Naisten Valmiusliiton

harjoitus

22.–24.4.2016
Reserviupseerikoulu

Hamina

Tule mukaan NASTAharjoitukseen parantamaan
arjen turvallisuustaitojasi!
Harjoitus on avoin kaikille naisille. Siihen voi
osallistua ilman ennakkotaitoja eikä osallistuminen
edellytä minkään järjestön jäsenyyttä.
Harjoituksen tavoitevahvuus on 300 naista.
Toiminta ei ole sotilaallista.
Harjoitus koostuu yhdeksästä kurssista,
joista osallistuja valitsee yhden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Etsintä
Johtamistaidot
Katuturvallisuus
Kyberturvallisuus
Maastotaidot
Muonitus maastossa
Nuoren naisen selviytysmispakki
Puolustusvoimien B-ajolupa
Kouluttajavalmennus

Lisätietoja:

www.naistenvalmiusliitto.fi

Turvallisuustaidot kuuluvat kaikille naisille!

22.–24.4.2016
Reserviupseerikoulu

Hamina

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 nor-

maalia terveyttä ja kuntoa. Koulutus on luonteeltaan kaikille naisille soveltuvaa peruskoulutusta.
Varvara 2016 -harjoitus järjestetään Reserviupseerikoulussa, Haminassa (Kadettikoulunka-

tu 6). Varuskuntaolosuhteissa pidettävän harjoituksen käytännön järjestelyistä vastaa Naisten
Valmiusliiton Kaakkois-Suomen alueneuvottelukunta. Harjoituksen johtaa Mervi Liimatainen.
Harjoitus toteutetaan Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) kursseina.

Harjoitus alkaa perjantaina 22.4.2016 klo 12.00 ja päättyy sunnuntaina 24.4.2016

klo 15.00. Harjoitusalueen ilmoittautumispiste avataan klo 10.

Harjoituksen tavoitteet
• Vahvistaa osallistujien arjen turvalli-			
suustaitoja ja toimintakykyä poikkeus-		
oloissa
• Harjoituttaa naisia toimimaan johto-, 		
organisointi-, huolto- ja kouluttajatehtävissä
Ilmoittautumisohjeet
Ilmoittautumisaika alkaa 2.1.2016 klo 8.00
ja päättyy 20.3.2016 klo 24.00.

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

Voit ilmoittautua vain yhdelle kurssille.
Osallistumismaksu on 66 euroa sisältäen:
• Opetuksen ja opetusmateriaalin
• Muonituksen
• Majoituksen kasarmin tuvissa tai tel-		
toissa (kurssista riippuen).
Kouluttajavalmennus-kurssin osallistumismaksu on 33 euroa.
Yleisiä ohjeita
Ajankohtaiset tiedot harjoituksen valmisteluista löydät osoitteesta
www.naistenvalmiusliitto.fi

Harjoitukseen hyväksytyille lähetetään
noin kuukautta ennen harjoitusta kirje,
jossa kerrotaan tarkemmin jaettavista
varusteista, aikataulusta ja ajo-ohjeesta.
Maksuohjeet lähetetään osallistumismaksun suorittamista varten aikaisintaan 21
päivää ennen harjoitusta sähköpostitse tai
e-kirjeenä. Osallistumisen peruuttaminen
tätä ennen ei aiheuta kustannuksia.
Naisten Valmiusliiton alueneuvottelukunnat järjestävät yhteiskyytejä harjoitukseen
eri puolelta Suomea, kysy lisää alueesi
puheenjohtajalta. Yhteystiedot löydät:
www.naistenvalmiusliitto.fi/alueneuvottelukunnat.php
Lisätietoja
• www.naistenvalmiusliitto.fi
• Harjoituksen johtaja Mervi Liimatainen,
p. 045 625 8515,
mervi.liimatainen@pyhtaa.fi
• Naisten Valmiusliiton pääsihteeri
p. 040 561 1655

VARVARA 2016 -harjoitus koostuu
yhdeksästä kurssista, jotka ovat

Etsivä löytää. Etsintä on poliisin johtama pelastustehtävä. Käytännössä
etsintä on usein
yhteistoimintaa,
jossa viranomaiset ja järjestöjen
hälytysryhmien
vapaaehtoiset
toimivat yhdessä
kadonneen löytämiseksi.

Etsintä
Tavoitteena on antaa tietoa
siitä, miten viranomaiset ja eri
pelastusorganisaatiot toimivat
etsintätilanteissa. Osallistuja
oppii tavallisimmat etsintämenetelmät ja oppii toimimaan
niissä etsijänä. Osallistuja tietää
etsinnän eri vaiheet, valmiuden osa-alueet, vastuuasiat
sekä viestitoiminnan perusteet.
Lisäksi osallistuja osaa varautua etsintöihin. Kurssi sisältää
etsintämenetelmien harjoittelua
maastossa.
Johtamistaidot
Päämääränä on vahvistaa
osallistujan johtamisvalmiuksia
ja ymmärrystä toimia omista
vahvuuksistaan lähtien niin
johtajana kuin johdettavana.
Kurssilla keskitytään henkilöjohtamiseen sekä viestintään ja
vuorovaikutukseen johtamisen
osana. Tarkoituksena on antaa
sekä yllättäviä näkökulmia että
konkreettisia työkaluja arjen
johtamistilanteisiin.

Hyvä johtaja on hyvä viestijä.
Nykyjohtajan ei tarvitse huutaa.
Johtajuus rakentuu itsetuntemuksesta, luottamuksesta toisiin
sekä tehokkaasta työkalupakista.

Katuturvallisuus
Tavoitteena on kehittää
osallistujan valmiutta varautua henkilökohtaista turvallisuutta uhkaaviin tekijöihin ja
antaa osallistujalle varmuutta
toimia itsepuolustustilanteessa. Kurssilla käydään
läpi turvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä, voimankäytön
keinoja ja lainsäädäntöä.
Kurssilla harjoitellaan itsepuolustuksen perusasioita
aina äänenkäytöstä kuristusotteesta irrottautumiseen
hyvin käytännön läheisesti.
Fyysisessä harjoittelussa
opetellaan myös ottamaan
kontaktia toisiin kurssilaisiin.

Kenenkään ei tarvitse sietää minkäänlaista väkivaltaa.

Kyberturvallisuus
Kyber - mitä se on? Jokainen meistä on osallisena
kybermaailmassa monellakin eri tavalla. Mitä uhkia
kohdistuu tavalliseen käyttäjään? Entäpä yhteiskuntamme eri toimijoihin? Miten
näitä uhkia estetään ja miten
nauttia tietokoneen käytöstä
turvallisesti? Tule oppimaan
lisää meitä ympäröivästä
bittimaailmasta!
Poliisi ei koskaan kysy pankkitunnuksia tai muita henkilötietoja puhelimitse.
Kenenkään ei tule ilmoittaa pankkitunnuksia tai muita henkilötietoja
puhelimitse niitä pyytävälle.

Onnettomuustilanteessa jokaisen velvollisuus
on ryhtyä pelastustoimenpiteisiin.
Maasto- ja erätaitoja
evääksi retkireppuun!

Maastotaidot
Maastotaidot kurssille osallistuva
pääsee tutustumaan luonnossa
liikkumiseen ja kehittämään perusretkeilytaitojaan, jotka tukevat
itsenäistä retkeilyä tulevaisuudessa. Kurssilla harjoitellaan majoittumista teltassa, nuotiontekoa, ruuan
valmistusta luonnossa, retkeilijän
ensiaputaitoja, suunnistusta sekä
varusteiden huoltoa. Kurssilla
opitaan myös, mitä kannattaa
rinkkaan pakata maastoon lähdettäessä. Majoittautuminen tapahtuu
puolijoukkueteltassa varuskunnan
läheisyydessä.
Muonitus maastossa
Muonitus maastossa kurssin päätavoitteena on ymmärtää kenttämuonituksen eri menetelmät ja
vaiheet sekä päästä tutustumaan
käytännössä kenttä keittimiin ym.
valmistusvälineisiin. Tarkoituksena
on valmistaa ateria kenttäolosuhteissa isommalle joukolle. Sisältää
myös alkusammutusharjoituksen.

Mahat täyteen maastossa. Kenttämuonitus
on joukkojen kenttäolosuhteissa tapahtuvaa
elintarvikehuoltoa. Sen tarkoituksena on
pitää huollettavat joukot toimintakykyisenä
tarjoamalla niille kyllin riittävän energiamäärän sisältävä muona-annos.

Nuoren naisen selviytymispakki
Tavoitteena on kehittää osallistujan valmiutta
selviytyä onnettomuus- ja tulipalotilanteissa
sekä yöstä maastossa. Kurssilla saa myös
tietoa itsenäistymisen ja elämän kriisien
haasteista selviytymisestä. Kurssilla harjoitellaan mm. itsepuolustusta, alkusammutusta
ja hätäensiavun antamista, sähkö- ja vakuutussopimusten tekemistä, kodin turvallisuutta, sekä yövytään teltassa. Silkkaa toimintaa!
Puolustusvoimien B-ajolupa
Kurssi on tarkoitettu niille, joilla on tarvetta kuljettaa puolustusvoimien ajoneuvoja
(järjestöt). Kurssilla suoritetaan puolustusvoimien B-ajolupa. Kurssi sisältää teoriaa,
ajoharjoittelua, hätäensiapua ja alkusammutuskoulutusta.
Lupa ajaa! Ajokortti ja puolustusvoimien ajokortti
tai ajolupa on pidettävä mukana kuljetettaessa
puolustusvoimien ajoneuvoa.

Kouluttajavalmennus
Kouluttajavalmennuksen tavoitteena on
antaa kurssilaisille tietoa ja taitoja kouluttamiseen. Kurssilla tutustutaan kouluttamisen
perusteisiin ja tehdään käytännön harjoituksia. Osa-alueina ovat mm. koulutuksen
suunnittelu, oppimismenetelmät, innostaminen, vuorovaikutus, esiintymistaidot/
jännittämisen hallinta ja oppitunnin pitäminen sekä näihin liittyvät harjoitteet. Kurssi
on tarkoitettu oman toimialansa/aiheensa
perusasiat osaaville (esim. turvallisuusala,
ensiapu, maastotaidot, johtaminen jne.), joita
kiinnostavat kouluttajatehtävät mahdollisesti
jo tulevissa NASTA-harjoituksissa.
Hyvä kouluttaja on innostunut ja
innostaa koulutettavia oppimiseen.
Hän on myös utelias löytämään keinot
myönteisille oppimiskokemuksille.

Seuraa myös Facebook-sivua:
www.facebook.com/naistenvalmiusliitto

– näillä turvaamme huomisen!

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

