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Santahaminassa 

25.-27.8.2017 
 

Naisten harjoitus 

arjen erityistilanteisiin 
Sotilaskotiliiton ja Maanpuolustusnaisten liiton yhteinen SoMa-harjoitus valmentaa naisia 

selviytymään monenlaisista arjen tilanteista niin kotona kuin ryhmissä. Harjoitus kuuluu 

Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen kurssitarjontaan.  

Harjoitus jakaantuu 10 teemakurssiin, joista kukin osanottaja valitsee yhden.  

Kurssiteemat ovat: 

• Etsintä ja maastoensiapu 

• Harjoituksen viestintä 

• Junioriturvallisuus 

• Kurssinjohtajan koulutus 

• Kanttiiniryhmä poikkeusoloissa 

• Varustaudu ja selviä retkellä 

• Muutosjohtaminen 

• Perille ilman navigaattoria 

• Sähköttä kaupungissa 

• Turvallisesti vesillä 

 

Harjoitukseen osallistuminen maksaa 55 €. Hintaan sisältyvät kurssiohjelman lisäksi 

majoitus varuskunnassa, ateriat ja maastopuku. (Myös omaa maastopukua voi 

käyttää.) Kahden kurssin osanottajat yöpyvät teltoissa. Matkat eivät kuulu hintaan. 

Santahaminaan pääsee perille asti omalla autolla tai bussilla Herttoniemen 

metroasemalta. 

Harjoitus on tarkoitettu ensi sijassa Sotilaskotiliiton ja Maanpuolustusnaisten liiton 

jäsenille. Kullekin kurssille otetaan 10-30 osanottajaa. Kaikkiaan harjoitukseen tulee noin 

250 naista.  Harjoitus alkaa perjantaina 25.8. klo 14 ja päättyy sunnuntaina 27.8. klo 14.  

Kurssilaiset eivät poistu Santahaminasta kesken harjoituksen.  

Ilmoittautuminen alkaa 5.6. Maanpuolustuskoulutuksen (MPK) koulutusjärjestelmän 

kautta (www.mpk.fi) ja päättyy 5.7. Kurssinjohtajan koulutuksen osanottajat 

kutsutaan mukaan henkilökohtaisesti. Harjoitukseen hyväksytyille lähetetään 

heinäkuussa vahvistus ja maksulomake ja elokuun alussa opaslehti.

 

Kuva viime vuoden NASTA-harjoituksesta. 

         Jouko Liikanen 

http://www.mpk.fi/
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  Opitaan ja tehdään yhdessä
 

SoMa-harjoituksen yksi tavoite on 

vahvistaa naisjärjestöjen yhteistyötä. 

Osanottajat oppivat toimimaan oman 

ryhmänsä osana ja kantamaan vastuun 

omasta osuudestaan.  

Luentojen lisäksi useimmat kurssit 

sisältävät runsaasti erilaisia käytännön 

harjoitteita teltan pystytyksestä 

alkusammutukseen, maastoensiavusta 

kartanlukuun.  

Kurssit ovat luonteeltaan jatkokursseja, 

joten on eduksi, jos osanottajilla on 

perustiedot ja -taidot kurssiteemasta. 

Valitessasi kurssia, pohdi omaa arkeasi  

 

ja järjestötehtävääsi parhaiten tukevaa 

teemaa. 

Samantapaisia sisältöjä on muidenkin 

Naisten Valmiusliiton jäsenjärjestöjen 

kursseilla eri puolilla maata. 

Lisätietoa voi kysyä SoMa-harjoituksen 

johtajilta tai kurssien johtajilta, joiden 

nimet on mainittu kurssiesittelyjen 

lopussa.  

Koko harjoituksen johtajat ovat Inka 

Tiittanen Sotilaskotiliitosta, 

(inka.tiittanen(at)sotilaskotiliitto.fi) ja Irma 

Heinäaro Maanpuolustusnaisten liitosta, 

irheinaaro(at)gmail.com 

 

 

Merja Autio 

Kuva NASTA-harjoituksen sammutustehtävästä. 
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Kurssien esittely 
 

 

Etsintä ja maastoensiapu 

 
tsintä- ja maastoensiapukurssilta saa tietoa siitä, miten viranomaiset ja vapaaehtoiset 
pelastusryhmät toimivat yhdessä etsintätilanteissa. Maastoetsintää ja tavallisimpia 
ensiaputoimia harjoitellaan käytännössä. Lisäksi tutustutaan suunnistuksen alkeisiin ja 
perehdytään siihen, miten myös auttajan jaksamisesta on huolehdittava. Kurssilaiset 
liikkuvat paljon maastossa ja yöpyvät teltoissa. Kurssinjohtaja Jaana Vartia, 
jaana.vartia(at)gmail.com 
 

Harjoituksen viestintä 
 
iestintäkurssilla kirjoitetaan uutisia ja tehdään kuvareportaaseja harjoituksen nettisivuille 
muista kursseista ja Santahaminan viikonlopun tapahtumista. Luentoja kuullaan mm. 
aineiston hankinnasta, valinnasta ja karsinnasta, lehtijutun rakenteesta ja kielestä, 
kuvasta, taitosta ja otsikoinnista. Ohjausta saadaan kokeneilta toimittajilta ja kuvaajilta.  
Kurssinjohtaja Marja-Riika Saaristo, maikka(at)welho.com 

Junioriturvallisuus 

unioriturvakurssin tarkoitus on lisätä tietoja ja taitoja selviytyä lisääntyvistä uhista, jotka 
horjuttavat kansalaisten perusturvallisuutta. Kurssilla käsitellään mm. perheiden ja etenkin 
nuorten arkiturvallisuutta niin kotona kuin kodin ulkopuolella sekä mahdollisia kriisitilanteita 
esimerkiksi somessa ja liikenteessä. Ohjelmassa on myös alkusammutusharjoitus. 
Kurssinjohtaja Sirpa Rantamäki, sirpa.rantamaki(at)tryg.dk 

 
Kanttiiniryhmä poikkeusoloissa 
 
urssi kuuluu Sotilaskotiliiton poikkeusolojen koulutusjärjestelmään (moduuli 4). Sen tavoite 
on, että osallistuja tuntee omat tehtävänsä ja oman ryhmänsä toiminnan, jotta hän osaa 
toimia jatkossa kanttiiniryhmän harjoituksissa. Kurssin osallistujat oppivat tuntemaan myös 
oman ryhmänsä toiminnan isomman organisaation osana. Kurssinjohtaja Carita 
Silvennoinen, carita.silvennoinen(at)sotilaskotiliitto.fi 
 

Kurssinjohtajakoulutus 
 
ohtajakoulutus antaa valmiudet toimia johtajana Maanpuolustusnaisten liiton ja 
Sotilaskotiliiton kursseilla sekä MPK:n kursseilla ja NASTA-harjoituksissa. Kurssilla 
annetaan perustietoa kurssinjohtajan tehtävistä: suunnittelusta, toteutuksesta ja 
arvioinnista. Aiheita ovat myös mm. ilmapiirin luominen, esiintyminen ja ”kurssin draaman 
kaari”. Osallistujat kutsutaan kurssille. Kurssinjohtaja Pirjo Vane, pirjo(at)vane.fi 
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Merja Autio 
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Varustaudu ja selviydy retkellä  
 
etkikurssilla harjoitellaan oikeanlaista 
varustautumista retkelle ja selviytymistä 
yllättävistä tilanteista maastossa. Sellaisia 
ovat mm. sään muutokset, tapaturmat, 
onnettomuudet ja eksyminen. Retkirepun 
sisällön pitää täyttää monta tarvetta, mutta 
olla silti helposti kannettava.  Käytännön 
harjoitukset tapahtuvat maastossa, ja 
kurssilaiset yöpyvät teltoissa. Kurssinjohtaja 
Tiina Sillgren, tuisku100(at)gmail.com 
 

Muutosjohtaminen 
 
uutosjohtamisen kurssilla voi kehittää organisaation johtamistaitoja niin normaali- kuin 
poikkeusoloissa. Koulutuksen aiheita ovat mm. toimiva vuorovaikutus, esimies dialogisen 
työskentelyn ohjaajana, sovittelu sekä resilienssi eli toimintakyky muutoksessa. Kurssi on 
tarkoitettu sotilaskotisisarten ja maanpuolustusnaisten johtamisosaamisen syventämiseen. 
Kurssinjohtaja Sirpa Luostarinen, sirpa.luostarinen(at)hssky.fi 
 

Perille ilman navigaattoria 
 
utoilijoiden kurssin tavoite on oppia suunnistamaan autolla perille myös poikkeusoloissa ja ilman 
navigaattoria. Opitaan perustiedot kartoista, karttamerkeistä ja koordinaatistoista. Harjoitellaan 
ajoreitin suunnittelua ja arvioidaan ajoaika. Ajoharjoitukset tehdään henkilöautoilla (ei omilla) 
maastossa. Kurssilaiselta edellytetään voimassaolevaa ajokorttia (vähintään B). Kurssinjohtaja 
Merja Autio, merja.autio(at)bastu.ne 
 

Sähköttä kaupungissa  
 
ähkön jakeluverkon tekninen häiriö, kyber- eli verkkohyökkäys, tehopula; sähkökatkos voi 
johtua monesta eri syystä. Kurssilla perehdytään modernin talouden sähköriippuvuuteen ja 
siihen, miten yhteiskunta on varautunut poikkeusoloihin. Paneudumme 
käytännönläheisesti siihen, miten itse voimme parantaa valmiuksiamme selvitä 
kaupungissa ilman sähköä. Kurssinjohtaja Satu Virtanen, satu.virtanen(at)tuko.fi 

Turvallisesti vesillä 
 
urssilla pyritään kehittämään osallistujan valmiutta ja asennetta liikkua turvallisesti vesillä 

sekä kykyä toimia hätätilanteessa. Kurssi sisältää teoriaperusteiden opiskelun lisäksi 

moottoriveneen ajo- ja käsittelyharjoituksen sekä pelastautumisharjoituksen. Kurssilaiset 

saavat pelastautumisvarusteet harjoituksen järjestäjältä.  

Kurssinjohtaja Nina Muhonen, saarinen.nina(at)hotmail.com 
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     Jouko Liikanen 


