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WISE on syksystä 2017 alkaen järjestänyt kokonaisvaltaisen kriisinhallinnan 

mentorointiohjelmaa, jossa tavoitteena on antaa nuorille ihmisille työkaluja 

maailman hahmottamiseen kokonaisvaltaisen ajattelun kautta.

WISEn koko toiminnassa kokonaisvaltaisuus on tärkeää. Kompleksisoitunees-

sa maailmassa, jossa konfliktit ja kriisit ovat entistä monimutkaisempia ja -syi-

sempiä, on oleellista tajuta, että ongelmien ratkaisuun tarvitaan useampia näkö-

kulmia, toimijoita ja näiden keskinäistä yhteistyötä. 

Olemme aina pyrkineet järjestämään tilaisuuksia, joissa eri ikäiset, taustaiset 

ja kokemuksiltaan erilaiset ihmiset voivat aidosti ja tasavertaisesti keskustella 

ja vaihtaa näkemyksiä. Erään tällaisen tilaisuuden jälkeen syksyllä 2016 joukko 

nuoria lähestyi meitä ja kysyi voisimmeko aloittaa mentorointiohjelman, jossa 

kriisinhallinnan ja rauhanrakentamisen asiantuntijat jakaisivat kokemuksiaan 

nuoremmille, alaa aloitteleville. Ajatus tuntui heti hyvältä ja aloimme suunnitella 

sitä. Ensimmäinen haku ohjelmaan oli keväällä 2017 ja hakemuksia tuli todella 

paljon. Kiinnostus aiheeseen oli siis suurta.

Kokeneiden, halukkaiden mentoreiden löytäminen oli yllättävän helppoa ja 

kaikki mukaan pyydetyt innostuivat heti asiasta. Monet mentorit kertoivat, että 

he olivat jo aiemmin miettineet omien kokemustensa jakamista nuoremmille, 

mutta alusta tähän puuttui. WISE tarjosi nyt alustan, jossa asiantuntijat ja nuoret 

vastavalmistuneet pystyivät tasavertaisesti keskustelemaan ja pohtimaan kriisin-

hallintaa ja rauhanrakentamista toisaalta ammattina ja toisaalta yhteiskunnallise-

na pyrkimyksenä luoda parempi maailma.

Haluan tässä yhteydessä kiittää jokaista upeaa mentoria, jotka olette antaneet 

pyyteettömästi aikaanne ja ajatuksianne innokkaiden nuorten käyttöön! Läm-

min kiitos myös kaikille sadalle nuorelle, jotka ohjelman ensimmäisen viiden 

vuoden aikana innokkaasti lähditte mukaan oppimaan uutta, kyseenalaistamaan 

vanhaa ja haastamaan myös meitä vanhempia ja kokeneempia! 

Kiitokset myös rauhan ja turvallisuuden asiantuntijallemme Satu Turpeiselle 

mentorointiohjelmasta vastaamisesta ja sen jatkojalostamisesta, korkeakoulu-

harjoittelijallemme Juho Pitkäselle tämän julkaisun ideoinnista ja kokoamisesta 

sekä Susa Laineelle jälleen kerran hienosta taitosta! 

Ohjelmassamme käynnistyi tänä syksynä jo kuudes kausi eikä loppua näy. 

Kokonaisvaltaisen kriisinhallinnan mentorointiohjelmamme on todistanut, että 

maassamme on tarvetta paikalle, jossa käydään rehellistä, aitoa keskustelua ko-

keneempien ja vähemmän kokeneiden asiantuntijoiden välillä konfliktien estos-

ta, kriisien hallinnasta ja pysyvän rauhan rakentamisesta. 

Yhdessä olemme enemmän!

Anne Palm

Toiminnanjohtaja

Laajan turvallisuuden verkosto WISE ry

Mentoroinnin avulla 
rauhan uralle
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Tiivistelmä

Laajan turvallisuuden verkosto WISE ry on järjestänyt 

vuodesta 2017 alkaen kokonaisvaltaisen kriisinhallinnan 

Rauhan uralle -mentorointiohjelmaa. Tässä julkaisussa 

esitellään ohjelman viittä ensimmäistä vuotta ja siihen 

osallistuneita aktoreita (mentoroitavia) ja mentoreita. 

Julkaisu tuo esille mentorointiohjelmaan osallistunei-

den kokemuksia ja ajatuksia, avaa mukana olleiden 

urapolkuja ja esittelee ohjelman tavoitteita, saavutuksia 

ja vaikutusta rauhan ja turvallisuuden kentällä. 

Mentorointiohjelmallaan WISE pyrkii lisäämään oh-

jelmaan osallistuvien asiantuntemusta rauhan ja tur-

vallisuuden kysymyksissä, vaikuttamis- ja työllistymis-

mahdollisuuksia ja verkostoitumista. Tavoitteena on 

myös edistää vuoropuhelua osallistujien ja asiantunti-

joiden kesken, jakaa kokemustietoa eteenpäin ja kehit-

tää alaa. Viimeisen viiden vuoden aikana ohjelman on 

käynyt läpi sata nuorta ja siihen on osallistunut lähes 50 

asiantuntijaa mentoreina ja puhujavieraina. 

Tätä julkaisua varten toteutetun kyselyn ja haastat-

telujen perusteella monissa tavoitteissa on onnistuttu. 

Kyselyyn vastasi 16 alumnia ja seitsemän mentoria. 

Kyselyssä pyrittiin selvittämään vastaajien kokemuksia 

ohjelmaan osallistumisesta, sille annettuja merkityksiä 

ja erityisesti ohjelman vaikutuksia aktorien työelämän 

polkuihin. Lisäksi julkaisua varten haastateltiin henkilö-

kohtaisesti 18 aktoria ja seitsemää mentoria. Haastatte-

luun osallistuneet pääsivät kertomaan välittömämmin 

ohjelmaan liittyvistä kokemuksistaan. Haastatteluista 

on koostettu esittelytekstit, jotka on sijoitettu julkai-

sussa käsittelylukujen joukkoon osioihin ”Kokemuksia 

rauhan uralta ja poluilta”.

Kyselyvastausten ja haastattelujen perusteella WI-

SEn mentorointiohjelma on ollut monelle aktorille 

ja mentorille palkitseva ja merkityksellinen kokemus. 

Ohjelma on monipuolistanut osallistujien käsityk-

siä kriisinhallinnan kokonaisvaltaisuudesta ja lisännyt 

kiinnostusta alaan. Se on onnistunut tuomaan yhteen 

eritaustaisia rauhan ja turvallisuuden kysymyksistä 

kiinnostuneita ja luonut siltoja eri uravaiheissa olevien 

osallistujien välille. Ohjelman kautta on saatu monen-

laisia eväitä myös työelämään: on opittu tunnistamaan 

omaa osaamista ja saatu hyödyllisiä verkostoja, käytän-

nön työnhakutaitoja ja parempaa ymmärrystä alasta ja 

sen työelämävaatimuksista. Osa aktoreista on toden-

nut ohjelman auttaneen heitä työllistymään alalle, osa 

puolestaan kokee ohjelmalla olevan merkitystä vielä 

tulevaisuudessa.

Samalla ohjelma on tarjonnut vertaistukea alasta 

kiinnostuneille ja ohjelmassa tärkeää onkin ollut vuo-

rovaikutteisuus eri asiantuntijoiden, mentorien, alum-

nien ja aktorien välillä. Mentorit ovat kokeneet nuorten 

tukemisen palkitsevaksi ja kokeneet oppineensa ohjel-

man aikana paljon itsekin. Ohjelma on lisännyt verkos-

tojen kautta myös mahdollisuuksia vaikuttaa rauhan ja 

turvallisuuden kysymyksissä. Se on toiminut keskuste-

lun ja ideoinnin paikkana, jossa vasta-alkajatkin ovat 

tulleet kuulluiksi.

Monelle ohjelma on ollut ainutlaatuinen mahdolli-

suus päästä kosketuksiin alaan, josta on sen laajuuden 

vuoksi vaikea saada kootusti tietoa. Ohjelma tarjoaa 

mahdollisuuden myös jatkaa pohdintoja ja verkostoi-

tumista WISEn alumnitoiminnassa. Tärkeää on ollut ha-

vaita, ettei rauhan uralle ole vain yhtä polkua, vaan työ-

tä voi tehdä monissa paikoissa monista lähtökohdista. 

Ohjelma on onnistunut tukemaan alan moniäänisyyttä 

monipuolisen osallistujajoukon kautta.

Tässä kaikessa merkittävää ovat olleet yhteistyö ja 

yhteisöllisyys, avoin ja monipuolinen keskustelu, tois-

ten tukeminen sekä motivaatio kehittää alaa ja kehittyä 

yhdessä. 
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Abstract

Since 2017, the Wider Security Network WISE has been 

organizing a mentoring program “Rauhan uralle”, fo-

cusing on the idea of comprehensive crisis manage-

ment. This publication presents the first five years of 

the program and some of the mentees and mentors 

who participated in it. It highlights the experiences 

and perspectives of the participants, writes about the 

career paths of those involved and presents the pro-

gram's objectives, achievements, and impacts on the 

field of peace and security. 

Through this mentoring program, WISE aims to 

increase participants' expertise in the topics of peace 

and security, their employment and networking op-

portunities and possibilities to influence in the field. 

It also aims to promote dialogue within the sector, to 

share lessons learned and to develop the sector. Over 

the past five years, there has been 100 people as men-

tees and the program has involved nearly 50 experts as 

mentors and speakers. 

The survey and interviews carried out for this pub-

lication show that many of the objectives have been 

achieved. Sixteen alumni and seven mentors respon-

ded to the survey. The questionnaire sought to unders-

tand the respondents' experiences in the program, the 

meanings attached to it and the impact of the program 

to their career paths. In addition, 18 alumni and seven 

mentors were interviewed in person for the publicati-

on. These interviews allowed participants to share their 

experiences more directly.

The survey responses and interviews suggest that 

the program has been a rewarding and meaningful 

experience for many mentees and mentors. The pro-

gram has broadened the participants' understanding of 

the comprehensive nature of crisis management and 

increased their interest for the field. The program has 

been successful in bringing together a wide range of 

people with different backgrounds interested in peace 

and security issues and in building bridges between 

participants at different career stages. It has also provi-

ded a wide range of job-related skills, including a better 

understanding of the field and its requirements, practi-

cal job search skills, how to identify competences and 

useful networking opportunities. Some mentees said 

that the program has helped them to find employment 

in the sector, while others feel that the program will be 

relevant in the future.

At the same time, the program has provided peer 

support for those interested in the field and the in-

teraction between the experts, mentors, alumni, and 

mentees has been important. Mentors have found it 

rewarding to support young people and have learned 

a lot themselves during the program. Through networ-

king, the program has also increased opportunities 

to influence peace and security issues. It has served 

as a space for discussion and brainstorming, where 

newcomers have been heard.

For many, the program has been a unique opportu-

nity to learn about a sector which, because of its scale, 

is often difficult to get to know in a consolidated way. 

The program also provides an opportunity for further 

reflection and networking through alumni activities. It 

has been important to discover that there is no single 

path to a career in peace and security, but that work 

can be done in many places from many perspectives. 

The program has been successful in supporting the di-

versity of voices in the field through a diverse range of 

participants.

What has been important in all this has been the 

sense of cooperation and community, open and diver-

se debate, support for others, and the motivation to 

develop the sector and evolve – together. 
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Johdanto1 

”Tämän päivän kriisit ja konfliktit ovat yhä 

monimutkaisempia ja monimuotoisempia. 

Kompleksisuutta kasvattavat -- globaalit haas-

teet, kuten ilmastonmuutos, luonnonkatastrofit, 

luonnonvarojen vähentyminen, muuttoliike, 

kaupungistuminen, demokratian heikentymi-

nen, järjestäytynyt rikollisuus, radikalisoitumi-

nen, kyberturvallisuus, alueelliset konfliktit ja 

terrorismi. Konfliktiolosuhteet ovat epäsäännöl-

lisiä, muuttuvia ja ennustamattomia. Ratkaisut 

vaativat eri toimijoita ja toimintoja, ja kokonais-

valtainen lähestyminen konflikteihin ja kriisei-

hin tukee tätä ajatteluja.” 

– WISEn strategia 2021–2025

Rauhan uralle – viisi vuotta WISEn kokonaisvaltaisen kriisinhallinnan mentorointiohjelmaa
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Turvallisuusympäristö Euroopassa ja maailmalla on 

muutoksessa. Venäjän helmikuussa 2022 aloittama 

hyökkäyssota Ukrainassa loi uuden arvaamattoman 

konfliktin, jonka vaikutukset heijastuvat koko maa-

ilmaan ja uhkaavat sääntöpohjaista kansainvälistä 

järjestelmää. Valtioneuvosto totesi turvallisuusym-

päristön ajankohtaisselonteossaan huhtikuussa 2022 

sodan vaarantavan ”koko Euroopan turvallisuuden ja 

vakauden”1. Samalla koronapandemian jättämä epä-

varmuus ja jälkiseuraukset ovat läsnä yhteiskunnas-

sa.

Maailman verkostoituessa ja monimutkaistuessa 

kriisit ovat vaikeammin ennustettavia ja rajattavia, 

monisyisempiä ja seurauksiltaan laajempia. Niistä 

eniten kärsivät haavoittuvimmassa asemassa olevat 

ihmiset, joilla ei usein ole mahdollisuuksia vaikut-

taa tilanteeseensa. Tulee muistaa, että kriisit koetaan 

ylempien rakenteiden lisäksi ja ennen kaikkea inhi-

millisinä kokemuksina. Monimutkaisten ongelmien 

ratkaisemiseksi tarvitaan yhteistyötä, kokonaisval-

taista ja inhimillistä lähestymistapaa, monipuolista 

osaamista ja monenlaisia toimijoita.

Laajan turvallisuuden verkosto WISE pyrkii edis-

tämään inhimillistä turvallisuutta yhteiskunnassa ja 

kokonaisvaltaista lähestymistapaa ulkoisiin konflik-

teihin ja kriiseihin. Rauhan uralle -mentorointiohjel-

man tavoitteena on syventää ohjelmaan osallistuvien 

asiantuntemusta rauhan ja turvallisuuden kysymyk-

sissä ja lisätä heidän vaikuttamis- ja työllistymismah-

dollisuuksiaan sekä verkostoitumista. Tavoitteena on 

myös edistää vuoropuhelua, jakaa kokemustietoa 

eteenpäin ja kehittää alaa. Viimeisen viiden vuoden 

aikana ohjelman on käynyt läpi sata nuorta ja siihen 

on osallistunut lähes 50 asiantuntijaa mentoreina ja 

puhujavieraina. 

Tässä julkaisussa esitellään ohjelman viittä en-

simmäistä vuotta ja siihen osallistuneita aktorei-

ta (mentoroitavia) ja mentoreita. Julkaisu esittelee 

mentorointiohjelmaan osallistuneiden kokemuksia 

ja ajatuksia, avaa mukana olleiden urapolkuja ja esit-

telee ohjelman tavoitteita, saavutuksia ja vaikutusta 

rauhan ja turvallisuuden kentällä. Julkaisua varten 

toteutettiin kysely, joka lähetettiin ohjelmaan osal-

listuneille aktoreille ja mentoreille. Kyselyyn vastasi 

16 alumnia ja seitsemän mentoria. Siinä pyrittiin sel-

vittämään vastaajien kokemuksia ohjelmaan osal-

listumisesta, sille annettuja merkityksiä ja erityisesti 

ohjelman vaikutuksia aktorien urapolkuihin. Lisäksi 

haastateltiin suoraan 18 aktoria ja seitsemää mento-

ria. Haastatteluun osallistuneet pääsivät kertomaan 

välittömämmin ohjelmaan liittyvistä kokemuksis-

taan.

Julkaisun johdantoluvussa esitellään WISEn toi-

mintaa ja sen keskeisiä lähtökohtia: kokonaisvaltaista 

kriisinhallintaa ja inhimillistä turvallisuutta. Luvuissa 

2–4 esitellään mentorointiohjelman keskeiset pilarit 

eli kokonaisvaltainen kriisinhallinta, vuorovaikuttei-

nen mentorointi sekä verkostoituminen ja vertais-

tuki. Luku 5 korostaa kriisinhallinnan moninaisuutta 

ja urapolkujen yksilöllisyyttä sekä alleviivaa, ettei ole 

vain yhtä reittiä rauhan ja turvallisuuden työtehtä-

viin. Päälukujen seassa esitellään kokonaisvaltaisen 

kriisinhallinnan osa-alueita ja osioissa ”Kokemuksia 

rauhan uralta ja poluilta” ohjelmaan osallistuneiden 

alumnien ja mentorien urapolkuja ja kokemuksia. 

Kertomuksissa korostuvat osaamisen monipuolinen 

hyödyntäminen erilaisissa tehtävissä. Kiitos kulu-

neista vuosista ja tästä julkaisusta kuuluu heille sekä 

kaikille alumneille, mentoreille ja muuten ohjelmas-

sa mukana olleille. Parhaat tulokset syntyvät yhdessä 

tekemällä!

WISEn toiminnan perusta: 
Kokonaisvaltainen kriisinhallinta ja laaja 
turvallisuus

Kriisit ja konfliktit monimutkaistuvat nykymaailmas-

sa nopeasti ja vaikuttavat suoraan ja välillisesti yhä 

suurempaan joukkoon ihmisiä. Keskinäisriippuvuus 

yhdistää yhä useampia toimijoita, ja monimuotois-

tuviin haasteisiin vastaaminen vaatii yhteisiä pon-

nisteluja ja monenkeskisiä lähestymistapoja. Te-

hokkaita, vaikuttavia ja paremmin kaikki huomioivia 

ratkaisuja voidaan edistää kokonaisvaltaisella turval-

lisuusajattelulla.2

”Mentorointiohjelmassa pyritään antamaan 

ymmärrystä siihen, miksi laaja-alaista näke-

mystä tarvitaan rauhan ja turvallisuuden kysy-

myksissä. -- Ajattelen, ettei kaikkien [ohjelmaan 

osallistuvien] tarvitse päätyä rauhan ja turvalli-

suuden kysymysten pariin, että ohjelmalla on 

silti vaikutusta. Sillä ajattelutavalla, että ihmiset 

katsoisivat näitä kysymyksiä laaja-alaisesti. 

Näkisi sen yhteistyön potentiaalin.” – Satu Tur-

peinen, rauhan ja turvallisuuden asiantuntija, 

WISE

Suomi omaksui kokonaisvaltaisen kriisinhallin-
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tastrategian vuonna 2009. Todettiin, että sosiaalises-

ti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävällä kehityksellä 

on keskeinen merkitys inhimilliselle turvallisuudelle 

ja rauhalle ja kestävät ratkaisut vaativat oikeusvaltion, 

demokratian ja ihmisoikeuksien kehittämistä. Erkki 

Tuomioja kirjoitti vuonna 2012, että hyvien tulosten 

saavuttaminen vaatii sotilaallisen ja siviilikriisinhal-

linnan, muiden siviilitoimien ja poliittisen toiminnan 

”niveltymistä tarkoituksenmukaiseksi kokonaisuu-

deksi”.3 Kokonaisvaltaisen kriisinhallinnan konsepti 

nostettiin keskeisenä esiin myös parlamentaarisen 

komitean suosituksissa kriisinhallinnan kehittämi-

seksi vuonna 2021: ”-- toimijoiden vahvuuksien yh-

teensovittamisen avulla varmistetaan toimien täy-

dentävyys ja vaikeissa olosuhteissa välttämätön 

kokonaisvaltainen lähestymistapa. Hyvin koordinoi-

tu toimintatapa parantaa olennaisesti avun tuloksel-

lisuutta --”.4

WISEn kokonaisvaltaisessa kriisinhallinta-ajat-

telussa saman sateenvarjon alle yhdistyvät 

siviilikriisinhallinta, sotilaallinen kriisinhallinta, 

rauhanvälitys, humanitaarinen apu ja kehitys-

yhteistyö.5 Kokonaisvaltaisuudella tarkoitetaan 

näiden pilarien ja käytössä olevien keinojen 

tarkoituksenmukaista ja suunnitelmallista 

käyttöä. Näkemystä korostetaan Rauhan uralle 

-mentorointiohjelmassa, johon otetaan mukaan 

osallistujia erilaisilla taustoilla ja asiantuntijoita 

eri osa-alueilta ja jossa jokainen osallistuja tuo 

kokonaisuuteen osansa.

Osapuolten tunnistamisen ja koordinoinnin lisäksi 

tulisi keskittyä yksilölähtöiseen turvallisuusmäärit-

telyyn, inhimilliseen turvallisuuteen.6 YK:n mukaan 

kyseessä on työkalu, joka ”auttaa tunnistamaan ja 

käsittelemään laajalle levinneitä ja monialaisia haas-

teita, jotka uhkaavat jäsenmaiden kansalaisten sel-

viytymistä, toimeentuloa ja ihmisarvoa.”7 EU:n tasolla 

käsitettä on kehittänyt muun muassa professori Mary 

Kaldorin johtama tutkimusryhmä, jonka raportti Hu-

man Security Doctrine for Europe tai ”Barcelonan ra-

portti” julkaistiin vuonna 2004. Siinä ryhmä korosti, 

että inhimillistä turvallisuutta määrittelevät myös va-

paus pelosta ja puutteesta.8 Se on yksilöiden ja yhtei-

söjen turvallisuutta, joka koostuu turvallisuuden tun-

teesta, inhimillisestä kehityksestä ja ihmisoikeuksista. 

Yksilön turvallisuuteen voidaan vaikuttaa luomalla 

mahdollisuuksia osallistua yhteiskunnassa ja kasvat-

tamalla ihmisen kykyä vastata konflikteihin. Turval-

lisuus tarkoittaa tilannetta, jossa ihmisillä on turval-

linen olo ja heidän oikeuksiaan suojellaan. Heillä on 

oikeudenmukaiset mahdollisuudet toimeentuloon ja 

pääsy luonnonresursseihin, mahdollisuudet etsiä ja 

saada oikeutta sekä ratkaista ja sovitella ongelmia.9 

Inhimillinen turvallisuusajattelu huomioikin turval-

lisuuden laajasti eri näkökulmista, mitä myös turval-

lisuusympäristön muutosnopeus ja ongelmien laa-

juus vaativat. Uhkat ovat usein sellaisia, ettei niihin 

voi vastata vain perinteisen, kovan turvallisuuden 

keinoin. Yhteisöjen turvallisuuteen liittyviä tekijöitä 

ovat esimerkiksi hyvä hallinto, sosiaaliset ja talousky-

symykset, ilmasto- ja ympäristökysymykset ja kestä-

vä kehitys.

”Sehän on paras mahdollinen kombinaatio, kun 

ymmärretään erilaisia yhteiskunnan toimin-

ta-alueita, ja laitetaan ne tekemään samaan 

tähtäävää työtä. -- Et pärjää ilman muita toi-

mijoita ja siksi meidän pitäisi kansainvälisissä 

tehtävissä aina huomioida, että muitakin alueita 

pitää tukea, kuin vain omaa aluetta. Meillä 

kotonakin stabiilin yhteiskunnan hyvinvointi 

perustuu yhteistoimintaan.” – Satu Seppänen, 

mentori

Laajan turvallisuuden verkosto WISE ry

”WISEn visio on kaikille turvallinen, yhdenver-

tainen ja oikeudenmukainen yhteiskunta ja 

maailma.” – WISEn strategia 2021–2025

Laajan turvallisuuden verkosto WISE perustettiin 

vuonna 2015. WISEn toiminnassa korostuvat inhi-

millinen turvallisuus ja kokonaisvaltainen lähesty-

mistapa konflikteihin ja kriiseihin. Verkosto yhdistää 

kansalaisjärjestöjä ja eduskuntapuolueita ja toimii 

yhteiskunnassa asiantuntijana, tiedonjakajana ja vai-

kuttajana yhteistyössä valtionhallinnon ja kansalais-

järjestöjen kanssa sekä osana kansainvälistä yhteisöä.

WISE nostaa keskusteluun ja päätöksentekoon in-

himillisen turvallisuuden ja kokonaisvaltaisen krii-

sinhallinnan teemoja ja korostaa kansalaisjärjestöjen 

roolia turvallisuuden edistämisessä. Tavoitteena on 

kehittää turvallisuuspoliittista keskustelua yhteiskun-
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nassa, lisätä kansalaisjärjestöjen ja poliittisten päättä-

jien yhteistoimintaa ja edistää vuoropuhelua hallin-

non, virkamiesten ja kansalaisyhteiskunnan välillä. 

Toiminnan painopistealueet ovat koulutus, vaikut-

tamistyö, tiedotus sekä kansallinen ja kansainvälinen 

yhteistyö. WISE korostaa naisten roolin vahvistamista 

kaikissa rauhan ja turvallisuuden kysymyksissä. WISE 

rohkaisee nuoria osallistumaan turvallisuuspoliitti-

seen keskusteluun ja turvallisuuden kehittämiseen, 

missä keskeistä on nuorten osallisuuden vahvistami-

nen. Yksi osa tätä on WISEn Rauhan uralle -mento-

rointiohjelma.

Rauhan uralle -mentorointiohjelma

”Ohjelma ei ole vain jotain, jota tuotamme 

ylhäältä alas. Se ei olisi mitään ilman aktoreita, 

mentoreita, alumneja ja vapaaehtoisia asian-

tuntijoita. Se [ohjelma] on kudelma ihmisiä ja 

asioita, joita WISE tuo yhteen ja pyrkii tuke-

maan.” – Satu Turpeinen, WISE

Vuonna 2016 WISE ryhtyi suunnittelemaan rau-

hanvälityksen ja siviilikriisinhallinnan mentoroin-

tiohjelmaa. Suunnitelmissa kaksilinjainen ohjelma 

suunnattaisiin alkaville turvallisuuspolitiikan osaajille 

ja mentoreiksi pyydettäisiin kansainvälisillä kentillä 

tunnustettuja suomalaisia osaajia. Tavoitteiksi ni-

mettiin nuorten opastaminen rauhanvälityksen ja 

siviilikriisinhallinnan aloilla, urasuunnittelussa avus-

taminen ja keskusteluyhteyden luominen nykyisten 

ja tulevien asiantuntijoiden välille. Samalla ohjelma 

edistäisi nuorten osallistumista keskusteluun rauhan 

ja turvallisuuden kysymyksistä YK:n turvallisuusneu-

voston päätöslauselman 225010 mukaisesti.

Ohjelma pilotoitiin vuonna 2017 ja kiinnostuneita 

hakijoita oli miltei sata. Vuoteen 2022 tullessa oh-

jelmasta on muodostunut tunnustettu kokonaisval-

taisen kriisinhallinnan mentorointiohjelma, johon 

vuosittain hakee noin 60–100 henkilöä. Jokaiselle 

vuosikurssille valitaan 20 aktoria, minkä lisäksi mu-

kana on vuosittain noin 10–12 mentoria. 

Ohjelman kuvauksessa todetaan, että se on suun-

nattu erityisesti vastavalmistuneille ja opintojen lop-

puvaiheessa oleville korkeakouluopiskelijoille, mutta 

ohjelmaan on osallistunut aktoreita hyvin erilaisilla 

taustoilla. Moni julkaisuun haastatelluista totesi, että 

tämä monipuolisuus on tärkeä osa ohjelmaa.

Vuosien aikana ohjelman kulmat ovat hioutuneet, 

toimintamallit selkiytyneet ja kokonaisvaltaisuus on 

tullut paremmin näkyviin. Kaksilinjaisesta lähesty-

mistavasta on luovuttu ja ohjelman tavoitteet ovat 

tarkentuneet. Sen tavoitteena on syventää nuorten 

asiantuntijoiden osaamista kokonaisvaltaisen krii-

sinhallinnan eri osa-alueista, mm. siviilikriisinhal-

linnasta, rauhanvälityksestä ja humanitaarisesta toi-

minnasta sekä lisätä vuoropuhelua asiantuntijoiden 

ja aktorien välillä, jakaa ainutlaatuista kokemustietoa 

eteenpäin ja kehittää alaa. Samalla ohjelma lisää vuo-

ropuhelua ja verkostoitumista alan toimijoiden kes-

ken.

Ohjelma perustuu vuorovaikutukseen WISEn, ak-

torien, mentorien ja asiantuntijoiden välillä. Sen ke-

hittämisessä kuunnellaan palautetta ja palautteen 

perusteella on pyritty seuraamaan, vastaako ohjelma 

osallistujien ajankohtaisiin tarpeisiin, haasteisiin ja 

kysymyksiin, niin mentoroinnin kuin yhteisten se-

minaarien osalta. Kaikkia toiveita ei kuitenkaan voida 

toteuttaa jo resurssien vuoksi, mutta keskeisimpiin 

toiveisiin on pyritty tarkoituksenmukaisesti vastaa-

maan. Esimerkiksi aktorien väliseen vuorovaikutuk-

seen on panostettu, alumnitoimintaa on kehitetty ja 

henkilökohtaisen mentoroinnin raamit ovat selkiy-

tyneet. Palautekyselyissä ohjelman on todettu vas-

tanneen pääosin hyvin kokonaisvaltaisesta kriisin-

hallinnasta kiinnostuneiden tarpeisiin.  Julkaisuun 

osallistuneiden mukaan ohjelmasta saatu tietotaito, 

verkostot ja neuvot ovat kantaneet pitkälle ohjelman 

jälkeiseen aikaan ja vaikuttavat yhä monen elämässä.

Vuonna 2016 esitettiin myös ajatus, että ohjelman 

kautta saadut kokemukset kerättäisiin kaikille avoi-

meen julkaisuun. Tämä toteutuu nyt. Viimeisten 

viiden vuoden aikana ohjelmaan osallistuneiden 

aktorien ja mentorien kokemuksista on toivottavasti 

hyötyä nykyisille ja tuleville asiantuntijoille, aktoreille 

ja mentoreille sekä kaikille kiinnostuneille lukijoille.

”Haluamme pitää ohjelman mahdollisimman 

tarkoituksenmukaisena, että voimme vastata 

haasteisiin, joita maailmassa on ja mitä kohti 

osallistujat ovat menossa. Että pystyttäisiin an-

tamaan valmiuksia ja osaamista tulevaisuuttaan 

varten.” – Satu Turpeinen, WISE
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Kokonaisvaltaisen 
kriisinhallinnan työkaluja:

Siviilikriisinhallinta

Siviilikriisinhallinnalla tarkoitetaan 

”muin kuin sotilaallisin keinoin ta-

pahtuvaa kriisinhallintaa”. Siihen 

kuuluu konfliktien ehkäisemiseen, 

vakauden ylläpitoon ja demokra-

tian, hallinnon ja oikeusvaltion 

vahvistamiseen liittyviä toimia.11 

Yleensä kansainvälisten järjestö-

jen puitteissa tapahtuvalla siviili-

kriisinhallinnalla pyritään vähen-

tämään kriiseistä kärsivien maiden 

epävakautta ja estämään sekasor-

ron leviämistä. Siviilikriisinhallinta 

on osa EU:n yhteistä turvallisuus- 

ja puolustuspolitiikkaa ja Suomen 

ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa.12 

Siviilikriisinhallinta pyrkii va-

kauttamaan maailman konflikti-

alueita esimerkiksi kouluttamalla 

ja neuvomalla konfliktimaiden 

viranomaisia tai tarkkailemalla 

rauhansopimusten toimeenpa-

noa. Suomesta siihen osallistuu 

vuosittain noin 130 asiantuntijaa.

Melinda 
Palomaa
– alumni 
Erityisasiantuntija, EUCAP Sahel 
Mali 2020–2022

”En ollut nuori, nelikymppinen 

jo silloin, niin silti minulla oli sa-

maa epävarmuutta kuin nuorilla, 

kun [siviilikriisinhallinta] oli uusi 

ala. Halusin siihen ammatillista 

varmuutta ja tietotaitoa taustalle 

enemmän. Sitä tuli todella pal-

jon.”

Melinda Palomaa kuvailee 

”vähemmän tavanomaisen” ura-

polkunsa vieneen mikrobiolo-

gista valmiudensuunnittelijaksi ja 

lopulta EUCAP Sahel -missiolle 

Maliin. Hän on aina pitänyt uu-

den oppimisesta ja kokee, että se 

on osaltaan johdattanut erilaisiin 

tehtäviin. Melinda toteaakin uran-

sa olevan vähemmän tietoisesti 

rakennettu ja ennemmin ajautu-

neensa erilaisiin tehtäviin. Aina se 

ei ole ollut helppoa, mutta työt 

ovat olleet hyvin mielenkiintoisia. 

Vesistöjen ja merien hoitoon 

keskittyneenä asiantuntijana hän 

päätyi aikanaan ympäristöva-

hinkojen torjunnan suunnitte-

lutehtäviin, joissa työhön tulivat 

mukaan myös valmiuden ja va-

rautumisen kysymykset. Tästä tie 

johti valmiussuunnittelijaksi Suo-

men Punaisen Ristin keskustoi-

miston valmiuden yksikköön.

Haastattelun aikaan Melinda 
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on juuri palannut EUCAP-missiolta 

Malista. Hän oli hakeutunut jo joi-

takin vuosia sitten siviilikriisinhal-

linnan peruskurssille ja missioille, 

mutta sopiva ajankohta lähtöön 

koitti kesällä 2020. Melinda pohtii, 

että WISEn mentorointiohjelmal-

la oli vaikutusta tähän pisteeseen 

päätymisessä. Kuullessaan ohjel-

masta hän totesi sen kiinnostavak-

si ja tärkeäksi alalla, jossa verkos-

toituminen tapahtuu usein vasta 

työelämässä. Häntä kiehtoi Suo-

men siviilikriisinhallintaan osallis-

tuminen muodossa tai toisessa ja 

hän haki ohjelmaan oppiakseen 

lisää ja saadakseen mahdollisuuk-

sia alalle kiinnittymiseksi. Melinda 

halusi verkostoitua ja kuulla, mitä 

työ missioilla voisi käytännössä 

olla.  Ohjelma tarjosi ammatillista 

itsevarmuutta ja oli tärkeä kiinto-

piste alalle ennen lähtöä Maliin. 

Sen kautta pysyi kosketus alaan 

ja yhteisöön ruuhkavuosina: ”Ellei 

mentorointiohjelmaa olisi ollut, 

olisi voinut käydä pieni unohdus. 

Ettei olisi hakenut enää [missiolle], 

ei olisi ollut ketään preppaamassa 

ja mentoroimassa, että miten niitä 

haetaan.” Verkosto piti kiinni unel-

massa. 

Yksi missioiden haasteista on, 

ettei aina ole varmaa, mitä ken-

tällä tehdään ja sekin voi muuttua 

matkalla. Tämä tuo haasteita myös 

hakemiseen, kun pitää pohtia, 

millaista osaamista arvostetaan. 

Melindan mukaan ohjelmasta sai 

tähän konkreettista apua, minkä 

lisäksi oli hyvä kuulla, millaista eri 

missioilla oli ja mikä voisi kiinnos-

taa itseä. Ohjelma vaikuttikin var-

sin suoraan siihen, että hän lopulta 

päätyi Maliin ja kuuluu jatkumoon, 

jossa vastaan on tullut uusia mie-

lenkiinnonkohteita ja mahdolli-

suuksia.

Antti Hartikainen 
– mentori  
EU:n neuvontaoperaation EUAM 
päällikkö Ukrainassa

”Itse ajattelin, että se on vähän 

velvollisuus. Kun itseäni on tuettu 

hakuprosesseissa, on saanut Suo-

mesta tukea ja -- ollut Suomen 

ehdokkaana vaativiin tehtäviin, 

niin totta kai sitä pitää arvostaa ja 

antaa panoksensa tähän kokonai-

suuteen, että Suomi olisi jatkossa-

kin kartalla.”

Antti Hartikainen on toiminut 

yli kolme vuotta EUAM Ukraina 

-mission päällikkönä. Hän on teh-

nyt pitkän uran rajavartiolaitoksen 

palveluksessa ja toiminut myös 

Suomen Tullin pääjohtajana. Mu-

kaan mahtuu laaja kokemus kan-

sainvälisistä tehtävistä erityisesti 

rajaturvallisuuden saralla. Hän on 

toiminut esimerkiksi EUAM Libyan 

rajaturvallisuusoperaation päällik-

könä, EU:n Armenian neuvonan-

tajaryhmän päällikkönä, Georgian 

rajaturvallisuusreformin pääneu-

vonantajana ja EU:n Moldova-Uk-

raina-operaation apulaispäällik-

könä operaation alkuvaiheessa. 

Lisäksi kokemusta on karttunut 

esimerkiksi Bosniasta EU:n poliisi-

missiolta.

Mentoriksi Antti ryhtyi kan-

nustaakseen suomalaisia alalle ja 

mainitsee yhdeksi ohjelman tär-

keimmistä anneista, että ”on pys-

tynyt edesauttamaan suomalaista 

siviilikriisinhallintaan osallistumis-

ta kokonaisuutena.” Hänestä oh-

jelmalla on potentiaalia innostaa 

nuoria hakeutumaan tehtäviin ja 

olisi tärkeää pyrkiä kannustamaan 

ja tukemaan alumeja myös tule-

vaisuudessa tehtävissä, joihin he 

alalla päätyvät. Heille voisi jakaa 

neuvoja ja kertoa sudenkuopista, 

joita eteen voi sattua. Antti koki 

mentoroinnin osaltaan myös vel-

vollisuudeksi. Hän on itse saanut 

urallaan arvokasta tukea kollegoil-

taan ja pääsi ohjelmassa maksa-

maan tätä hieman takaisin.

Ohjelma tarjosi Antille myös 

uusia näkökulmia viime vuosina 

valtavasti laajentuneeseen kriisin-

hallinnan kenttään. Aikaisemmin 

monissa siviiliskriisinhallinnan teh-

tävissä on ollut lähinnä poliiseja, 

”eikä paljon muita”. Ohjelma tarjo-

si yleisnäkemyksen alaan ja esitteli 

toimijoita, jotka eivät oman työ-

elämän kannalta ole olleet kovin 

näkyviä. Näihin toimijoihin saattaa 

kuitenkin törmätä tulevaisuudessa 

ja yleissivistyksellä sekä asioiden 

laajemmalla ymmärtämisellä on 

aina merkitystä.

Satu Seppänen 
– mentori  
EU High Level Adviser on Justice 
and Prosecution Moldovassa

”Olen aina ajatellut, että tämä 

mentorointi on sekä aktoreille, 

että meille mentoreille yksi niistä 

tavoista, joilla pysyy kärryillä mo-

nista asioista, jotka eivät ole oman 
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arjen ydin. Ja sitten taas kokonais-

valtainen kriisinhallinta, se on mi-

nulle paljon enemmän kuin työ.”

Satu Seppänen kuvailee uraan-

sa kaksijakoiseksi. Hänellä on pitkä 

tuomioistuinura Suomessa, minkä 

lisäksi hänellä on takanaan useita 

kansainvälisiä tehtäviä. Tällä het-

kellä Satu on neljännellä pitkällä 

ulkomaantehtävällään EU:n neu-

vonantajamissiolla Moldovassa. 

Aiemmin hän on työskennellyt 

esimerkiksi EU:n kriisinhallinnan 

pääkonttorissa Brysselissä ja uni-

onin suunnittelutehtävissä Koso-

vossa. Mentorina Satu on ollut 

ohjelman alkuvaiheista saakka. 

Hänestä mentorointi on oiva tapa 

tukea uran alkuvaiheessa olevia 

ihmisiä ja hän pitää konseptista 

yleisesti. Siinä myös mentori oppii 

nuoremmalta sukupolvelta ja pro-

sessi ehkäisee vaarallistakin näkö-

kulmien kapenemista, johon liialli-

nen erikoistuminen saattaa johtaa. 

Satu pohtii, ettei olisi pahit-

teeksi, jos kriisinhallinnan alalla 

useammalla olisi syvällisempi kä-

sitys oikeudellisista kysymyksis-

tä. Jos proseduureja, lain rajoja 

ja niiden merkitystä ei ymmär-

retä tai kiinnitetä huomiota sii-

hen, että uudistukset toteutetaan 

huolellisesti ja laillisesti, saate-

taan kaikessa innostuneisuudessa 

”mennä metsään”. Lisäksi monella 

vaikuttaa olevan ohut käsitys kan-

sainvälisen oikeuden keinoista ja 

mahdollisuuksista sekä kansallisen 

järjestelmän merkityksestä tässä 

viitekehyksessä. Kansainvälinen 

oikeus on sopimusperusteista ja 

vastuuseen saattaminen on usein 

vaikeaa, minkä vuoksi kansallisilla 

vastuilla, sillä, että tekemisistään 

joutuu vastuuseen, on valtava 

merkitys. Juristin koulutus ja työ-

kokemus antavat vahvan pohjan 

työskennellä kriisinhallinnan maa-

ilmassa ja Satu on mentorina ha-

lunnut olla tukemassa myös alalle 

pyrkiviä juristeja. 

Samalla Satu uskoo, että yh-

teistyö ja kokonaisvaltaisuus ta-

kaavat parhaat ratkaisut ja ohjelma 

on vahvistanut käsitystä. Hänelle 

on itsestään selvää, että kansain-

välisissä tehtävissä monimuotoi-

nen tiimi on parempi kuin ”tasa-

päinen tonttujoukko”. Tehtävissä 

poliisin rooli on erityisen koros-

tunut ja siviilejä on usein ”saanut 

hakea suurennuslasin kanssa”, 

mutta poliisikin on voimaton, jos 

muut portaat eivät toimi. Satu oli 

itse Brysselissä, kun siviili- ja soti-

laallinen kriisinhallinta alun perin 

yhdistettiin samoihin rakenteisiin 

ja kokee, että kokonaisvaltaisuutta 

tulee yhä korostaa ja pyrkiä siihen, 

että ”täydennettäisiin toisiamme, 

eikä kilpailtaisi”. Kokonaisvaltai-

suus, oikea-aikaisuus ja oikeat vä-

lineet ovat avaimet onnistumisiin, 

ja ohjelman osallistujat edustavat 

niin erilaisia taustoja, että tämä tu-

lee hyvin esille.

Helinä 
Kokkarinen 
– mentori  
Eläkkeellä taustallaan pitkä ura 
kansainvälisissä ja kotimaan 
siviilikriisinhallinnan tehtävissä ja 
pakolaisasioissa

”Mitä teen näillä kokemuksilla itse 

enää nykyaikana. Niitä voi todella 

jakaa ja vielä, kun siitä saa hyvän 

mielen, niin silloinhan se on aika 

hyvä diili.”

Helinä Kokkarinen kuvailee, 

että hänellä on ikään kuin kaksi 

uraa saman kolikon eri puolilta: 

urat pakolaisasioissa ja siviilikrii-

sinhallinnassa. Puolet urastaan 

hän on auttanut ja ottanut vastaan 

ihmisiä, jotka ovat konfliktien takia 

joutuneet jättämään kotimaansa ja 

toisen puolen työskennellyt mais-

sa, joista ihmiset ovat joutuneet 

lähtemään. Maissa, joissa on kon-

flikti tai se on ratkeamassa. Nämä 

kaksi maailmaa ovat tukeneet toi-

siaan. Esimerkiksi, koska Helinä 

oli toiminut Suomessa Kosovosta 

paenneiden ihmisten kanssa, hän 

kykeni paremmin ymmärtämään 

ihmisiä saapuessaan Kosovoon 

vuonna 1999. Ihmisillä oli valtava 

tarve kertoa kokemuksistaan ja 

työssä auttoi, että Helinä tiesi ja 

tunsi heidän lähtökohtiaan.

Helinä on ollut eurooppalai-

sessa siviilikriisinhallinnassa mu-

kana alusta saakka. Kosovon kriisin 

myötä Euroopassa koettiin uusi 

konflikti pian Bosnian jälkeen, eikä 

EU:lla ollut valmiuksia toimia. Vas-

tauksena alettiin kehittää siviilitoi-

mintoja kriisinhallintaan, joka oli 

aiemmin ollut ennen kaikkea soti-

laallista. Tuolloin myös Suomessa 

toimi EU:n siviilikriisinhallinnan-

komitea, jossa Helinä oli mukana 

ministeriön edustajana. Vuonna 

2004 hänet lähetettiin Brysseliin 

siviilikriisinhallinnan siviilihallinnon 

kehittämisen kansalliseksi asian-

tuntijaksi. Siellä hän vietti lähes 

kolme vuotta. Helinän palatessa 

Suomeen vuoden 2007 lopulla, 

maassa luotiin uutta siviilikriisin-

hallinnan kansallista strategiaa 

ja pakolaisten vastaanottoasiat 

siirrettiin työministeriöstä sisämi-

nisteriöön. Mukana siirtyi Helinän 

virka. Tie vei sisäministeriön sivii-
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likriisinhallinnan yksikön johtoon 

neuvottelevaksi virkamieheksi. 

Uralla myös sattumalla ja sillä, että 

valtion virka on mahdollistanut 

siirtymisen eri tehtäviin, on ollut 

suuri merkitys.

Mentorina Helinä on toiminut 

alusta alkaen ja mentorointi on 

ollut tärkeää ja palkitsevaa. Ohjel-

man alkaessa hän oli jäänyt eläk-

keelle sisäministeriöstä, mikä oli 

uusi tilanne ja mentorointi toimi 

siinä eräänlaisena purkautumiska-

navana. Se oli mahdollisuus jakaa 

kokemuksia, purkaa ajatuksia ja 

valmistautua eläköitymiseen. Rai-

vata mielessä tilaa uudelle: ”Ne 

kokemukset ovat tuolla sisällä ja 

puskevat ulos, kun maailmalla jo-

takin tapahtuu. Niin mentorointi 

on antanut mahdollisuuden taval-

laan putsata päänsisustaa.”

Kosovossa vuosina 1999-2000, Helinä Kokkarinen 
joutui mm. vihkimään pariskuntia. Usein KFOR:in 
yhdyshenkilö ja UNMIK:n poliisi olivat todistajina. 
Kuva: Helinä Kokkarisen kokoelma

St Stefan Park, Chisinau, Moldova 2022.  
Kuva: Satu Seppäsen kokoelma
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2 Rauhan uralle  
– Kokonaisvaltaisen 
kriisinhallinnan 
mentorointiohjelma

”Tuntuu, että itseasiassa kokonaisval-

taisesta konfliktinratkaisusta ja koko 

syklistä on aika hankala saada tietoa 

ylipäätään. -- Paikkoja, joissa tällaista 

tietoa ja osaamista voi kehittää, niitä 

on Suomessa aika vähän. Ennen 

kaikkea vielä, jos satut olemaan täysin 

siviilipuolelta.”  

– Janne Leskinen, alumni
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”Tietyllä tavalla koin, että [ohjelmassa] on krii-

sinhallinnan maailma hetken aikaa täysin avoin. 

Sieltä voi valita tarkasteltavaksi käytännössä 

mitä tahansa.” – Antti Virolainen, alumni

Rauhan uralle -mentorointiohjelma pyrkii syven-

tämään osallistujien osaamista rauhan ja turvalli-

suuden kysymyksissä, lisäämään vuoropuhelua toi-

mijoiden välillä, kehittämään osallistujien keskistä 

vuorovaikutusta ja vertaistoimintaa sekä edistämään 

aktorien mahdollisuuksia kiinnittyä työelämään. 

Vuosittaisten palautekyselyjen perusteella ohjelmaan 

on oltu yleisesti hyvin tyytyväisiä13 ja vain muutama 

on todennut, ettei ohjelma täyttänyt heidän toivei-

taan. Myös julkaisun kyselyssä kaikki alumnit yhtä 

lukuun ottamatta totesivat ohjelman vastanneen 

odotuksiaan ja moni koki, että jälkikäteen tarkastel-

tuna useat tavoitteet olivat toteutuneet tai voisivat to-

teutua tulevaisuudessa. Alumnien ennakko-odotuk-

sissa korostuivat työelämäkysymykset ja halu oppia 

ja verkostoitua. 

Kyselyssä alumneja pyydettiin myös kertomaan 

kolme itselle merkityksellisintä seikkaa ohjelmassa. 

Yli puolessa vastauksista mainittiin verkostoitumi-

nen ja suuressa osassa myös mentorin tuki. Lisäksi 

korostettiin tietotaitoa, uusia näkökulmia työelämään 

ja itsevarmuuden kehittymistä. Pienistä palasista on 

hahmottunut hyödyllinen ja opettavainen kokemus 

ja moni koki ohjelman olleen ainutlaatuinen mah-

dollisuus.

”[Ohjelma] oli tärkeä mahdollisuus. Toivon kai-

kille senkaltaista mahdollisuutta päästä mukaan 

ryhmään, jossa tuntuu, että on muiden ympä-

röimänä ja jakaa tietynlaista arvomaailmaa. -- 

Se oli todella tärkeää työnhaun ’tuskapuskassa’.” 

– Charlotta Lahnalahti, alumni

Uusia horisontteja ja vahvistusta 
valinnoille

”[Ohjelma] avasi paljon ajatuksiani siitä, mitä 

voin tehdä. Ennen ohjelmaa en ollut edes 

käsittänyt, kuinka kapeasti ajattelin työllistymis-

mahdollisuuksia. Ohjelman jälkeen käsitin ehkä 

laajemmalla skaalalla, mitä kokonaisvaltainen 

kriisinhallinta oli ja mitä kaikkea siihen kuuluu.” 

– Veera Lehtinen, alumni

”En tiennyt CMC:n olemassaolosta ennen 

ohjelmaa. Jos en olisi ohjelman myötä oppinut 

siitä, en olisi koskaan hakenut vaalitarkkailija-

koulutukseen, enkä olisi päätynyt vaalitarkkai-

lijaksi. Nyt olen hakemassa CMC:n siviilikrii-

sinhallinnan peruskurssille. Tätäkään ei olisi 

tapahtunut, jos en olisi ollut WISEn ohjelmassa 

mukana.” – Johannes Jauhiainen, alumni

Moni alumneista on etsinyt ohjelmaan osallistues-

saan vahvistusta tai suuntaa alanvalinnalleen ja vas-

tauksia urakysymyksiinsä. Osa heistä on ollut opin-

tojen jälkeisessä murrosvaiheessa, osalla on taas ollut 

taustallaan pitkä työura eri alalta. Ohjelma on tarjon-

nut vahvistusta omille valinnoille ja joskus ohjannut 

uusille poluille. Se on sysännyt eteenpäin, vahvis-

tanut kiinnostusta ja vienyt joskus ennakoimatto-

maankin suuntaan. Suuri osa kyselyyn vastanneista 

ja haastatelluista alumneista totesi ohjelman vaikut-

taneen, ainakin jossain määrin, heidän polkuihinsa 

ja monet ovat kuvailleet kokemusta merkittäväksi. 

Kysely- ja haastatteluvastausten perusteella oh-

jelman kokonaisvaltaisuudesta oli hyötyä vaihtoeh-

tojen viidakossa. Aktorina on voinut pohtia, kuinka 

oma osaaminen sijoittuu kokonaisvaltaiselle kentälle 

ja samalla on oppinut tunnistamaan toimijoita alalla. 

Kaiken kaikkiaan ohjelma paransi monen ymmär-

rystä alan mahdollisuuksista ja eräs mentori kuvaili, 

että nuorille kentän laajuus on voinut olla yllätys. Mo-

nen on ollut hyvä tietää, että alan tehtäviä on ”monis-

sa paikoissa ja kivien alla, jonne kurkistaa”. 

Osa haastatelluista alumneista totesi ohjelman 

vahvistaneen heidän valintojaan. Ohjelma oli kirkas-

tanut ammatillista identiteettiä ja lisännyt mielen-

kiintoa rauhan ja turvallisuuden kysymyksiin. Yksi 

haastateltu kuvaili, että hänen suuntansa aktorina oli 

melko selkeä, eikä työllistyminen alalle ollut suoraan 

ohjelman ansiota, mutta sillä oli rooli oman osaa-

misen kehittämisessä ja suunnan vahvistamisessa. 

Myös osassa kyselyvastauksia ohjelma koettiin tär-

keäksi osaksi urapolun muodostamaa kokonaisuutta. 

Osa alumneista oli ohjelmaan osallistuessaan poh-

timassa alanvaihtoa tai hakeutumassa uusiin tehtä-

viin, mihin liittyi toisinaan epävarmuutta. Eräs ”eri-

laisella taustalla” ohjelmaan hakeutunut kertoi, että 

kaipasi ohjelmalta verkostoitumista ja kannustusta 

ensiaskeliinsa alalla. Hänestä ohjelma onnistui tuke-

maan tätä. Toinen alanvaihtoa pohtinut alumni koki, 
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että mentoroinnista ja mentorin tuesta oli valtavasti 

hyötyä epävarmuuden vähentämisessä ja oman ai-

emman kokemuksen arvostamisessa.

Alan mahdollisuuksista kuuleminen oli hyödyllistä 

myös alumneille, jotka olivat opiskelleet ulkomailla, ja 

joille suomalaiset toimijat ja uramahdollisuudet Suo-

messa olivat osin epäselviä. He kuvasivat ohjelmasta 

olleen apua alaan kiinnittymiseksi Suomesta käsin.

”[Ohjelmaan hakeminen] liittyy juuri kansain-

väliseen taustaani.  Minulla ei ollut ammatillisia 

verkostoja siinä vaiheessa Suomessa. Tietää 

ensinnäkin, mitä järjestöjä Suomessa alalla 

toimii. ” – Nora Luoma, alumni

Kyselyssä selvä enemmistö totesi ohjelman vah-

vistaneen mielenkiintoa hakeutua rauhan ja turval-

lisuuden kysymysten pariin. Kaikilla oli kiinnostus-

ta ennestään, mutta monelle ohjelma tarjosi uusia 

vaihtoehtoja ja tapoja suhtautua alan mahdollisuuk-

siin. Yksi vastaaja totesi esimerkiksi pohtivansa uutta 

tutkintoa, jotta pääsisi tätä kautta etenemään parem-

min. Haastatteluissa nousi esiin, että ohjelmassa oli 

mahdollisuus myös hankkia verkostoja, jotka tukivat 

omia kiinnostuksenkohteita. Samalla keskustelut ja 

urakertomukset olivat mahdollisuus reflektoida ja 

pohtia omia kiinnostuksenkohteita ja osaamisalueita.

Kaiken kaikkiaan ohjelma on tarjonnut suuntaa 

etsiville mahdollisuuksia reflektoida, pohtia ja löytää 

näkökulmia ja ratkaisuja. Tässä ovat tukeneet muun 

muassa verkostot, kokonaisuuden hahmottaminen 

ja alasta oppiminen sekä keskustelut mentorin kans-

sa. Ohjelma on auttanut monia oman asiantuntijuu-

den rakentamisessa ja vahvuuksien tunnistamisessa. 

Tällä kaikella on merkitystä valintojen tekemisessä, 

suunnan löytämisessä ja (ura)polulla etenemisessä.

Mirna Aho tapaamassa 
ammattikoulutukseen 
osallistuneita naisia. Heb-
ron, Palestiina. 2022.  
Kuva: Psycho-Social 
Counselling Center for 
Women 2
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Mirna Aho 
– alumni  
Associate Gender Affairs Officer 
YK:n rauhanturvaoperaatioiden 
osastolla

”Kun haki [nykyistä työpaikkaa], oli 

vähän ’että okei, siviilinä rauhan-

turvaoperaatioiden kontekstissa, 

että onko siinä mitään järkeä’. -- 

Mutta on muistellut mentoroin-

tiohjelman oppeja siitä, että ni-

menomaan kaikkien pitää toimia 

yhdessä.”

Mirna Aho on filosofian 

maisteri Jyväskylän yliopistos-

ta, pääaineena viestintä ja si-

vuaineina maailmanpolitiikka ja 

Eurooppa-opinnot. Mentoroin-

tiohjelmaan hakiessaan hän etsi 

suuntaansa ja pohti, että ohjel-

masta saisi konkreettisia neuvo-

ja ja tietoa siitä, mitä viestinnän 

tutkinnolla olisi mahdollista teh-

dä rauhan ja turvallisuuden alalla. 

Mirnalle ohjelman tärkeimpiä an-

teja oli verkostoituminen, ei vain 

mentorien ja aktorien, vaan myös 

muiden alan asiantuntijoiden, 

edellisten vuosien aktorien ja en-

tisten mentorien kanssa. Tärkeää 

oli päästä ”vaikutuksen piiriin” ja 

saada lisätietoa. Ohjelma vahvisti 

hänen kiinnostustaan alaan, mut-

ta eniten hyötyä oli käytännön 

tietotaidosta. 

Ennen ohjelmaan osallistu-

mista Mirna työskenteli Kirkon 

Ulkomaanavulla (KUA) ja oli ak-

Kokonaisvaltaisen 
kriisinhallinnan työkaluja:

Sotilaallinen 
kriisinhallinta

Sotilaallisella kriisinhallinnalla tar-

koitetaan sotilaallisin keinoin to-

teutettavaa kriisinhallintaa, jonka 

tarkoitus on ylläpitää tai palaut-

taa kansainvälistä rauhaa ja tur-

vallisuutta, tukea humanitaarista 

apua ja suojata siviiliväestöä.14 

Kansainväliseen sotilaalliseen krii-

sinhallintaan osallistuminen on 

Puolustusvoimien lakisääteinen 

tehtävä.15 Tällä hetkellä kriisinhal-

lintatehtävissä palvelee noin 350 

suomalaista. Kriisinhallintalain 

mukaan tehtävissä voi palvella 

kerrallaan enintään 2000 suoma-

laista.
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tiivisesti mukana eri järjestöissä 

pyrkien jatkuvasti lähemmäs häntä 

kiinnostavia aiheita, kuten kehi-

tysyhteistyö, rauha ja turvallisuus. 

Järjestötehtävät ja vapaaehtoistyö 

tarjosivat mahdollisuuksia suun-

nata uraa ja kehittää osaamista, 

koska Mirna ei ollut varma, kuinka 

pääsisi opintojensa kautta mukaan 

tähän maailmaan. Tuolloin hän 

ajatteli, että ”kaikki YK:lla ovat joko 

juristeja tai valtiotieteilijöitä” ja 

”enhän minä voi humanistin vies-

tinnäntutkinnolla ikinä päästä mi-

hinkään”. Mirna rakensi väylää it-

selleen tekemällä harjoittelujaksot 

Intiassa, Ahvenanmaan rauhanins-

tituutilla ja Kirkon Ulkomaanavun 

Naisten pankilla, jossa myöhem-

min työskenteli. Ennen New Yorkia 

ja nykyistä työtään, hän työskenteli 

Naiset, rauha ja turvallisuus -kysy-

mysten parissa UN Womenilla Pa-

lestiinassa. 

Uransa aikana Mirna on työs-

kennellyt erityisesti sukupuolten 

tasa-arvo-kysymysten ja Naiset, 

rauha ja turvallisuus -teeman pa-

rissa. Nykyään hän toimii ”siviilinä 

sotilaallisessa ympäristössä” YK:n 

rauhanturvaoperaatioiden osas-

tolla gender-yksikössä. Yksikkö 

tukee Naiset, rauha ja turvallisuus 

-asioiden implementointia YK:n 

rauhanturvaoperaatioissa varmis-

tamalla, että operaatioissa teh-

dään yhteistyötä naisjärjestöjen 

kanssa ja huomioidaan nämä ky-

symykset myös jälleenrakentami-

sen ja rauhansopimusten yhtey-

dessä. Hän ja kollegansa pyrkivät 

varmistamaan, että niin New Yor-

kissa kuin missioilla uudet suun-

nitelmat ja ohjeistukset huomioi-

vat sukupuolikysymykset. Työssä 

mentorointiohjelma on toiminut 

hyvänä pohjana ja muistuttanut 

kriisinhallinnan kokonaisvaltaisuu-

desta. Sotilaalliset operaatiotkaan 

eivät toimi tyhjiössä, vaan siellä on 

pakkokin olla siviilejä mukana.

Mirnan kuva: Ulriikka Myöhänen

Yrjö-Pekka 
Halme 
– alumni 
Sosiaali- ja terveydenhuollon 
tilannekeskuspäivystäjä HUS:n 
valmiuskeskuksessa

Yrjö-Pekka Halme on ensihoitaja 

ja kansainvälisen oikeuden mais-

teri Åbo Akademista. Hän kuvailee 

päätymistään mentorointiohjel-

maan ja kriisinhallinnan alalle ”ta-

vallaan käänteiseksi”. Kiinnostus 

kriisinhallinnan teemoihin ja alan 

korkeakouluopintoihin heräsivät 

hiljalleen kahdelta sotilaalliselta 

kriisinhallintamissiolta saadun ko-

kemuksen myötä. Åbo Akademista 

valmistuessaan hän huomasi haun 

mentorointiohjelmaan ja koki, että 

ohjelma oli ”kuin räätälöity” hänen 

taustaansa ja osaamiseensa.

”Luulen, että isoin anti minul-

le oli nähdä ja kokea se laajempi 

skaala, kun olen nähnyt yhden 

osan siitä ja ollut vahvasti siinä 

sotilaallisessa kuviossa. Ja päästä 

foorumeihin, joihin en välttämättä 

ilman ohjelmaa olisi päässytkään.”

Myöhemminkin Yrjö-Pekka on 

toiminut sotilaallisen kriisinhallin-

nan ympyröissä, jonne väylä on 

jo ennestään ollut avoin, viimei-

simpänä YK:n sotilastarkkailijana 

Lähi-idässä. Hän kuitenkin kokee 

ohjelman tarjonneen eväitä muu-

hunkin. Tällä hetkellä hän työs-

kentelee Helsingin ja Uudenmaan 

sairaanhoitopiirin valmiuskeskuk-

sessa sosiaali- ja terveydenhuol-

lon tilannekeskuksessa tilannekes-

kuspäivystäjänä. Kokonaisuutena 

Yrjö-Pekka kuvailee urapolkuaan 

”tilkkutäkkimäiseksi”. Hän läh-

ti ensihoitajana sotilaallisen krii-

sinhallinnan missioille lääkinnän 

tehtäviin, tästä opintojen pariin ja 

siitä takaisin ensihoitajan töihin. 

Polulla on ollut hakemista, mut-

ta Halme uskoo, että koulutusten 

yhdistelmän ja kokemuksen kautta 

valmiuskeskus on sopiva ja mie-

lenkiintoinen työpaikka. Hänen ei 

ole tarvinnut luopua terveyden-

huollon kokemuksestaan, mutta 

samalla on päässyt soveltamaan 

muitakin eväitä.

Ohjelman kautta Yrjö-Pekka sai 

varmuutta ja uskoa osaamiseen-

sa ja tietoa uramahdollisuuksista. 

Aiemmin hän oli saattanut kokea 

hoitajuuteen liittyvän ”tietynlaisen 

stigman” haasteeksi, mutta ohjel-

ma auttoi hahmottamaan omia 

kykyjä ja mahdollisuuksia silloin, 

”kun ajattelee, että on maan mata-

la matonen, eikä ole kauheasti ih-

meellistä kokemusta.” Hän kokee, 

että ohjelmasta ja mentorista oli 

paljon apua.
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Minna Ruolanto 
– mentori 
Väitöskirjatutkija Maanpuolus-
tuskoreakoulussa, Safety and 
Procedures Manager Nordic 
Regional Airlines Oy:llä

Minna Ruolanto luonnehtii itseään 

turvallisuusalan generalistiksi. 

Häntä kiinnostavat ihmisen ja tur-

vallisuuden väliset suhteet eri yh-

teyksissä, erityisesti kuinka ihminen 

kokee maailmaa, miten sanoitam-

me turvallisuutta ja mitä siitä seu-

raa. Minna on osallistunut kriisin-

hallintaoperaatioon Bosniassa ja 

työskennellyt sittemmin turvalli-

suuden parissa esimerkiksi ilmai-

lun ja merenkulun aloilla. Ilmai-

lun turvallisuuden kehittämisessä 

kasvaa tarkkanäköiseksi genera-

listiksi, koska yhteiskunnan ilmiöt 

heijastuvat siihen monin tavoin. 

Parhaillaan Minna on tutkimusva-

paalla ja suorittaa jatko-opintoja 

Maanpuolustuskorkeakoulussa. 

Kokonaisvaltaisen kriisinhallinnan 

toimintaympäristöön kiinnittyvä 

väitöskirja tarkastelee suomalais-

ten asiantuntijoiden inhimillistä 

tekijää ja turvallisuuskriittisiä taito-

ja, esimerkiksi kuinka luomme tai 

hajotamme turvallisuutta toimin-

nallamme.  Lisäksi Ruolanto toimii 

sopimusopettajana Puolustusvoi-

mien kansainvälisessä keskuksessa 

(FINCENT). 

Mentoriksi ryhtyessään Min-

nalla oli hyviä kokemuksia mento-

ritoiminnasta muista yhteyksistä. 

Ohjelma, jossa sen saattoi yhdis-

tää keskusteluun turvallisuudesta 

ja turvallisuuden kehittämiseen oli 

”perfect match”. Yli vuosikymme-

nen mentorikokemuksen pohjalta 

hän kokee WISEn edelläkävijäksi 

monipuolisuudessaan ja koko-

naisvaltaisessa lähestymistavas-

saan. Hän toivoo, että ohjelma 

antaa aktoreille tämän hetken 

ratkaisujen ohella perspektiiviä 

urakehitykseen. On tärkeä havaita, 

että asiantuntijuuden rakentumi-

nen on työuran mittainen proses-

si. Kaikkien kysymysten ei tarvitse 

ratketa heti, eikä kaikki aina mene 

suunnitellusti. Senkin havaitse-

minen tuottaa turvallisuutta. Yh-

teisöstä saa tukea, kun havaitaan 

miten erilaisia haasteita muut ovat 

kokeneet ja selvinneet niistä. 

Turvallisuuden kysymyksis-

sä toisten tukeminen ja yhteistyö 

ovat tärkeitä. Minna pohtii, että 

kriisinhallinnan saralla saavutet-

taisiin enemmän, jos kaikilla toi-

minnan tasoilla löydettäisiin lisää 

keinoja yhdessä tekemiseen, oi-

keiden asioiden toteuttamiseen ja 

tarkoituksenmukaiseen resurssi-

enkäyttöön. Toimijoiden väliseen 

kilpailuun tuskin on varaa rahalli-

sesti tai inhimillisesti. Mentorioh-

jelman keskeisimpiä anteja on 

näiden arvojen toteuttaminen. 

Siihen kuuluu monialaista vuoro-

vaikutusta ja ohjelmassa pääsee 

keskustelemaan eri-ikäisten, työu-

ran eri vaiheissa olevien, ihmisten 

kanssa. Minna kokee, että ohjel-

massa on ”asioita, joita suomalai-

nen työelämä yleisestikin kaipaa”. 

Kaiken ikäisillä on annettavaa ja 

turvallisuuskeskustelua tulisi käydä 

nykyistä välittömämmin. Oleellista 

on kohdata ja kuunnella ihmisiä ja 

kiinnittää huomiota siihen, mitä 

resursseja ja osaamista meillä on: 

”Koskaan ei aukottomasti tiedä, 

mistä se kriisi seuraavaksi tulee, tai 

voi olla, että joku tosiaan tietää, 

mutta etpä ole tullut kysyneek-

si tai kuunnelleeksi. Tarvitsemme 

enemmän ymmärrystä kokonai-

suuksista ja keskustelua siitä, että 

mitä meillä jo on.”

Minnan kuva: Niina Kaltiainen FINCENT

Päivi Nikander 
– mentori 
Konsultoi kansainvälisiä organi-
saatioita suurissa ja monimut-
kaisissa projekteissa EU-maissa, 
aiemmin mm. ETYJin kenttämis-
sion varapäällikkö Kosovossa

”On hienoa tutustua älykkäisiin 

nuoriin ja jakaa sitä, mitä on itse 

oppinut. Kun aktori kertoo koke-

muksistaan ja mentori peilaa niitä 

omiinsa, syntyy jatkuvasti uusia 

ajatuksia, joita pohditaan yhdessä 

ja joista kaikki oppivat. Megavai-

kuttimena on, ettei kaikkien tarvit-

sisi lyödä päätään mäntyyn – aina-

kaan samalla tavalla”.

Päivi Nikander on rakennusalan 

diplomi-insinööri, erikoisaluee-

naan vaikeiden ja isojen projektien 

hallinta, ja toiselta koulutukseltaan 

julkishallinnon maisteri Harvar-

din yliopistosta. Työura vei ensin 

Lähi-itään tekemään kaupunki-

suunnittelua, jonka jälkeen hän oli 

YK:n palveluksessa Jemenissä jäl-

leenrakentamassa maata vuoden 

1994 konfliktin jälkeen. Jälleenra-

kennustehtävät veivät myös vuo-
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den 2001 konfliktista kärsineeseen 

Pohjois-Makedoniaan ja lopulta 

Kosovoon, jossa Päivi toimi kym-

menen vuotta eri organisaatiois-

sa, kuten Etyjissä varapäällikkönä 

vuoteen 2017. Nyt hän konsultoi 

kansainvälisiä organisaatioita pää-

asiassa projekteissa EU-maissa ja 

toimii kouluttajana muun muassa 

Maanpuolustuskorkeakoulussa. 

Hän on innoissaan uusien proses-

sien, kuten circular economy- ja 

nexus-ajattelu, tuomisesta mu-

kaan jälleenrakentamiseen. Par-

haillaan hän tutkii, miten vähem-

mistöjä sitoutettaisiin vahvemmin 

humanitaarisen työn suunnitte-

luun ja toteutukseen.

Mentoriksi Päiviä pyydettiin 

heti ohjelman alkuvaiheissa. Hän-

tä kiehtoi mahdollisuus päästä 

luomaan uutta ohjelmaa ja miet-

timään yhdessä, millaisia asioita 

tulevaisuuden siviilikriisinhallin-

nassa tarvitaan. Päivi on aina pitä-

nyt nuorten parissa toimimisesta 

ja heidän ajatuksiensa kuulemises-

ta. Mentorina häntä motivoi uu-

den oppiminen, yhteistyö aktorien 

kanssa ja halu jakaa omia koke-

muksia, myös virheitä, jottei kaik-

kien tarvitsisi ”lyödä päätään män-

tyyn – ainakaan samalla tavalla.”

Päivi on työskennellyt myös 

sotilaallisen kriisinhallinnan paris-

sa ja ymmärtää, miten eri tavoin 

kriisinhallinta näyttäytyy sotilaalle. 

Sotilaallinen kriisinhallinta tulisi 

huomioida ohjelmassa paremmin, 

kun jatkuvasti korostetaan koko-

naisvaltaista kriisinhallintaa Suo-

men vahvuutena. Ohjelman ei tar-

vitse keskittyä sektoriin, mutta se 

on keskeinen osa kenttää ja eten-

kin sotilaallisen suunnittelupro-

sessin ymmärtäminen vaatii kolu-

tusta. Tulisi ymmärtää, millaisesta 

kalustosta puhutaan ja missä vai-

heessa suunnittelua siviilit voivat 

halutessaan vaikuttaa prosessiin. 

Samalla pitäisi välttää liian kapeita 

näkökulmia. Esimerkiksi teknisten 

innovaatioiden ja yksityisen sek-

torin mukaan saaminen voisivat 

tarjota uusia näkökulmia. Jälleen-

rakennuksessa käytetään jo pal-

jon älypuhelimia, satelliittitietoa ja 

lennokkeja.  Ohjelmassa voitaisiin 

miettiä Suomen vahvuuksia, ku-

ten teknologia ja tulevaisuuskes-

keinen ajattelu, ja pyrkiä saamaan 

näitä mukaan kriisinhallintaan. On 

tärkeää, että löydetään omia vah-

vuusalueita ja asemoidutaan yh-

dessä Naton odotuksiin.

Auringonlasku syksyllä 2021 Golanilla, 
yhdellä UNTSO:n miehittämistä tarkkailu-
asemista. Kuva: Yrjö-Pekka Halme
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Kriisinhallinnan monipuolistuva kuva

”Minulle valottui mentorointivuoden aikana, 

miten kaikki eri alat toimivat yhteen tällä kentäl-

lä. Kriisinhallinnasta tulee ehkä ensimmäisenä 

mieleen sotilaat, mutta miten humanitaariset 

toimijat tai kehitysyhteistyö liittyvät kuvioon? 

Ohjelma laajensi näkemystäni, miten siviilikrii-

sinhallinta on aika monen pelaajan kenttä.” – 

Ulriikka Myöhänen, alumni

”On äärettömän tärkeää, että kaikki taustayhtei-

söt ovat mukana ohjelmassa tavalla tai toisella. 

Aktori pystyy hahmottamaan vähitellen, miten 

laaja tämä koko systeemi loppujen lopuksi on 

ja sitä kautta, kun moni ajattelee kansainväli-

siä tehtäviä, niin monelle onkin yllätys, mistä 

kaikkialta niitä voi lähteä katselemaan.” – Helinä 

Kokkarinen, mentori

Moni haastatteluihin osallistuneista ja kyselyyn 

vastanneista alumneista koki ohjelman syventäneen 

heidän käsitystään kriisinhallinnan monialaisuu-

desta. Osalle kokonaisvaltaisuuden ymmärtäminen 

oli ohjelman suurimpia anteja. Eri toimijoista kuule-

minen avasi näkökulmia, jotka olivat alkujaan ehkä 

rajoittuneet tiettyihin toimijoihin ja työpaikkoihin ja 

toisinaan kentän monipuolisuus oli yllätyskin.

Teeman laajuuden ja monimuotoisuuden vuok-

si tiedon yhteenvedolle on ollut tarve. Moni alumni 

koki, että usein hajanaiseen tietoon on ollut muuta 

reittiä vaikea päästä kiinni – erityisesi hiljaiseen ko-

kemuspohjaiseen tietoon. Ohjelmasta saatua käy-

tännön tietoa kehuttiin ja todettiin, että oli hyvä 

kuulla käytännön näkemyksiä opinnoista saadun 

yleiskuvan lisäksi. Mainittiin myös, ettei alan moni-

puolisuus ja osa-alueiden yhteistyö tule opinnoissa 

samalla tavalla esille.

Ohjelman yhteisissä seminaaritapaamisissa on 

paneuduttu kokonaisvaltaisen kriisinhallinnan 

osa-alueisiin ja alalla työskentelyn realiteetteihin. 

Teemoja on käsitelty laajasti kriisinhallinnan kon-

septista urakokemuksiin ja tehtäviin hakeutumisesta 

haastavissa oloissa toimimiseen. Puhujavieraina on 

ollut asiantuntijoita tahoilta kuten Kriisinhallintakes-

kus CMC Finland, Kirkon Ulkomaanapu, Tampereen 

rauhan- ja konfliktintutkimuskeskus, DEMO Finland, 

ulkoministeriö, Sadankomitea, Suomen Lähetysseu-

ra ja kansainvälisille missioille osallistuneita asian-

tuntijoita. Mukana on ollut myös politiikan osaajia, 

kuten ministereitä.

”Ainakin me kuulimme laajasti kaikesta erilai-

sesta. Se oli todella hyvä. Oli ehkä ajatellut, että 

on ’tyyliin YK ja että se olisi siinä’. Oli hyvä, että 

[ohjelma] avasi sitä. Ihan eri toimijoita alkoi 

miettimään.” – Mirna Aho, alumni

”Jos aikaisemmin jollain FINCENTin kurssilla 

oli pieni osuus jollekin muulle toimijalle, mutta 

muuten sotilasasiaa, niin varmasti [ohjelmassa 

hyvää oli], että oikeasti voidaan puhua koko-

naisvaltaisuudesta ja näki sen kokonaisuuden 

ja keräsi ymmärrystä.” – Yrjö-Pekka Halme, 

alumni

Osalle alumneista ohjelma oli mahdollisuus raken-

taa muualta hankitulle teoriapohjalle. Kokemustieto 

toi aiemmin opitun uuteen kontekstiin ja syvensi 

tietopohjaa. Julkaisun aineiston perusteella osa hah-

motti ohjelman kautta paremmin esimerkiksi katto-

termien sisältöä ja mahdollisuuksien moninaisuutta. 

Se auttoi selkeyttämään kokonaisvaltaisen kriisinhal-

linnan kuvaa, millaista työ oli ja millaisia haasteita sii-

hen liittyi. Kuten eräs kuvasi: ”Pääsi suoraan syvään 

päähän”. Ohjelma auttoi monia hahmottamaan kent-

tää ja näytti paikkoja, joista ihminen saattoi etsiä lisää 

tietoa itseään kiinnostavista aiheista.

Seminaariluentojen lisäksi haastatteluissa puhut-

tiin usein, kuinka keskustelut mentorin ja muiden 

osallistujien kanssa laajensivat ymmärrystä ohjelman 

teemoista. Tätä kautta esiin tuli uusia alaan liittyviä 

ajatuksia ja näkökulmia, joita ei ennen ehkä tullut 

ajatelleeksikaan.

”Ilman muuta se, että kuulee kenttätyötä 

tehneiden asiantuntijoiden ajatuksia ja koke-

muksia, avartaa ja rikastaa näkemystä. Silloin-

kin, kun se substanssi ei välttämättä ole uutta. 

Ohjelma on siinä suhteessa hyvin räätälöity, 

että se sopii sekä sellaisille, joilla on jo subst-

anssia paljon enemmän, että semmoisille, joilla 

on vielä substanssissa kehitettävää.” – Antti 

Virolainen, alumni

Kokonaisvaltaisuuden kautta myös yhteistyön 

merkitys alalla korostui. Kyselyssä osa sotilaalliseen 

kriisinhallintaan osallistuneista alumneista totesi oh-

jelman muistuttaneen kentän haasteita. Eräs vastaaja 
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pohti ohjelman aikana, että haasteet olivat edelleen 

samoja kuin missiolla oli ollut ja ohjelma vahvisti, että 

”onnistumisiin tarvitaan yhteistyötä”. Yksi vastaajista 

kuvasi keskustelua ohjelmassa avartavaksi. Oli hyvä 

kuulla uusia näkökulmia, sillä ”valitettavasti toimijat 

ovat kentällä edelleen turhan siiloutuneita”.

Kyselyyn vastanneet ja haastatellut alumnit kokivat 

yleensä, että alan teemoja käsiteltiin riittävän laajasti. 

Esiin nousi kuitenkin myös toiveita asiasisällön mo-

nipuolistamisesta. Esimerkiksi yksityisen sektorin 

toimintaa toivottiin käsiteltävän enemmän ja lisä-

huomioita voisi antaa kestävän kehityksen teemoille, 

ilmastonmuutokselle ja monille inhimillisen turvalli-

suuden osa-alueille. Eräs alumni kuvasi haastattelus-

sa maailman muuttuvan niin nopeasti, että mukana 

pysyttelemiseksi olisi hyvä laajentaa perspektiiviä ja 

tuoda voimakkaammin esiin alan moninaisuutta. 

Toisaalta puutteita ymmärrettiin, koska aihe on niin 

valtavan laaja.

Valmiuksia työelämään

Työelämään liittyvät kysymykset olivat motivoineet 

lähes jokaista haastateltua ja kyselyyn vastannutta 

alumnia heidän hakiessaan ohjelmaan. Suuri osa piti 

ohjelmaa myös jollakin tavalla merkittävänä työelä-

män kannalta. Erityisesti vastavalmistuneet ja alan-

vaihtajat toivoivat saavansa ohjelmalta työelämä-

valmiuksia ja kuulevansa eri työmahdollisuuksista. 

Vastausten perusteella ohjelma kykeni usein vastaa-

maan näihin tarpeisiin ja sen eduiksi mainittiin esi-

merkiksi tutustuminen alan toimijoihin – mahdol-

lisiin työnantajiin. Monen mielestä oli tärkeä saada 

yleiskäsitys alasta. Osa sai taas mentoriltaan hyvin 

konkreettisia neuvoja ansioluettelon muotoiluun ja 

hakemusten tekemiseen. Samalla kokonaisuus tar-

josi yhteisön, joka kiinnitti alaan. Joillekin tuli yllä-

tyksenä, kuinka konkreettisia työmahdollisuuksia ja 

-välineitä he saivat ohjelmasta. 

”Mentorointiohjelman kautta tiesin, mistä voin 

hakea töitä. Sehän on jo puolet siitä matkasta, 

tai puolet siitä työstä, että tietää minne suunna-

ta katseensa.” – Johannes Jauhiainen, alumni

”Vaikkei vielä täysin toimi rauhan kentällä, niin 

on vähän jo kytköksissä siihen. Askeleen otta-

minen sinne on jotenkin mahdollisemman ja 

helpomman tuntuista.” – Vilma Kallio, alumni

Toisten aktorien ja mentorien kertomukset työelä-

mästä auttoivat hahmottamaan, olisivatko esimer-

kiksi kansainväliset tehtävät kiinnostavia tai sopivia 

omiin kykyihin ja elämäntilanteeseen, ja kuinka taas 

itsensä ja eri tilanteet voi sovittaa alan tehtäviin. Moni 

sai ohjelmasta paremman käsityksen siitä, millaisia 

asioita eri tehtävissä vaaditaan ja millaisia järjestely-

jä kokonaisuudessa tulee huomioida muun elämän 

kannalta. Todellisesta työelämästä puhuminen oli-

kin monesta tärkeää. Useat alumnit arvostivat arjen 

realiteettien rehellistä pohtimista ja avoimuutta uran 

vaatimuksista.

”Annoin suuren arvon sille, että ohjelman puit-

teissa puhuttiin paljon esimerkiksi pitkillä ul-

komaankomennuksilla olemisen varjopuolista. 

Mitä se voi tarkoittaa parisuhteelle, mitä se voi 

tarkoittaa perhe-elämälle, minkälaisia valintoja 

muilla sektoreilla joutuu tekemään. Ettei se ollut 

vain kriha-alan mainospläjäys, vaan oikeasti 

siinä puhuttiin rehellistä asiaa. Eihän ammatil-

linen itsetuntemus kehity, jos ei oikeasti pääse 

puntaroimaan myös mahdollisia varjopuolia.” – 

Antti Virolainen, alumni

”Miksi tällaista mentorointia esimerkiksi 

tehdään, niin mehän haluamme, että oikeat 

ihmiset löytävät oikeille paikoille, oikeat ih-

miset löydetään oikeille paikoille ja kyetään 

tuottamaan parempaa turvallisuutta laajemmin 

ajateltuna.” – Minna Ruolanto, mentori

Alumnit ovat ennen ohjelmaa ja sen jälkeen työs-

kennelleet esimerkiksi järjestöissä, virkamiehinä, 

konsultteina, tutkijoina ja asiantuntijoina Suomessa 

ja ulkomailla. Osa heistä koki ohjelman auttaneen 

työelämään siirtymisessä. Jotkut taas pohtivat, et-

tei ohjelman merkitys ollut tästä näkökulmasta vielä 

realisoitunut, mutta niin voisi käydä tulevaisuudessa. 

Monelle ohjelma toi varmuutta ja uusia ideoita uran 

kehittämiseen ja vei kohti haaveiden työpaikkaa. 

Unelmia oli myös toteutunut. 

Kyselyvastausten perusteella alumnit arvioivat 

ohjelmasta olleen jossain määrin hyötyä myös käy-

tännön työelämässä.  Eräs alumni kuvaili asiaosaa-

misen kautta hahmottavansa maailmaa uusista nä-

kökulmista ja laajemmin, mistä on ollut hyötyä työn 

viedessä eri konfliktimaihin. Yksi kuvasi, että kan-

sainvälisillä missioilla ymmärrys kriisinhallinnan 
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kokonaisvaltaisuudesta ja toimijoiden rooleista on 

ollut ”enemmän kuin hyödyllistä”. Asiaosaaminen on 

heijastunut käytännön työelämään myös siten, että 

se on antanut valmiuksia osallistua turvallisuudesta 

ja rauhasta käytävään keskusteluun ja ymmärtää tätä 

keskustelua.

Kuitenkin vuoropuhelu, verkostot, mentorin neu-

vot ja oman osaamisen sekä toimijoiden tunnistami-

nen vaikuttavat olleen tärkeimpiä omanarvontunnon 

ja asiantuntijaprofiilin kasvattajia – ja merkittävimpiä 

työelämän kannalta. Eräs alumni kertoi haastattelus-

sa puhuneensa ohjelman aikana paljon pehmeistä 

taidoista ja arvoista, mitä kautta ymmärsi paremmin 

omaa osaamista ja käsitti kuinka hyödyntää sitä työ-

elämässä. Ohjelma tarjosi hyvän alustan pysähtyä 

pohtimaan teemoja mentorin ja aktorien kanssa. Osa 

kuvasi, että ohjelman jälkeen he ovat osanneet kiin-

nittää paremmin huomiota kiinnostaviin työpaikkoi-

hin. Ohjelma ei ollut ”taikasana työelämään”, mutta 

sen kautta sai avuja työelämään siirtymiseksi, realis-

tisemman kokonaiskuvan alasta ja työkaluja valinto-

jen tekemiseen. Tiesi, mistä paikkoja löytää ja kuinka 

sovittaa itsensä kokonaisuuteen. 

”Ajattelin, että ohjelmassa saa ymmärrystä pin-

taa syvemmältä, työpaikkailmoituksia syvem-

mältä, että mitä siellä käytännössä tehdään ja 

kuulee ihmisiltä vinkkejä minkälaista missäkin 

on ja missä näitä työpaikkailmoituksia ylipää-

tään on näkyvillä.  Ohjelmassa oli käytännön 

työelämään valmistava näkökulma. Se oli mi-

nulle olennaisinta.” – Juho Takkunen, alumni

Moni alumni koki saaneensa lisäksi konkreettis-

ta apua. Mentorien kanssa käytiin läpi esimerkiksi 

hakuprosesseja ja -vaatimuksia ja työstettiin ansio-

luetteloita ja hakemuksia aktorin tarpeen mukaan. 

Usea vastaaja kuvaili saaneensa mentorilta neuvoja 

hakemiseen, esimerkiksi millaisia asioita tuoda esiin 

hakemuksessa ja kuinka sanallistaa osaamista. Toiset 

olivat pohtineet yhdessä haastatteluitilanteita ja jär-

jestäneet harjoitushaastatteluita. Tällaisessa vuoro-

vaikutuksessa alumnit ovat oppineet paljon käytän-

nöistä ja prosesseista, joista ei opintojen kautta ole 

voinut saada tietoa.

”En osannut toivoakaan sitä, että löytyisi taval-

laan niitä verkostoja ja saisi ihan konkreettisia 

työmahdollisuuksia, joita sain mentorini kautta.” 

– Päivi Linervo, alumni

”Sain oikeasti kontakteja keihin olla yhteydessä, 

ihan suoria linkkejä sähköpostiin, että kan-

nattaa hakea tätä työtä ja semmoista oikeasti 

konkreettista tukea uralle.” – Anniina Hentinen, 

alumni

Puolet kyselyyn vastanneista alumneista koki oh-

jelman mahdollistaneen työelämään liittyvien toivei-

den toteutumista. Osan haaveet ovat taas olleet abst-

rakteja tai ne eivät ole vielä realisoituneet. Eräs kertoi, 

että vaikkei työskennellyt alalla, oli ohjelma antanut 

itsevarmuutta työelämään. Lisäksi alumnit, jotka ei-

vät työskentele alan perinteisissä tehtävissä, ovat voi-

neet hyödyntää verkostoja kontakteina alan osaajiin. 

Kaksi alumnia kokivat löytäneensä ohjelman kautta 

ratkaisuja yhdistää uutta ja vanhaa osaamista, kun ai-

kaisemmin kokonaisuudet olivat tuntuneet irrallisilta. 

”Ohjelma vahvisti sitä, että haluan hakeutua 

töihin alalle. Erityisesti kun tapasi ja näki näitä 

ihmisiä, on oppinut, kuinka paljon erilais-

ta osaamista tarvitaan ja kuinka suuri skaala 

teemoja on. Ohjelma vahvisti sitä, että haluaa 

olla osa tällaista suomalaista erikoisjoukkoa.” – 

Charlotta Lahnalahti, alumni

SPR ERU. Aki Pihlaja kuuluu Suomen Punaisen Ristin kan-
sainväliseen henkilöreserviin, jonka jäseniä voidaan lähettää 
kansainvälisiin katastrofiavun tehtäviin. Kuva: Aki Pihlajan 
kokoelma
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Kokonaisvaltaisen 
kriisinhallinnan työkaluja:

Humanitaarinen 
toiminta

Humanitaarisen avun tehtävä on 

auttaa sodan ja luonnonkatast-

rofien uhreja tarpeiden perus-

teella puolueettomasti, riippu-

mattomasti ja tasapuolisesti. Se 

on ihmishenkien pelastamiseksi 

ja hädänlievittämiseksi kehitetty 

apumuoto, jonka keskeinen tavoi-

te on myös ihmisarvon ylläpitä-

minen vaikeissa olosuhteissa.16 Se 

tarkoittaa esimerkiksi materiaalis-

ta ja logistista tukea, ruoka-apua, 

suojaa, terveydenhuoltoa, suoje-

lua fyysisiltä ja psyykkisiltä haitoil-

ta sekä koulutusta hätätilanteissa. 

Avun antamisesta vastaavat hu-

manitaariset järjestöt, kuten Pu-

nainen Risti, Punainen Puolikuu, 

YK ja eri kansalaisjärjestöt.17

Suomessa ulkoministeriö 

ohjaa humanitaarisen avun ra-

hoituksen YK-järjestöjen, kan-

sainvälisen Punaisen Ristin ja 

suomalaisten avustusjärjestöjen 

kautta. Toimintaa rahoitetaan 

kehitysyhteistyön määrärahois-

ta. Suomen toiminta perustuu 

YK:n periaatteisiin, ihmisoikeus-

sopimuksiin sekä kansainväliseen 

humanitaariseen ja pakolaisoi-

keuteen. Toimintatavat pohjaavat 

humanitaarisiin periaatteisiin: in-

himillisyyteen, tasapuolisuuteen, 

puolueettomuuteen ja riippumat-

tomuuteen. Suomi korostaa kaik-

kein haavoittuvimmassa asemas-

sa olevien, erityisesti vammaisten, 

naisten ja tyttöjen, huomioimista 

ja suojelua.18

Janne Leskinen 
– alumni 
Vastuuvirkamies Suomen suur-
lähetystössä Ankarassa

”Olin ihan haltioissani, kun se en-

simmäinen päivä oli kun esittäy-

dyttiin, ja olin ihan että: Mitä? En 

ole näin monen rauhan- ja kon-

fliktintutkimuksen tyypin kanssa 

ollut samassa huoneessa sen kun 

lähdin Uppsalasta.”

Janne Leskinen on rauhan- ja 

konfliktintutkimuksen kandidaatti 

Uppsalan yliopistosta ja kansain-

välisten suhteiden maisteri Bre-

menin yliopistosta. Tällä hetkel-

lä Janne työskentelee Suomen 

Ankaran suurlähetystössä, missä 

mentorointiohjelman teemat 

ovat esillä esimerkiksi Suomen ja 

Turkin rauhanvälitykseen liittyvän 

yhteistyön kautta.

Ohjelmaan osallistuessaan 

Janne oli ollut useita vuosia työ-

elämässä. Hän oli urallaan pereh-

tynyt kokonaisturvallisuuteen ja 

humanitaariseen työhön ja työs-

kennellyt esimerkiksi SPR:llä val-

miuden parissa. Punaisella Ristillä 

Janne tutustui moniin, jotka oli-

vat käyneet siviilikriisinhallinnan 

tehtävissä ja kiinnostuneet näistä 

teemoista. Siellä hän sai ”kim-

mokkeen” WISEn toimintaan ja 

mentorointiohjelmaan, josta kuuli 

kollegaltaan. Ohjelmaan Janne 

hakeutui kehittääkseen ammatil-

lista osaamistaan.
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Suomen Punaiselta Ristiltä 

Jannen ura vei maahanmuutto-

viraston hankkeeseen, jossa kehi-

tettiin suomalaisten turvallisuut-

ta ulkomaanmissioilla. Mukana 

hankkeessa olivat muiden muassa 

sisäministeriö, ulkoministeriö ja 

suojelupoliisi. Tämän mielenkiin-

toisen ja palkitsevan projektin jäl-

keen hän hakeutui ulkoministe-

riön Kavaku-kurssille, josta tie vei 

Ankaraan. Turkissa hän on päässyt 

todistamaan jännittäviä vaiheita ja 

kansainvälisen politiikan myller-

rystä alkaen lokakuusta 2021. 

Mentorointiohjelma auttoi 

Jannea hahmottamaan kriisin-

hallinnan kenttää ja toimijoiden 

suhteita, ja juuri kokonaiskuvasta 

hän toivoikin oppivansa. Ulkomi-

nisteriön palveluksessa ohjelma 

on auttanut ”valtavasti hahmotta-

maan tietotulvassa vastaan tulevaa 

informaatiota” ja raportteja, minkä 

lisäksi sosiaalinen työnkuva vaatii 

paljon tietämystä, jota tulee pystyä 

soveltamaan nopeasti. Ohjelmas-

ta sai lähes ”valmiiksi pureskeltua 

tietoa ja esityksiä Suomen toimin-

nasta kokonaisvaltaisessa kriisin-

hallinnassa”, mitä käyttää tarpeen 

tullen eri tilanteissa.

Aki Pihlaja 
– alumni 
Security Manager (Crisis Mana-
gement) Neste Oyj:llä

”Luulen, että osaltaan humanitaa-

risen sektorin -- esittely vaikutti 

siihen, että minua rupesi kiin-

nostamaan humanitaarinen puoli 

entistä enemmän. Ja ehkä tulin 

tietoisemmaksi niistä mahdolli-

suuksista, mitä siellä puolella on 

kriisinhallintaan liittyen.”

Aki Pihlaja on turvallisuus-

johtamisen ja riskienhallinnan 

tradenomi ja sotatieteiden mais-

teri viranomaisyhteistyön koulu-

tusohjelmasta. Hän on aina ollut 

kiinnostunut kriisinhallinnasta ja 

osallistunut sotilaallisen kriisin-

hallinnan tehtäviin Kosovossa ja 

Afganistanissa. Sotilaallisen sekto-

rin ohella Akia ovat kiinnostaneet 

kokonaisvaltainen kriisinhallinta ja 

sen elementit. Maanpuolustuskor-

keakoulussa hän teki pro gradunsa 

rauhanvälityksestä, mikä oli ken-

ties poikkeavaa sotatieteissä. 

Osallistuessaan ohjelmaan Aki 

oli kiinnostunut siviilikriisinhallin-

nan tehtävistä ja pohti ohjelman 

voivan tukea näitä haaveita. Tuol-

loin hän työskenteli Kuntaliitossa 

ja sai ohjelman kautta vahvistus-

ta, että taustasta on hyötyä myös 

kriisinhallinnan alalla. Paikallishal-

linnon osaaminen on tärkeä osa 

kenttää. Ohjelma lisäsi ymmär-

rystä kriisinhallinnan kokonaisval-

taisuudesta ja sen osa-alueista, 

minkä lisäksi verkostoituminen 

oli Akille tärkeää. Kirkkain tavoite 

oli saada ohjelmasta eväitä uran 

edistämiseen kriisinhallinnan alalla 

ja kiinnityspintaa alaan. Ohjelman 

jälkeen Aki päätyikin töihin Suo-

men Punaiselle Ristille – osin oh-

jelman ansiosta. Ohjelman myötä 

hän kuuli paljon humanitaarisen 

avun toimijoista ja kiinnostui niistä 

entistä enemmän. Ne ovat tärkeä 

osa ”kansainvälisessä kontekstissa 

tapahtuvaa ihmisten auttamista 

ja konfliktien parissa toimimista.” 

Nykyisin hän kuuluu Punaisen Ris-

tin kansainvälisen katastrofiavun 

henkilöreserviin. 

Aki kuvaa uransa punaiseksi 

langaksi yhteiskunnallisen turval-

lisuuden sekä riskien- ja kriisien-

hallinnan. Uran alkupisteinä ovat 

sotilaallisen kriisinhallinnan tehtä-

vät, joiden jälkeen hän toimi muun 

muassa konsulttina ja pääsi tutus-

tumaan monenlaisiin toimijoihin 

julkisella ja yksityisellä sektorilla. 

Sitten hän päätyi töihin Imatran 

kaupungille ja Kuntaliittoon, mikä 

auttoi hahmottamaa varautumista 

kansallisella tasolla. Tällä hetkel-

lä Aki on töissä Nesteellä. Hänen 

tehtävänsä sisältää varautumista 

ja jatkuvuuden hallintaa. Samalla 

työssä näkyvät keskeisinä kestävän 

kehityksen teemat ja ilmastokysy-

mykset.

Antti Virolainen 
– alumni 
Viestinnän korkeakouluharjoitte-
lija SPR:llä

”Paitsi, että [ohjelma] syventää 

nuorten asiantuntijoiden kri-

ha-tietämystä, tavallaan koen, että 

se tarjoaa peilin, jolla tämmöisessä 

elämäntilanteessa oleva ihminen 

voi tarkastella itseään. Siinä nä-

kyy toisaalta kriisinhallinnan koko 

kirjo, toisaalta sen pohjalta voi 

reflektoida itseään ja ominaisuuk-

siaan, kun kuulee eri alojen edus-

tajia ja millaista heidän työnsä on 

käytännössä.”

Antti Virolainen on haastat-

telun aikana viittä vaille valmis 
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valtiotieteiden maisteri Helsingin 

yliopistosta pääaineenaan kau-

punkitutkimus. Ohessa hän on 

opiskellut muun muassa sosiolo-

giaa ja maailmanpolitiikkaa. Kan-

sainväliset kysymykset ovat aina 

olleet ”vahvana sivujuonena” Antin 

elämässä ja rauhan ja turvallisuu-

den kysymykset ovat kiinnosta-

neet häntä pitkään. Hän muistelee, 

että World Trade Centerin iskujen 

jälkeen nuorta Anttia alkoivat yhä 

enemmän kiinnostaa yhteiskun-

nalliset ja kansainväliset kysymyk-

set.

Antin päätös hakea mento-

rointiohjelmaan oli ”aika spontaa-

ni”. Hän huomasi hakuilmoituksen 

yliopiston rekrytointipalvelusta ja 

päätti hakea, koska tunsi WISEn, 

mutta mentorointiohjelma oli vie-

ras. Antti lähti mukaan osin ute-

liaisuuttaan, oppiakseen alasta ja 

hankkiakseen kontakteja. Lisäksi 

ohjelman konkreettinen työelä-

mäaspekti oli kiinnostava. Hän ha-

lusi kuulla, millainen kokonaisval-

taisen kriisinhallinnan maailma on 

tai voisi olla työelämän kannalta.

Tällä hetkellä Antti työsken-

telee viestinnän harjoittelijana 

Suomen Punaisen Ristin keskus-

toimistolla. Vaikka ohjelmaan 

osallistumisesta on varsin vähän 

aikaa, hän kokee sen auttaneen 

häntä eteenpäin. Ohjelma selven-

si ajatuksia kriisinhallinnasta alana 

ja sen mahdollisuuksista; mitä voi 

tehdä ja toisaalta mikä ei ole itselle 

ominta. Antti kokee, että ohjelman 

tarjoama tieto ja verkostot ovat 

”mieletöntä pääomaa”. Siitä on 

voinut saada paljon asioita, jotka 

ovat hyödyksi tulevaisuudessa – 

minne ikinä päätyykään.

Charlotta 
Lahnalahti 
– alumni 
Arviointi- ja tutkimuskonsultti 
SREO Consultingissa

”Mentorin ja muiden kanssa kes-

kustellessa tuntui, että oli saanut 

itseluottamusta osana mento-

rointiohjelmaa. Ei vain tuskaillut 

työnhaun vaikeutta tai muuta, 

vaan pystyi pääsemään sen yli ja 

saamaan erilaista alan osaamiseen 

liittyvää itsetuntoa.”

Charlotta Lahnalahti on krii-

sin- ja turvallisuudenhallinnan 

maisteri Leidenin yliopistosta ja 

opiskellut myös rauhan- ja kon-

fliktintutkimusta Ruotsissa. Ha-

kiessaan mentorointiohjelmaan 

hän oli etsimässä työpaikkaa val-

mistumisen jälkeen. Murrosvaihe 

osoittautui haasteelliseksi ja ulko-

mailla opiskelleena työllistyminen 

Suomessa tuntui vaikealta. Oh-

jelmaan pääsy oli mahdollisuus 

tutustua kriisinhallinnan alaan ja 

työnhakuun Suomessa. Lisäksi ha-

kemista siivitti vertaisryhmän kai-

puu. Charlotta kokee, että ohjel-

masta oli apua. Se tuki hankalassa 

paikassa ja antoi itseluottamusta ja 

uskoa omaan osaamiseen.

Kandidaatin- ja maisterivai-

heen välissä Charlotta työskenteli 

harjoittelijana tutkimusjärjestössä 

Kosovossa, minkä aikana hän tu-

tustui muutamiin suomalaisiin ja 

alkoi pohtia alan mahdollisuuk-

sia Suomessa. Myöhemmin hän 

palasi Kosovoon ja työskenteli 

siellä YK:n kehitysavun toimipis-

teessä. Tätä osaamista hän pää-

si hyödyntämään Suomessakin. 

Muutettuaan Suomeen hän teki 

harjoittelun Kriisinhallintakeskus 

CMC Finlandilla, mitä pitää ”huip-

pujuttuna”. Tehtävässä sai näky-

män suomalaiseen toimintaan ja 

oli hienoa havaita, kuinka työ yh-

distyi aiempaan kokemukseen ja 

osaamiseen. Sittemmin hän päätyi 

tutkimusharjoittelijaksi Turun Siir-

tolaisuusinstituuttiin. Puoli vuotta 

Turussa oli ”ihan käänteentekevä.” 

Nykyisin Charlotta työskente-

lee arviointi- ja tutkimuskonsult-

tina SREO Consultingissa, jossa 

hänellä on asiakkaina humanitaa-

risentyön järjestöjä. Viime vuosina 

hänelle on kirkastunut toive eri-

koistua humanitaariseen työhön 

ja hän kokee päässeensä mento-

rointiohjelman ja töiden kautta tä-

hän kiinni – palaset ovat alkaneet 

loksahdella paikalleen. Useinhan 

polku hahmottuu vasta jälkeen-

päin, mikä voi olla turhauttavaa. 

On hyvä, että tähän löytyy mento-

rointiohjelman kaltainen tuki.

Ulriikka 
Myöhänen 
– alumni 
Viestinnän asiantuntija Kirkon 
Ulkomaanavussa

”Minusta tuntuu, että ohjelma on 

tukenut minua ja vienyt minua ura-
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polullani haluamaani suuntaan”.

Ulriikka Myöhänen on puhe-

viestinnän kandidaatti ja journa-

listiikan maisteri Jyväskylän yli-

opistosta. Opintojensa aikana hän 

kiinnostui Lähi-idästä ja rauhanky-

symyksistä ja kirjoitti pro gradun-

sa Lähi-idän toimittajien työstä ja 

rauhanjournalismista. Samalla hän 

syvensi käsityksiään median roo-

lista sekä rakentavasta uutisoin-

nista konflikti- ja kriisitilanteissa.   

Nykyäänkin häntä kiinnostaa vies-

tinnän rooli rauhanvälityksessä ja 

se, kuinka viestinnällä ja journalis-

milla voidaan vaikuttaa rauhaan

Moni asia ”napsahti paikoilleen” 

Lähi-idän instituutin ja yliopistojen 

järjestämällä opintomatkalla Kai-

rossa. Matkan jälkeen Ulriikka tiesi, 

että haluaisi erikoistua Lähi-itään. 

Kriiseihin ja konflikteihin syventy-

minen alkoi taas pro gradun kautta. 

Tällä hetkellä Ulriikka työskentelee 

Kirkon Ulkomaanavulla viestinnän 

asiantuntijana, erityisalanaan Lä-

hi-itä ja viime aikoina mukaan ovat 

tulleet tiiviimmin myös Ukraina ja 

Afganistan. Hän on matkustanut 

työn myötä hiljattain Ukrainassa, 

Unkarissa, Syyriassa, Libanonissa 

ja Jordaniassa dokumentoimassa 

humanitaarisen hätäavun ja kehi-

tysyhteistyön hankkeita.

Ennen nykyistä tehtäväänsä 

Ulriikka oli toimittajana Yleisradi-

on ulkomaantoimituksessa. Ylellä 

ollessaan hän hakeutui mento-

rointiohjelmaan pohtien, että voisi 

kehittää asiantuntijuuttaan ja toi-

voen syventävänsä osaamistaan. 

Hänen mentorinsa oli perehtynyt 

Lähi-itään ja tätä kautta Myöhä-

nen sai lisätietoa ja hyödyllisiä 

kontakteja. Ulriikka näkee, että ko-

konaisuudessaan ohjelma vahvisti 

hänen näkemystään siitä, mitä hän 

haluaisi tulevaisuudessa tehdä ja 

myös osaltaan vei tähän suuntaan.

Pekka 
Reinikainen 
– mentori 
Kansainvälisen vaikuttamisen ja 
viestinnän asiantuntija SPR:llä

”Toinen asia [mentoroinnissa], joka 

monen nuoren kohdalla on tärkeä, 

on oman arvon löytäminen ja tie-

tynlainen luottamus siihen, että 

’minä riitän’. Jos siinä on pystynyt 

auttamaan ihmisiä eteenpäin – ja 

aina välillä on ollut tunne, että jo-

takin on saanut aikaan – niin se on 

semmoinen tärkeä asia myös.”

Useana vuonna mentorina 

toiminut Pekka Reinikainen työs-

kentelee SPR:ssä kansainvälisen 

vaikuttamistyön ja viestinnän asi-

antuntijana. Oman uransa Pekka 

aloitti toimittajana, mistä ajautui 

mainostoimistotöihin. Sittemmin 

hän siirtyi tiedottamisen ja vähitel-

len vaikuttamisen suuntaan. Hän 

kuvaa, että kokemukset eri työpai-

koista ovat aina tukeneet toisiaan.

Punaiselle Ristille Pekka päätyi 

osin sattumusten kautta. Vuonna 

2000 hänen vaimonsa lähti Pu-

naisen Ristin tehtäviin Kosovoon 

ja Pekka seurasi perässä ajatuk-

senaan elättää itsensä vapaana 

toimittajana. Tämä osoittautui 

kuitenkin hankalaksi. Kyseessä ei 

ollutkaan family posting -paikka ja 

pian Pekkaa pyydettiinkin poistu-

maan alueelta. Yhteinen keikka oli 

kuivumassa kasaan. Ratkaisu kui-

tenkin löytyi hieman yllättäen, kun 

Suomen ulkoministeriöstä tarjot-

tiin töitä Etyjin tiedotustehtävissä 

Kosovossa. Lopulta Reinikaiset 

viettivät Kosovossa kaksi vuotta 

yhdessä, minkä jälkeen pariskun-

nan tie vei Itä-Afrikkaan ja Pek-

ka solmi ensimmäisen viestinnän 

työsopimuksensa Punaisen Ristin 

kanssa.

Afrikasta Reinikaiset mat-

kustivat vielä Geneveen. Siellä 

Pekka teki neljä vuota markki-

nointiviestintää Punaisen Ristin 

kansainväliselle federaatiolle ja 

Suomeen palattuaan hän päätyi 

SPR:lle mentoroimaan El Salva-

dorin, Mongolian, Mosambikin ja 

Etelä-Afrikan Punaisten Ristien 

viestintää. El Salvadorin Punainen 

Risti on onnistunut hyödyntämään 

oppimaansa valtiollisen rahoituk-

sen turvin pysyvästi ja Pekka pitää 

yhdistystä Väli-Amerikan johtava-

na viestinnän osaajana. Nykyisin 

hän toimii myös ilmastoasioiden 

parissa Gaia Consulting -yrityk-

sen ilmastoneuvonantajana. Yritys 

tekee töitä ilmasto- ja kestävän 

kehityksen kysymyksissä julkisyh-

teisöjen ja yritysten kanssa. Lisäksi 

Pekka toimii EU:n ilmastolähetti-

läänä. Hän uskoo, että jokaisen tu-

lisi tehdä ”maksimaalinen suoritus 

erilaisten meitä uhkaavien kriisien 

puitteissa – ilmastonmuutos nyt 

aivan erityisesti”.

Mentorina toimimisen Pekka 

on kokenut palkitsevaksi. Hän-

tä motivoi auttamisen kokemus, 

minkä lisäksi hän kokee oppivan-

sa itsekin. Palkitsevinta ovat olleet 

uudet oivallukset ja nuorten me-

nestys: ”Se, kun näkee, että nuori 

ihminen kokee menestyvänsä ja 

pääsevänsä eteenpäin. Niiden sig-

naalien saaminen on ehkä suurin 

palkitseva elementti.”

Ulriikan kuva: Antti Yrjönen.
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3 Mentorit ja aktorit  
– tuki ja 
vuorovaikutus

”Jos ajattelee puhtaasti omasta nä-

kökulmasta, niin on mahtava päästä 

oppimaan muiden näkökulmista, 

millä lailla ihmiset katsovat maailmaa 

ja minkälaisia tulokulmia turvallisuu-

teen on. Ja toisaalta uskon, että ihan 

jokainen meistä tarvitsee rinnalleen 

ihmisen, joka uskoo sinuun myös 

hetkinä, jolloin et ehkä itse sitä tee.” 

 

– Minna Ruolanto, mentori
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”Mentorointi on omalta osaltaan mielenkiin-

toista. Toisaalta sen takia, että tapaa ihmisiä, 

jotka ovat ammatillisen uransa alkuvaiheissa ja 

etsivät itseään. Jos pystyy jollakin tavalla avus-

tamaan siinä, niin se on tietysti tärkeää. Sitten 

se tosiasia, että kyllähän tässä itsekin oppii. -- 

Jos jotakin itse antaa, niin myös saa.” – Pekka 

Reinikainen, mentori

Helsingin yliopiston Mentoroinnin työkirjassa 

(2017) mentorointia kuvataan yhteistyösuhteeksi, 

jonka tärkeimpiin tavoitteisiin kuuluu oppimisen 

ja osaamisen edistäminen ja aktorin ammatillisen 

kasvun tukeminen. Se perustuu vuorovaikutukseen 

mentorin ja aktorin välillä. Nuorille mentorointi voi 

tarjota uusia näkökulmia ura- ja tulevaisuudensuun-

nitelmiin. Työelämässä mentoroinnilla on rooli myös 

osaamisen jakamisessa ja hyödyntämisessä sekä 

”hiljaisen tiedon” esiin tuomisessa.19 Hiljaisella tie-

dolla voidaan tarkoittaa vaikeasti sanoitettavaa osaa-

mista ja tietoa, jota kertyy tekemisen ja kokemuksen 

kautta. Se on tietoa, jota kertyy vähitellen työn ohessa 

ja voi siirtyä eteenpäin yhdessä työskentelemällä ja 

osaamista jakamalla.20

WISEn mentorointiohjelmassa mentorointi näh-

dään ennen kaikkea vuorovaikutteisena prosessina. 

Kyse on mentori-aktorisuhteesta, mutta myös ak-

torien välisestä vuorovaikutuksesta, jossa he voivat 

jakaa tietoa ja osaamistaan toisilleen. Mentorointi on 

reflektoivaa, uutta tietoa luovaa ja yhteistä ymmär-

rystä lisäävää. Haastatteluissa nostettiin esille, että 

myös aktorit ovat ohjelmassa antamassa ajatuksia 

mentoreille ja toisilleen. 

Maailma muuttuu nopeasti ja uralle pyrkiviltä 

nuorilta saadaan uusia näkökulmia. Ajatuksia, 

joita pitkään työelämässä olleet eivät välttämättä 

ole ehtineet seurata tai tulleet pohtineeksi. Mento-

rointisuhde onkin molemminpuolinen oppimis-

prosessi. Tuoreet näkökulmat ovat yksi ohjelman 

vahvuuksista. 

Mentorit ja aktorit ovat ohjelman keskiössä. Jokai-

nen haastatelluista ja kyselyyn vastanneista koki, että 

mentorisuhteesta oli ollut hyötyä muodossa tai toi-

sessa ja enemmistö alumneista on ollut tyytyväisiä ja 

kiitollisia mentorilleen. Mentorit ovat taas kokeneet 

yhteistyön aktorien kanssa palkitsevaksi. Haastatte-

luissa nostettiin esiin, että ohjelma on ainutlaatuinen 

tilaisuus niin mentoreille kuin aktoreille. Yhdessä 

pohtimalla on saavutettu merkittäviä onnistumisia 

ja saatu ystäviä, joiden kanssa edelleen pidetään yh-

teyttä.

Mentorien kokemuksia – Palkitsevaa 
yhdessä oppimista

”Kannattaa auttaa niitä, joilla on vähemmän 

kokemusta. Ajattelin, että miksi ei antaisi omaa 

kokemustaan käyttöön näille nuoremmille.” – 

Antti Hartikainen, mentori

Haastattelujen ja kyselyvastausten perusteella oh-

jelma on ollut mentoreille antoisa kokemus. Monet 

heistä ovat osallistuneet ohjelmaan useina vuosina, 

osa on ollut mukana alusta alkaen. He ovat kokeneet 

päässeensä ohjelmassa vaihtamaan ajatuksia, jaka-

maan kokemustaan ja tukemaan aktoreita suunnan 

etsimisessä. Kokemus on ollut yleensä palkitseva, 

mikä motivoi vapaaehtoisuuteen perustuvassa toi-

minnassa. Arjen keskellä mentorit ovat raivanneet 

kalenteristaan aikaa ohjelmalle ja kokeneet sen vir-

kistäväksikin.

Mentoreilla on monipuolista kokemusta valtion-

hallinnosta, järjestötasolta sekä yksityiseltä sektorilta 

ja heillä on taustallaan useita kansainvälisiä tehtäviä. 

Kyselyyn vastanneista ja haastatelluista mentoreista 

suurinta osaa on motivoinut mahdollisuus jakaa tätä 

kokemusta, ja moni on halunnut olla antamassa ta-

kaisin itse urallaan saamasta tuesta. Eräs kuvasi, että 

hänen lähtiessään ensimmäiselle kansainväliselle 

komennukselle järjestettiin vain lyhyt koulutus ja tie-

to kerättiin myöhemmin kokeneemmilta.

”Sitä miettii, miten paljon aikoinaan sai [kolle-

goilta]. Se on innostanut joka kerta uudestaan, 

että pystyy antamaan jollekulle, jolla on halu ja 

motivaatio lähteä jonnekin ja joka ei välttämät-

tä vielä tunne itseään kovin hyvin. Pikkuisen 

tasoittaa sitä tietä kertomalla kokemuksistaan.” 

– Helinä Kokkarinen, mentori

Haastattelujen ja kyselyvastausten perusteella 

mentorina toimiminen koettiin yleisesti palkitsevaksi 

ja positiiviseksi kokemukseksi.  Merkittäväksi mai-
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nittiin esimerkiksi uusien tuttavuuksien luominen ja 

tunne, että on voinut tukea nuorempia. Yhteiset on-

nistumiset ja yhdessä oppiminen ovat olleet tärkeitä. 

Mentoroinnissa etsitään yhdessä ratkaisuja henkilö-

kohtaisista lähtökohdista. Kuten eräs haastateltu to-

tesi: ”Mentori voi tuoda mentorointisuhteeseen vain 

oman itsensä”. Suhde elää aktorin tarpeiden mukaan 

ja mentori pyrkii tukemaan aktorin tavoitteita osaa-

misensa kautta. Se tekee toiminnasta joustavaa. Eräs 

pohti, että lopulta ”vain taivas on rajana”, siinä mitä 

aktorien kanssa voi suunnitella ja toteuttaa.

”Upeinta mentoroinnissa on tutustua joukkoon 

huippuälykkäitä uusia ammattilaisia. Pidämme 

edelleen yhteyttä ja joidenkin kanssa käydään 

säännöllisestikin syömässä, tavataan ja mieti-

tään maailmaa. On kiva nähdä, miten he löy-

tävät paikkansa maailmassa.” – Päivi Nikander, 

mentori

”Tietenkin kirsikkana kakussa on, kun akto-

ri löytää polkunsa ja paikkansa, niin miten 

ihminen on onnellinen siitä. Pystyn olemaan 

avoimesti osana sitä onnellisuutta.” – Helinä 

Kokkarinen, mentori

Mentorina palkitsevaksi koettiin esimerkiksi nuor-

ten menestyminen ja tunne, että on voinut auttaa. 

Ohella tärkeäksi mainittiin uudet tuttavuudet, inspi-

roivat keskustelut, luottamuksellinen mentorointi-

suhde ja kokemusten jakaminen. Palkitsevuuteen 

vaikutti myös mahdollisuus toteuttaa tärkeitä arvoja, 

kuten kriisinhallinnan kokonaisvaltaisuuden edistä-

minen ja vuorovaikutuksen lisääminen. Muutama 

mentori mainitsi, että toisinaan alan ongelmana on 

ollut tiedon panttaaminen ja he ovat halunneet oh-

jelman kautta edistää avoimuutta sekä jakaa omaa 

tietoa. 

Haastatteluissa mentorit korostivat saaneensa po-

sitiivista palautetta. Parhaaksi palautteeksi moni ku-

vasi auttamisen kokemusta, joka syntyy aktorien oi-

valluksista ja onnistumisista. Eräs mentori totesi, että 

on ollut hienoa auttaa aktoreita jäsentämään ajatuk-

siaan vaihtoehtojen hämmästyttävässä viidakossa. 

Toinen kuvaili, että on tärkeä auttaa nuoria löytämään 

polun pää. Moni pohti samaa. Yksi mentori kertoi, 

että oli arvokasta päästä auttamaan aktoreita uuteen 

elämänvaiheeseen ja eniten ilahdutti, kun aktori on-

nistui tavoitteissaan tai löysi uusia tavoitteita. Myös 

aktorien myöhemmän menestyksen seuraaminen 

oli monen mielestä hienoa. Monissa vastauksissa ko-

rostui vilpitön onnellisuus toisen puolesta.

”Mitä enemmän me jaetaan, sitä enemmän me 

yhdessä myös saadaan.” – Minna Ruolanto, 

mentori

”Mentoroinnissa kuten muussakin opettami-

sessa, opit itsekin. Nämä yhteiset keskustelum-

me ja harjoituksemme ovat olleet koko ajan 

mitä suurimmissa määrin luovaa co-creationia 

ja yhdessä kehittymistä – fireworks of ideas!” – 

Päivi Nikander, mentori

Monet alumnit ja mentorit kuvasivat mentorointia 

vuorovaikutteiseksi ja yhdessä oppimiseksi. Mentorit 

mainitsivat usein saaneensa ohjelmasta uusia nä-

kökulmia ja ajatuksia. Eräs totesi kyselyssä ohjelman 

tarjonneen ”mahdollisuuksia oppia uusia näkökul-

mia ja syventää olemassa olleita” ja toinen korosti, 

että mentorina motivoi uuden oppiminen ja ”nuor-

ten kollegoiden raikkaat näkökulmat”. Ohjelmassa 

tietoa siirtyykin vuorovaikutuksessa myös aktoreilta 

mentoreille.

”Pystyy hetkeksi nousemaan oman päivittäisen 

työn ylä- ja ulkopuolelle ja katsomaan sitä vä-

hän eri näkökulmasta. Kyllähän siitä itsekin saa, 

kun pystyy reflektoimaan sisältöpuolen juttuja 

yhdessä.” – Paula Tarvainen, mentori

Vaikka ohjelma ei välttämättä uudistanut mento-

rien tapaa käsittää rauhan ja turvallisuuden kysy-

myksiä, monet kokivat, että vuorovaikutuksessa sai 

paljon itse. Eräs mentori kuvasi, että omassa arjessa 

asiat pyörivät usein tietyn aiheen parissa ja on ollut 

mielenkiintoista kuulla aktorien kiinnostuksenkoh-

teista. Heillä on omat osaamisalueensa ja vuoropu-

helun kautta oppi laajasti oman työnkuvan ulkopuo-

lelle jäävistä teemoista. Kokonaisuudessaan ohjelma 

on vahvistanut monen käsityksiä, antanut laajem-

man katsauksen alaan ja mahdollisuuden seurata 

ajankohtaista keskustelua sekä tarjonnut raikkaita 

näkökulmia rutinoituvaan ajatteluun.

Eräs haastatelluista mentoreista kuvasi, että yhdes-

sä tekeminen ja keskusteleminen ehkäisee ajatte-

lun urautumista ja mentoritkin pääsevät ohjelmassa 

miettimään asioita uusilta kanteilta. Yksi taas poh-
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ti, että aktorien kysymykset ovat usein oivaltavia ja 

”peilaavat nuoren sukupolven uudenlaisia näkökul-

mia, joiden kautta rakennetaan ja kokeillaan uutta.” 

Mentorointiohjelmassa pyritään myös vahvistamaan 

näitä pohdintoja ja nuorten kokemusta, että heillä on 

annettavaa.

Ohjelman kokonaisvaltaisuus palvelee yhdessä 

oppimista. Yksi mentori muistutti, että valtaosa oppi-

misesta tapahtuu muualla kuin koulussa ja työpaikal-

la ja ohjelman kautta on oppinut ”erottamaan maail-

masta uusia yksityiskohtia, kun niiden tietää olevan 

olemassa”.

”Jos miettii ihan raa’asti, onko asiantuntijuuden 

sisältöön tullut mentoroinnin myötä jota-

kin uutta merkittävää, en usko että kauheasti 

niinkään, mutta on oppinut katsomaan asioita 

vähän eri kantilta, -- joka sitten heijastuu myös 

siihen asiantuntijuuteen.” – Pekka Reinikainen, 

mentori

”Kuvittelin, että olen vain antava osapuoli, mut-

ta sitten huomasikin, että itseasiassa saan aika 

paljon. Se oli erittäin positiivinen yllätys huo-

mata, että minä olen yhtälailla saava osapuoli.” 

– Helinä Kokkarinen, mentori

Vuorovaikutuksessa kohti tavoitteita

Viiden vuoden aikana kerätyissä palautekyselyis-

sä ehdoton enemmistö aktoreista ja mentoreista on 

kokenut mentorointisuhteet onnistuneiksi ja olleet 

tyytyväisiä vuorovaikutukseen. Kaikki tähän julkai-

suun haastatellut ja lähes kaikki kyselyyn vastan-

neet alumnit olivat tyytyväisiä mentoreihinsa. Usein 

mentoreille annettiin erityiskiitos ja ohjelman suu-

rimmat hyödyt kulminoituivat monissa vastauksissa 

mentorien ja aktorien väliseen vuorovaikutukseen; 

saatuihin neuvoihin, kuultuihin kokemuksiin ja yh-

dessä saavutettuihin ratkaisuihin.

Mentorien haastatteluissa nousi esiin, että ohjel-

man raamit mentorointisuhteelle ovat yleisesti on-

nistuneet ja suhteet on koettu vuorovaikutteiseksi, 

joskin yhden mentorin kyselyvastauksessa toivot-

tiin lisää rakennetta mentorointikäytäntöihin. Eräs 

mentori totesi mentoroinnin olevan ”yhdessä uu-

den löytämistä” ja toinen kuvasi vuorovaikutteista 

keskustelua ohjelman tärkeimmäksi lähtökohdaksi. 

Mentoroinnille ei ole vain yhtä sabluunaa, koska alal-

le ei ole yhtä koulutustakaan. Siksi mentorointi on 

yhdessä miettimistä ja keskustelevaa. 

”Olen oppinut ajattelemaan mentoroinnin vuo-

rovaikutuksena. Ohjaan aktoria omaan proses-

siin ja koitan auttaa häntä itseään näkemään ne 

tilanteet.” – Minna Ruolanto, mentori

Kyselyyn vastanneista mentoreista yksikään ei 

kokenut, ettei voinut lainkaan ohjata aktoreita ta-

voitteidensa saavuttamisessa. Tässäkin painottui 

vuorovaikutus ja opastamista kuvattiin esimerkiksi 

kuuntelemiseksi ja kyselemiseksi. Eräs haastatelluista 

mentoreista totesi harvoin antavansa suoria neuvoja, 

vaan uskoi ratkaisujen löytyvän aktoreilta itseltään. 

Yksi oli taas teettänyt aktoreille pohdintatehtäviä, joi-

den kautta he saattoivat kirkastaa ammatillisia tavoit-

teitaan. Todettiin, että keskustelun kautta aktorit oli-

vat saaneet täsmennettyä tavoitteitaan ja toisaalta osa 

oli oivaltanut, ettei kaikkea voi suunnitella valmiiksi.

Vuorovaikutuksessa vaikeastikin sanoitettava tie-

to voi nousta pinnalle. Mentorit tuntevat monipuo-

lisesti alaa ja kykenevät kertomaan usein piiloon 

jäävistä prosesseista, toimintamalleista ja -tavoista. 

Tältä pohjalta moni aktori koki saaneensa hyvin-

kin yksityiskohtaisia neuvoja liittyen työpaikkoihin 

ja työnhakuun, mitä kiiteltiin haastatteluissa. Osa 

alumneista koki saaneensa ennen kaikkea henkistä 

tukea, mikä sopi heidän tilanteeseensa. Mentorointia 

kuvaakin monin paikoin henkilökohtaisuus ja mu-

kautuminen aktorin tarpeisiin.

Tavoitteiden pohtiminen yhdessä vaatii kumman-

kin osapuolen motivaatiota. Eräs mentori kertoi oh-

jaavansa aktoreita asiantuntijuuden kehittymisen 

prosessiin, mikä ei onnistu ilman aikaa ja sitoutu-

mista. Osa muistakin mentoreista totesi, että vas-

tavuoroisuus vaatii osapuolten halua osallistua; jos 

aktorilla ei ole aikaa tai motivaatiota panostaa ohjel-

maan, ei suhde toimi. Lähtökohta on, että toiminta 

on aktorilähtöistä ja yhteydenpito mentorin kanssa 

on ensikädessä aktorin vastuulla. Alumnien haas-

tatteluissa tuli esiin, että vuorovaikutukseen kannatti 

panostaa. Ohjelma tarjoaa mahdollisuuksia, mutta 

aktorin on omatoimisesti tartuttava niihin. Suurin 

osa mentoreista totesi, että yhteistoiminta aktorin 

kansa on yleensä onnistunut hyvin ja on tuolloin ol-

lut keskustelevaa, inspiroivaa ja tuloksellista. 

Moni mentori korosti mentoroinnin henkilökoh-

taisuutta. Suhde tulee räätälöidä aktorin tarpeisiin ja 
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siinä täytyy kuunnella aktoria. Samalla muut mento-

rit luovat voimavaran, jota hyödyntää vastausten 

etsimisessä. Mentorit ovat voineet ohjata aktoreita 

toisten mentorien ja muiden asiantuntijoiden pakeil-

le tarpeen vaatiessa. Tämäkin vaatii keskustelua akto-

rien kanssa, joiden toiveet ja tavoitteet ovat erilaisia.

”Jos lähdettiin liikkeelle siitä, ettei ole täysin 

varma mihin suuntaan ollaan menossa, niin 

ainakin minusta tuntuu, että aktoreilla kirkastui, 

mikä heidän oma ns. asiantuntijaprofiilinsa on, 

mihin suuntaan he haluavat lähteä sitä kehit-

tämään ja mitkä ne mahdollisuudet, verkos-

tot, kontaktit ja paikat ovat sillä alalla. Se ei ole 

missään nimessä minun ansiotani, he ovat itse 

tehneet sen työn, mutta olen pystynyt olemaan 

siinä ajattelun apuvälineenä.” – Paula Tarvai-

nen, mentori

Mentori tukee aktoria luottamuksellisen suhteen 

kautta. Yksi mentori kuvasi olevansa aktorille ”kriit-

tinen ystävä”, johon voi luottaa ja joka toivoo aktorin 

löytävän paikkansa. Mentorointi ei ole hänestä vain 

osaamisen jakamista, vaan ”orgaanista vuorovaiku-

tusta”. Siinä aktoria autetaan löytämään itse työkalut, 

joilla ratkaista tilanteita. Parhaimmillaan mentoroin-

ti on reflektoivaa ja aktori saa itse pohtia, kuka on ja 

mitä haluaa. Osa muistakin mentoreista pohti re-

flektion merkitystä ja näki itsensä aktorin ”sparraus-

kumppanina”.

Vaikuttaa siltä, että ohjelma on yleensä onnistunut 

yhdistämään oikeat aktorit ja mentorit, vaikka osa 

aktoreista kuvasi ensin yllättyneensä mentorivalin-

nasta. Haastatelluista aktoreista suurin osa koki, että 

heidän suhteensa mentorin kanssa oli ollut toimiva 

ja tasavertainen. Joillekin se oli odotukset ylittävän 

positiivinen kokemus. Monet kokivat suhteen välit-

tömäksi ja mentorin tuen vilpittömäksi. Eräs haasta-

teltu alumni kuvasi harvinaiseksi, että työnhakuun 

liittyvissä prosesseissa saa apua ja sitä tarjotaan ”ihan 

vain auttamisen vuoksi”.

Suuri osa haastatelluista ja kyselyyn vastanneista 

alumneista koki mentorin auttaneen heitä saavutta-

maan tavoitteitaan. Eräs kuvasi käyneensä mentorin 

kanssa yksityiskohtaisesti läpi mahdollisuuksiaan 

ja millaisia valintoja hän voisi tehdä. Ennen ohjel-

maa suunta ei ollut selkeänä mielessä, jos vieläkään, 

mutta mentori antoi ajatuksia seuraaviin askeliin. 

Monesti mentorit onnistuivat selventämään akto-

reille henkilökohtaisesti sopivia reittejä. Yksi alumni 

kuvasi, että aluksi tuntui vaikealta sovittaa yhteen 

omaa osaamista ja uutta alaa, mutta mentorin usko ja 

rohkaisu auttoivat. Lisäksi mentori on voinut sysätä 

eteenpäin, kun aktori ei ole uskonut olevansa valmis 

työelämään. Kyselyssä lähes kaikki alumnit totesivat, 

että mentorin neuvoista oli hyötyä.

Aktorin pohtiessa työuraansa ja muita kysymyk-

siä, saattoi samoja asioita aikanaan pohtinut mentori 

tarjota tukea. Toisinaan neuvot koettiin lohdullisiksi. 

Eräs alumni oli kokenut elämänsä olevan osin py-

sähdyksissä ja mentori onnistui valamaan uskoa sii-

hen, ettei kaiken tarvitse olla heti valmista. Prosessiin 

on saatu tukea myös ohjelman jälkeen ja monissa 

mentorisuhteissa on ollut jatkumo. Osa alumneista 

on vuosienkin päästä ollut yhteydessä mentoriinsa. 

Tähän on kannustettu ja osa mentoreista on kuvan-

nut ohjelmaa alkupisteeksi, jonka jälkeen tuki jatkuu 

tarpeen mukaan.

”Minulla kävi mentorini kanssa hyvä tuuri. 

Mentorini paneutui ohjelmaan samalla lailla 

kuin minäkin. Hän tarjosi minulle omia kon-

taktejaan ja yhdisti sellaisten ihmisten kanssa, 

joista voisi olla minulle apua.”– Ulriikka Myöhä-

nen, alumni

Osa mentoreista totesi haastatteluissa, että on hyvä 

huomata ohjelman vastaavan monenlaisiin tarpei-

siin. Erään mentorin mukaan vuorovaikutteisuus 

yhdistää myös kokonaisvaltaisen kriisinhallinnan 

osa-alueita, joissa eri ihmiset toimivat samojen tee-

mojen parissa omista osaamisalueistaan käsin. Tätä 

pohdittiin osassa alumnienkin haastatteluja, joissa 

tuotiin esiin aktorien eri mielenkiinnonkohteet sa-

man sateenvarjon alla. 

Oman osaamisen tunnistaminen

”Mietin, että olen viestinnän ja journalismin 

asiantuntija, mutta miten voisin muuten syven-

tää asiaosaamistani? Kävin mentorini kanssa 

keskusteluja, jotka auttoivat jäsentelemään 

osaamistani. Pohdimme sitä, mikä osaamises-

sani voisi olla kiinnostavaa työnantajan näkö-

kulmasta.” – Ulriikka Myöhänen, alumni

Lähes kaikki haastatellut alumnit totesivat ohjel-

man auttaneen heitä osaamisensa ja vahvuuksien-
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sa tunnistamisessa. Se vaikutti työhakemusten ja 

ansioluetteloiden kirjoittamiseen sekä kokemuksiin 

omasta asiantuntijuudesta. Haastatelluista alumneis-

ta moni koki, että mentorin kanssa käydyt keskustelut 

auttoivat sanoittamaan osaamista, jonka hahmotta-

minen oli aiemmin ollut vaikeaa. Samalla ymmär-

rettiin omia valmiuksia suhteessa kokonaisvaltaiseen 

kriisinhallinnan kenttään ja saatiin ammatillista var-

muutta.

Muutamissa alumnien haastatteluissa kävi ilmi, 

että omien vahvuuksien ja kehittämiskohteiden sa-

nallistaminen on merkittävä työelämätaito, joka jää 

helposti vähälle huomiolle. Moni sai ohjelmasta roh-

kaisua tähän ja sitä kautta yleisemmin työnhakuun. 

Laaja-alainen käsitys turvallisuudesta mahdollisti, 

että oli löydettävissä eri paikkoja osaamisen hyö-

dyntämiseen ja uusien horisonttien myötä on löyty-

nyt mahdollisuuksia, joita ei ohjelmaan osallistuessa 

osannut edes pohtia. 

”Sanoin siitä stigmasta, että ’hoitaja vaan’, tai 

sellaista, niin me pelasimme mentorini kanssa 

läpi, mitä oikeastaan teen työssäni ja ruvettiin 

niitä kirjaamaan alas ikään kuin vahvuuksina tai 

ammatillisina saavutuksina. Ja selvisikin että, 

niin, siellä tehdään kaikenlaisia juttuja ja olen 

vastuussa monista asiakokonaisuuksista.” – 

Yrjö-Pekka Halme, alumni 

Moni mentori korosti koettavansa saada aktorin oi-

valtamaan vahvuutensa ja heikkoutensa. Eräs kuva-

si, että on tärkeä saada nuori ymmärtämään ”hänen 

kelpaavan ja riittävän”. Toinen totesi mentoroinnin 

välineeksi hahmottaa, kuinka monenlaiseen ”paket-

tiin omat taidot voi pukea”. Yksi alumni totesi haas-

tattelussaan, että mentori kykenee kokeneena tun-

nistamaan tarvittavaa osaamista, jota alalle pyrkivä ei 

pysty hahmottamaan.

Samalla mentoroinnin kautta voidaan ohjata alalle 

oikeita henkilöitä ja auttaa aktoreita hahmottamaan, 

voisiko hänen kykynsä tai mielenkiintonsa riittää esi-

merkiksi kansainvälisille missioille. Erään mentorin 

mukaan on hyvä varmistaa, että kentälle pääsee oi-

keita ja osaavia henkilöitä. Tulee muistaa, että kaikki 

eivät päädy toimistotöihin, vaan ”osa päätyy kynän ja 

paperin kanssa pusikkoon. Silloin pitäisi olla tietoi-

nen omista osaamisistaan ja heikkouksistaan, jotta ei 

ole vaaraksi itselleen eikä muille.”

”Mentoristani oli valtavasti hyötyä henkilökoh-

taisella tasolla. Kun on pitkään tehnyt yhtä työtä 

ja sitten yrittää tehdä jotain muuta, on olo, että 

’enhän minä osaa enkä tiedä mitään’. Hänen 

onnistui osoittaa, miten monenlaisia asioita jo 

tiedän ja osaan.” – Päivi Linervo, alumni

Monelle ohjelman aikana suuntaa etsineelle alum-

nille oli tärkeä hahmottaa, että tietää ja osaa asioita 

sekä oppi näkemään oman taustan vahvuutena. Eräs 

alumni kuvasi ohjelma olleen hyödyllinen amma-

tillisen itseluottamuksen rakentajana. Yksi mentori 

kertoi pyrkivänsä kysymään mentoroitavilta heidän 

vahvuuksiaan ja heikkouksiaan, sillä moni oivaltaa 

kysymystä pohtiessa, että heillä on taitoja ja he ovat 

hyviä. Vahvuuksista ja heikkouksista koostuu ihmi-

sen työkalupakki.

Valo- ja videokuvaaja Francesco Bellina työssään. Kuva 
Juho Takkusen Ylen työmatkalta Nigerin Agadeziin loka-
kuussa 2019. Kuva: Juho Takkunen
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Kokonaisvaltaisen 
kriisinhallinnan työkaluja:

Kehitysyhteistyö

Kehityspolitiikka tähtää maail-

manlaajuisesti köyhyyden vä-

hentämiseen, perusoikeuksien 

toteutumiseen  ja kestävän kehi-

tyksen edistämiseen. Kehitysyh-

teistyö  on keino toteuttaa kehi-

tyspolitiikkaa. Se on käytännön 

yhteistyötä kehitysmaiden ja mui-

den yhteistyökumppaneiden, ku-

ten kansainvälisten järjestöjen ja 

kansalaisjärjestöjen, kanssa kehi-

tystavoitteiden saavuttamiseksi.21 

Suomen kehityspolitiikan pää-

määränä on köyhyyden ja eri-

arvoisuuden poistaminen sekä 

kestävän kehityksen edistämi-

nen. Toiminnan painopisteitä 

ovat naisten ja tyttöjen oikeudet 

ja asema, kehitysmaiden talouk-

sien kehitys, yhteiskuntien toi-

mintakyky ja demokratia sekä 

luonnonvarojen kestävä käyttö ja 

ruoan, veden ja energian saata-

vuus. Kehityspolitiikalla autetaan 

löytämään ratkaisuja myös mui-

hin globaaleihin haasteisiin kuten 

ilmastonmuutokseen.  Kehitys-

politiikka on tärkeä osa Suomen 

ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa.

Laura Sumari pakolaiskoulun oppilaiden kanssa Nairobin 
lähistöllä. Kuva: Laura Sumarin kokoelma.
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Riina Bhatia 
– alumni 
Kestävän tulevaisuuden tutkija 
VTT:llä

”Sain mentoriltani, aktoriparilta-

ni ja meidän aktoriryhmältä paljon 

apua työnhakukysymyksissä, oman 

suunnan etsimisessä ja varmuuden 

löytämisessä. Konkreettisessa työn-

haussa ohjelma oli arvokas koke-

mus.”

Riina Bhatia on yhteiskunta-

tieteiden maisteri rauhan- ja kon-

fliktintutkimuksessa Tampereen 

yliopistosta ja suorittanut kehitys-

yhteistyön ja poliittisen talouden 

maisteriohjelman SOAS University 

of Londonissa, jossa keskittyi ym-

päristö- ja kehityskysymyksiin. Nyt 

Riina on tutkijana VTT:llä ja tutkii 

kestävää tulevaisuutta.

Riinalla on paljon kokemusta ke-

hitysyhteistyö-, maahanmuutto- ja 

turvapaikkateemoista. Hän on työs-

kennellyt näiden parissa esimerkik-

si harjoittelijana EU-lähetystössä, 

EU-komission maahanmuuttoviras-

ton tutkimusryhmässä ja TE-toimis-

tossa. Nämä teemat ja kysymykset 

ilmentävät jotakin syvempää ra-

kenteista johtuvaa kriisiä, ja Riinaa 

kiinnostavatkin ilmiöiden juurisyyt ja 

taustat. Tällä hetkellä häntä kiinnos-

taa, kuinka nyt läpikäytävät suuret 

prosessit ja yhteiskunnalliset muu-

tokset voidaan toteuttaa sosiaali-

sesti, ekologisesti ja inhimillisesti 

kestävästi.

Mentorointiohjelmaan Riina 

hakeutui viimeistellessään mais-

teriopintojaan Tampereella. Hän 

pohti, mihin suuntaan kehittäisi 

uraansa ja mitä kaikkea rauhan- ja 

konfliktintutkimuksen teemojen pa-

rissa voisi tehdä. Lisäksi Riina toivoi 

vertaistukea ja kuvailee ohjelmaa 

ikään kuin ”murrosvaiheen tueksi”. 

Tärkeintä ohjelmassa olivat oman 

mentorin kanssa käydyt keskuste-

lut ja saatu perspektiivi työelämään. 

Oli rohkaisevaa oivaltaa, että omaa 

asiantuntijuutta voi hyödyntää mo-

nenlaisissa tehtävissä. Keskustelut ja 

kentän monialaisuuden ymmärtä-

minen antoivat vastavalmistuneelle 

”itsetunnollista boostia” ja varmuut-

ta siitä, että oma asiantuntijuus on 

tärkeää. 

Riina kokee, että ohjelma suun-

tasi häntä yllättäväänkin suuntaan: 

tutkijaksi VTT:lle. Hän itse kannus-

taisi aktoreita tarkastelemaan asioita 

uusista näkökulmista ja haastamaan 

kuulemaansa. Riinasta olisi tärkeää 

keskustella alan moninaisuudesta 

ja eri tahoista, joissa tarvitaan lisää 

turvallisuuden ja rauhan näkökul-

mia. Monella ohjelmaan hakijoista 

on perinteinen käsitys alasta ja nä-

kökulmien laajentaminen voisi olla 

hyödyllistä. Esimerkiksi tekniikan 

alalla olisi vaikuttamisen paikko-

ja, joissa rauhan ja turvallisuuden 

asiantuntijoille on tehtävää.

YK:n piste 2018 elokuussa Prizre-
nin DokuFestilla Kuva: Charlotta 
Lahnalahti.
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4 Verkostot  
– laajeneva 
tukiverkko ja sen 
pysyvyys

”Ohjelmaan hakeutuu saman-

kaltaisia ihmisiä, jotka haluavat 

nähdä samanlaista muutosta 

maailmassa. Tämä mahdollisuus 

ystävystyä heidän kanssaan on 

aika ainutlaatuinen tilaisuus.” 

– Veera Lehtinen, alumni
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”Sanoisin, että siinä vaiheessa, kun yliopisto 

loppui ja ei oikein tiennyt mitä seuraavaksi 

tekee, koen, että vertaistuki oli merkittävää. 

Tuntui, että pääsee johonkin kiinni.” – Riina 

Bhatia, alumni

Alumnien ja mentorien haastatteluissa ja kysely-

vastauksissa tärkeiksi mainittiin usein ohjelman tar-

joamat verkostot. Alumnien haastatteluissa todettiin 

ohjelman olleen luonteva alusta verkostoitumiselle 

ja sen jälkeen sosiaalinen media on auttanut ver-

kostojen säilymisessä. Kyselyssä vain kaksi alumnia 

koki, ettei verkostoituminen näkynyt ohjelmassa tai 

sen jälkeen. Valtaosa kuvasi verkostoitumista merkit-

täväksi osaksi ohjelmaa ja totesi myös verkostoitu-

neensa. Nämä verkostot ovat olleet monipuolisia ja 

usein henkilökohtaisia. 

Kyselyssä myös mentorit kokivat verkostoitumisen 

melko tai hyvin merkittäväksi osaksi ohjelmaa. Vaik-

ka heistä valtaosa tunsi toisensa hyvin, on ohjelma 

näkynyt heidänkin arjessaan yhteistyönä eri toimi-

joiden kanssa ja laajempana keskustelun seuraami-

sena. Moni totesi uusien kollegoiden – aktorien – ta-

paamisen tärkeäksi.

WISEn alumnitoiminnan kautta on saatu solmit-

tua yhteyksiä ohjelman eri vuosikurssien välille ja 

verkostot ovat laajentuneet entisestään. Samalla se 

on tarjonnut jatkuvuutta. Alumnitoimintaa kuvail-

tiin usein tärkeäksi, vaikka kaikki haastatelluista eivät 

osallistu siihen aktiivisesti. Sen kautta yhteys ohjel-

maan, kiinnostavaan alaan ja verkostoihin on säilyn-

yt. Suurimmalla osalla alumneista oli kokemus, että 

he voisivat olla muihin alumneihin ja mentoreihin 

yhteydessä tarpeen tullen, ja ohjelmassa luodut siteet 

yhdistävät edelleen erilaisissa tehtävissä toimivia ih-

misiä.

Vertaistuki – ”Koko homman suola”

”Aktorien olohuone -konsepti oli loistava. Se 

muodosti rakenteen, jossa oli pakkokin lainaus-

merkeissä tutustua muihin samassa tilanteessa 

oleviin. Ja koin ne keskustelut älyttömän inspi-

roiviksi.” – Antti Virolainen, alumni

Useat alumnit mainitsivat vertaistuen tärkeäk-

si osaksi ohjelmaa. Kyselyssä kaksi vastaajaa toivoi, 

että sitä olisi ollut enemmänkin. Paitsi, että muihin 

aktoreihin tutustuminen antoi uutta tietoa ja ystä-

viä, oli vertaisten kanssa hyvä pohtia opittuja asioi-

ta ja reflektoida osaamista ja epävarmuuksia. Jotkut 

alumnit pitivät kokemustaan muita vähäisempänä 

ja vertaistuki auttoi näiden huolien ylittämisessä. 

Haastattelussa eräs alumni kuvasi huomanneensa 

vertaisten kanssa keskustellessa, ettei oma tausta ol-

lutkaan muita huonompi. Samalla oppi myös omista 

vahvuuksista. Muutaman muunkin alumnin kerto-

mukset heijastelivat tätä kokemusta.

Eräs alumni kuvasi olleen lohdullista huomata, et-

tei ole ”yksin murheittensa kanssa”. Keskustelles-

saan vertaisten kesken oma tilanne ei tuntunut-

kaan täysin mahdottomalta. Eräs toinen alumni 

taas pohti, että ryhmässä oli mahdollista keskus-

tella aidosti peloista esimerkiksi työuraan liit-

tyen. Nämä kohtaamiset olivat tasavertaisia, eikä 

”kenenkään oletettu olevan mikään uraohjus”. 

Kohtaamisissa sai käsityksen, millaisia tilanteita 

muut ovat kohdanneet ja mitä itselle saattaa tulla 

vastaan. Toisaalta todettiin huojentavaksi, kuinka 

erilaisia osallistujien työurat ja elämäntilanteet 

olivat. 

Yksi haastateltu alumni kertoi, että vertaisten koh-

taamiset toivat ohjelmaan empaattisuutta. Hän tote-

si, että turvallisuuden alalla toimivista moni saattaa 

kokea traumaattisia asioita tai sijaistraumatisoitumis-

ta. Vaikeiden asioiden avaaminen muiden kanssa oli 

helpottavaa. Eräs toinen kertoi, että oman työn esit-

teleminen myöhemmin toisten vuosikurssien akto-

reille oli terapeuttinen kokemus. 

Ohjelmassa pyritään panostamaan verkostoitumi-

seen ja vertaistoimintaan, jotka ovatkin kehittyneet 

vuosien mittaan. Syksyllä 2020 ohjelmassa otettiin 

käyttöön ”aktorien olohuonetapaamiset”, joissa ak-

torit tapaavat toisiaan pienryhmissä. Tavoitteena oli 

tarjota aktoreille mahdollisuus vertaistukeen sekä tu-

kea verkostoitumista ja työelämätaitojen kehittymis-

tä. 

Palautekyselyissä tapaamisia on pidetty yleen-

sä onnistuneina ja julkaisua varten kokemuksistaan 

kertoneista alumneista moni kehui ”olohuoneita”. 

Eräs kyselyyn vastannut kertoi aktorien olohuonei-

den olleen lempiasioitaan koko ohjelmassa. Toisis-

sa vastauksissa niistä puhuttiin taas ”koko homman 
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suolana” ja ”voimaannuttavina kokemuksina”. Haas-

tattelussa yksi alumni kuvasi tapaamisten henkeä 

toisia tukevaksi. Niissä kaikki olivat vaikuttuneita 

toistensa saavutuksista. 

Kyselyn ja haastattelun perusteella vertaistuki on 

ollut tiedon jakamista ja toisten tukemista sekä, yh-

den alumni sanoin, ”ihan vain yhteistä tuskastelua”. 

Ryhmissä tukea sai henkilöiltä, jotka olivat kiinnos-

tuneita samoista asioista. Moni alumni kuvasi, että 

työpaikkaa etsiessä oli hyvä kiinnittyä tällaiseen 

yhteisöön ja samassa vaiheessa olevien osallistuji-

en kanssa keskusteleminen oli turvallista ja tärkeää. 

Vertaistuen kautta monet ovat päässeet paremmin 

selville asiantuntijuudestaan ja oppineet työnhaun 

paikkoja ja mahdollisuuksia. Alumnit loivat verkos-

ton, jossa samojen teemojen kanssa toimii ihmisiä 

hyvin erilaisissa paikoissa ja joissa kysymyksiä on 

voitu yhdessä reflektoida. Osan kohdalla pienryh-

missä luodut siteet ovat myös säilyneet.

Alumnien haastatteluissa nousi esiin, että myös 

alan hiljainen tieto siirtyi eteenpäin vertaistapaami-

sissa, kun niiden puitteissa pohdittiin kiinnostavia 

työpaikkoja ja niihin hakeutumista. Eräs alumni ku-

vaili saaneensa tapaamisissa ”jatkuvasti uusia oival-

luksia”. Yhdessä aktoreilla on paljon työkokemusta, 

erilaisia kokemuksia ja kiinnostuksenkohteita sekä 

asiantuntijuutta, mitä vuorovaikutustilanteissa on 

voitu jakaa. Myös pitempään työelämässä olleet tai 

vanhemmat alumnit kokivat haastatteluissa vertais-

tuen tärkeäksi. Siitä sai kokemuksesta tai työuran pi-

tuudesta huolimatta uusia ajatuksia.

Laajenevat ja säilyvät verkostot  
– ”Kerran WISEn aktori – aina WISEn aktori”

”On todella hienoa, että olemme saaneet pidet-

tyä alumnit mukana. He ovat todella tärkeä osa 

WISEä ja mentorointiohjelmaa.” – Satu Turpei-

nen, WISE

”Tärkeimpiä anteja oli verkostopuoli. Esimerkik-

si Turvallisuuspoliittisessa akatemiassa oli laaja 

kattaus alan johtavia asiantuntijoita. Ja ihan 

vaan, että pääsi tapaamaan muita uransa alku-

vaiheessa olevia, vähän eri taustoilla ja vähän 

eri paikoista. Se oli tärkeää.” – Juho Takkunen, 

alumni

”[Ohjelmaa] on tarvittu, että verkottuu. Usein se 

on mennyt ehkä työpaikkojen kautta, mutta jos 

tulet kovin sen piirin ulkopuolelta, niin se on 

vaikeaa.” – Melinda Palomaa, alumni

Lähes jokainen haastateltava ja kyselyyn vastannut 

koki verkostoituneensa ohjelmassa ja piti verkostoja 

tärkeänä. Niiden kautta on saatu tukea ja tietoa, min-

kä lisäksi verkostot ovat säilyneet usein ohjelman jäl-

keen ja laajentuneet ohjelman raamien ulkopuolel-

le. Moni alumni kuvasi verkostojen tarjoavan tietoa 

enemmän ja helpommin kuin yksin olisi mahdollis-

ta löytää. Ohjelman jälkeen on voitu seurata, minne 

muut ovat päätyneet ja pysyä kiinni ohjelman viite-

kehyksessä. Eräs alumni kuvaili: ”Kerran WISEn aktori 

– aina WISEn aktori.”

Ohjelman puitteissa alumnit ovat päässeet tutus-

tumaan myös uusiin aktoreihin ja toisten vuosi-

kurssien alumneihin. Eri tapaamisissa on pohdittu 

urakysymyksiä, vaihdettu ajatuksia ja jaettu koke-

muksia rauhan ja turvallisuuden alalta. Ohjelmassa 

muodostuneet verkostot ovat olleet merkittäviä. Ne 

ovat toimineet ohjelmassa – ja sen jälkeen – tiedon 

jakamisen foorumeina ja apuna alan seuraamisessa 

ja ”kartalla pysymisessä”. Alumnitoiminnan kautta 

verkostot ovat laajentuneet entisestään ja todettiin, 

että verkostoilla on kenties vielä paljon annettavaa. 

Vaikutuksia, joita ei vielä huomaakaan.

”Erityisesti pidin siitä, kun oli aktorien ja alum-

nien välisiä tapaamisia, joissa saattoi puhua 

eri lailla vapaasti omista kokemuksista. Se oli 

tuki- ja vinkkikerho vähän epävirallisemmassa 

kontekstissa.” – Charlotta Lahnalahti, alumni

Erityisen tärkeää verkostoituminen oli eri alalta 

tulleille tai ulkomailla opintonsa suorittaneille alum-

neille. Sitä kautta sai kontakteja alalle Suomessa. Eräs 

alumni kuvaili, että ohjelman verkostoitumismah-

dollisuudet olivat ”uskomattomia” ja voivat johtaa 

tilaisuuksiin, joita ei muuten tule elämässä vastaan. 

Näistä tilaisuuksista on ollut osalle hyötyä työelä-

mässä – ja vaikka verkostojen hyödyt eivät olisi olleet 

konkreettisia, koettiin ihmisten tunteminen yleen-

säkin positiiviseksi. Tämä heijastui suhtautumisessa 

alumnitoimintaan. Moni alumni koki, ettei löytänyt 

sille riittävästi aikaa, mutta piti toimintaa tärkeänä. 

Osa oli saanut tätä kautta hyviä ystäviä.
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”Verkostoituminen on ollut se kaikista merkittä-

vin anti. Sekä suoraan ohjelman kautta, mutta 

sitten erityisesti mentorini kautta” – Vilma 

Kallio, alumni

Ohjelma tarjoaa mahdollisuuksia myös ylläpitää 

verkostoja, mitä lähes kaikki mentorit ja alumnit piti-

vät tärkeänä. Laajemmassa verkostossa on ollut help-

po pysytellä kiinni sosiaalisen median kautta, minkä 

lisäksi moni on löytänyt ohjelmasta ainakin yhden 

läheisen henkilön, johon on pitänyt yhteyttä oh-

jelman päätyttyä. Joidenkin kohdalla yhteydenpito 

ohjelmassa tavattujen ihmisten kanssa on ollut aktii-

vista vielä vuosien jälkeen. Eräs alumni kuvasi tapaa-

miensa ihmisten ”olevan edelleen läsnä elämässä” ja 

koki saaneensa ohjelman jälkeen edelleen paljon tu-

kea. Siirtyessään uuteen työpaikkaan hän keskusteli 

aiheesta entisen aktoriparinsa ja mentorinsa kanssa. 

Suurella osalla tällainen yhteydenpito oli kuitenkin 

satunnaista, mutta moni koki verkostoissa olevan 

tuttuja, joihin voisi ottaa yhteyttä matalalla kynnyk-

sellä.

Julkaisun kyselyyn vastanneista alumneista lähes 

kaikki ilmoittivat, että yhteydet mentoriin ovat 

jollain tasolla säilyneet ohjelman jälkeen. Myös 

mentorit kertoivat usein olleensa yhteydessä en-

tisiin aktoreihin. Osan kohdalla yhteydenpito on 

vuosien varrella vähentynyt, toisilla se on edelleen 

aktiivista. Yksi alumni kuvasi ohjelmassa vallin-

neen koko vuoden lämmin tunnelma ja verkostoja 

oli luotu esimerkiksi sosiaalisessa mediassa. Hän 

totesi: ”Ei se mihinkään katoa ohjelman päättymi-

sen jälkeen.”

Monet alumnit kokivat, että verkostojen ylläpitoon 

pitää kuitenkin panostaa itse. Elämäntilanteet ja mie-

lenkiinnonkohteet voivat muuttua vuosien varrella 

ja on hyvä, että kiinnityspinta alaan pysyy ainakin 

alumnitoiminnan ja sosiaalisen median kautta yllä. 

Eräs alumni totesi, että ohjelma menisi hukkaan, jos 

siitä ”puuttuu jatkotuki” ja osa koki alumnitoiminnan 

kautta tapahtuvan verkostojen ylläpitämisen yhtä 

tärkeäksi kuin verkostojen luomisen. Se on tarjonnut 

lisäksi uusia mahdollisuuksia verkostoitua.

”[Ohjelma] on menossa siihen suuntaan, että 

siitä tulee tietynlainen yhteisö, niistä alumneis-

ta. Että ihmiset voivat olla ylpeitä siitä, että ’hei, 

me on käyty se mentorointiohjelma.’” – Aki 

Pihlaja, alumni

Haastatteluissa kuvattiin, että verkostoitumiseen 

ja verkostojen pysyvyyteen ovat vaikuttaneet omat 

tarpeet, elämäntilanne ja monet muut tekijät. Eräs 

haastateltava toi esiin, että usein elämässä verkostot 

vastaavat tiettyyn tarpeeseen, niiden muuttuminen 

on luonnollista, eivätkä ne aina ole pysyviä. Yhden 

alumnin mukaan tiivistä yhteisöä aktorien välillä ei 

omalla vuosikurssilla syntynyt, eikä verkostoitumi-

nen näkynyt ohjelman jälkeenkään. Yhteys mento-

riin kuitenkin säilyi. Muutamassa muussakin kyse-

lyvastauksessa mainittiin samankaltainen kokemus. 

Näissä vastauksissa painottuivat ohjelman ensim-

mäiset vuosikurssit, jolloin vertaistoiminta ei ollut 

nykyisellä tasolla, minkä lisäksi viime vuosien ko-

ronarajoitukset hankaloittivat verkostoitumista mi-

nimoimalla kanssakäymisen. Osa taas koki, että olisi 

voinut saada enemmän verkostoja, jos olisi itse ollut 

aktiivisempi. Alumnitoiminnan ei taas ole välttämät-

tä tarvinnut olla sen aktiivisempaa kuin sosiaalisen 

median sivustot, joissa on jaettu työpaikkailmoituk-

sia ja -kokemuksia.

WISE ryhtyi kehittämään alumni- ja vertaistoimin-

taa pian pilottiohjelman jälkeen osallistujien pyyn-

nöstä. Monet kokivat tarvetta jatkuvuudelle ja yli vuo-

sikurssien luoduille verkostoille. Toiminnan tarkoitus 

oli yhdistää vuosikursseja ja tukea ohjelmaan osallis-

tuneiden asiantuntijuuden kehitystä ja verkostojen 

laajenemista. Samalla kehitettäisiin alan asiantunti-

joiden ja aloittelevien osaajien välistä yhteistyötä.

WISEn kautta Brysseliin ja maailmalle

Vuosikurssien yli verkostoitumista on edistetty esi-

merkiksi Vertaistukea rauhan uralle -toiminnalla, 

jonka myötä aktorit ja alumnit ovat päässeet tapaa-

maan toisiaan. Toimintaa on kuvailtu mukavaksi 

yhteiseksi keskusteluksi ja kokemusten jakamiseksi. 

Vuosikurssin 2021–2022 palautekyselyssä noin kaksi 

kolmasosaa koki sen tarpeelliseksi. Se oli mahdolli-

suus päästä syvemmälle aihepiiriin ja tarjosi henkilö-

kohtaisemman kuvan työelämästä. 

Osana toimintaa alumnit ovat esitelleet aktoreille 

ja muille alumneille urapolkujaan ”Duunina rauha 

#wisenkauttamaailmalle” -tilaisuuksissa, joissa työs-
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tään ovat kertoneet esimerkiksi alumnit Fida Interna-

tionalin Irakin kehitysyhteistyöhankkeesta, Suomen 

Etyj-delegaatiosta, SPR:ltä, Kirkon Ulkomaanavusta, 

UN Womeniltä Palestiinasta ja UNDP:ltä Jordaniasta. 

Tapaamisia on pidetty kiinnostavina ja ne ovat ol-

leet osalle työtään esittelevistä alumneistakin tärkeitä 

kohtaamisia.

Ohjelman puitteissa alumnit ja aktorit ovat pääs-

seet tutustumaan toisiinsa myös yhteistapaamisissa, 

kuten pikkujouluissa, ja alumneille erikseen järjeste-

tyissä tilaisuuksissa. Tammikuussa 2020 WISE jär-

jesti 24 mentorointiohjelmaan osallistuneelle mat-

kan Brysseliin, jossa tutustuttiin esimerkiksi EU:n 

siviilikriisinhallintaan. Matkalaiset tutustuivat muun 

muassa EU:n parlamenttiin ja EPLO:on (European 

Peacebuilding Liaison Office). Lisäksi he pääsivät ta-

paamaan suomalaisia ulkoasiainhallinnon ja komis-

sion työntekijöitä.

Palautteen perusteella 70 % vastaajista koki mat-

kan erittäin hyödylliseksi. Sitä pidettiin innostava-

na ja kannustavana, minkä lisäksi todettiin, että eri 

vuosikurssien kanssakäyminen oli antoisaa. Haas-

tatteluissa osa alumneista muisteli matkaa erityisellä 

lämmöllä.

”Sehän oli ihan huikea se Brysselin reissu 

meidän alumneille. Ehkä semmoinen, joka on 

jäänyt hienompana mieleen ohjelmasta. Var-

sinkin kun siellä oli eri kurssien aktoreita, niin 

tutustui vielä laajempaan joukkoon ihmisiä.” – 

Aki Pihlaja, alumni

Vaikuttamisen paikat

”Mielestäni tuli rohkeutta puuttua asioihin, että 

uskaltaa vaikka lähestyä päättäjiä tai ketä tahan-

sa. Ja koen, että jotenkin tuli voimakkaammin 

olo siitä, että heitä, jotka ovat uralla edenneem-

piä ja kokeneita, kiinnostaa meidän kokemat-

tomampien ajatukset ja mielipiteet.” – Laura 

Sumari, alumni

Yksi ohjelman tavoitteista on lisätä nuorten mah-

dollisuuksia vaikuttaa rauhan ja turvallisuuden ky-

symyksissä. Haastatteluissa todettiin, että ohjelma 

tarjoaa ainakin vaikuttamisen paikkoja ja työkaluja, 

joiden kautta varsinainen vaikuttaminen voi hitaam-

pina prosesseina tapahtua. Ohjelmasta saa tietoa 

vaikutuskanavista, minkä lisäksi alan tunteminen 

yleisemmin on tärkeää vaikuttamisen näkökulmasta. 

Samalla ohjelma innostaa, tarjoaa alustan ajastusten 

vaihdolle sekä mahdollistaa mielenkiinnonkohtei-

den etsimisen, mikä palvelee vaikuttamista. Kyse-

lyyn vastanneista aktoreista valtaosa koki ohjelman 

parantaneen mahdollisuuksia vaikuttaa rauhan ja 

turvallisuuden kysymyksissä. Vastaajat totesivat vai-

kutusmahdollisuuksien lisääntyneen esimerkiksi 

asiantuntijuuden, verkostojen ja työllistymisen kaut-

ta.

Haastatteluissa vaikuttamiseen liitettiin ohjelman 

kautta saadut mahdollisuudet päästä tekemisiin toi-

mijoiden kanssa ja saada äänensä kuuluviin eri foo-

rumeilla. Myös toimiminen työpaikoilla on koettu 

vaikuttamiseksi. Sen kautta on osa suurempaa yh-

teisöä, joka jo itsessään vaikuttaa. Moni haastateltava 

kokikin, että ennen kaikkea ohjelma lisäsi vaikutta-

misen mahdollisuuksia avaamalla ovia vaikuttami-

sen paikkoihin. Koettiin tärkeäksi, että nuorille tarjot-

tiin paikkoja, joissa käydä keskusteluja ja tuoda esiin 

omia ajatuksia. Ohjelma oli mahdollisuus tulla kuul-

luksi muillakin foorumeilla kuin nuorisojärjestöissä 

etenkin aikana, kun nuorten osallistaminen ei ollut 

vielä yhtä vakiintunut toimintatapa kuin nykyisin. 

”Pääsin osallistumaan pariin tilaisuuteen, johon 

ei suoraan sanottuna olisi ollut mitään asiaa 

ilman ohjelmaa tai mentoria.” – Jussi Laatikai-

nen, alumni
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Myös oman asiantuntijuuden rakentuminen koet-

tiin vaikuttamisen kannalta tärkeäksi. Sen kautta sai 

esimerkiksi varmuutta nostaa rauhan ja turvallisuu-

den kysymyksiä esiin yhteyksissä, joissa teemoista 

ei välttämättä keskustella. Haastatteluissa mainittiin 

tiedon olevan vaikuttamisen väline, joka mahdollis-

taa halutessa julkiseen keskusteluun liittymisen. Oh-

jelma on voinut tarjota välineitä heille, jotka ovat ha-

lunneet vaikuttaa näkyvästi. Eräs haastateltava kuvasi 

ohjelman lisäävän valmiuksia vaikuttaa, vaikkei se 

vaikuta suoraan rakenteissa. Keskustelualustat ovat 

moninaiset ja ihmiset toimivat erilaisissa tehtävissä, 

mutta kokonaisuuden tunteminen on aina tärkeää 

omalla foorumilla vaikuttamiseen – oli tuo foorumi 

mikä tahansa.

”Pelkästään, miten nuoria aktoreita kohdattiin 

tilaisuuksissa. Sillä oli todella väliä, mitä sa-

nottavaa tai kysyttävää sinulla oli. Taustani oli 

nuorisopolitiikassa ja järjestötoiminnassa ja 

olen tottunut siihen, että nuoria kuunnellaan, 

mutta ohjelmassa tuntui, että siihen kiinnitettiin 

erityistä huomiota.” – Veera Lehtinen, alumni

”En tunne historiaa tarpeeksi tietääkseni, mil-

lainen pääsy nuorilla aiemmin oli tämmöiseen 

[tietoon ja verkostoon], mutta mielestäni aika 

olematon. En tiedä, miten ilman ohjelmaa nuo-

ret tästä tietäisi.” – Melinda Palomaa, alumni

Eräs alumni tiivisti, että ohjelmasta voi saada am-

matillista itsevarmuutta, kontakteja ja rohkeutta vai-

kuttaa. Kannustava ohjelma voi lisätä valmiuksia 

”avata suunsa”. Lisäksi ohjelmasta sai tunteen, että 

omilla ajatuksilla on merkitystä ja niitä voi viestiä 

eteenpäin. Harva koki ohjelman suoran vaikuttami-

sen kanavaksi, mutta se saattoi silti edistää nuorten 

vaikuttamista. Eräs alumni totesi: ”On vaikea kuvi-

tella, miten se ei edistäisi.” Työelämään valmistava 

ohjelma lisää vaikuttamismahdollisuuksia, koska sen 

myötä tulevaisuudessa voi päätyä työskentelemään 

paikkoihin, joissa rauhan asiaa edistetään.

”Ohjelma varmasti monella tapaa luo rohkeutta 

tuoda esiin omia ideoita ja ajatuksia. Jos ajatel-

laan vaikuttamistyötä, niin näen itse tärkeänä, 

että pääsee niin sanotusti asettamaan agendan. 

Kun osaa hahmottaa isommat kuviot, niin sitä 

kautta on ehdottomasti mahdollista vaikuttaa”. 

– Jussi Laatikainen, alumni

Nora Luoma EAPPI-ihmisoikeustarkkailijana Palestiinassa 
alkuvuodesta 2020. Kuva: Nora Luoman kokoelma.
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Kokonaisvaltaisen 
kriisinhallinnan työkaluja:

Rauhanvälitys

Rauhanvälitys on tehokas työkalu 

konfliktin ennaltaehkäisemiseen, 

hillitsemiseen ja ratkaisemiseen. 

Pysyviä ratkaisuja saadaan puut-

tumalla konfliktien taustalla vai-

kuttaviin poliittisiin, taloudellisiin 

ja yhteiskunnallisiin ongelmiin ja 

rauhanvälityksellä tuetaan kes-

tävää rauhaa luomalla pohjaa 

näistä vastaavien instituutioiden 

rakentamiselle. Rauhanvälityksen 

kautta voidaan vaikuttaa konfliktin 

taustekijöihin ja tukea eheytymis-

tä pidemmällä aikavälillä22.

Suomi pyrkii tuomaan rauhan-

välityksen kentälle ”täydentävää 

tukea ja lisäarvoa kestävän ratkai-

sun löytymiseksi”.23 Rauhanvälitys 

on tärkeä osa Suomen  ulko- ja 

turvallisuuspolitiikkaa. Parhaim-

millaan se on ennaltaehkäisevää 

diplomatiaa, jonka avulla riidat 

ratkaistaan ennen kuin ne kärjis-

tyvät konflikteiksi.24 Ulkoasiainmi-

nisteriön kumppanuusjärjestöil-

lä CMI – Martti Ahtisaari Peace 

Foundationilla, Kirkon Ulkomaa-

navulla ja Suomen Lähetysseu-

ralla on erityisrooli suomalaisessa 

rauhanvälityksessä.

Juho Takkunen
– alumni 
Project Officer Sahel-hankkees-
sa CMI – Martti Ahtisaari Peace 
Foundationilla

”Mentorointiohjelmat ovat hyö-

dyllisiä varsinkin nivelvaiheessa, 

kun siirtyy opinnoista työelä-

mään. Kun työelämä ei ole vielä 

tuttua ja on paljon epävarmuuk-

sia, niin saa lisävarmuutta työelä-

mään siirtymiseen. Toivottavasti 

muutkin saavat tästä yhtä paljon 

hyötyä irti kuin minä olen saanut.”

Juho Takkunen on journalis-

tiikan kandidaatti Jyväskylän yli-

opistosta ja rauhan- ja konfliktin-

tutkimuksen maisteri Tampereen 

yliopistosta. Kuullessaan WISEn 

ohjelmasta hän ajatteli sen mah-

dollisuutena saada työelämätai-

toja ja -yhteyksiä valmistumisen 

kynnyksellä. Se olisi tarpeen, sillä 

opintojen pohjalta ei saanut kat-

tavaa kuvaa suomalaisista rauhan 

toimijoista ja siitä, millaisia työ-

paikkoja alalla on.

Juhoa kiinnostivat erityisesti 

rauhan kysymykset ja Ylen ulko-

maantoimituksessa työskennellyt 

toimittaja hakeutui mentoroin-

tiohjelmaan rauhanvälityksen lin-

jalle. Ohjelma tarjosi tietoa mo-

nipuolisen alan mahdollisuuksista 

ja mentoroinnin aikana vahvistui 

ajatus siitä, että toimittajantyön 

sijaan voisi tehdä asiantuntijateh-

täviäkin. Erityisesti Juhon mentori 

rohkaisi näissä pohdinnoissa.
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Juho toimi ulkomaantoimit-

tajana kolme vuotta tehden vä-

lillä juttukeikkoja Länsi-Afrikkaan, 

mutta lopulta ”oma uusi ala” veti 

mukanaan. Hän sai töitä Suomen 

Etyj-delegaatiosta Wienistä. Täs-

sä ensimmäisessä rauhan alaan 

liittyvässä työpaikassa hän vietti 

kaksi vuotta Suomen Etyj-kehitys-

yhteistyörahoituksen ja Etelä-Kau-

kasian konfliktinratkaisuproses-

sien parissa. Palattuaan Suomeen 

hän päätyi CMI — Martti Ahtisaari 

Peace Foundationille Sahel-hank-

keeseen. Juho kokee, että ohjel-

ma vaikutti siihen, että hän lopulta 

päätyi tälle uralle ja haki työpaik-

kaa Wienistä. Sen hakuilmoituk-

seenkin hän törmäsi WISEn alum-

niryhmässä. 

Johannes 
Jauhiainen 
– alumni 
Työskentelee Helsingin kaupun-
gilla paikallisdemokratian parissa

”Kannattaa suhtautua rauhantyö-

hön laaja-alaisesti ja kokonaisval-

taisesti, avoimin mielin.”

Johannes Jauhiainen on val-

tiotieteiden maisteri, jota kiinnos-

tavat rauhankysymykset ja rauhan 

rakentaminen. Inspiraatio rauhan 

parissa työskentelemiseen syttyi 

vuonna 2012 opintomatkalla Li-

banonissa. Johannesta kiinnosti, 

kuinka maan poliittisessa järjes-

telmässä eri uskontokunnat tasa-

painottelivat vallan kanssa keske-

nään ja kuinka dialogia edistettiin. 

Samaan aikaan Suomen julkisuu-

dessa monikulttuurisuudesta pu-

huttiin yhä useammin ongelma-

na, vaikka se korostui pohjoisessa 

hyvin vähän verrattuna Libanoniin, 

missä eri tahojen kanssa pyrittiin 

toimimaan yhdessä. 

”Lopullisena niittinä” kiin-

nostukselle olivat tehtävät EAP-

PI-tarkkailijana Palestiinassa ja 

EU-vapaaehtoisena Jordaniassa 

väkivaltaista ekstremismiä eh-

käisevässä järjestössä. Jordaniassa 

ollessaan Johannes haki mento-

rointiohjelmaan ajatellen, että ha-

luaisi työskennellä tulevaisuudessa 

rauhan parissa. Hän hakeutui oh-

jelmaan rauhanvälityksen linjalle, 

mutta sittemmin myös siviilikrii-

sinhallinta ja kova turvallisuus ovat 

alkaneet kiinnostaa kasvavassa 

määrin.

Tällä hetkellä Johannes työs-

kentelee Helsingin kaupungilla 

paikallisdemokratian parissa ja 

odottaa lähtöä Etyjin vaalitark-

kailijaksi Bosnia-Hertsegovinaan. 

Ohessa hän toimii freelance-toi-

mittajana ja on kirjoituksissaan 

käsitellyt lähes poikkeuksetta rau-

han ja konfliktin kysymyksiä. Hän 

kokee, että on päässyt myös ny-

kyisessä työssään tekemään töi-

tä rauhan eteen. Rauhantyö voi 

saada monenlaisia muotoja ja sitä 

kannattaa tarkastella avoimin mie-

lin, laajasta näkökulmasta.

Vilma Kallio 
– alumni 
Harjoittelija Erätauko-säätiöllä

”Yllätyin, että mentorillani oli an-

nettavaa juuri sovinnosta [omasta 

kiinnostuksenkohteesta]. Juuri sii-

hen pieneen, kapeaan alaan pääsi 

sitä kautta kiinni.”

Vilma Kallio opiskelee politiik-

katieteitä Lapin yliopistossa ja on 

erikoistunut kansainvälisiin suhtei-

siin. Opinnoissa hän on keskittynyt 

arktiseen alueeseen sekä rauhan 

ja sovinnon kysymyksiin. Nämä 

teemat kiinnostivat häntä myös 

mentorointiohjelmassa, johon hän 

haki mukaan verkostoituakseen ja 

saadakseen näkökulmia työnha-

kuun. Häntä kiinnosti, millaista 

alan työelämä on ja mitä mahdol-

lisuuksia sillä on tarjota. Vilma sai 

mentoriltaan paljon kannustusta 

ja ”eteenpäin vievää voimaa”, jota 

koki kaipaavansa. Hän yllättyi, että 

mentorointi ei ollut vain keskuste-

lua, vaan se todella vaikutti ja vei 

eteenpäin.

Opintojen ohella Vilma on ol-

lut harjoittelussa Ahvenanmaan 

rauhaninstituutilla ja Arktisella kes-

kuksella Lapin yliopistossa. Asumi-

nen suomenkielisenä Ahvenan-

maalla toi uusia näkökulmia myös 

vähemmistökysymyksiin ja osoitti, 

millaista on esimerkiksi hoitaa ter-

veyskeskusasiointia muulla kuin 

omalla äidinkielellä. Vähemmistö-

teemat kiinnostavat Vilmaa myös 
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arktisen alueen näkökulmasta. 

Omassa kandityössään hän tarkas-

teli EU:n arktista politiikkaa ja inhi-

millistä turvallisuutta ja kirjoittaa 

tällä hetkellä graduaan Kanadan 

hallituksen ja alkuperäiskansojen 

välisestä sovinnosta. Arktisessa 

alueessa Vilmaa kiinnostavat sen 

monisyisyys ja kokonaisvaltaisuus.

Vilma kokee saaneensa mento-

rointiohjelman kautta otetta alas-

ta, vaikkei vielä olekaan siirtynyt 

kokonaan opiskelusta työelämään. 

Tällä hetkellä hän on viestinnän 

harjoittelijana Erätauko-säätiöllä. 

Säätiö tekee yhteistyötä monien 

alan toimijoiden kanssa ja sen aja-

tuksena on vahvistaa demokratiaa 

ja yhteiskuntarauhaa edistämällä 

dialogia ja rakentavampaa yhteis-

kunnallista keskustelua. Sitä kautta 

hän on päässyt työskentelemään 

tärkeiden aiheiden parissa ja kiin-

nittymään lähemmäs rauhan alaa.

Nora Luoma 
– alumni 
Ohjelmatyöntekijä KIOSilla

”Suurin anti oli mentorini. Hänel-

lä oli monella tapaa samanlainen 

tausta kuin minulla ja samoja jut-

tuja uralla, että hän oli minulle 

ihan erinomainen kontakti. On 

edelleen siis.”

Nora Luoma on kansainvälisten 

suhteiden kandidaatti Loughbo-

roughn yliopistosta Englannista 

ja maisteri Global Studies -ohjel-

masta Göteborgin yliopistosta. 

Tällä hetkellä hän työskentelee 

kansalaisjärjestöjen ihmisoike-

ussäätiö KIOSissa. Nora osallistui 

mentorointiohjelmaan, koska hän 

tiesi haluavansa työskennellä alal-

la, mutta koki, että kansainvälisel-

lä tutkinnolla oli vaikea työllistyä 

Suomessa. Ohjelma oli mahdolli-

suus saada alan verkostoja ja tie-

toja toimijoista Suomessa. Monin 

paikoin ohjelman onnistui täyttää 

nämä toiveet. 

Nora kokee, että ohjelma vah-

visti hänen polkuaan. Sen myö-

tä osasi paremmin sanallistaa ja 

konkretisoida tavoitteittaan ja 

Nora koki ohjelman olleen yli-

päänsä hyödyllinen ja merkittävä 

kokemus. Oli hyvä päästä näke-

mään ja kuulemaan suomalai-

sia, jotka olivat töissä rauhan ja 

turvallisuuden kysymysten pa-

rissa. Erityisen tyytyväinen Nora 

oli mentoriinsa, josta tuli hänelle 

tärkeä kontakti ja johon hän pitää 

edelleen yhteyttä. Mentori loi us-

koa siihen, että asiat järjestyvät ja 

yrittäminen kannattaa.

Hakiessaan ohjelmaan No-

raa kiinnosti rauhantyö. Hän tiesi 

siitä enemmän kuin siviilikriisin-

hallinnasta, mutta teorian sijaan 

antoisampaa olikin kuulla ammat-

tilaisten vinkkejä ja esimerkkejä.  

Ennen työllistymistään alalle hän 

teki erilaisia viestinnän töitä, kun-

nes pääsi EAPPI-ohjelmaan ihmis-

oikeustarkkailijaksi ja työskenteli 

sittemmin Kirkon Ulkomaanavun 

viestinnässä. Järjestötehtävissä 

hän oli myös tutustunut ja tykästy-

nyt kovasti KIOSiin, jonne päätyi-

kin töihin.

Päivi Linervo 
– alumni 
Sukupuolten välisen oikeu-
denmukaisuuden asiantuntija 
Suomen Lähetysseuralla

”Kun tulen ihan erilaiselta alalta, 

niin kaipasin vähän vinkkiä siitä, 

että mihin suuntaan lähteä ja mi-

ten tavallaan yhdistää nämä kaksi 

aika erilaista alaa [pappeus ja rau-

han- ja konfliktintutkimus].”

Päivi Linervo on teologian 

maisteri ja toiminut seurakunta-

pappina noin 15 vuotta. Viisi vuotta 

sitten hän aloitti opinnot Tampe-

reen yliopiston Peace Mediation 

and Conflict Reasearch -maiste-

riohjelmassa ja haki mentoroin-

tiohjelmaan saadakseen koske-

tuspintaa alalle, jolle tuli ”hieman 

erilaisella taustalla” ja selvittääk-

seen kuinka yhdistää pappeus tä-

hän uuteen alaan. Erityisesti Päiviä 

kiinnostavat uskonnon rooli sekä 

sukupuolen ja uskonnon linkitty-

minen toisiinsa rauhanprosesseis-

sa. 

Tärkeintä ohjelmassa oli py-

sähtyä pohtimaan. Oma suunta oli 

selvillä, mutta osaamisalojen yh-

distäminen tuntui kovin vaikealta. 

Mentorointi tarjosi tähän näkökul-

mia ja ratkaisuja. Pappina Päivi on 

työskennellyt paljon perhe-elä-

män kriisien parissa ja kokee, että 

henkilökohtaisia ja laajempia krii-

sejä yhdistävät tietyt lainalaisuu-

det. Hakeutuessaan opiskelemaan 
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Tampereelle hän halusi tarkastella 

lisää tätä dynamiikkaa ja kaipa-

si jotakin uutta. Opintojen myötä 

innostus vain kasvoi ja ajatus tee-

mojen parissa työskentelystä vah-

vistui.

Ohjelman jälkeen Päivi pääsi 

toteuttamaan uskontoa ja rau-

hanvälitystä yhdistäviä projekteja. 

Hän on ollut tekemässä materi-

aalia Kriisinhallintakeskus CMC 

Finlandin verkkokurssille ”uskonto 

siviilikriisinhallinnassa”, jota käy-

tetään rauhanturvaajien opinto-

materiaalina. Projektiin Päivi pää-

tyi mentorinsa kautta saatujen 

kontaktien myötä. Lisäksi hän on 

ollut suunnittelemassa ja toteut-

tamassa Suomen Lähetysseuran 

rauhantyön yksikön Peace and 

Reconciliation Theology -ver-

taistukityöpajaa, johon osallistui 

uskonnollisia vaikuttajia 12 maas-

ta. Päivi kokee, että on ohjelman 

kautta päässyt yhdistämään teo-

logisen osaamisen ja rauhanväli-

tykseen liittyvään kiinnostuksensa. 

Ilman mentorointia hän ei olisi 

kenties löytänyt näitä mahdolli-

suuksia. Nykyisin hän toimii Suo-

men Lähetysseuran sukupuolten 

välisen oikeudenmukaisuuden 

asiantuntijana.

Paula Tarvainen 
– mentori 
Vanhempi rauhantyön neuvon-
antaja Kirkon Ulkomaanavulla

”Lähestymistapani rauhantyöhön 

on, miten sen sanoisi, neksus-läh-

tökohta. On tosi hankala erottaa 

toisistaan vaikka se, missä alkaa ja 

loppuu kehitysyhteistyö ja missä 

alkaa rauha, vaan niiden toiminto-

jen täytyy olla saumattomasti lin-

kissä toinen toisiinsa.”

Paula Tarvainen on opiskellut 

uskontotiedettä ja Lähi-idän tutki-

musta Helsingin yliopistossa. Hän-

tä ovat aina kiinnostaneet uskon-

non linkittyminen konflikteihin ja 

politiikkaan sekä ryhmäidentiteetit 

ja kuulumisen kysymykset. Opis-

keluaikana Paula oli perustamassa 

Lähi-idän opiskelijoiden opiskeli-

jajärjestöä, jonka taustalla vaikutti 

tarve päästä pohtimaan yhdessä, 

minkälaisiin tehtäviin Lähi-idän 

kiinnostuksella ja opintotaustalla 

voisi päätyä. 

Lopulta kiinnostus Lähi-itään 

vei töihin Kirkon Ulkomaanapuun, 

jossa Paula teki aluksi konsultin-

töitä Syyrian kysymysten parissa. 

Sitten hän päätyi, hieman sattu-

maltakin, projektikoordinaattoriksi 

KUA:n hankkeeseen, joka keskittyi 

uskonnollisten ja perinteisten toi-

mijoiden rooleihin rauhantyössä. 

Tie vei näin yhä tiiviimmin rauhan 

kysymysten pariin ja hän päätyi 

myöhemmin työskentelemään 

Syyrian rauhanprosessin parissa 

UN Womenille Geneveen. Syyrian 

kysymysten lisäksi Paula oli ke-

hittämässä naisten resilienssin ja 

osallisuuden tukea osana kansain-

välisiä ohjelmia. 

Genevestä Paula palasi KUA:lle 

ja työskentelee nykyisin vanhem-

pana rauhantyön neuvonantajana. 

Hänen tehtävänsä on tukea KUA:n 

maatoimistoja erityisesti Afrikassa 

ja johtaa rauhanteeman globaalia 

kehittämistä. Erityisesti yhteistyötä 

on tehty Somalian maatoimiston 

kanssa, jossa paikallishallinnon 

rakentamisen kautta käsitellään 

myös nuorten ja naisten yhteis-

kunnallisen osallistumisen kysy-

myksiä ja kehittämistä. 

Paula pitää hauskana, että 

WISE pyysi häntä mentoriksi nuo-

resta iästä huolimatta. Hän kokee 

edukseen, että uran alkuvaihe 

on hänellä hyvin mielessä. Mo-

net aktorien kanssa puhutut asiat 

ovat vielä hyvin tuttuja. Tuoree-

na mielessä ovat pohdinnat siitä, 

millainen asiantuntija haluaa olla. 

Näitä pohdintoja käydään läpi 

kenties monestikin uran eri vai-

heissa, mutta kenties eri tavoin. 

Myös Paulaa mentorina motivoi, 

että hän on saanut uransa alkuvai-

heessa tukea vanhemmilta kolle-

goilta. Hän kokee, että ohjelmasta 

olisi ollut valtava hyöty myös hä-

nelle itselleen. Opiskelijajärjestöä 

perustettaessakin kaivattiin tukea, 

kontakteja ja ideoita. Jos tuolloin 

olisi ollut tarjolla vastaava ohjelma, 

olisi ollut ehkä ”vähemmän pihalla 

juuri ennen valmistumista”.

Paulan kuva: Kirkon Ulkomaanapu
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5 Erilaisista poluista 
yhteinen voimavara

”Minusta oli hirveän ihanaa kuunnella, 

miten ihmiset ovat päätyneet tänne; 

mitä kautta ja minkälaisia polkuja on 

ollut. Ajattelen, että koko ohjelman 

rikkaushan on se, että on niin erilaisia 

polkuja ja niin monentyyppistä mah-

dollisuutta vaikuttaa erilaisia reittejä. 

Se oli minusta jotenkin hyvin puhut-

televaa.” 

– Päivi Linervo, alumni
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”Siellä oli todella eri-ikäistä porukkaa, se oli 

mielestäni ihan huippua, ihmisiä eri urapor-

tailla, hyvin erilaisissa tehtävissä. Jotkut olivat 

olleet työmaailmassa kymmenen vuotta ja 

muuta, että ohjelma oli todella monipuolinen ja 

monipuolisuus näkyi aktoreissa hyvin.” – Char-

lotta Lahnalahti, alumni

Ohjelmaan kokonaisvaltaisuus, osallistujien eri-

laiset taustat ja urapolkujen ja -mahdollisuuksien 

moninaisuus nousivat esiin lähes kaikissa haastat-

teluissa. Polkujen moninaisuuden hahmottaminen 

on ollut monelle niin merkittävää, että se ansaitsee 

oman lukunsa. Monelle uutta suuntaa tai vahvistusta 

etsineelle on ollut tärkeä huomata, että ala on laaja ja 

sitä voi lähestyä monista suunnista. Mentoritkin ovat 

harvemmin edenneet suoraviivaisesti, vaan urapol-

ku on rakentunut eri palasista ja sattumalla on ollut 

roolinsa. Monet ovat halunneet teroittaa tätä aktoreil-

le; kaikkea ei tarvitse tietää tai saada tässä ja nyt.

Kaikki eivät päädy alalla perinteisiksi koettuihin 

työpaikkoihin tai ulkomaanmissioille. Eivätkä kaikki 

halua rakentaa samanlaista uraa. Kotimaasta käsin 

voi tehdä paljon ja joskus töitä rauhan uralle löytyy 

yllättävistäkin paikoista, kun asiaa lähestyy avoimin 

silmin ja laajemmasta näkökulmasta. Monen haasta-

tellun viesti oli, että ei pidä hätäillä ja tämän hahmot-

taminen koettiin lohdulliseksi ja tärkeäksi.

”Sattumalla on iso osuus. Ja hassua on, että 

sattuma voi viedä mitä ihmeellisimpiin paik-

koihin. Työurallani sattuma, jolla lopulta pääsin 

Kosovoon siviilikriisinhallinta tehtäviin, oli ehkä 

suurin siinä kokonaisuudessa. Ja hirmu tärkeä 

ja iso asia silloin aikoinaan.” - Pekka Reinikai-

nen, mentori

Polun etsimistä ja palapelin kasaamista

”Ymmärsin, että laajan turvallisuuden asiantun-

tijuutta vaaditaan monilla aloilla ja ymmärsin, 

ettei ura ole lineaarinen polku, vaan asiantun-

tijuutta on hyvä kehittää mitä erilaisimmissa 

konteksteissa.” – Riina Bhatia, alumni

”Tuntuu, että kaikissa keskusteluissa on koros-

tunut, ettei kukaan ole nähnyt reittiä selkeänä 

tienä edessään, vaan se on nimenomaan: ’it’s 

only after you connect the dots’”. – Anniina 

Hentinen, alumni

Haastatteluissa usea mentori totesi tarjoavansa ak-

toreille näkymiä eri mahdollisuuksiin ja tukevansa 

valintojen tekemistä. Valintojen sokkelossa on pyritty 

etsimään polun pää ja löytämään aktorin tarpeisiin 

sopivia palasia. Mentorit ovat uratarinoidensa kautta 

voineet avata, kuinka asioita voi tapahtua myös vä-

hän kerrallaan ja polkuja on yhtä monta kuin ihmis-

täkin. Toisinaan aktorit ovat pohtineet, vaarantaako 

joillain päätöksillä tulevaisuuden mahdollisuuksia ja 

tässä hauraassa vaiheessa on ollut hyvä kuulla, ettei-

vät valinnat määrittele koko loppuelämää. Nämä va-

linnat ja polut ovat hyvin erilaisia, koska osallistujien 

taustatkin ovat.

Eräs mentori korosti, että muidenkin toimijoi-

den olisi hyvä huomata ohjelman monipuolisuus 

ja eri-ikäisten ja taustaisten mukaan ottaminen. 

Hän toivoo, että uskallettaisiin nähdä ihmisissä po-

tentiaalia riippumatta siitä, millainen polku heidän 

taustallaan on. Turvallisuuden osatekijät hämärtyvät 

helposti ja mukaan tarvitaan monipuolisesti ammat-

tilaisia, niin erikoisosaajia kuin generalisteja, jotka 

kykenevät rakentamaan uudenlaisia verkostoja eri 

ongelmien äärelle. Siihen WISE vastaa erityisen hy-

vin.

”On ihana lohduttaa, että uraa voi suunnata 

moneen kertaan uudelleen, vaikka viiden vuo-

den välein. Kaksi-kolmekymppisen elämässä 

mikään ei ole liian myöhäistä, kun ei se ole 

myöhemminkään.” – Satu Seppänen, mentori

”Totta kai, kun katsoo taaksepäin niin näyttää 

siltä, että ’ai joo tässähän oli tosi selkeä polku’. 

Mutta aika ’randomillahan’ sitä lopulta elämän 

isot päätökset tapahtuvat. Sitä vain ajautuu.” – 

Paula Tarvainen, mentori

Moni alumni kertoi, että aktorien ja mentorien 

kanssa keskusteleminen palveli useaa tarkoitusta. Oli 

hyvä kuulla mielenkiintoisista työurista ja opinnoista, 

mitä kautta saattoi päästä kiinni kiinnostaviin aihei-

siin ja sai uusia ajatuksia, ja toisekseen oli lohdullista 

huomata, ettei yhtä polkua ole, eikä muillakaan vält-

tämättä ole selviä suunnitelmia. Tätäkin tukivat osal-

listujien erilaiset taustat ja monipuoliset lähtökohdat.

Eräs alumni kuvasi ryhmän monipuolisuuden ole-

van aina rikkaus. On hedelmällistä, kun mukana on 

eritaustaisia ihmisiä, joilla on yhteisiä intressejä. Yksi 

vuorostaan koki, että vaikka ohjelmassa oli paljon sa-
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moista asioista kiinnostuneita, tuntui jokaiselle löy-

tyvän polkunsa. Taustat olivat lopulta niin erilaisia, 

etteivät osallistujat kokeneet kilpailevansa keskenään 

ja vinkkejä ja ajatuksia vaihdettiin avoimesti.

”Kun olin tuskastellut -- ’tämä viestinnän 

tutkinto ja tällä ei voi tehdä mitään’, niin mento-

rointiryhmän moninaisuus avasi paljon silmiä, 

miten erilaisia urapolkuja voi olla. Se kurssi ihan 

valtavasti hyötyy siitä, että siellä on nimen-

omaan eri alojen ihmisiä. ” – Mirna Aho, alumni

Haaveiden ja mahdollisuuksien sokkelossa oh-

jelma on auttanut osaa alumneista löytämään omia 

polkuja ja mielenkiinnon kohteita. Osa totesi myös 

hahmottaneensa, mitkä polut eivät välttämättä sovi 

itselle. Sekin on yksi mentoroinnin tehtävistä. Samal-

la on todettu, että eri reittejä on mahdollista päästä 

hyvin samankaltaisiin tehtäviin. Yksi mentori pohti-

kin, etteivät aktorit välttämättä käsitä kuinka monen-

laisten tehtävien kautta voi rakentaa hyvän pohjan 

kansainvälisiin kriisinhallinnan tehtäviin.

”Tuntuu, että moni pidemmällä urallaan oleva 

ihminen on sanonut, että työelämä tai ura-

polku on vähän sattumusten summa, ettei se 

välttämättä ole lineaarinen. Mahdollisuuksia 

tulee eteen ja jotkut niistä toteutuvat ja jotkut ei. 

[Ohjelmasta] sai tavallaan realismia ajatteluun, 

että ei niiden asioiden aina tarvitse olla niin val-

tavan hyvin pohjustettu ja suunniteltu.” – Juho 

Takkunen, alumni

Keskusteluissa mentorin ja aktorin välillä on pyrit-

ty rajaamaan vaihtoehtoja ja löytämään polun pää. 

Eräs mentori kuvasi, että hänen mentoroitaviaan on 

yhdistänyt ”tietynlainen elämän etsijyys”. Heillä ei 

välttämättä ole ollut kirkasta tavoitetta selvillä, vaan 

yhdessä on pyritty selvittämään mielenkiinnon-

kohteita ja mahdollisia tavoitteita. Toinen mentori 

kertoi saaneensa aikanaan itse tukea pohtiessaan, 

mitä tekisi generalistin koulutuksella. Alalla harvoin 

valmistutaan suoraan ammattiin, vaan paikat ja am-

matti-identiteetti on täytynyt rakentaa ja löytää itse. 

Se on ”mieletön vapaus ja mahdollisuus”, mutta myös 

”melko hurjaa”. On ollut hienoa päästä auttamaan ih-

misiä näissä pohdinnoissa.

Osa mentoreista ja pidemmän uran tehneis-

tä alumneista samastui nuorempien epätietoisuu-

teen ja kiireeseen. He pyrkivät osaltaan antamaan 

kokeneemman tukea ja viestiä, ettei kaiken tarvitse 

ratketa tässä ja nyt. Monen viesti oli: älä hätäile. Mo-

nelle mentoroinnista olikin apua vähentämään suo-

rituspaineita ja kiireen tuntua.

”Kun on nelikymppinen, niin tuntuu, että 

kaikki ovat ennättäneet miettiä, mitä haluavat 

elämässään tehdä. Oli hyvä huomata, etteivät 

polut aina mene suoraan. Voi olla monenlaisia 

reittejä.” – Päivi Linervo, alumni

”Muistan itse sen ikäisenä oli kauhea kiire, että 

täytyy päästä äkkiä työelämään, täytyy äkkiä 

saada hyvä työpaikka ja päästä etenemään 

uralla ja tehdä sitä ja tätä. Toivottavasti on 

pystynyt sitä [viestiä] antamaan, ettei ole kiire, 

että voi tehdä erilaisia monipuolisia juttuja ja 

kokeilla sitä ja kokeilla tätä. Ei ole paniikkia.” – 

Aki Pihlaja, alumni

Kesällä 2017 Anniina Hentinen teki korkeakouluharjoitte-
lun Suomen Tunisin suurlähetystössä Tunisiassa. Kokemus 
innosti häntä jatkamaan Tunisian yhteiskuntaan ja poliitti-
seen kenttään perehtymistä sekä hakeutumaan kansainvä-
lisiin työtehtäviin.Kuva: Anniina Hentisen kokoelma.
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Kokonaisvaltaisen 
kriisinhallinnan 
moninaiset polut ja 
paikat

Rauhan ja turvallisuuden eteen 

voi ja pitääkin tehdä töitä koko-

naisvaltaisesti ja laaja-alaisesti. 

Tätä näkökulmaa pyritään koros-

tamaan WISEn toiminnassa. On 

selventävää ja inhimillistä loke-

roida kokonaisuuksia ja sektorei-

ta, mutta niiden ulkopuolelle jää 

paljon vaikeammin luokiteltavia 

alueita, jotka ovat kuitenkin tär-

keä osa kokonaisuutta. Lisäksi ko-

konaisvaltaisesta ajattelutavasta 

ja ohjelman tarjoamista tiedoista 

on hyötyä muidenkin alojen työ-

paikoissa. Laajan turvallisuuden 

kysymykset koskettavat koko 

yhteiskuntaa ja niillä on vaiku-

tusta myös kansallisella tasolla 

resilienssiin ja kokonaisturvalli-

suuteen.

Anniina Hentinen 
– alumni 
Viestinnän suunnittelija konsult-
titoimistossa

”Minulle ehkä tärkeintä tässä oli, 

että sain itselleni hyvän mento-

rin, kenellä on kansainvälinen ura 

ja pystyi tsemppaamaan omissa 

kansainvälistymispyrkimyksissä ja 

työnhaun haasteviidakossa.”

Anniina Hentinen opiskelee 

kansainvälistä politiikkaa Tampe-

reen yliopistossa ja viimeistelee 

opintojaan työelämän ohessa. 

Lukuvuonna 2019–2020 hän 

opiskeli Pariisissa, mutta päätyi 

koronapandemian myötä takaisin 

Suomeen. Palattuaan hän työs-

kenteli neljä kuukautta ulkominis-

teriön globaaliasioiden yksikössä 

ja siirtyi sittemmin töihin viestin-

nän ja vaikuttamisen konsultoin-

titoimistossa. Aikaisemmin hän 

on toiminut myös harjoittelijana 

Suomen Tunisian suurlähetys-

tössä ja eduskunnan kansainväli-

sellä osastolla parlamentaaristen 

vierailujen parissa. Tunisian ko-

kemuksen jälkeen hän lähti Suo-

men Lähi-idän instituutin kanssa 

Kairoon opiskelemaan Lähi-idän 

ja Pohjois-Afrikan yhteiskunta-

rakenteista Viikon kestäneellä 

kurssilla Anniina oppi Arabike-

vään jälkeisistä tapahtumista ME-

NA-alueella.

Anniina hakeutui ohjelmaan, 

koska häntä kiinnostivat ohjelman 
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teemat, hänellä oli kansainvälisiä 

urahaaveita ja hän ajatteli, että oh-

jelmasta voisi olla hyötyä niiden 

toteuttamisessa. Opintojen kautta 

turvallisuuspolitiikka, humanitaari-

nen apu ja sotilaallinen kriisinhal-

linta olivat jo tuttuja, mutta sivii-

likriisinhallinnan kenttä oli jäänyt 

vieraaksi. Anniina halusi oppia siitä 

lisää ja saada tietoja alasta: millais-

ta työtä kentällä tehdään. 

Ohjelman suurimpia anteja 

olivat hyvä mentorisuhde ja sa-

moista teemoista kiinnostuneiden 

verkosto. Anniina koki saaneensa 

mentorilta kannustusta ja akto-

rien välisissä keskusteluissa saa-

tettiin vaihtaa tietoa laajasti – oli 

antoisaa keskustella rauhan ja 

turvallisuuden kysymyksistä niistä 

kiinnostuneiden kanssa. Nykyi-

sessä työssään Anniina on päässyt 

pohtimaan turvallisuuskysymyk-

siä viestinnän ja vaikuttamisen 

viitekehyksessä ja jossain määrin 

hyödyntämään kriisinhallinnan 

tietämystä liike-elämän puolella. 

Häntä kiinnostavat edelleen myös 

kansainväliset tehtävät esimerkik-

si järjestöissä, mihin ohjelma on 

tarjonnut eväitä. Se antoi laajem-

man kuvan alan mahdollisuuksis-

ta, toimijoista ja työnantajista. Hän 

koki hienoksi päästä pohtimaan ja 

kuulemaan asiantuntijoiden kerto-

muksia siitä, kuinka he ovat pääty-

neet tehtäviinsä.

Laura Sumari 
– alumni 
Tohtorikoulutettava Helsingin 
yliopistossa

”Kun tässä, viime aikoina varsinkin, 

turvallisuuspuhe on ollut hyvin ko-

vaa, niin jotenkin haluaisi tuleval-

la uralla olla siellä pehmeämmän 

turvallisuuden puolella. Ehkä tällä 

ohjelmalla on ollut siihen vaiku-

tusta.”

Laura Sumari on filosofian 

maisteri alue- ja kulttuurintutki-

muksesta. Häntä ovat kiinnos-

taneet globaalit valtasuhteet ja 

Euroopan suhteet muualle maail-

maan. Pro gradussaan Laura käsit-

teli Suomesta ulkomaille lähtevien 

vaihto-opiskelijoiden turvallisuu-

denkokemuksia ja tutustui syväl-

lisemmin turvallisuustematiikkaan 

ja -teorioihin, erityisesti inhimilli-

seen ja koettuun turvallisuuteen. 

Valmistumisensa jälkeen Laura 

työskenteli Medialiitossa tehden 

muun muassa selvitystä median 

toiminnasta kansainvälisissä krii-

seissä. Samoihin aikoihin hän oli 

hakeutunut jatko-opintoihin Hel-

singin yliopistoon. Häntä kiinnosti 

edelleen tutkia globaalia ja koet-

tua turvallisuutta. 

Laura tekee väitöskirjaansa 

Suomen Akatemian huippuyksi-

kössä, jossa aloitti samoihin ai-

koihin kuin mentoroinnin ensim-

mäinen vuosikurssi järjestettiin. 

Hän muistelee, että kuullessaan 

ohjelmasta hän piti sitä mielen-

kiintoisena. Häntä kiinnostivat in-

himillisen turvallisuuden teemat 

ja ohjelmasta voisi oppia paljon 

lisää. Lisäksi siellä voisi pohtia ura-

mahdollisuuksia. Hänelle tärkeintä 

ohjelmassa olivat verkostot. Tut-

kimuksen tekemistä ja asiantunti-

juuden kasvua hyödytti, että pääsi 

tutustumaan muihin ja tunsi ihmi-

siä.

Tutkijana Laura on tehnyt tut-

kimusta pakolaisyhteisöissä sekä 

pakolaisten parissa työskentelevis-

sä järjestöissä Keniassa, Etiopiassa, 

Italiassa ja Kyproksella. Afrikassa 

hän oli kummallakin kerralla yli-

opistoryhmän mukana, mutta jäi 

kohdemaihin vielä ryhmän lähdet-

tyä takaisin. Jokaisella kerralla hän 

on löytänyt tukijoita, järjestöjä ja 

ihmisiä, jotka ovat auttaneet hän-

tä eteenpäin. Lauran mentorilla oli 

kokemusta esimerkiksi Eritreas-

ta, ja Laura on haastatellut tutki-

muksessaan Eritreasta paenneita. 

Mentorin herättämä kiinnostus 

aluetta kohtaan saattoi vaikuttaa 

tähän, ja vaikka ohjelma ei välttä-

mättä sysännyt Lauraa mihinkään 

suuntaan, on se mahdollistanut 

monien ovien avautumisen nyt ja 

tulevaisuudessa. Se tarjosi oival-

luksia paikoista ja ihmisistä, joihin 

olla yhteydessä tarpeen mukaan 

ja vahvisti halua jatkaa inhimillisen 

turvallisuuden parissa.
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Jussi Laatikainen 
– alumni 

Asekaupan myymälävastaava ja 

internet-kaupan kehittäjä

”Kun pääsee tapaamaan ihmisiä, 

jotka tekevät kriisinhallintatyötä ja 

siviilikriisinhallintatyötä päivittäin, 

niin onhan se hyvin erilaista ver-

rattuna siihen [akateemiseen vii-

tekehykseen]. Edelleen on hyötyä 

siitä, että ymmärtää laajan kuvan, 

mutta kyllä ne haasteet, mihin sit-

ten törmätään, ovat erilaisia --”.

Jussi Laatikainen opiskelee 

Tampereen yliopistossa kan-

sainvälistä politiikkaa ja turvalli-

suushallintoa, minkä lisäksi hän 

on lukenut tiedusteluaiheista si-

vuainetta Leidenin yliopistossa. 

Mentorointiohjelmaan Jussi ha-

keutui, koska häntä kiinnosti sivii-

likriisinhallinta kontekstina ja WISE 

oli toimijana jo tuttu.

Jussille ohjelman tärkeintä 

antia oli käytännönläheisyys. Tee-

mana turvallisuutta voi olla vaikea 

määritellä, mutta mentorin kanssa 

keskustellessa teorian ja käytän-

nön yhdistäminen tuli hyvin esil-

le. Hän koki hyväksi siirtyä ”aka-

teemisen kuplan” ulkopuolelle ja 

saada ohjelman kautta konkretiaa 

omaksutun tiedon päälle. Käytän-

nön työtä tekevien ihmisten kautta 

alasta sai hyvin erilaisen kuvan kuin 

akateemisen maailman teoreetti-

semmalla puolella. Jussi oli ennen 

osallistumistaan ollut työelämässä 

pitkään ja saattoi mentorinsa kans-

sa keskustella syvällisemmin alasta 

ja työnteosta. Se oli tiedonvaihtoa, 

jossa mentori reflektoi ajatuksiaan 

ulkopuolisen kautta ja mentoroi-

tava pääsi tarkastelemaan toisen 

työtä, esimerkiksi järjestäytyneen 

rikollisuuden tutkimista.

Tällä hetkellä Jussi työskente-

lee asekaupan myymälävastaava-

na ja internet-kaupan kehittäjänä. 

Aiemmin hän ei kuvitellut, että 

päätyisi kansainvälisen politiikan 

opiskelusta asekauppaan ja suun-

nitteli aluksi tutkijauraa tai kan-

sainvälisiä tehtäviä, mutta sittem-

min käytännöllisyys on noussut 

yhä tärkeämmäksi osaksi tavoit-

teita. 

Työssään hän tekee paljon yh-

teistyötä viranomaisten kanssa ja 

ohjelman etuna on ollut, että esi-

merkiksi poliisiorganisaatio tuli sen 

myötä tutummaksi. Tässä auttoi 

mentorin poliisitausta. Myös kan-

sainvälinen politiikka ja oikeus ovat 

asekaupan keskiössä, esimerkiksi 

maahantuonnin ja alaan liittyvin 

riskien ja uhkien kannalta. 

Jussi näkeekin ohjelman osana 

työelämänsä ja opintojensa muo-

dostamaa jatkumoa. Hän halusi 

tutkimusprojekteis sa työskennel-

tyään tehdä jotain konkreettisem-

paa ja saada käytännön kokemus-

ta strategisen tietotaidon lisäksi. 

Ohjelma ja uusi työ ovat tuoneet 

paljon uutta kokonaisuuteen. 

Veera Lehtinen 
– alumni 
Tarkastaja aluehallintovirastossa

”Se laajentunut maailmankuva, 

rauhan ja turvallisuuden kuva, joka 

minulla on, niin tämä ohjelma mo-

nipuolisti sitä paljon. Näkee, kuin-

ka kokonaisvaltaista se on. Sitä 

käytän edelleen työelämässä aktii-

visesti. Olisin voinut opiskella näitä 

asioita koulussakin, mutten usko, 

että olisin saanut samanlaista käy-

tännönläheistä tietotaitoa--”.

Veera Lehtinen on oikeus-

tieteen kandidaatti Maastrichtin 

yliopistosta ja kansainvälisen jul-

kisoikeuden maisteri Leidenin yli-

opistosta. Opintojen aikana hän 

työskenteli Haagissa kahdessa 

tuomioistuinharjoittelussa. Toi-

nen tehtävä oli Libanonin kan-

sainvälisessä erityisrikostuomio-

istuimessa, toinen liittyi Balkanin 

kriisiin. Valmistuttuaan Veera oli 

muuttamassa Suomen ja haki 

mentorointiohjelmaan. Hän toivoi 

kasvattavansa verkostoja Suomes-

sa ja ohjelman avaavan näkymiä 

alalle Suomesta käsin. Hän oli ai-

kaisemmin osallistunut toiseen 

mentorointiohjelmaan, mutta 

se ei aihepiiriltään tukenut omia 

urahaaveita.  Työllistyminen kan-

sainvälisen oikeuden alalla voi olla 

vaikeaa ja Suomessakin työllisty-

misessä oli haasteensa. 

Kokemukset kansainvälisis-

sä organisaatioissa osoittivat 
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Veeralle, että siellä työskenteli-

vät parhaista parhaat. Jo kahvilla 

käyminen kollegoiden kanssa tar-

josi uskomattomia tarinoita työ-

elämästä. Hienointa olikin, että 

sai työskennellä organisaatioissa, 

joissa ihmiset vapaasti kertoivat 

kokemuksistaan ja sai keskustella 

siitä, miten itse pääsisi samanlaisiin 

tehtäviin. Hän kuvaileekin tehtäviä 

kansainvälisissä elimissä ”hyvin 

formatoiviksi kokemuksiksi.”

Ohjelmassa Veera pääsi pohti-

maan uraansa ja sai ”pelimerkkejä” 

tavoitteiden saavuttamiseen. Tällä 

hetkellä hän tekee töitä aluehal-

lintovirastossa ulkomaisen työ-

voiman tarkastajana. Työssä on 

yhtymäkohtia esimerkiksi syrjin-

nän ja ihmiskaupan kysymyksiin 

ja se liippaakin läheltä kokonais-

valtaisen rauhan ja turvallisuuden 

kysymyksiä. Työssä pyritään edis-

tämään ihmisoikeuksia, ehkäistä 

harmaata taloutta ja mahdollistaa 

vapaata kilpailua. Ennen aloit-

tamistaan aluehallintovirastossa 

Veera keskusteli mentorinsa ja ak-

toriparinsa kanssa ja mentori tote-

si suoraan, mitä hyötyä työstä olisi 

Veeran tavoitteille. Hän pohtii, että 

tulevaisuudessa ohjelma saattaa 

näytellä vieläkin merkittävämpää 

roolia. Osin ohjelman vuoksi hän 

päätyi jäämään Suomeen ja te-

kemään ensin ”suomalaisempaa 

uraa”, mutta suuret muutokset 

voivat olla vielä edessä.
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Kesällä 2017 Anniina Hentinen teki 
korkeakouluhar joittelun Suomen Tunisin 
suurlähetystössä Tunisiassa. 
Kuva: Anniina Hentisen kokoelma

Suomalaisia KFOR-joukkoja ajamassa kosovolaisessa kylässä. 
Kuva: Aki Pihlajan kokoelma
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6 Yhdessä enemmän

”Kun konfliktit maailmassa ovat yhä moni-

mutkaisempia, niin rauhan ja turvallisuuden 

alalla tarvitaan entistä monipuolisempaa 

osaajaa. Onkin toivottavaa, että ohjelmaan 

osallistuu ihmisiä mahdollisimman erilaisilla 

taustoilla. Yritämme ohjelmassa vastata haas-

teisiin, mitä on tällä hetkellä, mutta myös mitä 

mahdollisesti on tulossa. Ohjelman kautta 

pyritään lisäämään ymmärrystä inhimillisestä 

turvallisuudesta ja kokonaisvaltaisesta lähes-

tymistavasta. Haluamme tuoda esiin näitä 

näkökulmia, jotta monimutkaisiin ongelmiin 

pystyttäisiin vastaamaan paremmin.” 

– Satu Turpeinen, WISE
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”Kun aktoreita on seurannut, on enemmän ja 

enemmän tullut mieleen, että yhtenä päivänä, 

kymmenen, kahdenkymmenen vuoden kulut-

tua, nämä henkilöt saattavat olla päättäjiä ja nii-

tä varsinaisia asiantuntijoita. Siinä vaiheessa, jos 

he vielä muistavat tämän mentorointikurssin, 

niin se on suunnattoman suuri etu WISElle. -- 

Ohjelman suurin arvo on, että nuoret löytävät 

polun pään.” – Helinä Kokkarinen, mentori

Eräs alumni kuvasi haastattelussa, että kansainväli-

sen rauhan ja turvallisuuden alan suurena ongelmana 

ovat palkattomat harjoittelut. Kansainvälisesti monet 

harjoittelijat tulevat usein etuoikeutetusta asemasta, 

koska heillä on varaa tehdä palkattomia töitä, ja kun 

tehtäviin vuosien päästä rekrytoidaan tekijöitä, heillä on 

eniten työkokemusta. Jos kokemusta ei voi saada kuin 

harjoittelun kautta, on kehitys jossain määrin huoles-

tuttavaa. Onhan niin, että alalle tarvitaan monipuolista 

osaamista ja ihmisiä erilaisista taustoista.

Tämä julkaisu on osoittanut, että WISEn mento-

rointiohjelma on ollut monelle aktorille ja mentorille 

palkitseva ja merkityksellinen kokemus. Se on osal-

taan tukenut erilaisista taustoista tulevien ja alasta 

kiinnostuneiden osallistujien mahdollisuuksia saada 

tietoa, verkostoitua ja työllistyä. Ohjelma on onnistu-

nut tuomaan yhteen alasta kiinnostuneita ja luomaan 

siltoja eri uravaiheissa olevien ihmisten välille. Se on 

monipuolistanut monen kuvaa kriisinhallinnan koko-

naisvaltaisuudesta ja osoittanut paikkoja, joissa rauhan 

ja turvallisuuden eteen voidaan työskennellä. Näin on 

toivottavasti saatu soviteltua palasia paikoilleen laa-

jempaan palapeliin, jonka kokonaisvaltainen kriisinhal-

linta alana muodostaa.

Ohjelma on antanut uusia näkökulmia ja toisaalta 

vahvistanut valintoja. Alalle pyrkiville se on tarjonnut 

todellisia työkaluja ja mahdollisuuksia urapolkunsa to-

teuttamiseen niin verkostojen kuin mentorien vilpittö-

män tuen kautta. Osa on kokenut ohjelman auttaneen 

heitä työllistymään. Näitä tavoitteita on toteutettu vuo-

rovaikutuksessa. Mentorit ovat olleet motivoituneita, 

sillä aktorien tukeminen on koettu palkitsevaksi yhdes-

sä tekemiseksi ja näin on kehitetty alaa kokonaisuute-

na. Yhteistyöllä on saavutettu enemmän kuin yksin olisi 

mahdollista.

Ohjelma on lisännyt asiantuntijuuden ja verkosto-

jen kautta myös mahdollisuuksia vaikuttaa rauhan ja 

turvallisuuden kysymyksissä. Se on toiminut keskus-

telufoorumina, jossa vasta-alkajatkin ovat tulleet kuul-

luiksi. Ennen kaikkea ohjelma on tarjonnut ainutlaatuis-

ta tukea ja mahdollisuuksia kiinnittyä alaan – paikkoihin, 

joissa tulevat asiantuntijat pääsevät myöhemmin vai-

kuttamaan. Monet ovat sen myötä löytäneet paikkoja 

ja toimijoita, joista eivät olleet ennen kuulleetkaan.

Luomalla yhteyksiä, verkostoja ja mahdollisuuksia 

ohjelma voi tarjota jotain myös yhteiskunnalle. Se on 

täyttänyt tiedollisen aukon ja tarjonnut kiinnityspinna 

alaan, josta on sen laajuuden vuoksi vaikea saada koot-

tua tietoa. Ohjelmassa luoduilla verkostoilla ja mah-

dollisuudella osallistua alumnitoimintaan on syntynyt 

yhteisöllisyyttä ja jatkuvuutta, jonka kautta tietotaito, 

motivaatio ja kiinnostus alaan ovat yhä lisääntyneet.

Samalla ohjelma on osoittanut monelle, ettei rau-

han uralle ole vain yhtä polkua, vaan työtä voi tehdä 

monissa paikoissa ja monista lähtökohdista. Sekin pal-

velee alaa laajemmasta näkökulmasta. Kaikessa mer-

kittävää on ollut yhdessä tekeminen ja toisten kuun-

teleminen. Kuten kokonaisvaltaisen kriisinhallinnan 

ajatukseen kuuluu, vaatii tehokas toiminta osapuolten 

tunnistamista, ymmärtämistä ja suunnitelmallista yh-

teistyötä. Haastateltujen alumnien ja mentorien koke-

mukset peilaavat hyvin tätä ajatusta; yhdessä olemme 

enemmän.

”Näkisin ohjelman kehyksestä nousevaa kes-

kustelua kansainvälisen ja kansallisen työuran 

uudenlaisista yhdistelmistä myös muualla. 

Millä tavoin Suomessa tunnustetaan ja tunnis-

tetaan eri toimialoilla hankittua työkokemusta 

ja millaista osaamista rekrytoidaan mihinkin? 

Kun tiedetään, että tulevaisuuden sodat ja 

kriisit ovat entistä enemmän yhteen kietoutu-

neita ja vaikutukseltaan laajoja, muun muassa 

markkinatalouden mekanismien ja keskinäis-

riippuvuuksien kautta, on hyvä tunnistaa, että 

riskiajattelu on erilaista eri toimialoilla. Tu-

lemme tarvitsemaan laaja-alaista ymmärrystä 

yhteiskunnan mekanismeista samaan aikaan, 

kun tarvitsemme myös spesifiä ja syvällistä 

osaamista.” – Minna Ruolanto, mentori
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WISEn mentorointiohjelma tarjoaa 

loistavan mahdollisuuden kokeneille 

kokonaisvaltaisen kriisinhallinnan 

asiantuntijoille siirtää mentoreina 

ja seminaarien puhujina valtavaa 

tietotaitoaan, arvokasta kokemustaan 

ja hyviä käytänteitä nuorempien 

sukupolvien käyttöön. Näin kovalla työllä 

saavutettu osaaminen hyödyttää monia 

nuorempia ihmisiä pitkään jatkossa.” 

– Anne Palm,  
WISEn toiminnanjohtaja

59



Laajan turvallisuuden verkosto WISE ry on järjestänyt vuodesta 

2017 alkaen kokonaisvaltaisen kriisinhallinnan Rauhan 

uralle -mentorointiohjelmaa. Tässä julkaisussa esitellään 

tätä ohjelmaa, sen viittä ensimmäistä vuotta ja osaa siihen 

osallistuneista sadasta aktorista ja 25 mentorista.

Mentorointiohjelmallaan WISE pyrkii lisäämään oh jelmaan 

osallistuvien asiantuntemusta rauhan ja tur vallisuuden 

kysymyksissä, vaikuttamis- ja työllistymis mahdollisuuksia 

ja verkostoitumista. Tavoitteena on edistää vuoropuhelua 

osallistujien ja asiantunti joiden kesken, jakaa kokemustietoa 

eteenpäin ja kehit tää alaa. Monelle osallistujalle ohjelma 

on ollut merkittävä kokemus ja ainutlaatuinen mahdolli-

suus päästä kosketuksiin rauhan ja turvallisuuden alaan ja 

ponnistaa rauhan uralle.

Tärkeintä ohjelmassa on ollut yhteisöllisyys ja yhteistyö eri 

ihmisten ja toimijoiden välillä. Yhdessä saavutetaan parhaat 

tulokset ja oivallukset.

Julkaisun on tuottanut Laajan turvallisuuden verkosto WISE. 

Kirjan sähköinen versio on ladattavissa osoitteesta:  

www.widersecurity.fi/julkaisut

Työryhmä: Juho Pitkänen ja Satu Turpeinen

Ulkoasu ja taitto: Susa Laine

Kannen kuva: Feodora/Adobe Stock

Paino: Print & Refill

Julkaisuvuosi 2022, WISE

ISBN 978-951-9150-47-5 (nid.)

ISBN 978-951-9150-48-2 (pdf)


	Mentoroinnin avulla rauhan uralle
	1 
	Johdanto
	WISEn toiminnan perusta: Kokonaisvaltainen kriisinhallinta ja laaja turvallisuus
	Laajan turvallisuuden verkosto WISE ry
	Rauhan uralle -mentorointiohjelma
	Siviilikriisinhallinta

	2 
	Rauhan uralle 
– Kokonaisvaltaisen kriisinhallinnan mentorointiohjelma
	Uusia horisontteja ja vahvistusta valinnoille
	Kriisinhallinnan monipuolistuva kuva
	Valmiuksia työelämään
	Humanitaarinen apu

	3 
	Mentorit ja aktorit 
– tuki ja vuorovaikutus
	Mentorien kokemuksia – Palkitsevaa yhdessä oppimista
	Vuorovaikutuksessa kohti tavoitteita
	Oman osaamisen tunnistaminen
	Kehitysyhteistyö

	4 
	Verkostot 
– laajeneva tukiverkko ja sen pysyvyys
	Vertaistuki – ”Koko homman suola”
	Laajenevat ja säilyvät verkostot – ”Kerran WISEn aktori – aina WISEn aktori”
	WISEn kautta Brysseliin ja maailmalle
	Vaikuttamisen paikat
	Rauhanvälitys

	5 
	Erilaisista poluista yhteinen voimavara
	Polun etsimistä ja palapelin kasaamista
	Moninaiset polut ja paikat

	6 
	Yhdessä enemmän

