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MAATILOJEN VARAUTUMISKOULUTUS TUUSULASSA 11.11.2020 

 

Maanpuolustuskoulutusyhdistys (MPK) on valtakunnallinen koulutusorganisaatio, joka 
kouluttaa kansalaisia selviytymään arjen vaaratilanteissa ja poikkeusoloissa.  
 
MPK:n yhtenä tehtävänä on yhteistyössä varautumisesta vastaavien tahojen kanssa 
järjestää maatilojen varautumiskoulutusta, jonka tavoitteena on perehdyttää osallistujat  
- Varautumisen yleisjärjestelyihin ja elintarvikehuollon osuuteen huoltovarmuudessa  
- Tiloihin kohdistuviin erilaisiin uhkiin ja tilatason varautumiseen sekä  
- Maatalouteen ja tilojen toimintaan läheisesti liittyvien eri toimijoiden alueelliseen ja 

paikalliseen varautumiseen.  
 
Ensisijaiset kohderyhmät ovat maatalousyrittäjät, kuntien viranhaltijat ja muut kiinteästi 
alkutuotantoon liittyvät toimijat. Kurssi on osallistujille maksuton. 
 

MPK, Uudenmaan ELY-keskus ja Huoltovarmuusorganisaatio järjestävät 

Maatilojen varautumiskurssin Tuusulassa Puolustusvoimien kurssikeskuksessa 

(Rantatie 66, Tuusula) keskiviikkona 11.11.2020 klo 8.00–16.00. Kurssille on 

mahdollisuus osallistua myös etäyhteydellä eli kurssin esitykset striimataan.  

 

Ohjelma: 

- Klo 7.30–8.00 Ilmoittautuminen ja aamukahvi 

- Klo 8.00–8.05 Johdanto 

o Piiripäällikkö Petri Parviainen, MPK/Etelä-Suomen maanpuolustuspiiri  

- Klo 8.05–8.45 Riskienhallinta  

o Valmiusasiamies Juha Mantila, Huoltovarmuuskeskus 

- Klo 8.45–9.30 Pelastustoimi ja paloturvallisuus 

o Palotarkastaja Jari Heikkilä, Keski-Uudenmaan pelastuslaitos 

- Klo 09.30–09.45 Tauko 

- Klo 09.45–10.30 Rikosturvallisuus maatiloilla 

o Rikoskomisario Markku Lylykangas, Itä-Uudenmaan poliisilaitos 

- Klo 10.30–11.15 Eläintaudit ja toiminta eläintautitilanteissa  
o Yksikön johtaja Sirpa Kiviruusu, Ruokavirasto 

- Klo 11.15–12.00 Lounas 

- Klo 12.00–14.00 Alkutuotannon kyberturvallisuus 

o Tutkija Jussi Nikander, Aalto-yliopisto 

- Klo 14.00–14.15 Kahvi 

- Klo 14.15–14.45 Luonnon ääri-ilmiöt ja niihin varautuminen 

http://www.huoltovarmuus.fi/toimialat/elintarvikehuolto/
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o Valmiuspäällikkö Ari-Juhani Punkka, Ilmatieteen laitos 

- Klo 14.45–15.15 Säteilyvaaratilanne 

o Johtaja Pia Vesterbacka, Säteilyturvakeskus  

- Klo 15.15–16.00 Loppuyhteenveto ja keskustelu: Tilatason varautuminen 

o Valmiusasiamies Juha Mantila, Huoltovarmuuskeskus 

 
Yksityiskohtainen ohjelma ja ohjeet lähetetään ilmoittautuneille kaksi viikkoa ennen 
tilaisuutta. Koulutukseen osallistumisen ajaksi maatalousyrittäjälle voidaan myöntää 
sijaisapua. Reserviläiset ovat oikeutettuja yhteen rinnasteiseen kertausharjoituspäivään.  
 
Kurssille ilmoittaudutaan MPK:n koulutuskalenterin kautta 28.10.2020 mennessä ja 
linkki ilmoittautumiseen on https://koulutuskalenteri.mpk.fi/Koulutuskalenteri/Tutustu-
tarkemmin/id/102077. Ilmainen majoitus on mahdollista 10.-11.11.2020 väliseksi yöksi 
Puolustusvoimien kurssikeskuksessa.  
 
Olemme huomioineet koronaviruksen aiheuttaman riskin mm. ohjeistuksella, kalustolla 
ja toimintojärjestelyillä. Pyrimme järjestämään kaikissa olosuhteissa turvallista 
koulutusta. Jos olet tulossa kursseillemme, lue seuraava: 
- Jos kuulut THL:n määrittämään riskiryhmään, suosittelemme, että et tule paikalle  
- Älä tule sairaana, tai edes lieväoireisena 
- Jos olet matkustamisen jälkeisessä 14 vuorokauden omaehtoisessa karanteenissa, 

älä tule paikalle 
- Jokainen kurssilainen tuo mukanaan tarpeellisen määrän maskeja omaan 

käyttöönsä. Tarvittaessa MPK pyrkii jakamaan lisämaskeja 
- Mikäli sinulla ilmenee yksikään koronavirusinfektion oireista kurssin alkaessa tai sen 

aikana, sinut ohjataan poistumaan kurssipaikalta 
- Jos sinulla todetaan koronavirustartunta 14 vuorokauden sisällä kurssin 

päättymisestä, ota yhteyttä ESMPP:n valmiuspäällikköön mahdollista 
tartuntaketjujen jäljitystä varten 

- Vähintään yhden (1) metrin turvavälit on huomioitava mahdollisuuksien mukaan 
kaikissa tilanteissa sisällä ja ulkona 

- Kursseilla huolehditaan tehostetusti käsihygienian toteutumisesta 
- Kädet pestään vedellä ja saippualla tai desinfioidaan aina luokkahuoneeseen 

tultaessa sekä sieltä poistuessa.  
- Luokissa istumapaikat on siten, että turvavälit säilyvät. Jokaisella henkilöllä tulee olla 

luokassa sama istumapaikka koko kurssin ajan 
- Jos samassa sisätilassa on toisilleen vieraita henkilöitä, heidän välisensä etäisyydet 

ovat alle 1,5 metriä ja jos altistusaika on yli 15 minuuttia, on ao. henkilöiden 
käytettävä suojamaskeja. 

 

http://www.huoltovarmuus.fi/toimialat/elintarvikehuolto/
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MPK on yleisesti ohjeistanut lisäksi seuraavaa: https://mpk.fi/ajankohtaista/mpk/ohjeita-

osallistujalle 

 
Lisätietoa kurssista antaa piiripäällikkö Petri Parviainen (petri.parviainen@mpk.fi, 
0405493327).  

Tervetuloa päivittämään tietojasi maatilan varautumisessa vakaviin häiriöihin ja 
poikkeusoloihin! 

 

Piiripäällikkö   Petri Parviainen 

   

http://www.huoltovarmuus.fi/toimialat/elintarvikehuolto/
https://mpk.fi/ajankohtaista/mpk/ohjeita-osallistujalle?fbclid=IwAR1jbZW5_nA1Md9y0thedWc5ZPyrvxm_6sQXJNfBgmBG62hQmeLtnrSd1Ho
https://mpk.fi/ajankohtaista/mpk/ohjeita-osallistujalle?fbclid=IwAR1jbZW5_nA1Md9y0thedWc5ZPyrvxm_6sQXJNfBgmBG62hQmeLtnrSd1Ho

