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Työskentelyohjeet

Pohtikaa

• Ovatko alueneuvottelukunnille kirjatut tavoitteisiin liittyvät 
toimenpiteet tarkoituksenmukaisia eli toteutuuko tavoite niitä 
tekemällä? Onko niiden toteuttamisessa haasteita, mitä? 
Tarvitaanko muita toimenpiteitä, mitä?

• Mittaavatko alueneuvottelukuntien toimenpiteille kirjatut 
seurantamittarit tavoitteiden toteutumista? Onko niiden 
toteuttamisessa haasteita, mitä? Tarvitaanko muita mittareita, 
mitä?

Kirjatkaa ryhmän pohdinnan tulokset tyhjään diaan (dioja voi 
lisätä tarpeen mukaan). 
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Alueneuvottelukunnilta etukäteen tulleet
kirjalliset kommentit tavoitteisiin
• NVL on laadukas ja vaikuttava toimija naisten turvallisuustaitojen edistäjänä: 1: 

Suhteellisen kova tavoite sitouttaa jäsenjärjestöjä koulutusten toteuttamiseen. 2: Ei ole 
ongelma toteuttaa. NVL on luotettava ja tunnustettu kokonaisturvallisuustoimija: 1: 
Yritämme parhaamme! 2: Virallista rekisteriä ei ole, pääkaupunkiseudulla on 
varainhankinta hankala. NVL:n yhteistyö: 1: Yhteistyö vahvistunut, meillä ehkä hyötyä 
siitä, että ollaan melkein samoissa tiloissa, lähellä toimistoaa

• Tavoitteet ovat selkeät sekä tarkoituksenmukaiset.

• Jäsenjärjestöjen sitouttaminen koulutusten toteuttamiseen sekä alueellinen 
varainhankinta haastavaa.

• Selkeitä ja johdonmukaisia

• Jäsenjärjestöjen omat toimintaperiaatteet erilaisia (täysin ilmaista, maksullista, oman 
toiminnan rahoittamista). Jäsenjärjestöjen "arkitoiminta" ja sen liittäminen 
kokonaismaanpuolustustukseen vaikeasti yhteensovitettavissa / sitouttaminen. Oman 
järjestön koulutuksia ei välitetä alueneuvottelukunnan koulutukseksi. Koulutusrekisteri 
MPK:lla, sinne (vain) haluavat rekisteröityvät kouluttajina, rekisteriin pääsy vain luvan 
kanssa? Henkilötietorekisteri! Peruskäytänteet eri alueilla erilaiset mm. henkilökemiat, 
resurssit/tilat, joustavuus - yhteistyössä  muiden alueiden kokemusten hyödyntäminen 
hankaaa!
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Työryhmän kommentit tavoitteisiin 1/2

• Tunnettavuus on iso haaste koko Suomessa
• Yhteistyöryhmien kanssa yhteistyö vakiintunut, NVL tunnetaan

• Paikallisten jäsenjärjestöjen sitouttaminen hankalaa. Tietoisuus 
tultava jäsenjärjestöille valtakunnallisen liiton kautta. 

• Toiminta koetaan liian maapuolustushenkiseksi. On korostettava 
turvallisuus- ja varautumiskoulutusta. 

• NVL koetaan kilpailijana

• Jäsenjärjestöjen lehtiin juttuja, ”tietoiskuja”

• Vapaaehtoistyötuntien mittaaminen vaikeaa. Tunteja ei tule kaikilta.
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Työryhmän kommentit tavoitteisiin 2/2

• Haaste saada “maanpuolustushenkinen kouluttaja”

kouluttamaan, kun rahapalkkaa ei oikein voida maksaa. Omien

jäsenjärjestöjen kouluttajia vaikea saada talkoohengellä

mukaan. Kaikki ovat pohjimmiltaan vapaaehtoisina tekemässä

vapaaehtoista maanpuolustustyötä. Onko NVL liittotasolla

tietoinen tästä alueellisesta ongelmasta?

• NVL on valtakunnallinen liitto, maakunnissa myös haaste

löytää sopiva /oikea virkamies kouluttamaan aihettaan.

• Onko NVL:n jäsenjärjestöjen keskuudessa yhteinen ymmärrys

vapaaehtoiselle maanpuolustus toiminnalle?
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Alueneuvottelukunnilta etukäteen tulleet
kirjalliset kommentit mittareihin
• NVL on laadukas: Mittaa toimintaa.

• NVL on luotettava: Kiinnostaa tietä, monenko kurssin maksaa työnantaja ja saadaanko perjantai (Nasta-
harjoituksiin) työnantajan vapaana?

• NVL:n yhteistyö: Mittarit kunnossa.

• Mittarit on pilkottu tarpeeksi pieniin osioihin ja vastaavat hyvin tavotteiden saavuttamista.

• Mittarit hyviä.

• Mitattavia, helposti raportoitavia

• Miten saadaan mittarit, joista oikeasti hyötyä käytäntöön? Esim. Näyttökoe vaatii kriteerit, vastaanottajan 
koulutuksen (valtakunnallisen yhtenäisyyden) (määritelmä kuka voi ottaa näytön vastaan), aika, mihin 
näyttö tähtää ja antaa valmiudet (hyväksytty / hylätty?)  Vapaaehtoistoimijoiden tuntien edes 
summittainen rekisteröinti nykyisin mahdotonta! Oltava selkeät kriteerit jo heti vuoden alussa, mitä tietoja 
sinä vuonna kysytään. Aktiivisuus alueneuvottelukunnassa - mikä kriteeristö (osallistuminen, viestintä 
molempiin suuntiin - millä mitataan aktiivisuus? Mitkä liiton järjestämät ANK koulutukset / 
osallistujamäärä (yleensä rajattu). Mikä merkitys alueellisilla yhteistyökumppaneilla lukuina, mikä 
merkitys - alueet resursseiltaan erilaisia. Paikallinen media?  Viestintä liiton käsissä. Mitä mittaa NASTA -
ilmoittautumisen nopeus/ täyttymisen aste/uudet hakijat? ANK:lla eri puolilla maata erilaiset 
mahdollisuudet omaan varainhankintaan. Kyselytulokset - mitä arviot kertovat? "Arvio on aina arvio". 
NASTA organisaatio suunnitelmineen ja toteuttamisineen pitkän ajan vaativa prosessi - matkan varrella 
voi tulla muutoksia paljon. Miten sitoutuminen ja sitouttaminen onnistuu?
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• Mittarit ovat hyvä idea, mutta kuinka mitataan
alueneuvottelukunnissa?

• Oman alueen kouluttajien rekisteröinti

• “vapaaehtois” kortti johon voi kirjata omaa osaamista, 
koulutukset

• NVL sivuille ilmoittautumislinkki vapaaehtoisiin tehtäviin
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• NVL:n NASTA-harjoitukset ovat vain kovin pienen porukan

harrastus. Vain pieni “eliitti” jonottaa kursseille. 50%

ensikertalaisia hyvä tapa. Voiko tähän kehittää mittarin, että eri

väestöluokat löytäisivät harjoitukseen paremmin ja NVL

tietous laajenisi myös uusille ulottuvuuksille?

• MPK-kurssien palautteenantojärjestelmä toimiva

(kurssiarvosanat yli 4)


