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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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Asepalveluksen suorittaa 

vuosittain noin 500 naista 
 
 
On aika hakea vuoden 2010 saapumis-
eriin! Naisten vapaaehtoinen asepalvelus 
on yhä huudossa, sillä tänä vuonna 
vapaaehtoiseksi haki 522 naista, viisi-
kymmentä enemmän kuin vuonna 2008. 
 
Lähes puolet  
reserviläisistä johtajia 
 
Laki naisten vapaaehtoisesta asepal-
veluksesta tuli voimaan 1. huhtikuuta 
vuonna 1995, ja samana syksynä pal-
velukseen astuivat ensimmäiset vapaa-
ehtoiset naiset. Lain lähtökohtana on, että 
naisten asepalvelus toteutetaan alusta 
alkaen mahdollisimman vähäisin poik-
keuksin suhteessa asevelvollisuusjär-
jestelmään – miehille ja naisille haluttiin 
antaa sama koulutus. 

Reserviin on tähän mennessä koulutettu 
noin 4 300 naista. Heistä puolet on 
saanut johtajakoulutuksen, ja upseereita 
on kymmenesosa. Ensimmäiset nais-
upseerit Suomeen saatiin vuonna 1999, 
ja ensimmäinen aktiivi-
upseeri valmistui Maan-
puolustuskorkeakoulusta 
vuonna 2000. Normaalin 
ylenemisaikataulun mu-
kaan ensimmäinen nais-
kenraali saatanee Suo-
meen 2020-luvulla. 

Naisten palvelusmoti-
vaatio on vapaaehtoi- 
sessa asepalveluksessa 
yleensä hyvinkin korkea, 
mikä takaa hyvät mahdol-
lisuudet päästä ali- ja 
reserviupseerikurssille. 
 

 
Kaikissa puolustushaaroissa ja 
aselajeissa 

 
Vapaaehtoiseen asepalvelukseen pääse-
misen edellytyksenä on Suomen kan-
salaisuus, 18–29 vuoden ikä sekä 
terveydentilan ja muiden henkilökoh-
taisten ominaisuuksien sopivuus sotilas-
koulutukseen. Palveluksen jälkeen naiset 
siirretään reserviin ja kutsutaan kertaus-
harjoituksiin kuten miehetkin. Asepal-
veluksen suorittanut nainen on ase-
velvollisuuslain alainen sen vuoden 
loppuun, jona hän täyttää 60 vuotta. 

Naisten vapaaehtoiseen asepalveluk-
seen liittyvästä hakemuksen käsittelyistä, 
valinnoista ja palvelukseen määrää-
misestä huolehtivat maan 19 alue-
toimistoa. Poikkeuksena ovat erikoisjou-
kot, joiden valinnoista huolehtii kyseinen 
joukko-osasto. Erikoisjoukkoihin haku ta-
pahtuukin kunkin joukon hakuohjeiden 
mukaisesti. 

Naisten asepalvelus 
toteutetaan kaikissa 
puolustushaaroissa ja 
aselajeissa. Eri tehtä-
viin määrääminen rat-
kaistaan niiden asetta-
mien vaatimusten ja 
soveltuvuuden perus-
teella. 

 
Katja Sirviö 

 
 
Kersantti Karoliinasta 
lauloi tamperelainen 
Popeda vuonna 1992 
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”Käyttäkää viidakkorumpua 

harjoituksesta kertomisessa” 
 
 
Lauantaiaamupäivällä TIKKA 2009 –har-
joitukseen tutustui Vapaaehtoisen maan-
puolustuksen neuvottelukunta.  

– Tällainen harjoitus vahvistaa ruo-
honjuuritasolla ihmisen itseauttamisky-
kyä. Sillä saralla on paljon tehtävää, 
neuvottelukunnan puheenjohtaja, edus-
kunnan varapuhemies Seppo Kääriäinen  
totesi.  
 
Arjen turvallisuus on hyvä sanapari 
 
Kääriäinen oli näkemässä ja kokemassa 
NASTA-harjoituksen ensimmäistä kertaa, 
vaikkakin sanoi tienneensä harjoitusten 
olemassaolosta.  

– Olen erittäin mielissäni, että tulin. 
Valtioneuvos Riitta Uosukainen puhui 
aina arjen turvallisuudesta, ja me ter-
vehdimme toisiamme aina sanomalla 
”arjen turvallisuus”. Se on hyvä sanapari, 
Kääriäinen muisteli Valmiusliiton järjes-
tyksessän kolmatta puheenjohtajaa.  

Kääriäisen mukaan koulutetuilla 
naisilla on mitä on suurimmissa määrin 
käyttöä erilaisissa maanpuolustuksel-
lisissa tehtävissä. Tänä päivänä yhteis-
kuntaa kohtaa uudet, erilaiset kriisit, ja 
juuri tällaista koulutusta tarvitaan niistä 
selvitäkseen.  

– Ja kun nainen itse haluaa omalla 
naisten jengillä, niin Naisten Valmiusliitto 
tarjoaa sille loistavat puitteet, Kääriäinen 
pohti.  

Kääriäinen toivoisikin ihmisten käyt-
tävän hyväkseen viidakkorumpua. Harjoi-
tukset eivät vieläkään saa osakseen 

ansaitsemaansa julkisuutta, ja useimmat 
osallistujat ovat löytäneet harjoitukseen 
ystävänsä tai sukulaisensa kautta. 

– Eikä tämä tarvitse militarista luon-
netta, eikä ole sotaväenhommia, vaan 
tätä nykyaikainen puolustusvoimat voivat 
tukena tarjota. 

 
Arjen turvallisuus koskee kaikkia 
 
Svensk Utveckling rf:n koulutuspäällikkö 
Carl-Johan Hindsberg  piti tärkeänä 
kaikkea arjen turvallisuuteen liittyvää. 

– Pelastustehtävät ja ennakoiva työ 
koskettavat kaikkia, ja niihin kannatta si-
joittaa, sillä se sijoittaa voimavaroja, 
Hindsberg sanoi.  

Pelastusylijohtaja Pentti Partanen  
huomauttaa, että arjen turvallisuudesta 
puhuttaessa puhutaan tiedoista ja tai-
doista, joita kurssilla edistetään. Kou-
lutusta tarvitsevat sekä miehet että 
naiset, ja tarve on kymmenen vuoden 
aikana lisääntynyt.  

– Lisäksi myös naisille tarvitaan oma 
reservirekisteri, joka asepalveluksen suo-
rittaneilla miehillä on. Kriisitilanteen va-
ralta pitäisi olla varaussysteemi naisille, ja 
se, että sitä ei ole, on selvä puute, Par-
tanen sanoi.  

Sekä Hindsberg että Partanen 
kehuivat harjoituksen hyvää tunnelmaa:  

– Hauskaa tuntuu kaikilla ainakin 
olevan! 

 
Katja Sirviö  
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Vapaaehtoisen maanpuolustuksen neuvottelukunnan puheenjohtaja Seppo Kääriäinen 
jututti kurssilaisia heidän viikonlopustaan. 
 

 

 

Kutsuvieraat tutustuivat harjoituksen kursseihin, ikäätymisen haasteet turvallisuudelle 
kiinnosti kuulijoita.  
 

 
 

Katuturvallisuuskurssilla riitti katseltavaa, kun opeteltavana oli itsepuolustusta. 
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Harjoituksella suuri ikäjakauma 
 
TIKKA-harjoituksen aluksi tehty osallistujakysely paljasti koulutettavista mielenkiintoisia 
yksityiskohtia. Kurssilaisten kokonaisvahvuus on 160, joista vajaa puolet (44 prosenttia) on 
ensikertalaisia. Suosituimmat kurssit ovat maastotaidot sekä etsinä ja maastoensiapu.  

Ikärakenne harjoituksessa on laaja, sillä nuorin osallistuja on 15-vuotias ja iäkkäin 81-
vuotias. Parhaiten edustettuna on 40–59 -vuotiaiden ikäryhmä. Osallistujista 49 prosenttia 
ei kuulu mihinkään Naisten Valmiusliiton jäsenjärjestöön.  

Vapaaehtoisen maanpuolustuksen neuvottelukunta uteli myös, minkälainen am-
mattijakauma harjoituksessa on. Valmiusliiton pääsihteeri Lotta Mertsalmi varmisti, että 
hoitoalan ihmisiä on kurssilaisista yleensä lähes kolmasosa, myös opettajia löytyy joka 
harjoituksesta. Alueellisesti kurssilaisia oli eniten Keski-Suomesta, seuraavina tulivat 
Häme ja Uusimaa.  

 
Katja Sirviö 
 

Virossa naisista koulutetaan reserviläisiä 
 
Lauantaina TIKKA-harjoitukseen tutustui ryhmä virolaisia kollegoja. Naiskodukaitsen 17 
jäsentä kuulivat kahvituksen lomassa hieman Naisten Valmiusliitosta sekä TIKKA 2009 -
harjoituksesta, lisäksi he kiersivät muutamalla kurssilla kuulemassa ja näkemässä 
harjoituksen koulutustarjontaa. 

Viron Naiskodukaitse on Kaitseliitin (Viron vapaaehtoinen maanpuolustusjärjestö) 
alajaosto, joka vastaa maan naisten va-paaehtoisesta maanpuolustuksesta. Jokainen 
Naiskodukaitseen jäseneksi liittynyt nainen käy peruskurssin, joka kestää neljä 
viikonloppua. Viikonloppuina opetellaan maanpuo-lustuksen perusasioita sekä 
perusasioita omasta järjestöstä, kenttämuonitusta, ensiapua sekä taistelutuntemusta.  

– Näin nainen saa sotilallisen perustatason koulutuksen yhdistyksen kautta, eikä tässä 
puhuta puolustusvoimista mitään, naiskodukaitsen varapuheenjohtaja Kersti Podm-
osenski  kertoi. 

Kun peruskoulutus on päästy läpi, valitsee jokainen itselleen erikoisalan. Vaihtoehtoina 
on muun muassa kenttämuonitusta, kenttälääkintää, historian tutkimusta sekä liikekan-
nallepanoa.  

Sotilaan pätevyyden hankittuaan naisesta tulee reserviläinen.  
– Yhdistyksessämme on paljon toimijoita, ja halua toimia asian hyväksi, Podmosenski, 

kehaisi.  
 

Katja Sirviö 

   
 

Viron Naiskodukaitse oli tummissa univormuissaan tutustumassa paloturvallisuuskurssiin, 
jolla havainnollistettiin eri materiaalien palamista.  



   
 
________________________________________________________________________ 
 
 

 
________________________________________________________________________ 
 
 

 
 
 

________________________________________________________________________ 
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Torin Wanha Hautaustoimisto oy 

Täydellistä perinteistä hautauspalvelua 

Vapaudenkatu 2 15110 Lahti 

(03) 734  2950 

 

 

 

Harjoitustamme ovat  

tukeneet erilaisin lahjoituksin: 
 
Autoliitto, Tikkakoski   
Dr. Oetker Suomi Oy   
Georgia-Pacific Nordig Oy 
Jyväskylän kaupunki   
Keskisuomalainen   
Lievestuoreen varikko    
SAMPO pankki    
SanomaMagazines   
Sinituote Oy    
Sotilaskoti Liitto    
Suomen Nestle Oy   
Suomen Sokeri Oy   
VikingLine      
Farmos Oy 
 
 

- TIKKA-harjoitus ja Naisten Valmiusliitto ry  
kiittävät kaikkia lahjoittajia - 
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Päivä on pelastettu, kun saa nauraa 
 
TIKKA 2009 –harjoituksen vanhin 
osallistuja on 81-vuotias Helinä Löfroos . 
Ikääntymisen haasteet turvallisuudelle -
kurssille osallistuva on mukana harjoi-
tuksessa ensimmäistä kertaa, mutta 
tuskin viimeistä:  

– HANKI-harjoitukseen en uskalla 
lähteä, mutta Mikkeliin olen kyllä ajatellut 
mennä, kuusinkertainen seniorien keilai-
lun Euroopan mestari juttelee.  

Liikunnanopettaja koulutukseltaan ole-
va Löfroos myönsi, että tiesi jo kou-
lutuksensa perusteella paljon, mutta 
sanoi kertauksen kannattavan, ja tietokin 
uusiutuu koko ajan.  

– Kurssi on ollut antoisa ja moni-
puolinen, ja ryhmämme on tavattoman 
hauska! Päivä on pelastettu, kun saa 
nauraa, Löfroos hymyilee.  

Tärkeimpänä oppina kurssilta on jää-
nyt mieleen, että myös iäkkäämpien 
ihmisten pitäisi liikkua ja pitää itsensä 
virkeänä.  

– Vanhana kuin tulee vain sellaseksi 
vastarannan kiiskiksi, että kaikkeen pitää 
suostutella kuin pientä lasta, Löfroos 
analysoi.  

Mutta häntäpä ei tarvi, rouva kun 
kertoo kävelevänsä, vesijumppaavansa ja 
keilaavansa vähintään viitenä päivänä 
viikossa.  

– Ja juhannusviikolla lähden Wieniin 
seniorien keilailun EM-kisoihin. Kuusi 

hopeaa olen saanut, mutta kulta ja 
Maamme-laulu on minun haaveeni. Minä 
uskallan sen sanoa ääneen. Suoma-
laisurheilijat sanovat aina, että lähtevät 
tekemään parhaansa, mutta Karita Mattila 
on sanonut, että ihmisen pitää lähteä 
ylittämään itsensä! Löfroos toteaa.  
 

Katja Sirviö  

____________________________________________________________________ 

 

Seuraavaksi Rovajärvellä 
 

Tikka - harjoitus päättyy 
minä marssille säntään 
muu kurssi jo mua odottaa. 
  
Kohta soitto jo alkaa 
minä tahdissa marssin 
kurssin päätös on aina haikeaa. 
  
Minä kertaan kurssin annin kotimatkalla. 
Tavataanhan talven tullen Rovajärvellä? 

Pirjo Kunnari 
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Mies vintille kesäksi?
 
Ovella jaetuista tiskiharjoista huolimatta ei 
iltaohjelmassa sentään tiskaamaan jou-
duttu. Lauantai-illan todellisesta huumori-
pläjäyksestä vastasi esiintyvä taiteilija 
Leena Pyylampi, joka sekä lauloi runoja 
että lauloi omia sävellyksiään. Illan 
kruunasivat yhteislaulut ja -leikit.   

Pyylampi johdatteli kuulijat runoilla ja 
lauluilla naisten maailmaan – toimi nais-
ten elämän tulkkina, kuten illan avannut 
Kaija Koponen totesi. Laulu harrikasta oli 
syntynyt Pyylammen ajellessa kohti 
Jyväskylää ja Harley Davidsonien tullessa 
vastaan. Likkakavereiden kanssa pohti-
essa, voisiko aviosiipan laittaa kesäksi 
vintille oli lopputuloksena Lissu ja Kikka. 
Anelu ei  

 
tuonut miestä vaan ihottuman, ja vii-
konlopun jälkeen kotiahoidettiin – sek-
suaalienergialla.  

Kurssiväkikin sai liikettä niveliinsä, kun 
laululeikissä naapuri oli markkinoilta tul-
lessaan tuonut bassorummun, tiskiharjan, 
kärpäslätkän, hulavanteen sekä säh-
köhammasharjan. Lopuksi vielä muis-
tutettiin positiivisesta asenteesta, tuli 
vastaan sitten vaikka dinosaurus.  

– Kannattais muistaa, että elämä on 
tässä ja nyt, meillä täällä on valtava 
naisenergia, ja sitä on vielä kun kotiin 
menemme, Kaija Koponen muistutti kurs-
silaisia illan päätteeksi.  

 
Katja Sirviö 

 

 
 

Leena Pyylammen leikki sai mukaan niin nuoret kuin vanhatkin. Tästä lähtien jokainen voi 
kokeilla, kuinka sujuu tiskaus ja hulavanteen pyöritys samaan aikaan. 
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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 
 

 

 

Puolijoukkueteltassa ei palella 
 
Ensimmäistä kertaa kurssille osallistuva Maarit Minkkinen  Äänekoskelta osallistuu 
maastotaidot kurssille. Kurssilla on Minkkisen mukaan ollut mukavaa ja hän on oppinut 
paljon uutta. Kurssilla nukutaan puolijoukkueteltassa, ja jokainen vuorollaan saa toimia 
kipinämikkona.  

– Ei ole ainakaan paleltanut, Minkkinen totesi hyvillä mielin.  
Hän uskookin osallistuvansa jatkossakin kursseille.  

 
Karoliina Järvinen 

 
 

 
 

Kylmyys ei ole hyydyttänyt Maarit Minkkisen iloista harjoitusmieltä.  


