
SAAPUMINEN JA AJO-OHJEET

Harjoituspaikan osoite

Karkialammentie, Karkialampi

Opastus Jyväskylän tieltä.

Jatkokuljetukset Mikkelissä

Nouto- ja paluukuljetukset Mikkelin matka-

keskuksesta järjestetään tarvittaessa. Jos haluat 

kuljetuksen ota yhteys 15.9.2018 mennessä 

kuljetusvastaava Minna Kaajaan, 

puh. 040 708 6290, minnarkaaja(at)gmail.com.

Savotar 2018 Facebook -sivuilta löytyy kyytipörssi.

Pysäköinti

Opastus paikan päällä.

Olethan paikalla hyvissä ajoin! 

Ota henkilöllisyystodistus mukaan!

Hienoa, että päätit tulla Mikkelin Karkialammelle 

PikkuNASTA Savotar 2018 -harjoitukseen oppimaan 

tai vahvistamaan jo opittuja turvallisuus- ja 

varautumistaitoja. Toivottavasti saat kotiin 

viemiseksi varmuuden, että osaat toimia oikein, 

kun tilanne sitä vaatii. 

PikkuNASTA-harjoitukset on luotu valtakunnallisten 

NASTA-harjoitusten tueksi ja harjoituksia voidaan 

järjestää vuoden aikana useampia eri puolella 

Suomea. Savotar 2018 on Naisten Valmiusliiton 

toinen PikkuNASTA harjoitus ja on jatkoa viime 

vuonna pidetylle Savotar 2017 –harjoitukselle. 

Käytännön järjestelyistä vastaa tuttuun tapaan 

Etelä-Savon alueneuvottelukunta.

Paikka, johon tulet on Karkialampi. Karkialampi on 

Mikkelin keskikaupungilta noin 6 km Jyväskylän-

tien suuntaan 1950-luvulla siirretty Mikkelin 

varuskunta, jonka muodosti Savon Prikaati 

lakkauttamiseensa 31.12.2006 saakka. Prikaatin 

tilalle Karkialammelle tuli Maavoimien Esikunta, 

jonka palveluksessa työskentelee tänä päivänä 

siviili- ja sotilastehtävissä noin 285 henkilöä.

Tässä tiedotteessa on Savotar 2018 –harjoitukseen 

liittyviä tärkeitä ohjeita. Jos sinulla herää jotain 

kysyttävää, ota rohkeasti yhteyttä, annamme 

mielellämme lisätietoja.

Kiitos Savottaren organisaatiolle oikeasta 

asenteesta ja sitoutuneisuudesta tehdä taas hyvä 

harjoitus. Kiitos myös Maanpuolustuskoulutus-

yhdistyksen Mikkelin toimipisteelle ja Naisten 

Valmiusliitolle erittäin hyvästä yhteistyöstä.

ILMOITTAUTUMINEN

Opastus ilmoittautumiseen on paikan päällä.

Ilmoittautumisen jälkeen kurssinjohtajat opastavat 

kurssilaiset eteenpäin.

Tilasto- ja terveystietolomakkeet ovat liitteenä. 

Lomakkeet tulee täyttää jo kotona etukäteen. 

Tilastolomake palautetaan ilmoittautumisen 

yhteydessä. Terveystietolomake jää itsellesi. 

Terveystietolomake tulee pitää mukana koko 

harjoituksen ajan housujen vasemmassa reisi-

taskussa. Huomioithan, että harjoitukseen 

osallistuminen edellyttää normaalia fyysistä ja 

henkistä kuntoa. 

Jos jostakin syystä myöhästyt, ilmoita siitä 

välittömästi Ritva Pylkkäselle, 

puh. 050 365 8238, ritva.pylkkanen(at)gmail.com.

Alle 18-vuotiaat osallistujat tarvitsevat huoltajan 

kirjallisen luvan harjoitukseen osallistumiseen. 

Lupa on vapaamuotoinen ja siitä on käytävä ilmi 

harjoitukseen osallistuvan nimi ja syntymäaika. 

Lupa vahvistetaan huoltajan allekirjoituksella. Lupa 

luovutetaan ilmoittautumisen yhteydessä.

Harjoitus päättyy sunnuntaina 23.9 klo 15.00.

Ilmoittautuminen on 

lauantaina 22.9 klo 9.00 

rakennuksessa 12 (Army Hostel). 
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Tervetuloa PikkuNASTA 

Savotar 2018 -harjoitukseen!

Lämpimästi tervetuloa harjoitukseen ja antoisia 

koulutuspäiviä!

Anna-Maija Silander

PikkuNASTA Savotar 2018 

-harjoituksen johtaja 
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Varusvarasto

Ruokailu

Pysäköinti

OSALLISTUMISMAKSU

Kursseille hyväksytyille lähetetään lasku 

Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) 

tietojärjestelmän kautta sähköpostilla 21 päivää 

ennen harjoitusta. Osallistumisen peruuttaminen 

21vuorokauden jälkeen on maksullinen ilman

terveydenhuoltohenkilöstön todistusta.

Mikäli et ole jostakin syystä saanut ohjeita maksun 

suorittamiseksi 31.8.2018 mennessä, ota yhteys 

Pertti Pulkkiseen, puh. 040 838 7198, 

pertti.pulkkinen(at)mpk.fi.

Helsinki
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Karkialampi

MAJOITUS

Maasto- ja erätaito -kurssilaiset yöpyvät maastossa 

10–15 hengen puolijoukkueteltoissa.

Muut kurssilaiset yöpyvät Army Hostelin 8-10 

hengen huoneissa. Huoneissa on patjat, tyynyt, 

peitot, tarvittavat liinavaatteet ja pyyhe. Huoneissa 

on lukolliset kaapit ja huoneiden ovet on lukittavissa.

Jos tarvitset majoitusta perjantain ja lauantain 

(21.–22.9.) väliseksi yöksi, ilmoita tästä 15.9.2018 

mennessä Ritva Pylkkäselle, 

puh. 050 365 8238, ritva.pylkkanen(at)gmail.com.

AJO-OHJEET JA ALUEEN KARTTA

Muistathan, että harjoitus on 

päihteetön, ja niiden tuominen 

harjoitusalueelle on kielletty!

Käy tarkistamassa ja tarvittaessa 

täydentämässä tietosi MPK:n 

tietojärjestelmässä!

- Ilmoittautuminen

- Toimisto

- Ensiapu

- Majoitus 

- Organisaatio

- Myrskyn silmässä -kurssi

- Arjen turvallisuus -kurssi

- Muonituskurssi
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VARUSTEET

Kukin osallistuja hakee varusteensa varusvarastolta 

ilmoittautumisen jälkeen kurssinjohtajan johdolla.

Jokainen kurssilainen kuittaa henkilökohtaisesti 

kaikki omat varusteensa ja vastaa myös itse niiden 

säilytyksestä ja palautuksesta. Harjoituksen ajan 

kaikki pukeutuvat yhtenäisesti maastopukuun ja 

käyttävät jaettua varustusta. Naisten Valmiusliitto 

lahjoittaa osallistujille pipon. Jos sinulla on jo liiton 

pipo, niin ota se mukaasi!

Käyttöösi jaetaan harjoituksen ajaksi 

seuraavat varusteet:

• selkäreppu

• kenttäpullo

• maastopuku (takki ja housut)

• t-paita, 2 kpl

• poolopaita

• väliasu

• vyö

• sadeviitta

• käsineet

• villasukat, 2 paria

• kumisaappaat

Maasto ja erätaidot -kurssilaisille jaetaan lisäksi:

• makuupussi

• makuualusta

Ota mukaasi harjoitukseen:

• kuvallinen henkilöllisyystodistus

• henkilökohtaiset hygieniavarusteet ja lääkkeet

• tummat maastokelpoiset, sään mukaiset kengät

• tarvittavat alusvaatteet ja jos tarvitset, välikerrasto

• korvatulpat yöksi, jos olet herkkäuninen

• otsa- tai sähkölamppu

• sisä-/suihkujalkineet halutessasi 

(ei maasto- ja erätaitokurssilla)

• muistiinpanovälineet

YLEISJÄRJESTELYT

Kuva- ja videopäivitykset nettiin

Facebook-päivitykset ja twiitit harjoituksen aikana 

ovat sallittuja ja toivottuja seuraavien periaatteiden 

mukaan:

• voi kirjoittaa omia tunnelmia ja kokemuksia

• voi kirjoittaa olevansa harjoituksessa ja omasta

kurssista

• toisten nimiä ei lupaa kysymättä voi kertoa

• pyydä lupa julkaisuun kuvissa esiintyviltä

henkilöiltä

Vakuutus

Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) 

tapaturmavakuutus on voimassa harjoituksen ajan 

harjoitusalueella. Matkat jokainen tekee omalla 

vastuulla.

Ruokailu

Ilmoita erityisruokavalio 31.8.2018 mennessä 

muonitusvastaava Anneli Niskaselle

puh. 040 519 0881, anneli.niskanen(at)surffi.fi.

HUOM! Voit ottaa mukaasi pientä syömistä, jos 

tarvitset. Majoitustilassa on jääkaappi.

Ensiapu ja osallistujien terveydentila

Ensiapu päivystää koko harjoituksen ajan ja EA-

henkilöstön saa kiinni puhelimitse. EA-vastaavana 

toimii Tanja Hilden, puh. 040 594 1474,

tanjahilden371(at)gmail.com. 

Ota mukaan myös särkylääkkeesi!

Ethän tule harjoitukseen sairaana!

Poistuminen harjoituksesta

Harjoituksen aikana harjoitusalueelta ei saa poistua. 

Sunnuntaina harjoituksesta poistutaan harjoituksen 

päätyttyä klo 15.00. Poikkeuksista täytyy sopia 

etukäteen kurssinjohtajan kanssa.

Esteen sattuessa

Mikäli olet estynyt saapumasta harjoitukseen, 

peruuta ilmoittautumisesi Pertti Pulkkiselle 

puh. 040 838 7198, pertti.pulkkinen(at)mpk.fi. 

Näin vapautat paikkasi jonossa odottavalle.

Jätä arvotavarat kotiin! 

Army Hostelissa yöpyjille on 

huoneissa patjat, tyynyt, peitot, 

tarvittavat liinavaatteet ja pyyhe.

Pienestäkin tapaturmasta on 

ilmoitettava kurssin aikana, vakuutus 

ei korvaa jälkikäteen ilmoitettavia 

tapaturmia ja vammoja. 
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YHTEYSTIEDOT

Kurssit ja kurssinjohtajat

• Maasto- ja erätaidot

Anu Metsäkallio

puh. 040 583 4580, anu.metsakallio(at)gmail.com

• Arjen turvallisuus

Tarja Torpakko

puh. 040 7522 527, tarja.torpakko(at)gmail.com

• Myrskyn silmässä

Ansa Iivanainen

puh. 040 729 5536, ansa.iivanainen(at)gmail.com

• Muonitus

Anneli Niskanen

puh. 040 519 0881, anneli.niskanen(at)surffi.fi

YLEISOHJELMA

YHTEYSTIEDOT

Harjoituksen johto

• Naisten Valmiusliitto ry, 

Etelä-Savon alueneuvottelukunta

Anna-Maija Silander

puh. 040 584 6772,

annamaija.silander(at)hotmail.com

Ritva Pylkkänen

puh. 050 365 8238, ritva.pylkkanen(at)gmail.com

• Maanpuolustuskoulutusyhdistys, 

Mikkelin toimipiste

Pertti Pulkkinen

puh. 040 838 7198, pertti.pulkkinen(at)mpk.fi

Eero Kontinen

puh. 0500 154 877, eero.kontinen(at)mpk.fi

Muonitusvastaava

• Anneli Niskanen

puh. 040 519 0881, anneli.niskanen(at)surffi.fi

Ensiapuvastaava

• Tanja Hilden

puh. 040 594 1474, tanjahilden371(at)gmail.com

Kuljetusyhteyshenkilö

• Minna Kaaja

puh. 040 708 6290, minnarkaaja(at)gmail.com

Tervetuloa PikkuNASTA 

Savotar 2018 -harjoitukseen!
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Kurssinjohtajasi lähettää sinulle 

lisätietoa omasta kurssistasi 

erillisessä sähköpostissa. 



 
N AI S TE NV AL M IU S L I I TTO .F I  

  

 

 

 

PikkuNASTA Savotar 2018 -harjoitus, Mikkeli, Karkialampi  
 

Terveystietolomake 

 
TERVEYSTIEDOT 
 

Harjoitukseen osallistuvan nimi    __________________________________________________ 
 
Kurssi              __________________________________________________ 
 
LÄHIOMAISEN TIEDOT 
 

Lähiomaisen nimi              __________________________________________________ 
 
Lähiomaisen puhelinnumero         __________________________________________________ 
 
 

OSALLISTUJAN TERVEYSTIEDOT  
 

Perussairaudet  _________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
Käytössä oleva lääkitys ___________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
Allergiat _______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
Tiedoksi ensiavulle ______________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 

 

 

Täytä tämä lomake ja säilytä se maastohousujen  

vasemmassa reisitaskussa koko harjoituksen ajan! 

 

 



 
N AI S TE NV AL M IU S L I I TTO .F I  

  

 

 

 

PikkuNASTA Savotar 2018 -harjoitus, Mikkeli, Karkialampi  
 
Tilastolomake 

Tällä kyselyllä kerätään tilastotietoja PikkuNASTA Savotar 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.  
 
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 
 Pohjanma 
 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 
 Maasto- ja erätaidot 
 Myrskyn silmässä 
 Arjen turvallisuus 
 Muonitus 
 Johdon kurssi 
 
 
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 
 En kuulu mihinkään ylläolevista järjestöistä

 

 

Kiitos vastauksestasi! 
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