurssijohtajien yhteystiedot
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Perjantai Lauantai

9.00
11.00-
12.00
14.15
14.45

15.00
15.30

16.30-
17.30
20.00
20.00-
21.30
23.00

Ilmoittautuminen
Lounas
Kurssin avaus
Sulkeisharjoitukset
Ryhmittyminen
avajaisiin
Avajaiset
Yhteisluento 1/
Päivällinen
Päivällinen/
Yhteisluento 2
Iltapala
Sauna porrastettu

Hiljaisuus

6.30
7.00

07.10-
07.50
11.00-
12.00
15.40-
16.40
20.00
21.00
21.00-
22.30
23.00

Herätys
Aamujumppa, 
Lippukenttä (vap.eht)
Aamiainen porrastettu
Koulutus
Lounas 
Koulutus
Päivällinen porrastettu
Koulutus
Illanvietto
Iltapala
Sauna porrastettu

Hiljaisuus

Yleisohjelma Niksula 2018

Sunnuntai

6.30
7.15

7.30
9.00

10.00
12.45

13.00
13.30

15.00

Herätys
Aamuhartaus, 
Maastokirkko (vap.eht)
Koulutus
Brunssi
Koulutus/loppusiivous
Ryhmittyminen 
päättäjäisiin
Päättäjäiset
Kurssin päättäminen
Varusteiden luovutus
Ruokailu
Kurssilaiset kotiutuvat 
ruokailun jälkeen
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Terveisin 
Niksulan johto ja organisaatio 

Olemme rakentaneet
teille kurssilaisille 

mahtavaa ja elämyksellistä 
harjoitusviikonloppua! 
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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 
kursseilla muodostetaan? 

Naisten Valmiusliiton luvalla teen 
yhteiskuntatieteellistä tutkimusta järjestön 
organisoimilla ja tarjoamilla kursseilla. 
Osallistun kursseille 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 
osallistumassa NASTA- tai PikkuNASTA-
harjoitukseen ja haluat tarjoutua 
haastateltavaksi, ota yhteyttä!

Olen koulutukseltani valtiotieteiden tohtori 
(sosiologia, Helsingin yliopisto, 2016). 
Aiemmin olen tehnyt oikeus- ja 
perhesosiologista tutkimusta. Työskentelen 
tällä hetkellä tutkijana 
Maanpuolustuskorkeakoulussa ja teen 
tutkimustani osana TAHTO2-
tutkimushanketta. 

Yhteystiedot: 

Linda Hart, VTT, tutkija
Johtamisen ja sotilaspedagogiikan laitos, 
Maanpuolustuskorkeakoulu
PL 7, 00861 Helsinki
Työ: linda.hart@mil.fi
Hankkeen sivut: 
https://maanpuolustuskorkeakoulu.fi/tahto-
tutkimusprojekti

Pysyvä sähköposti: 
linda.hart@alumni.helsinki.fi
Tutkimusprofiili: 
https://lindahartscholar.wordpress.com



NAISTEN VALMIUSLIITTO RY
Döbelninkatu 2, 00260 Helsinki
puh. 040 519 0162
www.naistenvalmiusliitto.fi
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TERVEYSTIEDOT Täytä tämä lomake ja säilytä se maastohousujen 
vasemmassa reisitaskussa koko harjoituksen ajan!

Harjoitukseen osallistujan nimi        ____________________________________________

Kurssi                                               ____________________________________________

LÄHIOMAISEN TIEDOT

Lähiomaisen nimi ____________________________________________

Lähiomaisen puhelinnumero           ____________________________________________

OSALLISTUJAN TERVEYSTIEDOT

Henkilötunnus ____________________________________________

Perussairaus/-sairaudet/allergiat      ____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

Käytössä oleva lääkitys ____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

Muuta huomioitavaa ____________________________________________

____________________________________________
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TILASTOTIETOJEN KERÄYSLOMAKE
Tällä kyselyllä kerätään tilastotietoja Niksula 2018 -harjoituksesta. Kyselyllä kartoitetaan 
myös koulutustarvetta tulevia harjoituksia silmällä pitäen. Täytä lomake ennakkoon ja 
palauta sen ilmoittautuessasi harjoitukseen. Riittää, kun laitat rastin tai ympyröit oikean 
vaihtoehdon. Kiitos vastauksestasi!

Ikäryhmäni:
 -19
 20-29
 30-39
 40-49
 50-59
 60-69
 70-

Asuinalueeni:
 Ahvenanmaa
 Etelä-Karjala
 Etelä-Pohjanmaa
 Etelä-Savo
 Kainuu
 Kanta-Häme
 Keski-Pohjanmaa
 Keski-Suomi
 Kymenlaakso
 Lappi
 Päijät-Häme
 Pirkanmaa
 Pohjanmaa
 Pohjois-Karjala
 Pohjois-Pohjanmaa
 Pohjois-Savo
 Satakunta
 Uusimaa
 Varsinais-Suomi 

Osallistuminen NASTA-harjoitukseen:
 Olen ensi kertaa mukana
 Olen osallistunut aiemmin 1-5 kertaa
 Olen osallistunut aiemmin 6-10 kertaa
 Olen osallistunut aiemmin yli 10            

kertaa

Olen suorittanut vapaaehtoisen asepalveluksen:
 Kyllä
 En

Koulutusasteeni:
Valitse seuraavista korkein koulutusaste, jonka olet 
suorittanut
 Kansakoulu/peruskoulu
 Lukio/ammattikoulu
 Opisto
 Alempi korkeakoulututkinto
 Ylempi korkeakoulututkinto
 Tutkijakoulutus

Kurssi, jolle osallistun:
 Kouluttajakoulutus
 Viestintä
 Maastotaidot
 Toiminta väkivaltaisessa ääritilanteessa
 Maastoajotaidot ja liikenneturvallisuus
 Vesiturvallisuus
 Kenttälääkintä
 Suomalainen nainen maanpuolustajana
 Kansainvälinen kriisinhallinta
 Selviytyminen sähköttä
 JohdaNASTA III

Kuulutko johonkin Naisten Valmiusliitto ry:n 
jäsenjärjestöön?
Valitse vain yksi
 Finlands svenska Marthaförbund rf
 Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry
 Maanpuolustuskiltojen liitto ry
 Maanpuolustusnaisten Liitto ry
 Marttaliitto ry
 Päällystön Naisten Liitto ry
 Reserviläisliitto ry
 Sotilaskotiliitto ry
 Suomen Lottaperinneliitto ry
 Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry 


