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Pääsihteerin terveiset  
Tiedonkulku on keskeisessä roolissa kai-
kissa organisaatioissa. Omalta osaltamme 
yritämme siinä aktiivisesti kehittyä ja jat-
kossa lähetämme teille tiedotteita 4-5 ker-
taa vuodessa. Välitämme myös mielel-
lämme tietoa liiton NASTA -harjoituksista 
teidän omiin julkaisuihinne.  
 
Naisten Valmiusliiton yhtenä keskeisenä 
tehtävänä on naisten varautumis- ja turval-
lisuuskoulutuksen suunnittelu ja toteutus 
yhdessä jäsenjärjestöjen kanssa. Sen li-
säksi teemme vaikuttamistyötä ja seu-
raamme etenkin tänä keväänä ”Laki vapaa-
ehtoisesta maanpuolustuksesta” etene-
mistä eduskunnassa. Liitto on ollut asiasta 
kuultavana ja antanut lausuntoja, joissa on 
tuotu esille naisten koulutusmahdollisuuk-
sien turvaamista. On kuitenkin vaikea en-
nustaa lopullista päätöstä. Tiedotamme 
asiasta ja käytännön vaikutuksista, kun 
lain voimaantulo selviää. 

 
Toivomme kaikille voimia merkitykselli-
seen järjestötyöhön ja yhteiskunnalliseen 
vaikuttamiseen sekä intoa osallistua tur-
vallisuus- ja varautumiskoulutuksiin kou-
luttajiksi tai kurssilaisiksi! 
 
Voimaannuttavaa kevätaurinkoa toivot-
taen  
 

Kaarina Suhonen 
 

* * * * * 
 

Liiton hallitus 
Hallitus on valinnut Heli Eräkorven (MPKL 
ry) varapuheenjohtajaksi 17.1. pidetyssä 
hallituksen järjestäytymiskokouksessa. Lii-
ton työvaliokuntaan valittiin jäseniksi Kirsi 
Patrikainen (Sotilaskotiliitto ry) ja Kitty 
Schulman (Marthaförsbund rf) sekä pu-
heenjohtajat. Työvaliokuntaan kuuluvat 
myös pääsihteeri sekä viestintä- ja järjes-
tösihteeri. 
Liiton hallituksen kokouspäivät ovat ke-
väällä seuraavat: 2.4. ja 15.4. Kevätkokous 
pidetään 14.5 Pelastaa Lapset ry toimiti-
loissa, Helsingissä 
 

* * * * * 
 

Johdon seminaari Tikkakoskella 
Vuosittainen johdon seminaari pidettiin 
26.–27.1.2019 Ilmasotakoululla Tikkakos-
kella. Seminaarissa kuultiin liiton, jäsenliit-
tojen ja alueneuvottelukuntien kuluvan 
vuoden suunnitelmista ja pohdittiin yh-
dessä varautumis- ja turvallisuuskoulutuk-
sen kehittämistä. 
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Seminaariin osallistuivat liiton hallituksen 
jäsenet ja alueneuvottelukuntien edustajat, 
yhteensä 28 henkilöä. 
  

* * * * * 
  

Revontuli 2019  
NASTA Revontuli 2019 -harjoitukseen il-
moittautuminen on päättynyt 15.3. Alus-
tava harjoituksen vahvuus on 254. Tunnel-
mia harjoituksesta voi seurata 
https://web.facebook.com/revontuli2019/ 
 

* * * * * 
 

Pihlaja 2019 
NASTA Pihlaja 2019 järjestetään 20. – 
22.9. Santahaminassa, Helsingissä. Harjoi-
tuksen kurssit ovat: 

• Informaatiovaikuttaminen 
• Kyberturvallisuus 
• Arjen turvallisuus 
• Toiminta väkivaltaisessa ääritilanteessa 
• Första hjälpen i det verkliga livet 
• Turvallisesti vesillä 
• Selviytyminen sähköttä 
• Lapset kriisissä – Kuinka kohdata ja tu-
kea lasta 
• Henkinen kriisinkestävyys 
• Kouluttajakoulutus 

Ilmoittautuminen alkaa 23.5. porrastetusti. 

 
* * * * * 

 

PikkuNASTA -harjoitukset vuonna 
2019 
Leopardi 2019 -harjoitus 24. – 26.5. Paro-
lannummi, Hattula. 

1. Henkinen kriisinkestävyys 

2. Kyberturvallisuus 
3. Jokanaisen selviytymispakki 
4. Kouluttajakoulutus 

Ilmoittautuminen alkaa 4.3 

Mielikki 2019 -harjoitus 30.8. – 1.9. Sotin-
puro, Nurmes.  

• Selviytyminen sähköttä 
• Liikenneturvallisuus ja PV:n B-ajolupa 
• Maastotaidot ja luonnonmuona 
 
Ilmoittautuminen alkaa 15.4. 
 

Fanni 2019 -harjoitus 4. – 6.10. Hiukka-
vaara, Oulu.  

• Selviytyminen maastossa 
• Arjen turvallisuus 
• Henkinen kriisinkestävyys 
• Ensihuollon peruskurssi (Vapepa) 
 
Ilmoittautumisajankohtaa ei ole vielä pää-
tetty. 
 
Ajankohtaiset tiedot kaikista koulutuksista 
päivitetään liiton kotisivuille. 

 
* * * * * 

 

Kotiseutuharjoitukset vuonna 2019 
Varautumiskoulutusverkostohankkeen en-
simmäinen Kotiseutu -harjoitus järjeste-
tään 27.-29.9 Lahdessa. Kyseessä on val-
takunnallinen pilotti, josta saatuja koke-
muksia hyödynnetään tulevien Kotiseutu -
harjoitusten järjestämisessä. 
Kotiseutuharjoituksissa kuntalaiset, eri va-
paaehtoistoimijat ja hälytysryhmät voivat 
tulla kouluttautumaan ja harjoittelemaan 
yhdessä. Tarkoitus on, että eri järjestöt voi-
vat välittää parasta osaamistaan, oppia 
toisiltaan ja harjoitella yhdessä toimimista 

https://web.facebook.com/revontuli2019/
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mahdollisissa häiriötilanteissa. Koulutus-
ten aiheina voi olla erilaisia arjen turvalli-
suuteen liittyviä aiheita kuten selviytymi-
nen sähköttä, maatilojen varautuminen, et-
sintä, ensiapu – kunkin järjestön ydinosaa-
misen mukaisesti. Alueneuvottelukuntien 
osalta Kotiseutuharjoitus mahdollistaa hy-
vän toimintaympäristön järjestää kurssin 
samassa yhteydessä. 
 
Koulutusjärjestöt ovat alueellisesti verkos-
toituneet ja perustaneet yhteistyöryhmiä 
(KOVER) varautumiskoulutuksen kehittä-
miseksi ja viranomaisyhteistyön lisää-
miseksi. Jokaisessa koulutusverkostoryh-
mässä tulee olla alueneuvottelukuntien 
edustus.  
 

* * * * * 
 

NUKU RAUHASSA kokonaisturvalli-
suustapahtuma Turussa 24.–25.5. 
Valtakunnallinen Nuku rauhassa -hanke 
tuo yhteen kaikki keskeiset kokonaisturval-
lisuuden toimijat: kansalaiset, järjestöt, vi-
ranomaiset ja yritykset. Hanke käynnistet-
tiin Suomi100-juhlahankkeena vuonna 
2017.  

Erityisesti lapsille ja nuorille suunnatun 
hankkeen tarkoituksena on lisätä tietä-
mystä kokonaisturvallisuudesta ja moti-
voida heitä osallistumaan vapaaehtoiseen 
maanpuolustus- ja turvallisuustyöhön. Ve-
teraanien perinnön välittäminen ja syrjäy-
tymisen torjuminen ovat hankkeen keski-
össä. Hankkeen avulla pyritään vahvista-
maan turvallisuustoimijoiden yhteistyötä 
ja rakentamaan kokonaisturvallisuudesta 
osa Suomen maabrändiä. 

Nuku rauhassa -hankkeessa toteutetaan 
vuosittain koko perheelle suunnattuja mak-
suttomia kokonaisturvallisuustapahtumia 
vaihtuvilla paikkakunnilla.  

 

* * * * * 
 

Valtakunnallinen lippujuhlan päivän 
paraati Rovaniemellä 4.6.2019  
Ilmavoimien komentaja vastaanottaa Puo-
lustusvoimain valtakunnallisen lippujuhla-
päivän paraatin Rovaniemellä. Lapin len-
nosto vastaa paraatin valmisteluista ja toi-
meenpanosta. 
Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen 
joukkojen lisäksi paraatiin osallistuu reser-
viläisistä muodostettava Maakuntakomp-
pania, Maanpuolustuskoulutusyhdistys, 
rauhanturvaajia, veteraanien ja maanpuo-
lustusjärjestöjen lippulinnat sekä Naisten 
Valmiusliiton Maanpuolustusnaisten liiton 
ja Sotilaskotiliiton edustajia. 
 
Kaikki jäsenjärjestöjen jäsenet ovat terve-
tulleita osallistumaan Naisten Valmiuslii-
ton paraatiosastoon. Erillinen harjoittelu 
järjestetään 3.6 Someroharjulla Rovanie-
mellä. Ilmoittautuminen marssiosastoon 
tapahtuu MPK:n koulutuskalenterin kautta. 
 
Lisätietoja Kaarina Suhonen kaarina.suho-
nen@naistenvalmiusliitto.fi  

 
* * * * * 

 
 
 
 
 

mailto:kaarina.suhonen@naistenvalmiusliitto.fi
mailto:kaarina.suhonen@naistenvalmiusliitto.fi
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Kyberin taskutieto maatiloille -opas 
Helmikuussa on julkaistu MPK:n sekä Jy-
väskylän yliopiston tuottama ja mm. Huol-
tovarmuusorganisaation ja ICT-Suomen 
rahoittama Kyberin taskutieto maatiloille -
opas. Fyysistä opasta tullaan jakamaan 
MPK:n Maatilojen varautuminen -koulutuk-
sissa ja muissa sopivissa yhteyksissä. Op-
paan voi ladata myös mm. Jyväskylän yli-
opiston sivuilta  https://jyx.jyu.fi/han-
dle/123456789/62640 

 
* * * * * 

 

KOVA toimikunta  
Kotitalouksien omatoimisen varautumisen 
järjestötoimikunta (KOVA) kokoontui tam-
mikuussa. Keskeiset toimenpiteet vuodelle 
2019 ovat varautumisen opintopäivien 
järjestäminen sekä syksyn 72 tuntia -kam-
panjan suunnittelu ja toteutus. Kampanjan 
tavoitteena on televisio ja sosiaalisen me-
dian mainonnan keinoin kertoa väestölle 
72 tuntia -varautumissuosituksesta.  
 
Lisätietoja konseptista ja 72 tuntia peli, 
jonka avulla voi testata miten itse selviäisi 
häiriötilanteessa http://72tuntia.fi/  
Facebookista voi halutessaan jakaa aineis-
toa omille kohderyhmille  
https://web.facebook.com/72tuntia/ 
 

* * * * * 

Kansallisen veteraanipäivän pää-
juhla 27.4. Kuopiossa 
Vuoden 20109 Kansallisen veteraanipäi-
vän valtakunnallisen pääjuhlan järjestää 

Kuopion kaupunki lauantaina 27.4. Kuo-
pion musiikkikeskuksessa. Kuopion pää-
juhlan teemana on ”On aika muistaa”.  

Tänä vuonna järjestettävä Kansallinen ve-
teraanipäivä on järjestyksessä 33. valta-
kunnallinen tilaisuus. 

Naisten Valmiusliiton alueneuvottelukun-
tien toivotaan osallistuvan paikallisten ve-
teraanipäivän tapahtumiin ympäri Suo-
mea. 

* * * * * 
 

Uusi viestintä- ja järjestösihteeri  
Liitossa on aloittanut vuoden alussa vies-
tintä- ja järjestösihteerinä Suvi Aksela.  
Järjestömaailma on Suville tuttu parinkym-
menen vuoden ajalta sekä vapaaehtois- 
että palkkatyön kautta. Aiemmin Suvi on 
työskennellyt järjestökentällä järjestösih-
teerinä, projektipäällikkönä sekä järjestön 
hallinnossa. Tässä nykyisessä työssä yh-
distyy hyvin Suvin erityisen kiinnostuksen 
kohteet kansalaistoiminta ja kokonaistur-
vallisuuden teemat. 
 
Pakkasterveisin Suvi ja Kaarina 

Liiton yhteystiedot 
Kaarina Suhonen  
Pääsihteeri 
Puh. 040 561 1655 
kaarina.suhonen@naistenvalmiusliitto.fi  
 
Suvi Aksela 
Viestintä- ja järjestösihteeri 
Puh. 040 017 5223 
suvi.aksela@naistenvalmiusliitto.fi 
 
Toimisto 
toimisto@naistenvalmiusliitto.fi  
Puh. 040 017 5223 

https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/62640
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