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WISEn toiminta  
  

WISEn kevätkokous 6.4. 

 

WISEn kevätkokous pidetään 6.4.2016 eduskunnassa. Kutsut jäsenille lähdössä. Uudet 

kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä Katiin, kati.lepojarvi@widersecurity.fi. 

 

WISEn työvaliokunta valittu 

WISEn hallitus valitsi kokouksessaan työvaliokunnan jäseniksi puheenjohtaja Tarja 

Kantolan, varapuheenjohtaja Eva Biaudet´n, Anni Lahtisen ja Kari Uotilan. 

WISEn seminaari EU:n globaalistrategiasta 21.4. 

WISE järjestää ulkoministeriön ja Kehyksen kanssa seminaarin EU:n tulevasta 

globaalistrategiasta 21.4.2016. Seminaarin lopullinen ohjelma varmistuu lähiviikkoina. 

Seuraavassa uutiskirjeessä ohjelma ja ilmoittautumisohjeet. 

WISEn tulevia tilaisuuksia; varaa päivä kalenteriisi 

WISE järjestää keskustelutilaisuuksia ja seminaareja seuraavasti: 

- 11.5. Syyrian tilanne, rauhanponnistelut 

- 28.5. keskustelu Maailma kylässä -festivaalilla oikeudenmukaisuudesta ja 

turvallisuudesta 



 

- 14.6. perinteinen kriisinhallintaseminaari CMC:n ja Fincentin kanssa 

- 14.7. Rauhanrakennus julmuuksien varjossa -keskustelu SuomiAreenalla Porissa 

 

Lisää tietoa seuraavissa uutiskirjeissä. 

WISEn uusi julkaisu "OSCE 40 years - cooperating with the civil society" 

WISE järjesti joulukuussa seminaarin Etyjin 40-vuotisen taipaleen kunniaksi. seminaarin 

loppuraportti löytyy täältä.  

WISE muuttaa Hakaniemeen 30.3. 

 

WISEn toimisto muuttaa nykyisistä tiloista Töölöstä Hakaniemeen maaliskuun lopussa. 

Uusi osoitteemme tulee olemaan Siltasaarenkatu 4, 7. kerros, 00530 Helsinki. Samassa 

toimistossa tulee toimimaan myös 10 muuta järjestöä. 

 

Mielenkiintoisia artikkeleita ja julkaisuja 
  

Valtioneuvoston kanslian teettämä tutkimus "Turvassa? Kansalaisturvallisuuden tila 

Suomessa" 

http://tietokayttoon.fi/julkaisu?pubid=10103 

  

Tietoa EU:n yhteisestä ulko- ja turvallisuuspolitiikasta  

http://www.iss.europa.eu/uploads/media/CFSPbasics.pdf 

 

International Crisis Groupin raporttikokoelma väkivallasta ja radikalisoitumisesta 

https://www.scribd.com/collections/16382524/Exploiting-Disorder 

  

International Relations and Security Networkin tutkimus vierastaistelijoista "The 

Search for Meaning in War: Foreign Fighters in a Comparative Perspective" 

http://www.isn.ethz.ch/Digital-Library/Publications/Detail/?lng=en&id=196204 

 

International Relations and Security Networkin tutkimus naisista taistelijoina "Conflict, 

Peace and Patriarchy: Female Combatants in Africa and elsewhere" 

http://www.isn.ethz.ch/Digital-Library/Articles/Detail/?lng=en&id=196214 

 

http://www.widersecurity.fi/julkaisut.html


 

US Institute for Peacen artikkeli "Fragile states require unified response" 

http://www.usip.org/publications/2016/03/04/fragile-states-require-unified-response-

lindborg-says 

  

CAREn tutkimus "Understanding gender in community-based adaption" 

http://reliefweb.int/report/world/understanding-gender-community-based-adaptation 

  

Oxford Research Groupin uusi projekti "Sustainable Security" 

http://sustainablesecurity.org/ 

  

Overseas Development Instituten selvitys pakolaisista, maahanmuuttajista ja 

vastaanottajamaista "Journeys to Europe - The role of policy in migrant decision-

making" 

http://reliefweb.int/report/world/journeys-europe-role-policy-migrant-decision-making-

february-2016 

  

Paikalliset konfliktialueiden järjestöt haluavat mukaan avustustoimintaan, 

"lokalisaatio`" 

http://news.trust.org/item/20160317000443-z8x8h/ 

 

Muuta kiinnostavaa 
 

Jäsenjärjestöesittely: Sadankomitea ry 

WISEllä on useita kansalaisjärjestöjä jäseninä. Uutiskirjeissämme haluamme esitellä 

niistä jokaisen. Nyt vuorossa Sadankomitea.. 

 

Sadankomitea on antimilitaristinen ja puoluepoliittisesti sitoutumaton rauhanjärjestö. 

Sadankomitea tekee työtä, jotta Suomi olisi aktiivinen rauhan edistäjä, sillä rauha on 

edellytys ihmisten hyvinvoinnille. Sadankomitean mielestä yhteisiä resursseja tulee 

käyttää globaalien haasteiden, kuten sosiaalisen eriarvoisuuden, luonnonvarojen 

ehtymisen ja ilmastonmuutoksen ehkäisemiseksi asevarustelun sijaan. Myös Suomen 

turvallisuus riippuu siitä, miten näitä ongelmia onnistutaan ratkaisemaan 

maailmanlaajuisesti ja paikallisesti. Sadankomitea on edistänyt osaltaan rauhaa jo 

vuodesta 1963. 

 



 

Lisää tietoa löytyy osoitteesta http://www.sadankomitea.fi/. 

 

Voit myös lukea uusimman Ydin-lehden http://ydinlehti.fi/sisallys/sisallysluettelo-12016/. 

 

 

Muista myös 

WISEn Facebook-sivuilta löydät mielenkiintoisia artikkeleita ja uutisia joka päivä! 

 

WISE myös Twitterissä @WiderSecurity. 

 

 

Ystävällisin terveisin, 

Anne Palm 

toiminnanjohtaja 
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