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Yhteystietoja  
 
Harjoituksen toimisto – kasarmi 3, pohjakerros 
Toimistopäällikkö Pirjo Järvinen 050 422 6170 
 
Huoltotoimisto – kasarmi 3, pohjakerros 
huoltopäällikkö Anita Korhonen 040 820 8339 
 
EA-piste – kasarmi 3, pohjakerros 
-ea-vastaava Lea Saarikoski 040 541 7620 
 
Tiedottaja Katja Sirviö 0400 699 103 
 
Löytötavarat – harjoituksen toimisto – kasarmi 3, pohjakerros 
Naisten Valmiusliiton tuotteiden myynti – harjoituksen toimisto 
 
Yöpäivystys klo 22.00 – 07.00 040 820 8339 
Kasarmeissa 1 ja 3 on lisäksi varusmiespäivystys, soita ovikelloa 
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Hyvät TIKKA 2009  

-harjoitukseen osallistuvat! 
 
 
Tasan vuosi sitten ammuimme läh-
tölaukauksen harjoituksen suunnitteluun. 
Aika tuntui eteenpäin ajateltuna pitkälle, 
mutta nyt tänään tuntuu siltä kuten aina, 
että aika onkin ollut kovin lyhyt. Nyt 
saamme yhdessä käynnistää tämän 
TIKKA 2009 -harjoituksen. Olen onnel-
linen, että näin monilukuisina olette pääs-
seet mukaan. Harjoituksen johtoryhmä on 
suunnitellut ja valmistellut tätä viikon-
loppua suurella huolella kurssinjohtajien 
ja kouluttajien 
kanssa erilaisia 
vaihtoehtoja 
pohtien yhdessä 
Ilmasotakoulun 
ja Keski-
Suomen maan-
puolustuspiirin 
kanssa. Yhteis-
työ on ollut kai-
kin puolin antoi-
saa ja hedelmäl-
listä, todellista 
rakentavaa 
vuorovaikutusta. 
Olemme kaikis-
sa toimissamme 
monipuolisella 
kokemuksella 
pyrkineet laajasti 
huomioimaan 
kurssilaisten tarpeet. Toivon harjoituk-
semme sujuvan samassa hyvässä hen-
gessä saavuttaaksemme sille asetta-
mamme tavoitteet. Näitä ovat ajan-
tasainen tieto arjen turvallisuustaidoista 
sekä toiminnasta häiriötilanteissa tai 
poikkeusoloissa. Ilmasotakoululta olem-
me saaneet käyttöömme hienot valtaosin  

hiljattain saneeratut majoitus- ja kou-
lutustilat sekä kaiken muunkin pyytä-
mämme henkilö- ja materiaalituen. 

Harjoitukselle on piirretty tunnuskuvio, 
Tikka-lintu, joka on harjoituksen tunnus-
eläin, onnen tuoja ja maskotti. Sen muoto 
on virtaviivainen kuin hävittäjäkoneella. 
Värit ovat samat kuin Naisten Val-
miusliiton. Kuva-asetelmassa on myös il-
mavoimiemme kansallistunnus, joka sa-
malla toimii maalitauluna tikan osuessa 

napakymppiin, 
mikä ennakoi-
nee harjoituk-
semme hyvää 

onnistumis-a. 
Toki rinkula ja 
tikan muoto 

muistuttavat 
myös siitä, että 
TIKKA 2009 –
harjoitus tukeu-
tuu Ilmavoimien 
varuskuntaan.  

Toivotan tei-
dät kaikki läm-
pimästi terve-
tulleeksi Keski-
Suomeen ja 

Tikkakoskelle 
Luonetjärven 

varuskuntaan.  
Toivon, että kaikki    saamme kokea on-

nistumisen iloa ja oppimisen riemua. 
Nautitaan näistä aurinkoisista lämpimistä 
päivistä! 

Tervetuloa TIKKA 2009 -harjoitukseen!  
 

Heljä Järvinen 
Harjoituksen johtaja  
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Tikka 2009-kurssilaiset! 
 

 
Omasta puolestani toivotan teidät kaikki 
lämpimästi tervetulleiksi Naisten Val-
miusliiton (NVL) ja Keski-Suomen maan-
puolustuspiirin (KSmpp) suureen yhtei-
seen koitokseen, TIKKA 2009 -harjoi-
tukseen, Tikkakoskelle Luonetjärven va-
ruskuntaan. 

Harjoituksen johdon toimintaa läheltä 
seuranneena voin hyvillä mielin todeta 
ainakin yhden asian: Teitä on kaikkia on 
odoteltu. 

Harjoituksen suunnittelusta ja johta-
misesta vastaava NVL:n Keski-Suomen 
alueneuvottelukunta ja sen pääjunailijat 
ovat viimeisen vuoden aikana tehneet 
kaikkensa, jotta TIKKA 2009:ään liittyvät 
koulutustapahtumat onnistuisivat sekä 
sisällöltään että kaikinpuolisilta järjeste-
lyiltään mahdollisimman hyvin. 

Keski-Suomen maanpuolustuspiirin 
toimintaa on koko sen historian ajan viety 
eteenpäin myös aidolla naisenergialla. 
Maanpuolustuspiirissämme vapaaehtoi-
sta maanpuolustustyötä tekee jatkuvasti 
suuri joukko tehokkaita naispuolisia 
toimijoita.  

KSmpp:n ja NVL:n välinen yhteistyö 
niin maakunnallisella kuin paikallisellakin 
tasolla on ollut antoisaa ja mutkatonta. 
Vuosien varrella NVL:n aktiivitoimijoista 
onkin muodostunut KSmpp:n tärkeä voi-
mavara monilla kurssi- ja koulutustoi-
minnan toteuttamisen alueilla. 

Keski-Suomen maanpuolustuspiirissä 
on menossa ennätyksellinen toiminta-
vuosi. Tähän mennessä jo lähes 2 000 
kansalaista on yli 3 000 kurssivuorokau-
den aikana saanut MPK:n toimintaperi-
aatteiden mukaista sotilas-, johtaja-, 
kouluttaja- sekä varautumis- ja turvalli-
suusalan koulutusta KSmpp:n eri kurs-
seilla. Nyt toteutettava TIKKA 2009          
-harjoitus vahvistaa entisestään maan-

puolustuspiirimme tuloksekkaan koulutus-
vuoden saldoa.  

Harjoituksen suunnittelu- ja valmiste-
luvaihe, johon on osallistunut suuri joukko 
niin NVL:n ja MPK:n vapaaehtoisia toi-
mijoita kuin Ilmasotakoulun henkilö-
kuntaakin, on nyt ohi. Nyt on harjoituksen 
toteuttamisen aika. TIKKA 2009:n johto-
organisaatio ja ILMASK:n henkilökunta 
ovat tehneet oman osuutensa harjoi-
tuksen onnistumiselle. Nyt on teidän 
kurssilaisten vuoro omalla panoksellanne 
tehdä tästä menestyksekäs ja muistorikas 
koulutustapahtuma.  

Toivon ja uskon, että saatte viettää 
virkistävän ja opettavaisen viikonvaihteen 
oman koulutusaiheenne parissa. Samalla 
saatte myös uutta potkua arkiseen aher-
rukseenne sekä kotona että työpai-
koillanne. 

Antoisaa ja turvallista TIKKA 2009-
harjoitusta toivottaen! 
 

Paavo Seppänen 
Piiripäällikkö 
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Näin avattiin TIKKA 2009! 
 

 
 

Valmistautuminen avajaismarssiin. 
 

 
 

Bella koira opastaa naiset marssin maailmaan. 
 

 
 

Ilmavoimien Soittokunta ja Kapellimestari Musiikkimajuri Tomi Väisänen. 
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”Haluan päivittää tietojani” 
 
Aila Vainikainen Äänekoskelta osallistuu paloturvallisuuskurssille. Hän on aikaisemmin 
ollut töissä paloalalla aluehälytyskeskuksessa ja haluaa päivittää tietojaan. Aiempaa 
kokemusta löytyy muonituspuolelta Rintamanaisten kesäpäivästä ja Kivijärvellä 
valatilaisuudessa. Kursseista Vainikainen on kuullut myös Äänekoskelta olevan Kunnarin 
Pirjon kautta 

Kaarina Rämä lähti taas innoissaan mukaan kurssille. Tällä kertaa hän halusi oppia uutta 
liittyen etsintään ja maastoensiapuun. Kaikenlaisia kursseja on takana jo 15 tai jopa 
enemmänkin. Hän kuuli tämän syksyn harjoituksesta edelliseltä kurssilta. Lappeenrannan 
maanpuolustusnaiset tiedottavat tehokkaasti uusista tulevista kursseista. 

 
Karoliina Järvinen  

 

 
 

Aila Vainikainen hakenut varusteensa 
varusvarastolta ja odottaa innolla mitä 
viikonloppu tuo tullessaan 
  

 
Kaarina Rämälle on jo tuttua puuhaa 
varusteiden kanssa kulkeminen.

____________________________________________________________ 
 
TIKKA 2009 päätöstilaisuus 
 

Luonetjärven varuskunnan Lippukenttä, Länsiranta, Tikkakoski 
Sunnuntaina 27. syyskuuta kello 13.30  
 

Ilmavoimien Soittokunta, kapellimestari Tomi Väisänen, Sinitakkien marssi säv. Timo 
Hytönen 
Puheenvuoro, Naisten Valmiusliiton puheenjohtaja, Maaherra Anneli Taina 
Puheenvuoro, Ilmasotakoulun johtaja, Eversti Harri Leppälaakso 
Päätössanat, harjoituksen johtaja Heljä Järvinen 
Lipunlasku, Porilaisten marssi 
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TIKKAAN on valmistauduttu  

naisellisen huolelliseen tapaan 
 
 
TIKKA-harjoitus vaatii toimiakseen paitsi 
kurssilaisia ja kouluttajia myös aktiivisia 
taustatoimijoita. Yksi heistä on Silmu 
Sarvala , joka toimii harjoituksen kuljetus-
vastaavana. Me otimme selvää, miten Sil-
mu tehtävään päätyi.  
 
Miten tulit mukaan harjoitukseen? 
 
Minähän tulin mukaan siten, että heti kun 
tiesin harjoituksen olevan Keski-Suo-
messa, ajattelinkin osallistua järjestelyyn 
tarpeen ja kykyjeni mukaan. Ja kun kuu-
lin, että Heljä johtaa harjoitusta, ilmoit-
tauduin heti vapaaehtoiseksi – tekemään 
ihan mitä vaan tarvitaan. Se oli jo vuoden 
2008 lopulla. 

En kuulu varsinaisesti Valmius-
liittoon kuuluviin järjestöihin, mutta olen 
puolisoni mukana ollut jo pitkään Jämsän 
Seudun Reserviläisten jäsen. Yhdistys on 
hyvin aktiivinen ja olen toiminut paljon 
sen kautta mm. järjestyksenvalvonta-
tehtävissä, jotka ovatkin olleet minulle jo 
autourheilutoiminnasta tuttuja. 

MPK:N kautta olen pyrkinyt osal-
listumaan kursseihin niin paljon kuin mah-
dollista ja lasten kasvaessa tulenkin kurs-
sittautumaan vielä enemmän. 
  
Mikä on tehtäväsi  
ja miten päädyit siihen? 
 
Kun tehtäväsuunnittelu alkoi, tuli kul-
jetusvastaavan tehtävä avoimeksi ja Heljä 
kysyi voisinko sen hoitaa. No minullehan 
se sopi kuin nyrkki silmään. Kuljetuspuoli 
kun on tuttua, olenhan ollut avomiehen 
taksissa "piikana" jo 18 vuotta. Markon 
ollessa rauhanturvatehtävissa Libanonis-
sa ja Kosovossa hoidin taksiliikennöinnin 

kokonaan. Lisäksi minulla on vielä vahva 
autourheilutausta – olen ollut pitkään 
aktiivinen kilpailija ja toimitsija.  

NASTA-harjoituksista olen ollut kiin-
nostunut jo useita vuosia, mutta perheen 
takia olen mukaan päässyt vain viime 
vuoden kevään Kallavesj-harjoitukseen 
Rissalassa. Kokemus oli juuri niin mu-
kava kuin odotinkin ja päätin jo silloin 
osallistua tuleviin harjoituksiin tavalla tai 
toisella aina kun on mahdollista. 
 
Miten valmistautuminen on sujunut? 
 
Valmistautuminen TIKKAAN on sujunut 
erinomaisesti NAISELLISEEN; TÄSMÄL-
LISEEN JA HUOLELLISEEN TAPAAN. 
Olen varma, että naiset, jotka joutuvat 
arkielämässään tekemään jatkuvasti jär-
jestelyä ja hoitamaan asioita, suoriutuvat 
tällaisestakin järjestelystä vähintäänkin 
sotilaallisella tarkkuudella positiivisessa 
mielessä. Puolustusvoimien tuki harjoi-
tukselle on ollut erinomaista. Kuljetus-
puolella kiitän eritoten huoltopäällikkö 
Anita Korhosta, joka tarkkuudellaan ja ko-
kemuksellaan on tehnyt järjestelyn hyvin 
sujuvaksi ja hoitanut yhteyksiä PV:n 
suuntaan. Kaiken kaikkiaan harjoituksen 
johto on toiminut loistavasti ja toimijat 
ovat hyvin sitoutuneita tehtäviinsä. 

Johtoajatus on koko ajan ollut se, että 
järjestelyt sujuvat myös kurssilaisten 
kannalta mahdollisimman kitkattomasti ja 
että kaikkien on mukava olla harjoituk-
sessa. Tärkeää on myös se, että mah-
dolliset ongelmatilanteet hoidetaan heti ja 
kaikesta selvitään! 
 
Karoliina Järvinen  
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Naisia koulutetaan myös ensi vuonna 
 

NASTA-harjoitukset jatkuvat ensi vuonna totuttuun tapaan. Vuoden ensimmäinen  
harjoitus HANKI 2010 järjestetään Rovaniemellä maaliskuun 19.–21. päivä, ja HIMOTTU 
10 Mikkelissä 24.–26. syyskuuta. Harjoituksiin haluavien kannattaa pitää silmällä Naisten 
Valmiusliiton nettisivuja (www.naistenvalmiusliitto.fi), jonne päivittyvät tiedot tarjotuista 
kursseista, ilmoittautumisajankohdasta ja vaikkapa järjestetyistä kimppakyydeistä. 
 

Katja Sirviö 
 

TIKKA-harjoitus kiinnostaa päättäjiä  
 

TIKKA-harjoitus kiinnostaa poikkeuksellisen paljon, sillä tänä viikonloppuna ulkopuolisia 
vierailuryhmiä on peräti kolme. Lauantaiaamuna harjoitukseen tulee tutustumaan 
neuvottelukunta kansanedustajan ja eduskunnan varapuhemiehen Seppo Kääriäisen 
johdolla. Mukana on myös muita kansanedustajia ja puolueväkeä  

Iltapäivällä harjoitukseen tutustuvat ryhmä virolaisia ”kollegoja” ja sunnuntaina vielä 
Valmiusliiton omat kutsuvieraat sekä paikallisia päättäjiä.  

Ulkopuolisten tahojen kiinnostus harjoitusta kohtaan on tärkeää harjoitusten rahoituksen 
ja sitä myötä niiden jatkuvuuden kannalta.  

Kaikkia tutustujaryhmiä kierrätetään harjoitusalueella ja tutustumassa koulutuksiin. 
Toivottavasti vieraat eivät kuitenkaan häiritse opetusta.  

 
Katja Sirviö  
 

Kamera käy 
 

Valmiusliiton ja harjoituksen tiedottaja apujoukkoineen kiertää harjoitusalueella kameran 
kanssa aktiivisesti. Kuvat tulevat Valmiusliiton käyttöön. Jos et jostain syystä halua tulla 
kuvatuksi ja kuvaasi käytettävän liiton yhteydessä, olethan ystävällinen ja poistut kuvasta 
sekä ilmoitat tästä kuvaajille.  
 

Katja Sirviö  

Yhteistyöllä 
 

Yhteistyöllä ja yhteistoimin 
Tikka - harjoituksessa kouluttaudumme naisenergian voimin. 
  
Jokaisen ajatusta tarvitaan 
ja jokaisen mukana oloa kaivataan. 
  
Pienen pienistä pisaroista kasvaa suuri meri. 
Yhteen hiileen kun puhalletaan, 
ei meitä poikkeusoloissakaan hukka peri. 
  
Tahto ja taito, 
herkkyys ja voima, 
tekemisen riemulla suuri on voima. 

Pirjo Kunnari 
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Sunnuntain päiväohjelma 
 
06.30 Herätys! Huomenta!  
07.00 – 09.00 Koulutus 
09.00 – 10.00 Aamupala/brunssi 
10.00 – 12.00 Koulutus, palautekeskustelu  
12.00 – 13.00 Majoitustilojen siivous  
12.00 – 13.00 Ohjausryhmän ja kurssinjohtajien palaveri  
13.00 – 13.15 Järjestäytyminen päätöstilaisuuteen  
13.30 – 13.45 Harjoituksen päätös  
13.45 – 16.30 Varusteiden luovutus  
14.00 – 15.00 Päivällinen ja kahvi  
15.00 – 16.00 Koulutettavien poistuminen  
15.00 – 15.30 Kuljetukset Jyväskylään  
15.00  - 17.00 Harjoituksen purkaminen, kaluston palautus, loppusiivous (johto, 
kurssinjohtajat, kouluttajat) 



 

 

11

 

 
 
Naisten Valmiusliiton myyntituotteet: lippalakki/pipo 4-, avainnauha 4-, hihamerkki 3-, kirja 
Arjesta Alkaen 5-,  
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LIPO-koulutuksella  

poikkeusolojen tehtäviin 
 
 
Naisten Valmiusliiton jäsenjärjestöihin 
kuuluvilla naisilla on vuodesta 2005 ollut 
mahdollisuus osallistua liikenteen polt-
tonesteiden säännöstely- eli LIPO-kou-
lutukseen. Vain vakavan kriisitilanteen ai-
kana Suomessakin voidaan joutua ra-
joittamaan bensan ja dieselin käyttöä, jot-
ta elintärkeät kuljetukset saadaan hoi-
dettua. Tällöin tehtäviin tarvitaan koulu-
tettu henkilöstö.  

– Minusta oli hieno asia, että näin 
kouluttautumalla minulla voisi olla sijoitus 
poikkeusolojen tehtävissä. Koskaan ei 
tiedä, mikä mullistus aiheuttaa poltto-
ainepulan, kahdesti koulutuksen käynyt 
Auli Rannikko  pohtii.  
 
Hyvä, että varaudutaan 
 
Rannikko kävi ensimmäisen LIPO-kou-
lutuksen kaksi vuotta sitten, syyskuussa 
hän halusi kertaamaan Kuopioon. 

– On hyvä, että tätä asiaa on ajateltu jo 
etukäteen ja mikä parasta, siihen ollaan 
varautumassa, Rannikko kiittelee.  

Kuopion koulutuksessa Rannikko pääsi 
tutustumaan Kiitolinjan terminaaliin.  

– On kiva tietää, miten tavarankuljetus 
toimii, ja miten sen säännöt muuttuvat 
poikkeusoloissa, hän pohtii.  

Poikkeusoloja ovat muun muassa Suo-
meen kohdistuva aseellinen hyökkäys, 
alueellisen koskemattomuuden vakava 
loukkaus, tai vaikkapa vakava kansain-
välinen jännitystila, joka edellyttää vält-
tämättömiä toimenpiteitä Suomen puolus-
tusvalmiuden kohottamiseksi. Naisten 
Valmiusliiton jäsenistöstä  
 
 
 
 
 
 

koulutetuilla naisilla voidaan täydentää 
poliiseista ja verohallinnon virkailijoista 
koostuvaa säännöstelyorganisaatiota. 
Koulutettujen naisten tiedot on kirjattu 
Valmiusliiton henkilörekisteriin.  
 
Säännöstelyä sirukortein? 
 
Rannikon mukaan Kuopion kurssilla oli 
puhuttu myös siru-aikakauteen siirtymi-
sestä, eli polttoainesäännöstelykortti ei 
olisikaan paperinen vaan sirukortin muo-
dossa. Myös mahdollista ruokakortin yh-
distämistä siihen väläyteltiin.  

– Tärkeää on ehdottomasti, että pääsee 
opiskelmaan molemmat tavat, sillä jos 
sähköinen systeemi pettää, osaa ainakin 
paperisen tavan, Rannikko sanoo.  

Naisten Valmiusliiton Internet-sivuilla voi  
testata, soveltuuko LIPO-koulutukseen. 
Tehtävät edellyttävät paineen sietokykyä, 
hyvää kuntoa, atk-taitoja sekä hyvää suo-
men kielen taitoa ja joustavuutta. Hake-
minen koulutukseen on helppoa, sillä 
koulutukseen haetaan aina samalla lo-
makkeella, joka lähetetään Valmius-
liittoon. Pelastusopisto lähettää koulu-
tukseen hyväksytyille ohjekirjeen ja lää-
ninhallitus määräyskirjeen, joka helpottaa 
irrottautumista työpaikalta. Monet työn-
antajat ovatkin suhtautuneet myönteisesti 
koulutukseen.  
 

Katja Sirviö  


