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Informaatiovaikuttaminen ja kyberturvallisuus kiinnostavat naisia
tulevassa valmiusharjoituksessa
Naisille kohdennetussa Leijona 2017 -valmiusharjoituksessa 400 naista harjoittelee arjen
turvallisuustaitoja ja poikkeusolojen toimintakykyä.
Hattulan Panssariprikaatissa 5.–7. toukokuuta järjestettävä harjoitus koostuu 13 naisten turvallisuusja varautumistaitoja vahvistavista kursseista, joiden tarkoituksena on antaa naisille perusvalmiuksia
toimia arjen turvallisuustilanteissa.
Informaatiovaikuttamisen ja kyberturvallisuuden kursseilla huima suosio
Ensimmäistä kertaa järjestettävä informaatiovaikuttamisen kurssi yllätti suosiollaan, sillä kurssi
täyttyi minuuteissa.
- Kurssilla päästään käymään kuvitteellista infosotaa, jonka tarkoitus on avata kurssilaisten silmiä
virallisen viestinnän vaikeudesta, kun verkossa pyörii niin huhuja kuin trolleja, kommentoi
harjoituksen johtaja Pirkko Lokinperä.
Myös aikaisemminkin järjestetty kyberturvallisuuskurssi kiinnosti jälleen osallistujia. Kurssilaiset
pääsevät kehittämään kykyään tunnistaa omaan tietoverkkoon kohdistuvia uhkia sekä
harjoittelemaan toimintatapoja uhkien vähentämiseksi.
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Tietoturva- ja informaatiouhkiin varautumisen ohella kolmipäiväisessä harjoituksessa päästään
oppimaan myös tutumpien turvallisuusaiheiden äärellä. Harjoitukseen sisältyy kursseja aina
maastossa selviytymisestä johtamistaitoihin.
- Yhteiskunnan turvallisuuteen voidaan vaikuttaa monin eri tavoin. On ollut ilo havaita, että
perinteisten kurssien rinnalla myös uudet koulutusteemamme ovat saaneet suuren suosion, toteaa
Naisten Valmiusliiton puheenjohtaja Anne Holmlund.
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informaatiovaikuttamisen lisäksi Koira maamme turvana, Auto & nainen, Jokanaisen
selviytymispakki, Selviytyminen maastossa, Makean toiminnan joukot kodissa ja maastossa, Etsintä
ja maastoensiapu, Hattulan kunnan arkiturvallisuuskurssi, Vääpelikurssi, Kouluttajakoulutus,
Johtajakoulutus sekä harjoituksen organisaatiolle suunnattu kurssi.
Harjoitus on avoin kaikille suomalaisille naisille. Osallistujien ikähaarukka on laaja, 15-vuotiaista yli
80-vuotiaisiin. Se suunnitellaan ja läpiviedään vapaaehtoisten naisten toimesta. Valmiusharjoitus
toteutetaan Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) kursseina.
Maastopuvut ja yhdessä tekemisen riemu ovat vuodesta 1998 järjestettyjen NASTA-harjoitusten
tavaramerkkejä. Maastopukuihin pukeutuminen on monelle naiselle elämän ensimmäinen kerta ja
sitä odotetaan innolla. Asu toimii suojavarusteena. Harjoitusten toiminta ei ole sotilaallista. Leijona
2017 on järjestyksessään 39. NASTA-harjoitus.
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*****
Naisten Valmiusliitto ry on valtakunnallinen yhteistyöjärjestö, joka on perustettu vuonna 1997. Liitto
yhdistää 10 naisten vapaaehtoista maanpuolustus- ja turvallisuustyötä tekevää jäsenjärjestöä, joissa
toimii noin 144 000 naista. Liiton tarkoituksena on kehittää naisten turvallisuuteen ja varautumiseen
liittyviä valmiuksia koulutuksen kautta sekä lisätä naisten mahdollisuuksia toimia poikkeusoloissa
yhteiskunnan hyväksi. Naisten Valmiusliiton päätapahtuma ovat NASTA-harjoitukset, joita
järjestetään kahdesti vuodessa.
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