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LIITTEET UUTUUS! Kiltalaisen teräsmuki tullut myyn in!
Kokonaisturvallisuus 2015 -messut, Talvisotapatsas-keräys, Stella Polaris -juhla

HUOM! Lukemalla tämän edo een pysyt ajantasalla liiton tapahtumista ja tärkeistä päivämääristä.
Voit myös lähe ää edo eeseen omaa kiltaasi koskevia lyhyitä ilmoituksia erilaisista tapahtumista!



1. JÄSENREKISTERIASIAA

Pyydän lai amaan killan jäsenkirjeeseen Maanpuolustuskiltojen liiton jäsenmaksu ja -rekisteriasioiden hoitajan yh-
teys edot:

Jäsenrekisterin hoitaja: Päivi Ruusuvuori, p. (09) 4056 2010 tai jasenasiat@maanpuolustusrekisteri.fi

Uu a jäsenrekisteriä on nyt hio u sellaiseen kuntoon, e ä se toimii jo melko mukavas . Pientä viilausta tehdään vielä
syyskuun aikana ja rekisteri on lopullises  valmis syyskuun loppuun mennessä. Kiltojen puheenjohtajat, sihteerit, ta-
loudenhoitajat ja jäsensihteerit saavat käy ätunnukset ja salasanat jäsenrekisteriin Päivi Ruusuvuorelta joko puheli-
mitse tai sähköpos tse. Päivi myös neuvoo rekisterin käytössä tarvi aessa.

Muistutan vielä, e ä ensi vuoden (2015) alusta lukien kaikki jäsenmaksua kiltoihin maksavat kiltalaiset saavat jäsen-
maksulapun uuden jäsenrekisterin kau a. Lii o maksaa jäsenmaksulappujen pos tuskulut. Jäsenrekisteri on siis killoil-
le ilmainen. Kiltojen osuudet jäsenmaksuista palautetaan noin kolmen kuukauden välein. Rahanjako suoritetaan kaik-
kien lii ojen (MPKL, RES, RUL) osalta yhtäaikaa.

Ne killat, joissa on veteraanijäseniä, saavat erillisen ”kön älaskun” huh -toukokuussa veteraanien osalta. Jäsenrekis-
teristä ei veteraaneille lähetetä kahden euron leh maksulappuja. Veteraaneilta lii o periin vuosi ain vain kahden eu-
ron leh maksun Maanpuolustaja-lehdestä (= 1 €/nro).

Kiltojen v. 2015 jäsenmaksujen ilmoi amien jäsenrekisteriin

Kiltojen on syytä ilmoi aa he  syyskokouksensa jälkeen, viimeistään joulukuun alussa, vuoden 2015 jäsenmaksut eri
jäsenluokkien osalta. Ilmoitus tehdään suoraan Päivi Ruusuvuorelle. Päivi on ainoa henkilö, joka pystyy lai amaan jä-
senmaksujen suuruuden jäsenrekisteriin.

Niiden kiltojen osalta, joilla on vain yksi vuosikokous keväällä 2015, jossa päätetään sen vuoden jäsenmaksusta, on
syytä o aa tämän syksyn aikana yhtey ä jäsenrekisterinhoitajaan ja keskustella miten asiassa menetellään.

2. KILTARISTIT 6.12.

Kiltaris ehdotusten on oltava liiton toimistossa 15.10. mennessä. Ehdotuslomakkeen saa pyytämällä
toiminnanjohtaja@mpkl.fi tai 040 554 8862. Ehdotukset lähetetään sähköpos lla toiminnanjohtajalle.
Lomakkeen huollelliseen täy ämiseen kanna aa kiinni ää huomiota.

3. LIITTOVALTUUSTON SYYSKOKOUS JA HENKILÖVALINNAT, MAANPUOLUSTUSJUHLA

Lii ovaltuuston syyskokous on Kouvolan kaupungintalolla lauantaina 15.11. Lii ovaltuuston jäsenet ovat saaneet jo
ennakkokutsun asiasta. Lii ovaltuuston kokouksessa hyväksytään toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015 ja
valitaan lii ohallituksen jäsenet erovuoroisten lalle.

Lii ohallituksesta ovat erovuorossa:

1. Per-Elof Boström, Kris inankaupunki, Österbo ens Försvarsgille - Pohjanmaan Maanpuolustuskilta  rf

2. Arno Hakkarainen, Vantaa, Suomenlinnan Rannikkotykistökilta ry
(jatkuu seur. sivulla)



3. Jari Jurvanen, Joensuu, Pohjois-Karjalan Prikaa n Kilta ry

4. Seppo Suhonen, Oulu, Pohjan Prikaa n Kilta ry

Ehdotukset lii ohallituksen jäseneksi vuosiksi 2015-2016

Ehdotukset lerovuoroisten lalle ii ohallituksen jäseneksi lähetetään toiminnanjohtajalle sähköpos lla
( toiminnanjohtaja@mpkl.fi ) 24.10. mennessä.  Ehdotuslomakkeen saa toiminnanjohtajalta sähköpos tse.

Liiton valtakunnallinen maanpuolustusjuhla

Maanpuolustusjuhla järjestetään sunnuntaina 16.10. Kouvolan kaupungin talossa. Järjestelyistä vastaa Kymenlaakson
kiltapiiri. Juhlapuhujana on Itä-Suomen So lasläänin komentaja, kenraalimajuri Veli-Pekka Parka .
So lasläänit lakkautetaan vuoden vaihteessa, joten ilmassa on haikeuden tuntua.

4. MAANPUOLUSTAJALEHTI NRO 2/2014

Maanpuolustaja-leh  ilmestyy jälleen lokakuun lopussa. Lehden aineistopäiviä on 19.9. Aineisto lähetetään päätoi-
mi aja Jaakko Puuperälle ( jaakko.puupera@suomenso las.fi )
Jos ju uun lii yy kuvia, niin niitä ei saa upo aa teks in, vaan ne lähetetään erillisinä edostoina teks n mukana.

5.  35. POHJOISMAISET KILTAPÄIVÄT TANSKASSA

35. Pohjoismaiset Kiltapäivät järjestetään Aalborgin kaupungissa Tanskassa 18. -21.6.2015. Liiton johto lähtee Tans-
kaan lokakuun lopussa johtajatapaamiseen, jonka jälkeen kiltapäivien tarkka ohjelma julkaistaan. Ilmoi autumisesta
lähetetään ohjeet talvella 2015.

6. NAISTEN VALMIUSLIITTO TIEDOTTAA

Lokakuun ensimmäinen viikonvaihde tuo 300 naista Karjalan prikaa in. Savo a 2014 -harjoituksessa naiset ope ele-
vat arjen turvallisuustaitoja.

Naisten Valmiuslii o ry järjestää valtakunnallisen naisten valmiusharjoituksen Karjalan prikaa ssa, Vekaranjärvellä,
Valkealassa 3.-5.10.2014. Savo a 2014 -harjoitus koostuu naisten turvallisuus- ja varautumistaitoja vahvistavista kurs-
seista. Kunkin kurssin aihe a käsitellään sekä teorian e ä käytännön harjoi ein. Tarkoituksena on antaa naisille pe-
rusvalmiuksia toimia arjen kriisi lanteissa.

Harjoitus on avoin kaikille suomalaisille naisille. Tapahtumaan on ennakkoon ilmoi autunut noin 300 naista. Kursseilla
arjen turvallisuus on vahvas  esillä. Siellä pohditaan ja harjoitellaan toimintamalleja muun muassa seuraaviin kysy-
myksiin:
- Kuinka toimia onne omuus lanteessa tai tulipalon sy yessä?
- Miten selviytyä maasto-olosuhteissa yön yli?
- Miten puolustautua kadulla kohtaamastaan uhkaavasta lanteesta?
- Miten voisi au aa akuu a kriisiä läpikäyvää lähimmäistä?
- Miten selviytyä pitkistä sähkökatkoista?

Tiedote ja ohjelma on tämän edo een lii eenä.



7. TALVISOTAHIIHTO

Talvella 2014-2015 on kulunut 75 vuo a Suomen ja Neuvostoliiton välisestä Talvisodasta.  Muistovuo a vietetään
monin tavoin. Yksi näkyvimmistä tapahtumista on Talvisodan kansallisen muistomerkin peruskiven muuraus
Helsingin Kasarmitorilla 13. 3. 2015. Talvisodan hämmästy ävällä torjuntavoitolla Suomi säily  itsenäisyytensä ja loi
perustan maan kehi ymiselle nykyisen kaltaiseksi hyvinvoin val oksi.
Suomalaisten joukkojen hiihtotaidolla ja raskaissa töissä hankitulla fyysisellä kunnolla oli keskeinen merkitys armei-
jamme menestykselle. Kansalaisten terveys ja hyvä kunto ovat tärkeitä myös tänään kehi äessämme hyvinvoin -
val otamme kohtaamaan sen uudet haasteet.

h p://talvisotahiihto.fi/

8. SODISSAMME KAATUNEIDEN SUOMENHEVOSTEN MUISTOMERKKI

Sodissamme kaatuneiden suomenhevosten muistolle paljaste in muistomerkki Myllykoskella Reserviratsastajien toi-
mesta. Kuvat: Paavo Vaarela

Henry Siikander
toiminnanjohtaja
toiminnanjohtaja@mpkl.fi
p. 040 554 8862 tai 040 554 8805



Nyt se on vihdoin saapunut!

Kiltalaisen muki 2014

Kiiltäväksi hio u kiltalaisen teräsmuki on oivallinen kumppani metsästys-, sienestys- ja pa k-
karetkillä, ulkomaan matkoilla, kotona jne.
Teräsmuki ei hajoa matkalaukussa eikä rinkassa. S ei myöskään hajoa tai säröile, vaikka sa ui-
si putoamaan la alle.
Muki pitää juoman lämpimänä tai kylmänä pidempään kuin muut kupit, sillä sen kuoren sisäl-
lä on ohuen ohut ilmakerros.
Tässä mukissa on markkinoiden parhaat ominaisuudet
- kiiltäväksi harja ua terästä
- konepesun kestävä
- helppo pitää puhtaana
- eri äin kevyt
- paino 116 g
- korkeus 90 mm, halkaisija 75 mm
- vetoisuus n. 2,75 dl (2 tavallistaa kahvikupillista)

TILAUKSET: toimisto@mpkl.fi tai 040 554 8862
Tilaa itsellesi tai lahjaksi!

Hinta 26,00 €



● Merivoimat edo aa:

Nato on hyväksynyt Uudenmaan prikaa n Amphibious Task Unit (ATU) koulutuksen saaneista ja palkatusta henkilö-
kunnasta muodoste avan kansainvälisen rannikkojääkäriyksikön NRF-reservipoolinsa (Nato Response Force) ensi vuo-
den alusta.

Uudenmaan prikaa  koulu aa ATU (Amphibious Task Unit) -joukkoja rannikkoympäristössä tapahtuviin kriisinhallinta-
operaa oihin. Painopisteenä koulutuksen aikana ovat tehtävät rannikolla sekä saaristossa.

Kansainväliseen rannikkojääkäriyksikköön koulutetaan vapaaehtoises  koulutukseen hakeneita varusmiehiä, joilla on
varusmiespalveluksen jälkeen halu toimia kriisinhallintatehtävissä ulkomailla. Koulutuskielet ovat ruotsi, suomi ja eng-
lan .

ATU koulutetaan val oneuvoston vuoden 2009 turvallisuus- ja puolustuspolii sessa selonteossa esite yjen linjausten
mukaises  erityises  kriisinhallintatehtäviin.

Northern Coasts 2014 -harjoituksessa kansainvälinen rannikkojääkäriyksikkö suori aa Nato-evaluoinnin, joka on vaa -
muksena joukon osallistumiseksi ensi vuoden aikana NRF-reservijoukkopooliin.

Monipuolinen koulutus

Varusmieskoulutus kestää yhteensä 12 kuukau a, josta kansainvälinen osuus on neljä kuukau a. Joukon koulutukses-
sa hyödynnetään viimeisintä etoa vaa vista kriisinhallintaoperaa oista.

Kurssin alussa käsitellään kriisinhallinnan perusteita. Koulutuksessa opitaan muuan muassa voimankäytön perusteita,
englanninkielistä radiovies ntää, tulkin käy ö sekä suoritetaan taistelukentän ensiavun peruskurssi (Tac cal Combat
Casualty Care). Lisäksi opetellaan toiminta IED (Improvised Explosive Device) uhkaympäristössä.

Koulutus sisältää taistelukoulutuksen lisäksi muun muassa ajoneuvo- ja jalkapar oin a, henkilö-, ajoneuvon- ja taloet-
sintää. Ampuma- ja ensiapukoulutus on laajempialaista kuin esimerkiksi jalkaväkikoulutuksessa. Kurssilaisille järjeste-
tään myös meripelastuskoulutus.

Kriisinhallinnan perusteita käsitellään sekä teorian e ä käytännön kannalta. Koulutuksesta vastaavat amma taitoiset
ja kokeneet koulu ajat, joilla on oma henkilökohtainen kokemus erilaisista operaa oista.

Kurssin jälkeen osallistujien tulee hallita tarvi avat edot ja taidot, jo a he voivat allekirjoi aa valmiussopimuksen.
Sopimus on voimassa vuoden kerrallaan. Kurssin suori aneet so laat toimivat hyvin yhdessä ja heillä on perusvalmiu-
det toimia kriisinhallintatehtävissä.

● Pääesikunta edo aa: Yleinen asevelvollisuus Suomen puolustuksen perustana toimii

Varusmiehet ovat tyytyväisiä koulutuksensa laatuun sekä esimiehiinsä. Maalis- ja kesäkuussa 2014 ko utuneet varus-
miehet antoivat varusmiesten loppukyselyssä taas kaikkien aikojen parhaimmat arvosanat puolustusvoimien antamas-
ta koulutuksesta ja varusmiespalvelusajastaan.

Puolustusvoimissa tapahtuu



Varusmiesten antama palaute puolustusvoimien koulutuskul uurista ja koulutuksen laadusta sekä palka-
tun henkilöstön e ä varusmiesjohtajien toiminnasta on pidemmällä aikavälillä jatkuvas  parantunut.

Palka u henkilöstö sai kesällä varusmiehiltä arvosanaksi 4,2 (skaala 1-5). Armeija-aika koetaan posi ivisena asiana
(4,2) ja myönteisiä kokemuksia varusmiespalveluksesta syntyy noin 85 prosen a varusmiehistä. Maanpuolustustahto
on pysynyt korkealla tasolla ja taso on lieväs  noussut (4,0 -> 4,1).

Varusmiespalveluksen suori aa noin 77 prosen a miespuolisesta ikäluokasta ja varusmiespalveluksen suori aa lop-
puun noin 85 prosen a palveluksensa aloi aneista
Varusmiespalveluksen keskey ämisten määrä on ollut lievässä laskussa vuodesta 2008 alkaen, jolloin palveluksen kes-
key ämiset olivat suurimmillaan (noin 19 %). Palveluksensa keskey äneiden osuus on nyt 15 prosen n tasolla. Osa
palveluksensa keskey äneistä suori aa palveluksensa loppuun myöhemmin. Vuoden 1983 syntyneiden asevelvollis-
ten ikäluokasta reilut kolme neljäsosaa (77 %) suori  varusmiespalveluksen.

Varusmiesten palautekyselyiden tulokset ovat osa kokonaisarvioin a, jonka perusteella päätetään kehi ämistoimen-
piteet. Varusmiehiltä palaute a kysytään palveluksen alussa (alkukysely) sekä lopussa (loppukysely täysin palvelleille
ja keskey ämiskysely palveluksensa keskey äneille).
Puolustusvoimissa on käynnissä myös useita muita kehi ämistoimenpiteitä, kuten asevelvollisten informaa opalvelui-
den ja oppimisympäristöjen kehi äminen.

● Viimeinen Hämeen rykmen stä ja Lahdesta ko utuva Urheilukoulun saapumiserä

Urheilukoulun IV/13 saapumiserän 347 vuorokau a palvelleet 50 varusmiestä ko utuvat torstaina 11.9.2014.
Kyseessä on viimeinen Lahdessa palvellut kesälajien saapumiserä, ja samalla viimeinen Hämeen rykmen stä ja Lahdes-
ta ko utuva Urheilukoulun saapumiserä.
Ko u amis laisuus ja varusmiesten ja henkilökunnan kahvitus järjestetään Lahden upseerikerholla klo 11.30 alkaen.
Ko u amispäivä alkaa klo 8.00 Upseerikerholla upseerikokelaiden ylentämis laisuudella.
Varusmiehet edustavat lajeissaan yleisurheilua, ammuntaa, uin a, purjehdusta, suunnistusta, golfia, soutua ja melon-
taa. Kaikki ko utuvat varusmiehet ovat saaneet johtajakoulutuksen.

Seuraava kesälajien saapumiserä astuu palvelukseen 29.9.2014 Kaar n jääkärirykmen in Santahaminaan.
Urheilukoulu siirtyy Kaar n jääkärirykmen n alaisuuteen 1.1.2015, kun Hämeen rykmen  lakkautetaan osana puolus-
tusvoimauudistusta. Ensimmäiset varusmiehet aloi vat palveluksensa Kaar ssa ja Kainuun prikaa ssa, mihin siirtyi
kuusi lumilajia, kesäkuussa.

● Hamina Ta oossa ennätysyleisö

So lasmusiikkifes vaali Hamina Ta oon maksullisiin tapahtumiin myy in noin 16 000 lippua. Ilmaistapahtumat mu-
kaan lukien eri tapahtumissa vieraili yhteensä noin 110 000 kävijää. Kävijämääräennätykseen pääs in, vaikka tapahtu-
maa oli iviste y kahdeksasta päivästä viiteen päivään.
Hamina Ta oon marssishow’t ja oheisohjelmat keräsivät viiden päivän aikana ennätysyleisön.  Perjantain ja lauantain
marssishow-näytökset olivat pääasiassa loppuunmyytyjä ja uudet oheisohjelmat, Ta oo-katu ja Linnoituksen wanhat
pihat, olivat eri äin suosi uja ja kävijätavoi eet ylite in huimas . Myös Kauppatorilla sijainnut Ta oo-klubi täy yi
iltaisin fes vaalikävijöistä. – Runsas kävijämäärä kertoo siitä, e ä Ta oon uudistukset ovat onnistuneet. Myös palaute
on ollut eri äin posi ivista, kertoo Ta oon toiminnanjohtaja Hannu Kaukiainen.
Aikaisempina vuosina Hamina Ta oo on kerännyt noin 80 000 kävijää. So lasmusiikkifes vaali oli tänä vuonna kolme
päivää lyhyempi kuin aiemmin ja tavoi eeksi asete in 60 000 kävijää.
Seuraava Hamina Ta oo järjestetään 1.-7.8.2016.

Puolustusvoimissa tapahtuu



Lokakuu 2014

Pe 24.10. Pohjoismaisten kiltajärjestöjen johtajatapaaminen Aalborgissa Tanskassa.

Ma 27.10 MPKL:n lii ohallituksen kokous.

Marraskuu 2014

La 15.11. Lii ovaltuuston kokous Kouvolassa.

Su 16.11. Liiton valtakunnallinen maanpuolustusjuhla Kouvolan kaupungintalolla

Joulukuu 2014

La 6.12. Itsenäisyyspäivän juhlallisuudet.

Helmikuu 2015

La 7.2. Liiton perinteinen turvallisuuspoli ikan seminaari Santahaminassa.

Syyskuu 2015

to-su 3.-6.9. Kokonaisturvallisuus 2015 -messut, Pirkka-halli, Tampere.

Maanpuolustuskiltojen liiton toimintakalenteri



 

 

 

 
 

 
 
 
 
Maanpuolustusmessut pidetään Tampereella vuonna 2015 
 

KOKONAISTURVALLISUUS 2015 ON NÄYTTÄVÄ SUURTAPAHTUMA 
  

Seuraavat maanpuolustusmessut järjestetään 3.–6.9.2015 Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa. 
Aiemmin Turvallisuus ja Puolustus -messuina tunnettu tapahtuma saa nimekseen 
Kokonaisturvallisuus 2015. Messut esittelevät kokonaisturvallisuuden eri osa-alueita kansalaisille, 
järjestöille, elinkeinoelämälle ja viranomaisille. Maanpuolustusmessut on pidetty viime vuosina 
Lahdessa. Tampereella vastaava tapahtuma on toteutettu edellisen kerran nimellä Puolustus ja 
Turvallisuus 2005.  
 

Turvallisuuskomitea päätti huhtikuussa aloittaa seuraavien maanpuolustusmessujen valmistelut ja ilmoitti, 
että Kokonaisturvallisuus 2015 -messut järjestetään Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa syyskuussa 
2015. Messutoimikunnan puheenjohtajaksi komitea kutsui teollisuusneuvos Erkko Kajanderin. Tuleva 
suurnäyttely tarjoaa kattavan läpileikkauksen suomalaisesta kokonaisturvallisuudesta ja sen toimijoista. 
Messujen kohderyhmiä ovat suuri yleisö ja alan ammattilaiset. 
  

– Kokonaisturvallisuus 2015 on tärkeä tapahtuma kokonaisturvallisuuden eri osa-alueiden esittelemiseksi. 
Turvallisuuskomitea toivookin, että viranomaiset, järjestöt ja elinkeinoelämän edustajat osallistuvat 
runsaslukuisesti Kokonaisturvallisuus 2015 -messuille. Tampereen keskeinen sijainti ja hyvät kulkuyhteydet 
sekä monipuoliset, uudistuvat tilat luovat hyvät mahdollisuudet suurten maanpuolustusmessujen 
toteuttamiseen. Tampereen Messuilla on myös kokemusta vastaavan tapahtuman menestyksekkäästä 
toteuttamisesta 2005, sanoo messutoimikunnan puheenjohtaja, teollisuusneuvos Erkko Kajander. 
 

– On erittäin hienoa, että saamme toteuttaa Kokonaisturvallisuus 2015 -messut Tampereella. Olemme 
varanneet tapahtuman käyttöön tässä vaiheessa kaikki Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksen tilat, joten 
tavoitteenamme on järjestää todella suuri maanpuolustusmessutapahtuma niin alan ammattilaisille kuin 
myös suurelle messuyleisölle. Tänä syksynä valmistuva E-halli on suunniteltu erityisesti tapahtumakäyttöön, 
joten myös uudet tilat antavat lisää mahdollisuuksia ideoida vuoden 2015 Kokonaisturvallisuus-messujen 
sisältöä. Tampereella nähdään parin vuoden päästä monipuoliset ja näyttävät maanpuolustusmessut, kertoo 
toimitusjohtaja Hannu Vähätalo Tampereen Messut Oy:stä. 
 
 

Kokonaisturvallisuus on kuvaava nimi maanpuolustusmessuille  
 

Ensimmäiset maanpuolustusmessut järjestettiin Helsingissä vuonna 1992. Tampereella tapahtuma 
toteutettiin nimellä Puolustus ja Turvallisuus 2005. Viime vuosina messut on pidetty Lahdessa nimellä 
Turvallisuus ja Puolustus. Turvallisuuskomitea päätti nimetä vuoden 2015 tapahtuman Kokonaisturvallisuus 
2015 -messuiksi. 
 

Messujen painopisteenä on kokonaismaanpuolustuksen toimintamallin mukainen yhteiskunnan 
turvallisuusstrategia. Muun muassa Suomen kyberturvallisuusstrategialla luodaan yhteinen ymmärrys 
kyberturvallisuudesta ja vahvistetaan yhteiskunnan kokonaisturvallisuutta.  
 

Tampereen Messut Oy järjestää Kokonaisturvallisuus 2015 -messut yhteistyössä Turvallisuuskomitean sekä 
alan viranomaisten, järjestöjen ja elinkeinoelämän kanssa. 
 
 
LISÄTIEDOT: 
 

Tampereen Messut Oy, www.tampereenmessut.fi 
Hannu Vähätalo, toimitusjohtaja, p. 0500 620 806, hannu.vahatalo@tampereenmessut.fi 
Ville Keskinen, myyntijohtaja, p. 050 593 6587, ville.keskinen@tampereenmessut.fi 
Tanja Järvensivu, viestintäpäällikkö, p. 050 536 8133, tanja.jarvensivu@tampereenmessut.fi 
 

Messutoimikunnan puheenjohtaja,  
teollisuusneuvos Erkko Kajander, puh. 040 840 4242, erkko@kajander.eu 
 
 

 

 



Kokonaisturvallisuus 2015 on näyttävä suurtapahtuma
Tampere toimii vuoden 2015 syyskuussa näyttämönä yhteiskunnan kokonaisturvallisuuden suurtapahtumalle.
Tapahtumakokonaisuuden muodostavat Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa 4.–6.9.2015 järjestettävät Kokonaisturvallisuus
2015 -messut sekä samalla viikolla järjestettävät oheistapahtumat ja näytökset. Suurelle yleisölle ja alan ammattilaisille suunnattu
tapahtuma tulee näkymään Tampereella laajasti.

Yhteiskunnan
turvallisuusstrategia

Kokonaisturvallisuus koskettaa
jokaista

Messujen painopisteenä on
kokonaismaanpuolustuksen toimintamallin
mukainen yhteiskunnan
turvallisuusstrategia. Muun muassa
Suomen kyberturvallisuusstrategialla
luodaan yhteinen ymmärrys
kyberturvallisuudesta ja vahvistetaan
yhteiskunnan kokonaisturvallisuutta.
Messut esittelevät kokonaisturvallisuuden
eri osa-alueita kansalaisille, järjestöille,
elinkeinoelämälle ja viranomaisille.

Koko yhteiskuntaa ja meistä jokaista
koskettava kokonaisturvallisuus on yhä
merkittävämpi asia. Tämän
suurtapahtuman tarkoituksena on tuoda
tärkeä aihe lähelle ihmisiä ja avata
kokonaisuutta ymmärrettävästi sekä
lapsille että aikuisille. Teemaan sisältyy
kaikki turvallisuus, kuten esimerkiksi
kyberturvallisuus, maanpuolustus,
luonnonkatastrofit, henkilöturvallisuus ja
arjen turvallisuus. Kokonaisturvallisuutta
ei ole käsitelty aiemmin tässä laajuudessa,
joten tämä suurtapahtuma on hyödyllinen,
vaikuttava ja antoisa kokemus jokaiselle.

Puolustusvoimat toteuttaa
taistelunäytöksiä kaikkina
messupäivinä

Kokonaisturvallisuus on kuvaava nimi
maanpuolustusmessuille

Puolustusvoimat toteuttaa messuilla
perjantaina, lauantaina ja sunnuntaina
taistelunäytöksiä, jotka vievät
messuvieraat toiminnan keskelle. Uudet
Leopard-panssarivaunut,
panssarintorjunta-aseet,
ilmatorjuntaohjuspartio ja
taistelupelastajat päästävät katsojat
komppanian puolustustaistelun mukaan
ennennäkemättömällä tavalla.

Turvallisuuskomitea päätti nimetä vuoden
2015 tapahtuman Kokonaisturvallisuus
2015 -messuiksi. Tampereen Messut Oy
järjestää Kokonaisturvallisuus 2015
-messut yhteistyössä Turvallisuuskomitean
sekä alan viranomaisten, järjestöjen ja
elinkeinoelämän kanssa.

Turvallisuuskomitean kirje
kansalaisille »
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Lokakuun ensimmäinen viikonvaihde tuo 300 naista Karjalan prikaatiin: 

Savotta 2014 -harjoituksessa naiset opettelevat arjen turvallisuustaitoja  
 

Naisten Valmiusliitto ry järjestää valtakunnallisen naisten valmiusharjoituksen Karjalan prikaatissa, 

Vekaranjärvellä, Valkealassa 3.-5.10.2014. Savotta 2014 -harjoitus koostuu naisten turvallisuus- ja 

varautumistaitoja vahvistavista kursseista. Kunkin kurssin aihetta käsitellään sekä teorian että 

käytännön harjoittein. Tarkoituksena on antaa naisille perusvalmiuksia toimia arjen kriisitilanteissa.  

 

Harjoitus on avoin kaikille suomalaisille naisille. Tapahtumaan on ennakkoon ilmoittautunut noin 

300 naista. Kursseilla arjen turvallisuus on vahvasti esillä. Siellä pohditaan ja harjoitellaan 

toimintamalleja muun muassa seuraaviin kysymyksiin:  

 Kuinka toimia onnettomuustilanteessa tai tulipalon syttyessä?  

 Miten selviytyä maasto-olosuhteissa yön yli?  

 Miten puolustautua kadulla kohtaamastaan uhkaavasta tilanteesta? 

 Miten voisi auttaa akuuttia kriisiä läpikäyvää lähimmäistä? 

 Miten selviytyä pitkistä sähkökatkoista? 

 

Maastopuvut ja saumaton yhteishenki ovat vuodesta 1998 järjestettyjen NASTA-harjoitusten 

tavaramerkkejä. Maastopukuihin pukeutuminen on monelle naiselle elämän ensimmäinen kerta ja 

sitä odotetaan innolla. Asu toimii suojavarusteena. Harjoitusten toiminta ei ole sotilaallista. 

 

”En ikinä olisi voinut kuvitella, että joutuisin tosielämässä oikeasti ns. myrskynsilmään" 

 

Naisten Valmiusliiton NASTA -harjoitukset antavat varmuutta toimia erilaisissa arjen 

kriisitilanteissa. Ristiinalainen perheenäiti Jaana Orava on henkilökohtaisesti päässyt kokemaan 

NASTA-harjoituksesta saamiensa oppien hyödynnettävyyden arkielämässä, kun naapurimökin 2,5-

vuotias pikkupoika katosi heinäkuun helteillä vuonna 2010.  

– Ensin etsittiin omin voimin lähitienoo, sitten tuli poliisi, lentokone, Vapeva, kyläläiset ja 

metsästyseurat apuun. Illan mittaan paikalle tulivat lisäksi helikopteri, venepartiot, koirapartiot, 

sotilaat sekä kriisiryhmät, muistelee Orava neljän vuoden takaisia tapahtumia. 

 

– Itse olin työmatkalla, kun kuulin tapauksesta. Kotimatkani kesti viitisen tuntia, joten rupesin 

operoimaan puhelimessa etsintäporukan muonitusta. Muonahuolto perustettiin mökkimme 

terassille ja pihamaalle, kaapit koluttiin tyhjiksi kaikesta mahdollisesta syötävästä ja juotavasta, ja 

kaupasta kannettiin lisää. Poliisi ja varuskunta toivat myös lisäruokaa, kun etsijöitä oli kaiken 

kaikkiaan 200–300 henkeä, kertaa Orava ruokahuollon organisointia.   

 

Oravalla oli tuoreessa muistissa Naisten Valmiusliiton NASTA-harjoitus, HANKI 2010. 

Harjoituksessa etsittiin "Kaisaa" 1,5 metrin hangesta haaroja myöten rämpien. Koulutukseen kuului 

mm. tutustuminen Vapaaehtoisen Pelastuspalvelun (Vapepa) toimintaan ja etsijöiden huollon 

tärkeyteen. 
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– En ikinä olisi voinut kuvitella, että joutuisin tosielämässä oikeasti ns. myrskynsilmään, ja vain 

muutaman kuukauden päästä! NASTAn oppeja saaneena osasin järkeillä asioita kaukaakin tien 

päältä ja tehdä oman osuuteni, eli käskyttää ruoan hakijoita, tekijöitä ja miettiä mitä tarvitaan, jotta 

etsijät jaksavat tehdä työtään, sanoi tuolloin ensimmäiseen NASTA-harjoitukseensa osallistunut 

nainen. Tänään Oravalla on takanaan jo kuuden NASTA-harjoituksen opit sekä niiden myötä 

syntyneet yhteistyöverkostot ja ystävyyssuhteet. 

 

Etsintä sai tuolloin onnistuneen lopun, kun poika löytyi 23 tunnin jälkeen vajaan kilometrin päästä. 

– Lopputulos palkitsi, kun naapurin poika löytyi kunnossa. Myös muonitus onnistui, eikä kukaan 

kuukahtanut maastoon, iloitsee Orava onnellisesti päättynyttä tapahtumaa.  

– Opettavaista oli myös kuulua kriisin komentoryhmään, poliisin ja Vapevan kanssa, sanoo Orava, 

joka nyt Savotta 2014 -harjoituksessa kuuluu vapaaehtoisvoimin työskentelevään organisaatioon. 

Huoltopäällikön roolissa hän vastaa kolmensadan naisen majoittumisen, muonituksen, 

varustamisen ja kuljetusten sujuvuudesta yhdessä huoltotoimiston muun väen kanssa. 

 

Savotta 2014 -harjoitukseen mahtuu vielä mukaan - Ilmoittautumisaika päättyy 29.8. 

 

Ilmoittautuneita Savotta 2014 -harjoitukseen on jo kolmisensataa, mutta tilaa on halukkaille vielä 

useilla kursseilla. Naisten Valmiusliitto toivottaakin kaikki halukkaat naiset mukaan kokemaan 

nastan meiningin. Sananmukaisesti harjoituksessa pidetään hauskaa, nauru herskyy eikä hymy 

hyydy, vaikka ollaankin vakavien asioiden äärellä. Hyvässä ilmapiirissä oppimistulokset ovat 

korkealla tasolla. 

 

Tilaa on seuraavilla kursseilla: Tosielämän ensiapu -kurssilla, jossa vahvistetaan mm. 

ensiaputaitoja, Naapurustosta turvallisuutta -kurssilla, jossa harjoitellaan mm. toimimista erilaisissa 

arjen vaara- ja onnettomuustilanteissa ja Turvallisesti töissä -kurssilla, jossa harjoitellaan 

toimimista erilaisissa uhkatilanteissa, joita erityisesti yksin työskentelevät voivat kohdata. Muutamia 

paikkoja vapaana on myös kursseilla Katuturvallisuus, Selviytyminen sähköttä, Kantiinitoiminta 

maastossa ja henkinen tuki. 

 

Ilmoittautuminen harjoituksen tapahtuu verkkosivun kautta 29.8. mennessä: 

http://www.naistenvalmiusliitto.fi/index.php?sub=savotta%2Fsavotta 

 

 

Lisätietoja:  

Naisten Valmiusliiton vt. pääsihteeri Heli Eräkorpi, p. 040 561 1655, 

heli.erakorpi@naistenvalmiusliitto.fi 

Naisten Valmiusliiton viestintäsihteeri Sanna Mertsalmi, p. 040 519 4565, 

sanna.mertsalmi@naistenvalmiusliitto.fi 

Savotta 2014 -harjoituksen johtaja Marja Schünemann, p. 0400 997 567, savotta2014@gmail.com 

Savotta 2014 -harjoituksen www-sivu: http://www.naistenvalmiusliitto.fi/index.php?sub=savotta/savotta 

 
 
***** 
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Harjoitus on avoin kaikille naisille. Siihen voi 
osallistua ilman ennakkotaitoja eikä osallistuminen 
edellytä minkään järjestön jäsenyyttä.
Harjoituksen tavoitevahvuus on 350 naista.
Toiminta ei ole sotilaallista.

Harjoitus koostuu kymmenestä kurssista, 
joista osallistuja valitsee yhden. Kurssit ovat
•	 Turvallisesti	töissä
•	 Naapurustosta	turvallisuutta
•	 Maastotaidot
•	 Tosielämän	ensiapu	
•	 Kanttiinitoiminta	maastossa
•	 Selviytyminen	sähköttä
•	 Katuturvallisuus
•	 Henkinen	tuki
•	 Jokanaisen	selviytymispakki

Turvallisuustaidot kuuluvat kaikille naisille!

Naisten	Valmiusliiton -harjoitus

Lisätietoja: 

www.naistenvalmiusliitto.fi

Tule mukaan NASTA-
harjoitukseen parantamaan
arjen turvallisuustaitojasi!

3.–5.10.2014 
Karjalan
prikaati

Valkeala

http://www.naistenvalmiusliitto.fi


T u r v a l l i s u u t t a  y h d e s s ä

Harjoituksen tavoitteet
•		 Vahvistaa	osallistujien	arjen	turvalli-	
	 suustaitoja	ja	toimintakykyä	kriisi-	 	
 tilanteissa 
•		 Harjoituttaa	naisia	toimimaan	johto-,		
	 organisointi-,	huolto-	ja	kouluttaja-
 tehtävissä

Ilmoittautumisohjeet
Ilmoittautumisaika alkaa 19.5.2014 
ja	päättyy	29.8.2014.	

Ilmoittautuminen tapahtuu internetissä: 
www.naistenvalmiusliitto.fi/savotta.php 

Harjoitukseen	voi	ilmoittautua	puhelimit-
se	vain,	jos	ilmoittautuminen	internetin	
kautta ei ole mahdollista: 
puh.	040	173	2610
s-posti: ari.kuikka@mpk.fi

Voit ilmoittautua vain yhdelle kurssille.

Osallistumismaksu	on	60	euroa	sisältäen:
•		 Opetuksen	ja	opetusmateriaalin
•		 Muonituksen
•		 Tarvittaessa	tulo-	ja	paluukuljetuksen		
	 välillä	Kouvola	–	Vekaranjärvi
•		 Majoituksen	kasarmin	tuvissa	
		 (maastotaidot	ja	jokanaisen	selviyty-	
	 mispakki	–kurssit	yöpyvät	teltoissa)

Yleisiä ohjeita
Ajankohtaiset	tiedot	harjoituksen	valmis-
teluista löydät osoitteesta 
www.naistenvalmiusliitto.fi/savotta.php

Harjoitukseen hyväksytyille lähetetään 
noin	kuukautta	ennen	harjoitusta	kirje,	
jossa kerrotaan tarkemmin jaettavista 
varusteista,	aikataulusta	ja	ajo-ohjeesta.	
Aikaisintaan	21	päivää	ennen	harjoitusta	
lähetetään	sähköpostitse	tai	e-kirjeenä	
ilmoittautuneille maksuohjeet osallistumis-
maksun	suorittamista	varten.	Osallistumi-
sen	peruuttaminen	tätä	ennen	ei	aiheuta	
kustannuksia.

Naisten	Valmiusliiton	alueneuvottelukun-
nat järjestävät yhteiskyytejä harjoitukseen 
eri	puolelta	Suomea,	kysy	lisää	alueesi	
puheenjohtajalta.	Yhteystiedot	löydät:
www.naistenvalmiusliitto.fi/alueneuvot-
telukunnat.php
 
Lisätietoja
•	 www.naistenvalmiusliitto.fi
•	 Harjoituksen	johtaja	Marja	
	 Schünemann,	0400	997	567
 savotta2014@gmail.com 
•	 Naisten	Valmiusliiton	vt.pääsihteeri		 	
	 Heli	Eräkorpi,	p.	040	561	1655,	
 heli.erakorpi@naistenvalmiusliitto.fi

3.–5.10.2014 
Karjalan
prikaati

Valkeala

NASTA-harjoitukset ovat valtakunnallisia naisille kohdennettuja valmiusharjoituksia,  
jotka järjestetään vapaaehtoisten naisten voimin. Osallistuminen ei edellytä aikaisempaa 
kurssikokemusta tai ennakkotietoja tai -taitoja valitun kurssin aiheesta. Harjoitukseen 
osallistuminen vaatii normaalia terveyttä ja kuntoa. Koulutus on luonteeltaan kaikille 
naisille soveltuvaa peruskoulutusta.

Varuskuntaolosuhteissa Karjalan prikaatissa Vekaranjärvellä pidettävän harjoituksen 
käytännön järjestelyistä vastaa Naisten Valmiusliiton Etelä-Savon alueneuvottelukunta. 
Harjoituksen johtaa Marja Schünemann. Harjoitus toteutetaan Maanpuolustuskoulu-
tusyhdistyksen (MPK) kursseina. Harjoitus alkaa perjantaina 3.10.2014 jo klo 11.00 
ja päättyy sunnuntaina 5.10.2014 klo 14.30.

mailto:ari.kuikka%40mpk.fi?subject=
http://www.naistenvalmiusliitto.fi/alueneuvottelukunnat.php
http://www.naistenvalmiusliitto.fi/alueneuvottelukunnat.php
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Turvallisesti töissä
Päämääränä on kehittää osallis-
tujan	valmiutta	toimia	työpaikalla	
vaara-	ja	onnettomuustilanteissa.	
Kurssilla	tutustutaan	turvallisuutta	
edistäviin	tekijöihin	työpaikalla	ja	
harjoitellaan toimimista erilaisissa 
uhkatilanteissa.	Kurssi	painottuu	
naisvaltaisten alojen ja erityisesti 
yksin työskentelevien turvallisuus-
asioihin.	Kurssi	ei	vastaa	työturval-
lisuuskorttikoulutusta.

Naapurustosta turvallisuutta 
Päämääränä on kehittää osallistu-
jan valmiutta toimia arjen häiriöti-
lanteissa	kotona	ja	naapurustossa.	
Kurssilla	tutustutaan	turvallisuus-
suunnitelmiin ja harjoitellaan toi-
mimista	erilaisissa	arjen	vaara-	ja	
onnettomuustilanteissa.

Maastotaidot
Päämääränä on kehittää osallis-
tujan valmiutta liikkua maastossa 
ja selviytyä luonnon olosuhteissa. 
Kurssilla	harjoitellaan	jokamiestai-
toja ja suunnistusta sekä yövytään 
teltassa kasarmin läheisyydessä.

Tosielämän ensiapu
Päämääränä on kehittää ja vah-
vistaa	osallistujan	ensiaputaitoja.	
Kurssilla	harjoitellaan	ensiaputai-
toja käytännön tilanteiden kautta 
(mm.	äkillisiä	sairastumistapauksia	
ja	loukkaantumisia).	Kurssi	on	
käytännönläheinen. Se ei vastaa 
EA1-	tai	EA2	-kurssia.

SAVOTTA	2014	-harjoitus	koostuu	
kymmenestä	kurssista,	jotka	ovat:

Työssä, jossa työntekijä työs-
kentelee yksin ja työhön liittyy 
vaara hänen turvallisuudelleen, 
työnantajan on huolehdittava 
vaaran välttämisestä ennakolta 
tai sen minimoimisesta 
(TTurvL 29§).

Naapurisovulla tarkoitetaan 
positiivista naapureiden välistä 
suhdetta, johon liittyy molem-
minpuolista ystävällisyyttä, 
välittämistä ja jonkin asteista 
sitoutumista.

Ensiapua on myös muussa kuin 
hätätilanteessa annettu hoito 
ilman erityisiä apuvälineitä tai 
ammattiosaamista. Tällaisia 
tilanteita ovat pienet vammat 
ja sairaskohtaukset, jotka 
eivät johda elvytystilanteeseen 
tai välttämättä edes lisäavun 
tarpeeseen.

Jos olet mahdollisesti eksynyt 
metsään, eikä mukanasi ole 
karttaa tai kompassia, etsi 
hakkuualue, niiltä kulkee aina 
ajoura metsäautotielle ja sieltä 
isommalle tielle.

Tähdellä merkityillä kursseilla
on mahdollista 

suorittaa
alkusammutuskortti

 (As1)



– näillä turvaamme huomisen!

www.naistenvalmiusliitto.fi	• p.	040	519	0162
toimisto@naistenvalmiusliitto.fi

Kanttiinitoiminta maastossa
Päämääränä on kehittää osallistujan 
kanttiinitoimintaan sekä maastoleivon-
taan ja kahvinkeittoon  liittyviä taitoja ja 
osaamista	erityisesti	tilapäisolosuhteis-
sa.	Kurssilla	on	mahdollista	suorittaa	
hygieniaosaamistesti	(hygieniapassi).

Selviytyminen sähköttä
Päämääränä	on	kehittää	osallistujan	
valmiutta selviytyä ilman sähköä ja 
antaa	avaimia	myös	auttaa	muita.	Kurs-
silla tutustutaan varautumiseen sähkön 
näkökulmasta ja harjoitellaan toimintaa 
sähkökatkoksen aikana.

Katuturvallisuus
Päämääränä on kehittää osallistujan 
valmiutta varautua henkilökohtaista tur-
vallisuutta uhkaaviin tekijöihin ja antaa 
osallistujalle	varmuutta	toimia	itsepuo-
lustustilanteessa.	Kurssilla	käydään	
läpi	turvallisuuteen	vaikuttavia	tekijöitä,	
voimankäytön keinoja ja lainsäädäntöä. 
Kurssilla	harjoitellaan	itsepuolustuk-
sen	perusasioita	aina	äänenkäytöstä	
kuristusotteesta irrottautumiseen hyvin 
käytännön läheisesti. Fyysisessä har-
joittelussa	opetellaan	myös	ottamaan	
kontaktia toisiin kurssilaisiin.

Jokanaisen selviytymispakki
Päämääränä on kehittää osallistujan 
valmiutta	selviytyä	onnettomuus-,	tulipa-
lo-,	väkivalta-	ja	autoilun	erityistilanteista,	
sähkökatkoista,	elämän	kriiseistä	ja	yön	yli	
maastossa.	Silkkaa	toimintaa!	Kurssilla	har-
joitellaan	mm.	itsepuolustusta,	alkusammu-
tusta	ja	hätäensiavun	antamista,	henkistä	
ensiapua,	kodin	varautumista	sekä	autoilun	
niksejä. 

Tiesitkö, että munkkitaiki-
nan nesteenä voi käyttää 
jaffaa tai kahviakin.

Elämän eri tilanteiden selviyty-
mistaidot vahvistavat arjen hal-
lintaa ja turvallisuudentunnetta.

Voimakkaita tunteita voivat 
herättää myös ajatukset siitä, 
mitä minulle tai läheisilleni olisi 
voinut tapahtua.

Mahdollisesti väkivaltaisen hen-
kilön tunnistaminen antaa aikaa 
välttää vaaratilanteen.

Ilmoita sähkö-
yhtiölle sähkö-
katkoksesta kun 
se on kestänyt 
kohtuullisen 
ajan; älä soita 
hätäkeskukseen 
ellei sinulla ole 
todellinen hätä.

Henkinen tuki
Päämääränä on vahvistaa osallistu-
jan itsetuntemusta ja kehittää valmi-
utta auttaa akuutissa kriisissä olevaa 
lähimmäistä.	Kurssilla	perehdytään	
henkisen	tuen	periaatteisiin	ja	sen	
antamiseen.	Tutustutaan	perheväki-
valtaan ja mielikuvien vaikutukseen. 
Kurssi	ei	sovellu	itse	akuuttia	kriisiä	
läpikäyvälle	eikä	terapiamuodoksi.

Osallistumalla	kursseille Turvallisesti töissä, Jokanaisen selviytymispakki, 
Naapurustosta turvallisuutta, Kanttiinitoiminta maastossa tai Selviytyminen 
sähköttä voit lunastaa As1-kortin	(hinta	6€).	Alkusammutuksen	tavoitteena	on	
antaa	riittävät	taidot	palonalkujen	sammuttamiseen	ja	näin	vähentää	tulipalois-
ta aiheutuvia vahinkoja. 

As1-koulutus	toteutetaan	valtakunnallisen	koulutusmallin	mukaisesti.	
Alkusammutuskortti on todistus suoritetusta alkusammutuskoulutuksesta 
ja	se	on	voimassa	viisi	(5)	vuotta	kortin	päiväyksestä.

MAHdOLLISuuS SuOrITTAA AS1-KOrTTI

Tervetuloa Savotta 2014 -harjoitukseen!

Seuraa	myös	Facebook-sivua:

www.facebook.com/naistenvalmiusliitto

http://www.naistenvalmiusliitto.fi 
mailto:toimisto%40naistenvalmiusliitto.fi?subject=
http://www.facebook.com/naistenvalmiusliitto
http://www.facebook.com/naistenvalmiusliitto



