
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. Kyberturvallisuus
2. Informaatiovaikuttaminen
3. Arjen turvallisuus
4. Toiminta väkivaltaisessa ääritilanteessa
5. Första hjälpen i det verkliga livet

 20.–22.9.2019 Santahamina, Helsinki

6. Turvallisesti vesillä
7. Selviytyminen sähköttä
8. Lapset kriisissä – kuinka kohdata ja tukea lasta?
9. Henkinen kriisinkestävyys
10. Kouluttajakoulutus



20.–22.9.2019 Santahamina, Helsinki

NASTA-harjoitukset ovat valtakunnallisia naisille kohdennettuja harjoituksia, jotka järjestetään liiton jäsenjärjestöjen vapaaehtoisten 
naisten voimin. Osallistuminen ei edellytä aikaisempaa kurssikokemusta eikä ennakkotietoja tai -taitoja valitun kurssin aiheesta. Har-
joitukseen osallistuminen edellyttää normaalia terveyttä ja kuntoa. Koulutus on pääosin kaikille naisille soveltuvaa peruskoulutusta. 
Alaikäraja on 15 vuotta.

Pihlaja 2019 -harjoitus järjestetään 20. – 22.9.2019 Helsingissä. Kaartin jääkärirykmentissä Santahaminassa pidettävän harjoituksen 
käytännön järjestelyistä vastaa Naisten Valmiusliiton Helsingin seudun alueneuvottelukunta ja harjoituksen johtaja Kati Pitkänen. 
Harjoitus toteutetaan Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen kursseina. Harjoitus alkaa perjantaina 20.9.2019 klo 11.00 ja päättyy sun-
nuntaina 22.9.2019 klo 15.00. Harjoituksen ilmoittautumispiste avataan 20.9. klo 9.00 ja suljetaan 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 torstaina 23.5.2019 klo 9.00 ja 

päättyy keskiviikkona 19.6.2019 klo 15.00 

Kurssien ilmoittautumisten alkamisajat:

23.5.2019 klo 9.00

• Kouluttajakoulutus
• Förstä hjälpen i det verkliga livet
• Lapset kriisissä - kuinka kohdata ja tukea lasta?

23.5.2019 klo 13.00

• Informaatiovaikuttaminen
• Selviytyminen sähköttä

24.5.2019 klo 9.00

• Turvallisesti vesillä
• Arjen turvallisuus
• Toiminta väkivaltaisessa ääritilanteessa

24.5.2019 klo 13.00

• Kyberturvallisuus
• Henkinen kriisinkestävyys

Pihlaja 2019 



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 
Kati Pitkänen
p. 050 300 7965
kapitkanen@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
• Tapaturmavakuutuksen (voimassa varus-  kunta-alueella)

Tarkemmat lisätiedot 
ja ilmoittautuminen

Mikäli ilmoittautuminen ei onnistu järjestelmän 
kautta voit ottaa yhteyttä sähköpostitse alla olevaan 

osoitteeseen. Alle 16-vuotiaat eivät pysty itse 
kirjautumaan järjestelmään vaan tarvitaan aina 

vanhempien yhteydenotto.

MPK Etelä-Suomen maanpuolustuspiiri, 
koulutuspäällikkö Juha Suvisaari

juha.suvisaari@mpk.fi

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  JA  P I H L A JA  2 0 1 9  - H A R J O I T U S TA  S O ME 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
https://naistenvalmiusliitto.fi/koulutukset/nasta-harjoitukset/syksyn-nasta-harjoitus-pihlaja/
https://naistenvalmiusliitto.fi/koulutukset/nasta-harjoitukset/syksyn-nasta-harjoitus-pihlaja/


Informaatiovaikuttaminen 
Kurssin jälkeen osallistuja tunnistaa 
erilaiset vaikuttamisyritykset ja tuntee 
hyvin eri käsitteet, jotka liittyvät informaa-
tiovaikuttamiseen. Lisäksi osallistujan 
medialukutaito on kehittynyt ja hän 
tunnistaa erilaisia vaikuttamisen keinoja. 
Kurssin aikana saamme useita käytän-
nön esimerkkejä siitä, kuinka eri tahot 
ovat yrittäneet informaatiota muokkaa-
malla saada omien tavoitteiden mukaisia 
muutoksia kohteissaan. Kurssi jakautuu 
teoria- ja harjoitusosuuteen. Edellyttää 
hyviä atk-taitoja ja omaa kannettavaa 
tietokonetta. Henkisesti vaativa kurssi.

Kyberturvallisuus
Kurssin jälkeen osallistuja tuntee 
yleisimmät kyberturvallisuuteen liittyvät 
termit, yleisimmät kyberuhkat ja niiden 
torjuntakeinot. Osallistuja hallitsee 
peruskäyttäjälle tärkeimmät tietotur-
vatoimenpiteet. Hän osaa itsenäisesti 
hakea lisätietoa ja tuntee muutamia 
tietolähteitä aiheesta.

Toiminta väkivaltaisessa ääritilanteessa
Kurssin jälkeen osallistuja tuntee keinoja, miten pitää toimia aggressii-
visen henkilön uhatessa sekä väkivaltaisessa ääritilanteessa. Hän osaa 
liikkua turvallisesti kotimaassa ja ulkomailla. Kurssilla perehdymme eri 
viranomaisten toimintaohjeisiin ja harjoittelemme toimintatapoja erilai-
sissa kuvitteellisissa väkivaltatilanteissa. Opimme myös yksinkertaisia 
suojautumiskeinoja sekä ensiaputaitoja. Lisäksi käymme läpi kriisiavun 
perusteita esimerkkitapausten avulla.

Tieto on valtaa. Siksi tietoon eli 
informaatioon pyritäänkin vaikuttamaan 

koko ajan. Informaatiovaikuttamisella 
tarkoitetaan vaikuttamista kansalaisiin, 
päätöksentekijöihin ja toimintakykyyn 

ohjailemalla saatavilla olevaa 
informaatiota ja sen kulkua.

Kyber-alkuiset termit viittaavat 
sähköisessä muodossa olevan 

informaation käsittelyyn eli 
tietotekniikkaan, tiedonsiirtoon sekä 

tietojärjestelmiin.

Vaarallisessa tilanteessa pakene, jos mahdollista ja käske muut 
mukaan. Jos et pääse pakenemaan, piiloudu ja laita puhelin 

äänettömälle. Hälytä apua heti, kun et ole välittömässä vaarassa.

Kurssikuvaukset

1. 2. 3.

Första hjälpen i det verkliga livet
Eleven kan upprepa de färdigheter i första hjälpen hon 
lärt sig på kursen. Efter skolningen kan eleven erinra sig 
de allmänna principerna i hjälpprocessen, kan ge första 
hjälpen och göra nödanmälan samt förebygga olyckor i 
hemmet. Under kursens gång övas färdigheter i första 
hjälpen via praktiska situationer (bl.a. akuta sjukdomsfall 
och olyckor). Kursen är praktisk.

Arjen turvallisuus 
Kurssin jälkeen osallistuja osaa enna-
koida henkilökohtaista turvallisuuttaan 
uhkaavia tekijöitä sekä selviytyä yleisim-
mistä arjen häiriötilanteista. Kurssilla 
harjoitellaan alkusammutusta ja hätäen-
siavun antamista sekä saadaan valmiuk-
sia kodin ja lähiyhteisön varautumiseen. 
Lisäksi saadaan ajankohtaista tietoa ja 
käytännön harjoitusta henkilökohtaisesta 
turvallisuudesta ja matkustusturvallisuu-
desta. Osa kurssista pidetään ulkona.

”Det behövs hjältar i vardagen, då de första 
minuterna oftast är de viktigaste. Vi kan alla vara 

hjältar, krävs bara kunnande och vilja att agera rätt.”

Kodeissa sattuu vuosittain yli 
300 000 tapaturmaa ja 

rakennuspaloja on yli 10 000. Pienillä 
teoilla voi parantaa omaa ja läheisten 

turvallisuutta.

4. 5.



Turvallisesti vesillä
Kurssin jälkeen osallistuja tunnistaa 
tapoja liikkua turvallisesti vesillä eri 
vuodenaikoina ja toimii oikein hätäti-
lanteessa. Kurssilla tutustutaan vesillä 
liikkumisen turvallisuutta lisääviin tekijöi-
hin ja harjoitellaan turvallisuutta lisääviä 
taitoja.

Oli vesi sitten lämmintä tai kylmää, 
yllättäen veden varaan joutuminen 

ajaa helposti paniikkiin. Tärkeintä on 
pysyä mahdollisimman rauhallisena ja 

keskittää energia pelastumiseen.

6.

Selviytyminen sähköttä
Kurssin jälkeen osallistuja osaa varau-

tua ennakkoon sähkökatkokseen niin, 
että hän selviytyy omavaraisesti 72 
tuntia. Kurssilainen tuntee vaihtoehtoi-
sia toimintatapoja selvitä arjesta säh-
kökatkosten aikana sekä osaa nimetä 
keskeisimmät asiat, jotka vaikuttavat 
henkilön/perheen selviytymiseen sähkö-
katkosten aikana. Kurssilla tutustutaan 
sekä kunnan että yksilön varautumiseen 
ja harjoitellaan toimintaa sähkökatkok-
sen aikana. Kurssin aikana harjoitellaan 
myös ulkona.

Henkinen kriisinkestävyys
Kurssin jälkeen osallistuja tunnistaa erilaisia yksilöllisiä tapoja 
käyttäytyä kriisitilanteessa sekä osaa ottaa käyttöön erilaisia 
vuorovaikutuskeinoja auttaakseen ja tukeakseen kriisissä 
olevaa ihmistä. Kurssilla osallistuja saa teoriatietoa erilaisista 
kriiseistä ja auttamismenetelmistä sekä eri toimijoiden rooleista 
auttamistilanteissa. Aiheita käydään läpi esimerkkitapausten 
pohjalta ja samalla mietitään myös omaa käyttäytymistä ja 
jaksamista vapaaehtoisena auttajana.

Kouluttajakoulutus
Kurssin jälkeen osallistuja tuntee kouluttamisen periaatteet ja 
kouluttajan tehtävät, sekä tietää  miten koulutus suunnitellaan 
ja toteutetaan. Lisäksi opetellaan palautteen antamista ja vas-
taanottamista. Kurssi antaa perusvalmiudet toimia kouluttajana 
tai apukouluttajana Naisten Valmiusliiton ja Maanpuolustus-
koulutusyhdistyksen kursseilla.

Äkillisen elämänmuutoksen, kuten onnettomuuden ja 
katastrofin kohdatessa on toisen ihmisen läsnäololla 

suuri merkitys. Koulutetut vapaaehtoiset voivat auttaa 
ihmisiä tällaisissa vaikeissa tilanteissa kuuntelemalla ja 

olemalla läsnä.

Koulutus mahdollistaa oman osaamisen laajentamisen 
ja mahdollistaa asiantuntijuuden hyödyntämisen 

kouluttajatehtävissä. Tule kouluttautumaan NASTA-
harjoitusten kouluttajaksi!

Mitä tapahtuu pitkän sähkönkatkon 
aikana vedenjakelulle, liikenteelle ja 
lämmitysjärjestelmille? Toimivatko 

puhelimet? Panevatko kaupat ja pankit 
ovensa kiinni? Mistä kansalaiset saavat 

tietoa tilanteesta? 

7.

9.

10.

Lapset kriisissä – kuinka 
kohdata ja tukea lasta?
Kurssin jälkeen osallistuja tuntee lasten 
erityisaseman erilaisissa kriisitilanteis-
sa ja tuntee perusperiaatteet lasten 
kohtaamisessa ja tukemisessa. Kurssi 
vahvistaa käytännön harjoitusten avulla 
valmiutta kohdata ja tukea lapsia kriisi-
tilanteissa. Kurssilla käydään läpi mm. 
keskeiset lastensuojelun periaatteet, 
Lapsiystävällinen tila -toimintamalli ja 
harjoitellaan sekä psykologisen ensiavun 
että fyysisen ensiavun antamista.

Kriisit voivat vaikuttaa lapsiin 
voimakkaasti. Kriisi on äkillinen 

ja odottamaton tapahtuma, jossa 
lapset ovat erityisen haavoittuvassa 

asemassa.

8.
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