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WISEn toiminta  
  

Tulevaa 

  

"Rauhantekoa julmuuksien varjossa" keskustelutilaisuus SuomiAreenalla 

Porissa 14.7.2016 

 

WISE järjestää SuomiAreenan Eetunaukion lavalla keskustelun aiheesta "Rauhantekoa 

julmuuksien varjossa" torstaina 14.7. klo 10.00-11.15. Mukana keskustelemassa ovat 

kansanedustaja Pekka Haavisto, projektipäällikkö Hussein al-Taee, islamalaisen 

seurakunnan imaami Anas Hajjar sekä WISEn ja Kirkon ulkomaanavun puheenjohtaja Tarja 

Kantola. 

  

Turvallisuuspoliittinen akatemia 15.-16.9.2016 Kulttuurikeskus 

Sofiassa 

 

WISEn seuraava korkean tason turvallisuuspoliittinen akatemia järjestetään 15.-16.9. 

Kulttuurikeskus Sofiassa Helsingin Vuosaaressa. Elokuussa julkaisemme akatemian 

ohjelman ja puhujat ja käynnistämme haun. 



  

Kanavat auki! -nuorisohanke käynnissä 

 

Kanavat Auki! on WISEn nuorten turvallisuuteen keskittyvä hanke, jonka tavoitteena on tuoda 

esille nuorten mielipiteitä ja kysymyksiä turvallisuudesta.  

 

Lisätietoa löytyy hankkeen kotivulta http://kanavatauki.wordpress.com 

Facebook: Kanavat auki 

Twitter: @KanavatAuki 

Instagram: @kanavatauki 

 

Mennyttä 

  

Kriisinhallintaseminaari Kiasmassa 14.6.2016 

 

Wise järjesti yhdessä Kokonaisvaltaisen kriisinhallinnan osaamiskeskuksen (CMC + 

FINCENT) perinteisen vuosittaisen kriisinhallintaseminaarin nykytaiteen museo Kiasmassa 

14.6. Seminaarissa kenraalimajuri (evp) Heikki Holma perehdytti osanottajat Suomen 

rauhanturvaamisen 60-vuotiseen historiaan. Hänen jälkeensä tällä hetkellä EU:n Ukraina-

missiossa (EUAM Ukraine) työskentelevä Helinä Kokkarinen puhui omasta parin kymmenen 

vuoden kokemuksestaan siviilikriisinhallinnan parissa.  

 

Tauon jälkeen pohdittiin 2020-luvun haasteita kriisinhallinnalle ja keinoja 

kokonaisvaltaisuuden lisäämiseksi. Paneelia johti eversti (evp) Kalle Liesinen ja panelisteina 

olivat sisäministeriön siviilikriisinhallinan neuvotteleva virkamies Antti Häikiö, kenraalimajuri 

(evp) Juha Kilpiä. kansanedustaja Krista Mikkonen ja WISEn toiminnanjohtaja Anne Palm. 

 

Seminaarissa oli lähes 120 osanottajaa. CMC kokoaa seminaarista raporttia, jota WISE tulee 

jakamaan myöhemmin.  

  

Kannanotto naisten äänioikeuden 110-vuotispäivänä 

 

WISE julkaisi kannanoton "Kestävä rauhanrakentaminen tarvitsee myös naisten panosta" -

kannanoton 1.6.2016, jolloin tuli täyteen 110 vuotta Suomen naisten äänioikeudesta. 

Kannanotto löytyy täältä. 

http://kanavatauki.wordpress.com/
http://www.widersecurity.fi/uploads/1/3/3/8/13383775/wise_kannanotto_naiset_010616.pdf


  

Keskustelutilaisuus turvallisuudesta ja oikeudenmukaisuudesta, 

Maailma kylässä -festivaalilla 28.5.2016 

 

WISE järjesti keskustelutilaisuuden turvallisuudesta ja oikeudenmukaisuudesta Maailma 

kylässä -festivaalin yhteydessä. Keskustelemassa olivat Suomen 1325-verkoston 

puheenjohtaja, professori Helena Ranta ja ihmisoikeussuurlähettiläs Rauno Merisaari 

ulkoasiainministeriöstä toimittaja Päivi Nikkilän johdolla. Kansallisteatterin Taiga-lavalla 

järjestettyyn tilaisuuteen osallistui noin 50 henkilöä. 

  

ISIS, identiteetti, vierastaistelijat ja rauhanrakennuksen 

mahdollisuudet -seminaari 11.5.2016 

 

WISE järjesti 11.5. Helsingin ev.lut.-seurakunnan Engel-salissa seminaarin "ISIS, identiteetti, 

vierastaistelijat ja rauhanrakennuksen mahdollisuudet". 

 

Keskustelemassa olivat kansanedustaja Pekka Haavisto, tutkija Susanne Dahlgren, Suomen 

Lähetysseuran rauhan ja sovinnon eritysasiantuntija Minna Saarnivaara, uskontodialogipappi 

Heidi Rautionmaa sekä Kurdiliiton puheenjohtaja Welat Nehri. 

 

Tilaisuus keräsi lähes sata osallistujaa. Kirjallinen raportti seminaarista on tulossa ja se 

julkaistaan myöhemmin.  

  

Uutta suuntaa EU:n kokonaisvaltaisille ulkosuhteille? EU:n ulko- ja 

turvallisuuspoliittinen strategia -seminaari 21.4.2016 

 

WISE järjesti yhdessä Kehyksen ja ulkoasiainministeriön kanssa Kansallismuseon 

auditoriossa keskustelutilaisuuden, jonka tarkoituksena oli avata Euroopan unionin 

valmistelussa olevan tulevan globaalistrategian taustaa, tarkoitusta ja kehitysvaiheita suurelle 

yleisölle. Aktiivisessa keskustelussa nousi esille Suomen, EU:n sekä kansalaisjärjestöjen ja 

tutkimuslaitosten tahoilta havaintoja, tarpeita, toiveita ja tavoitteita uudelle strategialle.  

 

Tilaisuuden avasi alivaltiosihteeri Anne Sipiläinen ulkoasiainministeriöstä, joka puhui EU:n 

tulevasta ulko- ja turvallisuuspoliittinen globaalistrategiasta sekä valmisteilla olevasta 

Suomen kansallisesta ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteosta. Tomas Henning EU:n 



 

ulkosuhdehallinnosta puhui EU:n muuttuvasta roolista konfliktinestossa.  

 

Seminaarissa järjestettiin kaksi paneelia, josta ensimmäinen koski EU:ta 

turvallisuusyhteisönä ja toinen paneeli EU:n globaalistrategian suhdetta yksilön 

turvallisuuteen. Ensimmäisessä paneelissa keskustelivat suurlähettiläs Sofie From-

Emmesberger, professori Hanna Ojanen, kansanedustaja Aila Paloniemi (kesk.), 

kansanedustaja Kari Uotila (vas) ja moderaattorina WISEn toiminnanjohtaja Anne 

Palm. Toisessa paneelissa keskustelivat alivaltiosihteeri Elina Kalkku, toiminnanjohtaja Annu 

Lehtinen, Suomen Pakolaisavusta, filosofian tohtori Thomas Wallgren ja moderaattorina 

Kehyksen pääsihteeri Rilli Lappalainen.  

 

Tilaisuuden päätti Suomen Lähetysseuran vaikuttamistyön päällikkö Kristiina 

Rintakoski. Tilaisuuteen osallistui noin 80 henkilöä. 

  

 

Mielenkiintoisia artikkeleita ja julkaisuja 
  

  

Global Peace Index 016 

http://www.visionofhumanity.org/#/page/indexes/global-peace-index 

  

International Crisis Group: Latest Crisis Watch  

http://www.crisisgroup.org/en/publication-

type/crisiswatch/2016/154.aspx?utm_source=sm&utm_medium=fb&utm_campaign=cw1

54 

  

Sveitsin Centre for Security Studies: The Evolution of African Peacekeeping 

http://www.css.ethz.ch/en/services/digital-library/articles/article.html/ee6be33e-30cd-

47d6-9025-fbb133eb025f?platform=hootsuite 

  

Sveitsin Centre for Security Studies: Back to Basics on Hybrid Warfare in Europe: A 

Lesson from the Balkans 

http://www.css.ethz.ch/content/specialinterest/gess/cis/center-for-securities-



 

studies/en/services/digital-library/articles/article.html/e5f0d89f-468c-407a-9372-

e8861c5822ab?platform=hootsuite 

  

ISS: Islamic Radicalism in the Balkans 

http://www.iss.europa.eu/publications/detail/article/the-neglected-problem-of-islamic-

radicalism-in-the-balkans/ 

  

UPI: Kommentti humanitaarisesta huippukokouksesta  

http://www.fiia.fi/fi/publication/595/maailma_tarvitsee_panostusta_ihmisyyteen/?utm_sour

ce=julkaisutiedote&utm_medium=e-mail&utm_campaign=FIIA_Comment_14_2016_FIN 

  

Esittelyssä YK:n Brysselin yhteystoimisto 

http://www.unbrussels.org/images/pdf/UNLOPS_at_a_glance-June_2014.pdf 

  

 

Muuta kiinnostavaa 
 

Jäsenjärjestöesittely: Suomen Rauhanturvaajaliitto ry 

WISEllä on useita kansalaisjärjestöjä jäseninä. Uutiskirjeissämme haluamme esitellä 

niistä jokaisen. Nyt vuorossa Suomen Rauhanturvaajaliitto. 

 

Suomen Rauhanturvaajaliiton toiminta perustuu jäsenistön yhteisiin arvoihin, jotka 

ovat: isänmaallisuus ja perinteet, yhteisöllisyys ja asiantuntevuus, kokonaisturvallisuus ja 

-maanpuolustus sekä kansainvälisyys ja rauhantyö.  

 

Suomalainen rauhanturvaaja on ammattitaitoinen, harkitseva ja vastuuntuntoinen alansa 

osaaja. Suomalaiset ovat tasapuolisia ja –arvoisia, joilla on hyvä maine osapuolten, 

paikallisväestön sekä muiden kriisinhallintatehtäviin osallistuvien maiden keskuudessa. 

Tämä henki heijastuu myös liiton jäsenistössä ja toiminnassa, jossa kaikki ovat 

tasavertaisia sukupuoleen, koulutukseen, sotilasarvoon tai baretin väriin katsomatta. 

Jäsenistöä yhdistää yhteinen kokemus palveluksesta isänmaan ja rauhan puolesta. 

Monet jäsenet toimivat aktiivisesti myös muissa maanpuolustus- ja veteraanijärjestöissä. 

Suomalaisia on osallistunut rauhanturvaamistoimintaan jo vuodesta 1956. 

 



 

Sinibarettiliitto perustettiin vuonna 1968. Nimi muutettiin Rauhanturvaajaliitoksi vuonna 

2005. Liitolla on koko maan kattava paikallisyhdistysorganisaatio. Liiton toiminnan 

peruspilareita ovat • rauhanturvaajien ja heidän läheistensä vertais- ja veteraanituki sekä 

tuki sotiemme veteraaneille • kriisinhallintaveteraanien edunvalvonta • 

rauhanturvaamisen perinteiden vaaliminen ja rauhanturvaamistietoisuuden lisääminen • 

yhteistyö vapaaehtoisen maanpuolustuksen kaikilla osa-alueilla • kansainvälisten 

kriisinhallinta- ja veteraanisuhteiden ylläpito ja kehittäminen. 

 

Liitto julkaisee Rauhanturvaaja -lehteä, joka löytyy 

osoitteesta http://www.rauhanturvaajalehti.fi/. 

 

Lisää tietoa löydät osoitteesta http://www.rauhanturvaajaliitto.fi/liitto/. 

  

 

Muista myös 

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

 

WISE myös Twitterissä @WiderSecurity. 

 

_______________________________________________________________________

__ 

  

  

WISEn toimisto toivottaa kaikille oikein hyvää ja rentouttavaa 

kesää! 

Kuvassa vasemmalla projektisihteeri Linda Jussila, keskellä toiminnanjohtaja Anne Palm 

ja oikealla apulaisjohtaja Kati Lepojärvi. 

 

 

 

https://www.facebook.com/pages/KATU-Kansalaisj%C3%A4rjest%C3%B6jen-konfliktinehk%C3%A4isyverkosto/104461219629098?fref=ts


 

 

 

 

Ystävällisin terveisin, 

Anne Palm 

toiminnanjohtaja 

 

Laajan turvallisuuden verkosto WISE 

Wider Security Network 

 

Siltasaarenkatu 4, 7th floor 

FI-00530 Helsinki 

FINLAND 

anne.palm@widersecurity.fi 

www: widersecurity.fi  I Twitter: @WiderSecurity I  

Facebook: WISE laajan turvallisuuden verkosto 
 

 



 


