9.-11.4. Reserviupseerikoulu, Hamina

Tule mukaan NASTA-harjoitukseen
oppimaan arjen turvallisuustaitoja!
Harjoitus on avoin kaikille suomalaisille naisille ja se koostuu yhdeksästä
kurssista. Suurimpaan osaan kursseista voi osallistua ilman ennakkotaitoja
eikä osallistuminen edellytä minkään järjestön jäsenyyttä. Harjoituksen
kokonaisvahvuus on noin 180 naista. Peruskurssille otetaan puolet
ensikertalaisia ilmoittautumisjärjestyksessä. Toiminta ei ole sotilaallista.
Harjoitus toteutetaan huomioiden valtakunnallinen koronavirustilanne.
Kurssit pidetään harjoituksen aikana erillään ja niillä noudatetaan
viranomaisten määräyksiä ja ohjeita. Osa kursseista voidaan muuttaa
KURSSIT

myös etäyhteyksin pidettäväksi, mikäli turvallisuustilanne niin vaatii.
Lue tästä koronaturvallisuusohje kurssilaisille:
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Lisätietoja: www.naistenvalmiusliitto.fi

Turvallisuustaidot kuuluvat
kaikille naisille!

MERITUULI 2021
MERITUULI 2021 9.-11.4. Reserviupseerikoulu, Hamina
NASTA-harjoitukset ovat valtakunnallisia naisille kohdennettuja harjoituksia, jotka järjestetään liiton jäsenjärjestöjen
vapaaehtoisten naisten voimin. Koulutus on pääosin kaikille naisille soveltuvaa peruskoulutusta. Jos kyseessä on jatkotason
kurssi, on vaadittava osaaminen kerrottu kurssikuvauksessa. Muutoin osallistuminen ei edellytä aikaisempaa kurssikokemusta
eikä ennakkotietoja tai -taitoja valitun kurssin aiheesta. Harjoitukseen osallistuminen edellyttää normaalia terveyttä ja kuntoa.
Alaikäraja on pääsääntöisesti 16 vuotta, mutta joillakin kursseilla se voi olla 18 vuotta.
Merituuli 2021 -harjoitus järjestetään 9.-11.4.2021 Haminassa. Reserviupseerikoululla pidettävän harjoituksen käytännön
järjestelyistä vastaa Naisten Valmiusliiton Kaakkois-Suomen alueneuvottelukunta ja harjoituksen johtaja on Hanni Kangasmäki.
Harjoitus toteutetaan Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) kursseina ja Puolustusvoimien tuella.
Harjoitus alkaa perjantaina 9.4. klo 11.00 ja päättyy sunnuntaina 11.4. klo 15.00. Harjoituksen ilmoittautumispiste avataan 9.4.
klo 9.00 ja suljetaan klo 11.00.

Kurssien ilmoittautumisten alkamisajat:
4.2.2021 klo 9.00

5.2.2021 klo 9.00

• Arjen turvallisuus

• Makean toiminnan joukot tutuksi

• Informaatiovaikuttaminen

• Lapsen kohtaaminen kriiseissä

4.2.2021 klo 13.00

5.2.2021 klo 13.00

Selviytyminen maastossa

• Johtamisen peruskurssi

Suomalainen nainen maanpuolustajana

• Viestintä

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

Ilmoittautumisohjeet
Ilmoittautumisaika alkaa porrastetusti torstaina 4.2.2021 klo 9.00 ja
päättyy sunnuntaina 28.2.2021 klo 23.59.

Yleisiä ohjeita

Ajankohtaiset tiedot harjoituksen valmisteluista löydät:

HARJOITUKSEN TIEDOT

Tarkemmat lisätiedot
ja ilmoittautuminen
ILMOITTAUDU TÄSTÄ

Harjoitukseen hyväksytyille lähetetään noin kuukautta ennen harjoitusta kirje, jossa kerrotaan tarkemmin jaettavista varusteista, aikataulusta
ja ajo-ohjeesta. Maksuohjeet lähetetään osallistumismaksun suorittamista varten 21 päivää ennen harjoitusta sähköpostitse tai e-kirjeenä.
Osallistumisen peruuttaminen tätä ennen ei aiheuta kustannuksia.
Peruutuksen voi tehdä itse MPK:n järjestelmästä ennen laskutusta,
kohdasta omat kurssit.

Ilmoittautuminen vaatii etukäteen kirjautumista
järjestelmään, johon täytetään ensin omat tiedot. Vasta
sen jälkeen voit ilmoittautua kurssille. Jokaisen pitää
ilmoittautua henkilökohtaisesti. Alle 18-vuotiaat eivät
pysty itse kirjautumaan järjestelmään vaan tarvitaan aina
vanhempien yhteydenotto. Ilmoittautuminen tapahtuu
sähköisesti alaikäisiä lukuunottamatta.
Lisätietoa ilmoittautumisesta:
MPK Kaakkois-Suomi
Mika Ramu
mika.ramu@mpk.fi

Harjoituksen johtaja
Hanni Kangasmäki

Voit ilmoittautua vain yhdelle kurssille.

p. 040 525 7337
hanni.kangasmaki@luukku.com
Naisten Valmiusliiton pääsihteeri
Kaarina Suhonen
p. 040 561 1655
kaarina.suhonen@naistenvalmiusliitto.fi
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Kurssikuvaukset

2.

Informaatiovaikuttaminen
1.
Kurssin painopisteenä on katuturvallisuus ja itsesuojelu.
Kurssin sisältönä on mm. turvallisen reitin valinta, ympäristön
tarkkailu, uhkaavan henkilön tunnistaminen ja kohtaaminen
sekä otteista irrottautuminen. Kurssi on Maanpuolustusnaisten
Liitto ry:n koulutusohjelman mukainen Arjen turvallisuus -kurssi.
Osallistuminen ei edellytä ko. liiton jäsenyyttä.

Informaatiovaikuttamisen kurssilla tutustutaan informaatiovaikuttamisen eri muotoihin, informaatiosotaan ja propagandalta
suojautumiseen. Kurssilla tutustutaan informaatiovaikuttamiseen erilaisten case-harjoitusten avulla. Kurssin jälkeen
osallistuja tuntee informaatiovaikuttamisen käsitteen ja osaa
tulkita informaatiovaikuttamista, ottaa käyttöön suojautumiskeinoja sekä torjuu disinformaation levittämistä ja vaikuttavuutta.
Kurssilaisilta edellytetään omaa kannettavaa tietokonetta tai
tablettitietokonetta, jossa on langaton internetyhteys (wifi) tai
älypuhelinta, jossa on dataliittymä.

Noin joka kolmas kansalliseen rikosuhritutkimukseen

Tieto on valtaa. Siksi tietoon eli informaatioon pyritään-

vastanneista kertoi pelänneensä joutuvansa väkivallan

kin vaikuttamaan koko ajan. Informaatiovaikuttamisella

uhriksi kotinsa ulkopuolella iltaisin ja noin 10 prosenttia

tarkoitetaan vaikuttamista kansalaisiin, päätöksenteki-

kertoi kokeneensa uhkailua.

jöihin ja toimintakykyyn ohjailemalla saatavilla olevaa

Arjen turvallisuus

informaatiota ja sen kulkua.

4.

3.

Johtamisen peruskurssi
Kurssilla keskitytään ihmisten johtamiseen sekä viestintään ja
vuorovaikutukseen osana johtamista. Kurssilla hyödynnetään
syväjohtamisen teoriaa ja harjoitellaan erilaisia johtamistilanteita pienryhmissä. Kurssille hyväksytyt saavat ennen kurssin
alkua lukulistan, eli suosituksen kurssin aiheisiin perehdyttävästä kirjallisuudesta. Kurssi soveltuu erityisesti työelämän,
harrastus- tai yhdistystoiminnan johtajatehtäviin pyrkiville tai
niissä toimiville.

Lapsen kohtaaminen kriiseissä
Kurssilla käsitellään kriisien vaikutusta lapsiin ja harjoitellaan
lapsen kohtaamista ja tukemista häiriötilanteissa ja suuronnettomuuksissa. Kurssi vahvistaa käytännön harjoitusten avulla
valmiutta kohdata ja tukea lapsia kriisitilanteissa. Kurssilla
käydään läpi mm. keskeiset lasten suojelun periaatteet, Lapsiystävällinen tila -toimintamalli ja harjoitellaan sekä psykologisen
ensiavun että fyysisen ensiavun antamista. Kurssi soveltuu
kaikille 18 vuotta täyttäneille, jotka toimivat tai haluaisivat
tulevaisuudessa toimia lasten parissa. Koulutus tuotetaan
yhteistyössä Pelastakaa Lapset ry:n kanssa.

Johtaminen on aina sidottu aikaan ja paikkaan.
Valittavat vuorovaikutus- ja kommunikaatiokeinot

Kriisit voivat vaikuttaa lapsiin voimakkaasti.

sekä johtamisjärjestelmät riippuvat aina toimintaympä-

Kriisi on äkillinen ja odottamaton tapahtuma, jossa

ristön erityisvaatimuksista.

lapset ovat erityisen haavoittuvassa asemassa.

Kurssikuvaukset

6.

Selviytyminen maastossa (jatkotaso)
5.

Kurssilla harjoitellaan poikkeusolojen sotilaskotitoimintaa,
ensiapua ja alkusammutusta maastossa sekä opitaan käyttämään kenttäleipomoa ja valmistamaan munkkeja. Kurssin
jälkeen osallistuja osaa toimia osana Sotilaskotiliiton kanttiinijoukkuetta. Kurssilla on mahdollista suorittaa lisämaksusta joko
hygieniapassi tai hätäensiapukortti.

Kurssilla käydään läpi 1-5 vrk:n vaellukselle tarvittavat varusteet
ja rinkan pakkaaminen. Kurssilla kerrataan suunnistus- ja
ensiaputaitoja sekä opitaan tekemään tilapäismajoite luontoon
ja nukutaan ulkona. Lisäksi opitaan, miten luonnonmuonaa
ja vettä voidaan hyödyntää turvallisesti. Kurssilla ruokaillaan
maastossa. Mahdollisuuksien mukaan harjoitellaan vesistön
ylitystä eri menetelmin. Ennen kurssia suoritetaan varusteisiin
liittyvä ennakkotehtävä, jonka tuotos otetaan kurssille mukaan.
Kurssi on jatkokurssi, joten kurssilaiselta odotetaan perusmaastotaitojen hallintaa ja aiempaa maastokokemusta.

Sotilaskotityötä tehdään 36 yhdistyksen ja noin 5000

Hypotermian ehkäisemiseksi on oleellista osata varau-

jäsenen voimin varuskunnissa, leirisotilaskodeissa,

tua kylmiin olosuhteisiin oikealla tavalla. Lämmin ja

maastossa, rajoilla ja rannikoilla lähes 170.000 tuntia

tuulenpitävä vaatetus estää kehon kylmenemisen. On

vuodessa suomalaisen varusmiehen hyväksi!

myös otettava huomioon tuulen aiheuttama kylmävaiku-

Makean toiminnan joukot tutuksi

tus peittämättä oleville ihoalueille.

7.

Suomalainen nainen maanpuolustajana
Kurssilla käsitellään suomalaisten naisten merkitystä sotiemme
kotirintaman selkärankana ja rintamatehtävissä sekä naisten
roolia sotien jälkeisessä yhteiskunnan jälleenrakennuksessa.
Kurssilla perehdytään myös nykyajan vapaaehtoiseen maanpuolustus- ja turvallisuustyöhön. Kurssin toteutuksesta vastaa
Suomen Lottaperinneliitto ry.

Sotavuosina naisilla oli monia rooleja: tehdastyöläinen,

8.

Viestintä
Kurssilla perehdytään viestinnän perusteisiin niin, että painopiste on sähköisessä viestinnässä. Kurssilla tehdään paljon
käytännön harjoitteita, ja koulutus on vuorovaikutteista.
Koulutuksen jälkeen kurssilainen tunnistaa eri viestintätilanteet,
kohderyhmät ja tyylilajit. Hän ymmärtää, miksi viestintää pitää
mukauttaa tilanteen ja kohderyhmän mukaan. Tarkempi sisältö
kohdistetaan osallistujien antamien esikysymysten vastusten
perustella.

maatalouslomittaja, kotiavustaja, kummitäti,
muonittaja, lotta, kanslisti, tähystäjä, sairaanhoitaja
ja sotilaskotisisar. Lisäksi heidän tuli kantaa äidin,
kasvattajan, kouluttajan, viihdyttäjän sekä henkisen
tukijan ja lohduttajan tehtävänsä.

Sähköinen viestintä on esimerkiksi sisäistä ja/tai
ulkoista tiedottamista, markkinointia sekä sisällön
tuottamista some-kanaviin.

