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On tullut tunne, että NASTA-

viikonlopuista nautitaan 
 
 
–  Yksi Naisten Valmiusliiton päätavoit-
teista on järjestää koulutusta ja edistää 
naisten valmiuksia arjen turvallisuuden 
vahvistamiseksi ja nais-
ten kriisivalmiuksien pa-
rantamiseksi.  Tämän ta-
voitteen toteuttamisessa 
on kaksi kertaa vuodessa 
järjestettävillä NASTA-
harjoituksilla  tärkeä rooli, 
Naisten Valmiusliitto ry:n 
puheenjohtaja Anneli 
Taina  sanoo.  
 
Harjoitus on sosiaa-
linen tapahtuma 
 
Naisten Valmiuskoulutus-
ta on pidetty tärkeänä lii-
ton perustamisesta alka-
en. Jo ensimmäisenä toimintavuonna jär-
jestettiin naisille toimialakohtaista koulut-
tajakoulutusta, ja seuraavana vuonna 
heitä käytettiin suurten valmiusharjoitus-
ten kouluttajina.  

–  Harjoituksia on pidetty alusta alka-
en kaksi vuodessa. Ensimmäisinä vuo-
sina kevään harjoitus oli kouluttajahar-
joitus ja syksyn peruskoulutusta. Harjoi-
tuksiin osallistui 150–350 naista, Taina 
muistelee.  

Kurssit valittiin jo tuolloin tarpeen 
mukaan, ja vähitellen painotus on siirtynyt 
puolustusvoimia tukevasta arjen turval-
lisuutta lisääviin aiheisiin.  

Tainan mukaan NASTA-harjoituksilla 
on monta päämäärää. Tärkeintä on toki 
kouluttaa osallistujia ja lisätä heidän val-
miuksiaan eri aloilla. Uuden opin lisäksi 
harjoitus kehittää yhteistyötaitoja ja tutus-
tuttaa eri järjestöissä toimivia toisiinsa.  

 
 

– Harjoitus on myös sosiaalinen 
tapahtuma. Toivottavasti kaikki viihtyvät 
ja välillä on hauskaakin yhdessä, Taina 

toteaa.  
Yhteiskunnan kannalta 

naisten valmiuksien paran-
taminen turvallisuuteen liit-
tyvissä asioissa on erittäin 
tärkeää. Valmiusliiton rooli 
on valtakunnan tasolla ar-
vostettu ja naisten koulu-
tuksen tärkeys tunnustettu 
monilla eri tasoilla muun 
muassa päätöksentekijöi-
den keskuudessa.  
 
Hyvää huumoria  
ja naisenergiaa 
 
Puheenjohtaja ei halua 

nimetä yhtä mieleenpainuvinta harjoitusta 
vuosien varrella, vaan sanoo tavan-
neensa joka harjoituksessa innostuneita 
naisia, joiden joukossa on vallinnut hyvä 
huumori ja todelline naisenergia.  

– On tullut tunne, että naiset nauttivat 
NASTA-viikonlopusta, Taina sanoo ja 
muistuttaa, että tärkeää on myös minis-
teritasolta asti saatu kiitos, sillä toiminta 
on osin verovaroin rahoitettua ja toi-
minnan merkitys yhteiskunnallisesti kas-
vaa jatkuvasti. 

TIKKA-harjoitukseen osallistuville nai-
sille Taina toivottaa innostusta uuden 
oppimiseen ja mukavaa yhdessä oloa.  

– Toivottavasti ensi kertaa mukana 
olevat päättävät tulla uudelleen, hän 
toteaa.  
 

Katja Sirviö 

 



 

 

Hyvät TIKKA 2009  

-harjoituksen osallistujat! 

 
Toivotan Teidät tervetulleeksi Tikka-
koskelle luonnonkauniiseen harjoitus-
ympäristöön. Ilmasotakoulu sitoutuu 
tarjoamaan teille parhaan mahdollisen 
tuen koulutustilaisuutenne järjestämi-
sessä. Yhteistyö Keski-Suomen alue-
neuvottelukunnan ja harjoituksen johdon 
kanssa on ollut kiinteää kaikissa valmis-
teluissa ja siksi uskon hyvään lopputu-
lokseen.  

Kansalaiset, miehet, naiset ja perheet 
tarvitsevat yhteisöllisiä ja yksilöllisiä 
turvallisuustaitoja joka päivä. Tarjonta 
näiden taitojen hankkimiseksi on kovin 
niukkaa. Esitän parhaat kiitokseni Naisten 
Valmiusliitto ry:lle sekä Maanpuolustus-
koulutusyhdistykselle (MPK) siitä työstä, 
jolla edistätte arjen turvallisuuteen liit-
tyvää osaamista naisten keskuudessa. 
Samalla se tukee viranomaisten valmiutta 
ja varautumista erilaisiin häiriötilanteisiin.     

Kurssitarjonta tulevana viikonloppuna 
on monipuolinen. Suuresta osallistuja-
määrästä johtuen kaikille seitsemälle 
kurssille saadaan varmasti riittävästi 
osallistujia.  

Joukossanne on aina myös niitä, joilla 
on jo erityisosaamista kyseiseltä aihe-
alueelta. Jakakaa rohkeasti kokemuk-
senne toistenne hyväksi. 

Koulutuksen ulkopuolisella ohjelmalla 
on myös tärkeä merkitys. Se tarjoaa 
ikimuistoisia elämyksiä, mahdollisuuden 
verkottumiseen ja uusien ystävyyssuh-
teiden solmimiseen. Toivon, että mah-
dollisimman monelle tästä yhteisestä 
harrastuksesta muodostuu elämäntapa. 
Yhdessä on aina mukavampi touhuta!    

 

 
 
 
 
 
Harjoituksenne herättää kiinnostusta 

mediassa ja ympäröivässä yhteiskun-
nassa. Käyttäkää tilaisuutenne viisaasti 
hyväksi rekrytoidaksenne lisää naisia 
tärkeän toiminnan pariin. Naisten turvalli-
suusosaamisen lisääntyminen parantaa 
koko yhteiskunnan kriisivalmiutta.  

Antoisaa viikonloppua! 
 

         Ilmasotakoulun johtaja  
     ja varuskunnan päällikkö 
   Eversti Harri Leppälaakso
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Arjen valmiuksia ja  

vastuuta turvallisuudesta 
 
 
 
Jyväskylä on tämän vuoden alussa toteu-
tuneiden kolmen kunnan yhdistymisen jälk-
een Suomen seitsemänneksi suurin kau-
punki, jossa on 130 000 asukasta. Nuorekas 
ja vireä Jyväskylä on merkittävä kaupunki-
keskus ja vetovoimaisen alueen ydin, Keski-
Suomen maakunnan pääkaupunki. Jyväskylä 
kehittää myös aktiivisesti yhteistoimintaa mui-
den Suomen kasvukeskusten kanssa. 

Jyväskylä tunnetaan erityisesti koulutus-
kaupunkina. Suomenkielisellä koulutuksella 
on kaupungissamme yli 150 
vuotta vanhat perinteet. 
Tällä hetkellä koululaisia ja 
opiskeijoita on yli 45 000 eli 
joka kolmas asukas.  

Jyväskylän yliopisto, Jy-
väskylän ammattikorkea-
koulu ja Ilmasotakoulu ovat 
oman alansa huippuja. 
Monitieteinen ja laaja-alai-
nen koulutustarjonta antaa 
runsaasti vaihtoehtoja kor-
keatasoiseen opiskeluun ja 
elinikäiseen itsensä kehittä-
miseen. Oppilaitosten ja yri-
tyselämän tiivis yhteistyö 
edistää tarkoituksenmukais-
ta koulutusta ja varmistaa 
osaavan työvoiman saatavuutta. Talousla-
man seurauksena on tehty nopeasti usei-
takin innovatiivisia koulutusratkaisuja, joilla 
pyritään torjumaan työttömyyttä ja varmista-
maan osaajien pysyminen alueellamme.  
Myös tuoreen päätöksen mukaan kaupungin 
lukiotoiminta siirtyy  vuonnan 2010 Jyväsky-
län koulutuskuntayhtymän vastuulle, joka 
vastaa ammatillisesta koulutuksesta.   

 Hyviä valmiuksia tarvitaan, kun normaali-
elämä häiriintyy syystä tai toisesta. Turvalli-
suuden tunne horjuu herkästi jo silloin, kun 
sähkön tai veden jakelussa on ongelmia. 
Viimeisten vuosien traagiset koulusurmat 
ovat horjuttaneet myös nuorison arkielä-
mää. Naisten valmiusliitto edistää suomalais-
ten perheiden ja yhteiskunnan varautumis- 

 

 
 
 

kykyä herättämällä naisten tietoisuutta arjen 
turvallisuustaitojen tarpeellisuudesta, kehittä-
mällä heidän turvallisuuteen ja varautumiseen 
liittyviä valmiuksiaan sekä vahvistamalla nais-
ten mahdollisuuksia osallistua normaaliajan 
häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa kokonais-
maanpuolustuksen tehtäviin. Tämä suora 
lainaus Naisten valmiusliiton tavoitteista 
kuvaa oivallisesti myös TIKKA 2009-harjoi-
tuksen tavoitteita. Monipuolinen ja käytännön-
läheinen ohjelma on hyvin kiinni arjessa ja 

ajassa. 
Suomalaiset ovat hyvin 

koulutettuja. Naiset ovat vah-
vasti mukana työelämässä se-
kä yhteiskunnan vastuullisissa 
tehtävissä. Edelleen heidän 
roolinsa myös kodin ja vapaa-
ajan asioissa on keskei-
nen. On hyvin arvokasta, että 
naisten aika ja tarmokkuus 
riittää myös valmiuskoulutuk-
seen. Puitteet ja osaaminen 
Tikkakoskella ovat erinomai-
set valmiuskoulutuksen ja –
harjoituksen järjestämiseen.   

 Jyväskylässä on tiiviin 
kaupunkikeskustan lisäksi elä-
vä maaseutu ja useita elin-

voimaisia keskuksia, joilla on vahva identi-
teetti. Näistä hyvä esimerkki on Tikkakoski, 
joka tunnetaan varuskunnasta, Ilmasota-
koulusta sekä Keski-Suomen Ilmailumu-
seosta ja lentokentästä. 

Uusia asukkaita muuttaa Jyväskylään 
edelleen runsaasti. Viihtyisä asuinympäristö, 
kulttuuri- ja liikuntatarjonta sekä sujuvat 
yhteydet ja kaunis luonto houkuttelevat kou-
lutus- ja työmahdollisuuksien lisäksi. Tapah-
tumia ja toimintaa on kaikille. Turvallisuus on 
olennainen osa hyvää elämää ja viihtyisyyttä. 
Siitä olemme kaikki vastuussa. 
 

Markku Andersson  
  Kaupunginjohtaja
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Lauantain päiväohjelma 
 
06.30 Herätys! Hyvää huomenta! 
07.00 – 08.00 Aamupala 
08.00 – 11.30 Koulutus 
11.30 – 12.30 Lounas 
12.30 – 16.30 Koulutus 
Päiväkahvi 
Valokuvaus 
16.30 – 17.30 Päivällinen  
17.30 – 20.00 Koulutus 
18.45 – 19.30 Ohjausryhmän ja kurssinjohtajien palaveri  
20.00 – 21.00 Illanvietto  
21.00 – 23.00 Iltapala ja mahdollisuus saunoa  
23.00 – 06.30 Hiljaisuus! Hyvää yötä! 
 
 
Sotilaskoti avoinna 
 
pe klo 9.00 – 19.00 
la klo 13.30 – 17.00  
Käynnit porrastetaan (omakustanteinen) 

klo 13.45 Maastotaidot 
14.00 Henkinen tuki väestönsuojassa 
14.15 Ikääntymisen haasteet turvallisuudelle 
14.30 Paloturvallisuus 
14.45 Katuturvallisuus  
15.00 Viesti  
15.15 Etsintä- ja maastoensiapu 
15.30 Johto-organisaatio 

su klo 12.00 – 17.00 
 
 
Valokuvaus 
 
Paikka Aquilan rappusilla  
Aika la 26.9. 

Klo 13.30 Maastotaidot 
klo 13.45 Henkinen tuki väestönsuojassa   

 klo 14.00 Ikääntymisen haasteet turvallisuudelle väestönsuojassa   
 klo 14.15 Paloturvallisuus  
 klo 14.30 Katuturvallisuus  
 klo 14.45 Viesti  
 klo 15.00 Etsintä ja maastoensiapu  
 klo 15.15 Johtoryhmä 
Kuvan alareunaan tulee harjoituksen logo ja kurssin nimi. 
Kuvaajana toimii Tapio Paappanen 
Kuvan hinta on 5 € (maksu laitetaan kuoren sisälle) 
Tilaaja kirjoittaa nimensä ja osoitteensa sekä kurssin nimi valmiina kirjekuorissa.     
Postimaksu  ja kirjekuoret sisältyvät kuvan hintaan. 
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Viikonlopun ruokalista   
  
perjantai 
päivällinen 
jauheliharisotto, kiinankaali-retiisi-
purjosalaatti, salaatinkastike, 
grahamsämpylä, juomat, leipä, margariini  
 
Iltapala 
täysjyväleipä, juusto, sokerikorppu, 
kurkku, leipä, margariini, kahvi, tee tai 
kaakao 
 
lauantai 
aamiainen 
ruishiutalepuuro, marjasose, 
rouhesämpylä, palvikinkku, juusto, 
hedelmä, sekamehu, maito, leipä, 
margariini, kahvi, tee tai kaakao 
 
Lounas 
Mausteista suikalepossua, perunaa, 
kiinankaali-porkkana-purjosalaatti, 
salaatinkastike, ruisleipä, kahvi, tee,  
 

sokeri, pullaviipale, juomat, leipä 
margariini 
Päivällinen  
kinkkukasviskeitto, rouhepala, 
maustekurkku, tomaatti , vanukas, 
juomat, leipä, margariini 
 
Iltapala 
ruispala, kalkkunaleikkele, viipale, jogurtti, 
tomaatti, leipä, margariini, kahvi, tee, 
kaakao 
 
sunnuntai  
Aamiainen 
brunssi 
 
Lounas 
riisipuuro, mansikkakeitto, ruispala, 
emmentaljuusto, meetwursti, paprika, 
ananasmehu, kääretorttu, juomat, leipä, 
margariini, kahvi, tee tai kaakao 
 
 
 

 

Harjoituksessa ei mene sormi suuhun 
 
Ei sitä tiedä ukko polot 
miten vaimoillaan on Tikka -harjoituksessa hyvät olot. 
  
Ja ruokalistan kun Muke laatii, 
he tietää mitä kurssilaisten kunto vaatii. 
  
Näin meille sitten Mäen Ulla haasto, 
on jouleja enemmän kun on suuntana maasto 
ja voi olla vielä aikana tuona  
lisänä repussa sissimuona. 
  
Tikka - harjoituksessa kurssilaiset oppia saavat 
millaisia sivilissä on turvallisuusvaarat. 
Kenelläkään ei saa mennä sormi suuhun 
vaikka joutuisi avaruusmatkalle kuuhun. 
 

Pirjo Kunnari 



 

 

  

Valmiusliitto toteuttaa yli kymmenen 

vuotta sitten kirjattua tarkoitustaan 
 
 
Naisten Valmiusliitto ry on perustettu vuonna 
1997. Kymmenvuotisjuhlavuoden kunniaksi 
julkaistussa kirjassa Arjesta alkaen liiton 
tehtäväksi on määritelty on naisten valmius-
kouluttamisen valtakunnallinen koordinointi 
sekä vastuunkanto. Liiton toiminta onkin 
näkyvimmillään juuri kahdesti järjestettävissä 
NASTA-harjoituksissa sekä Rintamanaisten 
kesäpäivissä ja valtakunnallisissa turval-
lisuusseminaarissa. 
 
Mahdollisuus osallistua  
maanpuolustukseen 
 
Toukokuussa 1997 otettuja 
Valmiusliiton ensiaskelia oli 
seurannut jo 1990-luvun 
alussa alkanut naisten va-
paaehtoinen maanpuolus-
tuskoulutus. Kiinnostus kou-
lutusta kohtaan oli jo tuolloin 
huikea.  

Muutama vuosi myöhem-
min asetettiin työryhmä 
selvittämään yhteistyömah-
dollisuuksia puolustusvoimi-
en ja maanpuolustustyössä 
olevien naisjärjestöjen kes-
ken. Työryhmän raportissa 
todettiin, että puolustusvoi-
milla on runsaasti tehtäviä, 
joita naiset koulutuksen saa-
tuaan voisivat hoitaa.  

Niinpä 1990-luvun puoli-
välissä perustettiin maanpuo-
lustustyötä tekevien järjes-
töjen naisten valtakunnallinen neuvottelu-
kunta. Neuvottelukunnan puheenjohtajana 
toimi varatuomari Eva Lindblad, ja sen 
tarkoituksena oli kanavoida jäsenjärjestöjen 
resurssit edistämään kokonaismaanpuo-
lustusta sekä luoda suomalaiselle naiselle 
mahdollisuus osallistua siihen liittyvien teh-
tävien suorittamiseen. 

 
 

Alueneuvottelukuntien perustaminen 
käynnistyi välittömästi. Vuosien 1995–1996 
vaihteessa valtakunnallisen neuvottelukun-
nan jäsenet kiersivät sotilaslääneissä esitte-
lemässä toimintaansa ja tavoitteitansa. 
Samalla kaikkien sotilasläänien alueelle pe-
rustettiin alueneuvottelukunta.  

 
Maanpuolustustyötä  
tekevien naisten yhdysside 
 
Naisten Valmiusliiton nimestä päätettiin 
tammikuussa 1997. Tuolloin toiminnan 
tarkoituksina kirjattiin pöytäkirjaan: liiton 

tarkoituksena on toimia 
maanpuolustustyötä teke-
vien valtakunnallisten järjes-
töjen naisten yhdyssiteenä 
ja yhteistyöelimenä.  

Tuo tarkoitus on säilynyt 
liiton toiminnassa vielä yli 
kymmenen vuotta kirjaami-
sen jälkeen. Naisten Val-
miusliitolla on 11 maanpuo-
lustustyötä tekevää jäsen-
järjestöä, joihin liittymällä 
liittyy myös Valmiusliittoon. 
Jäsenjärjestöt ovat näky-
vässä roolissa Valmiusliiton 
järjestämissä vuosittaisissa 
tapahtumissa, kuten alue-
neuvottelukunnatkin.  

Vuodesta 1998 Naisten 
Valmiusliitto on järjestänyt 
yhteistyössä MPK:n kanssa 
vuosittain kaksi valtakun-

nallista naisille kohdennettua NASTA-
harjoitusta. Suurten koulutustapahtumien 
ohella liitto tarjoaa mahdollisuuden Liikenteen 
polttonesteiden säännöstelykoulutukseen, 
jolla varaudutaan kriisitilanteiseen ja 
mahdolliseen polttonesteiden säännöstelyyn. 

 
Katja Sirviö  
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Käytännön harjoituksia maastotaidoista 
 
NASTA-harjoituksiin osallistuvien joukos-
ta löytyy aina innokkaita ensikertalaisia. 
Yksi heistä on maastotaidot-kurssille 
osallistuva Heli Nieminen .  

– Kurssi vaikutti mielenkiintoiselta, en 
ole ollut maastossa pitkään aikaan, nuori 
kuhmoislainen pohti päivää ennen 
TIKKA-harjoitusta.  

– Odotan kurssilta ennen kaikkea 
käytännön harjoitusta, vinkkejä, joista on 
hyötyä. En halua mennä vain retkelle niin, 
että kaikki on valmiina ja pidetään vähän 
kivaa. Haluan joutua tekemään itse, Nie-
minen valotti odotuksiaan.  
 

Tiedon TIKKA-harjoituksesta Nieminen 
sai Naisten Valmiusliiton sivuilta, jossa 
omien sanojensa mukaan ”kävi pyö-
rimässä”. Liiton toiminta ei ole entuu-
destaan hänelle tuttua, mutta muistelee 
äitinsä suorittaneen hygieniapassin juuri 
Valmiusliiton kautta.  

– Otan harjoituksen uutena kokemuk-
sena. En ole aiemmin ollut toiminnassa 
mukana, joten on kiva päästä näkemään 
tätäkin puolta. Fiilikset on hyvät ja odotan 
viikonloppua innolla! 
 

Katja Sirviö 

________________________________________________________________________ 
 
 
 

          
 

_____________________________________________________ 

 
TIKKA 2009 avajaistilaisuus, 
Luonetjärven varuskunnan Lippukenttä,  
Länsiranta, Tikkakoski 
 
Perjantaina 25. syyskuuta 2009 kello 14.00  
 
Ilmavoimien soittokunta, kapellimestari Tomi Väisänen 
Lipunnosto, Porilaisten marssi 
Avauspuheenvuoro, harjoituksen johtaja Heljä Järvinen 
Tervehdyssanat, Naisten Valmiusliitto, Pääsihteeri Lotta Mertsalmi 
Tervehdyssanat, Jyväskylän kaupunki, Valtuuston 1. varapuheenjohtaja Katja Sorri 
Harjoituksen siunaus, Rovasti Kari Kuittinen 
Virsi 548, Tule kanssani Herra Jeesus 
Ilmavoimien Soittokunta, kapellimestari Tomi Väisänen 
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Lauantai-illan päätähtenä loistaa Pyylampi 
 
Lauantain iltajuhlan päätähti on laulaja-
pianisti trubaduuri Leena Pyylampi. 
Pyylampi on toiminut vapaana ammat-
timuusikkona jo vuodesta 1995, ja 
vuosien varrella hänen musiikistaan ovat 
nauttineet eri-ikäiset ihmiset eri puolilla 
Suomea. Myös Pyylammen omat laulut 
ovat valloittaneet sydämiä keikoilla, 
konserteissa sekä levyillä. 

Pyylampi on syntynyt Etelä-Pohjan-
maalla ja valmistunut maisteriksi Jyväs-
kylän yliopistosta. Pianonsoittoa ja 
yksinlaulua hän on opiskellut Keski-
Suomen konservatoriossa, musiikkitiede  

 

tuli tutuksi yliopistossa.  
Tätä nykyää Pyylampi toimii freelancer-

muusikkona esiintyen pienimuotoisissa 
tilaisuuksissa, lisäksi hän säveltää ja 
sanoittaa itse. Pyylammen ansioluette-
losta löytyy niin sävellyskonsertteja kuin 
lastensinfonioitakin. Lastenlauluja Pyy-
lampi sanookin tehneensä ensin sä-
veltämällä valmiita loruja, myöhemmin 
hän on sanoittanut myös itse. Sävelen 
ovat Pyylammen kynästä saaneet muun 
muassa Toivakan päiväkotilasten tekstit. 
 

Katja Sirviö 
 

________________________________________________________________________ 
 

 
 
TIKKA 2009 –harjoitusta johtavat Heljä Järvinen, Pi rjo Kunnari, Pirjo Järvinen ja 
Anita Korhonen. 


