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Mikä on turvakurssi: 

 Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen järjestämä kurssi 
 Toteutetaan lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa pääkaupunkiseudulla 
 Huipentuu varuskuntaviikonloppuun Santahaminassa 

 
Tavoitteet: 

 Yhteiskuntaopin soveltava kurssi, joka suoritetaan osallistumalla 
 Tutustutaan viranomaisten toimintaan ja tehtäviin 
 Harjoitellaan arjen kriisitilanteiden taitoja: ensiapu, erä- ja selviytymistaidot, maastossa yöpyminen 

 
Miten toteutetaan: 

 Kurssille valitaan 300 opiskelijaa pääkaupunkiseudun oppilaitoksista. 
 Kurssi koostuu neljästä luentoillasta, joista jokainen kestää kaksi tuntia, sekä 

varuskuntaviikonlopusta Santahaminassa. 
 Varuskuntaviikonlopun aikana yövytään maastossa ja kasarmilla. Varustuksesta ja ruokailusta 

huolehtii Puolustusvoimat ja ohjelmassa on mm. Pasi-ajelua, tutustumista Puolustusvoimien ja 
Rajavartioston toimintaan sekä paljon muuta käytännön tekemistä. 

 Varuskuntaviikonloppu toteutuu pe 24.3. n. klo 10 – su 26.3. n. klo 16.00. 
 Luentojen aiheina on mm. MPK:n, pelastustoimen, poliisin, puolustusvoimien, rajavartioston ja tullin 

toiminta sekä kyberturvallisuus. 
 Kaikille pakollinen aloitusluento pidetään ma 6.3. Pohjois-Haagan yhteiskoululla osoitteessa Pietari 

Hannikaisen tie 6 
 Muiden luentojen ajankohdat löytyvät kurssin kotisivuilta viimeistään 26.2.  

 
Suoritevaatimukset: 

 Osallistuminen luennoille ja varuskuntaviikonloppuun. 
 Kurssin suorittaminen vastaa yhtä soveltavaa koulukohtaista teemaopintojen kurssia 3 tai kahta 

temaattisten opintojen opintopistettä.  
 Kurssista saa todistuksen. 

 
ELI MIELENKIINTOINEN JA KÄYTÄNNÖN LÄHEINEN KURSSI NUORILLE: 

 Normaali kunto riittää. 
 Elämysmatka turvallisuuspolitiikan toimijoiden arkipäivään. 
 Nuorten turvakurssi on osallistujalle maksuton. 

 
Lisätietoja ja ilmoittautuminen: 
Lisätietoja kurssista löydät osoitteesta https://www.nuortenturvakurssi.fi/. (ylhäällä QR-linkki sivulle) 
Ilmoittautuminen tapahtuu samalta sivulta. Ennen paikan vahvistamista tarkista, että luentojen ja 
varuskuntaviikonlopun ajankohta sopii sinulle. Ilmoittautuminen alkaa ma 6.2. ja päättyy sunnuntaina 19.2. 
Kurssille hyväksymisestä ilmoitetaan sähköpostilla sunnuntaina 26.2. aikana ja paikka tulee aina varmistaa 
to 2.3. mennessä ilmoituksessa olevalla tavalla. Vain näin olet kurssilla mukana. Näin ollen tarkkaile 
antamaasi sähköpostiosoitetta tuolloin 26.2. Tarvittaessa ota yhteyttä: Sami Auersalmi, sami@phyk.fi, 
040 7252 097. 
 
Apukouluttajaksi turvakurssille: 
Jos olet aikaisemmin ollut mukana turvakurssilla ja haluat mukaan apukouluttajaksi, ilmoittaudu samassa 
osoitteessa. Tarkista, että sinulle sopii apukouluttajakurssi sunnuntaina 19.3. ja itse kurssiviikonloppu 24.–
26.3. Myös teille ilmoitetaan valinnasta sunnuntaina 26.2. 


