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Naisten Valmiusliiton turvallisuusseminaarin 
puhujina sisäministeri ja useita muita asiantuntijoita  
 
Naisten Valmiusliiton turvallisuuseminaari järjestetään Helsingissä keskustakirjasto Oodin Maijansalissa 
lauantaina 19.10.2019 kello 13 alkaen. Tilaisuuteen on vapaa pääsy. 
 

Maanpuolustuskorkeakoulun TAHTO2-tutkimushanke 

Maanpuolustussuhdetta on tutkittu tilastollisesti edustavalla noin 1600 vastaajan kyselyllä ja 
laadullisia tutkimusmenetelmiä käyttäen. 
 
18−74-vuotiaille suomalaisille kohdistetun kyselyn vastauksia on peilattu neljään ulottuvuuteen, 
jotka ovat asenne maanpuolustusta kohtaan, luottamus suorituskykyyn ja puolustuspolitiikkaan, 
toimijuus eli oma rooli maanpuolustuksessa ja osaaminen eli maanpuolustukselliset tiedot ja taidot. 
Tutkimusaineistoa on kerätty syksyn 2018 ja kevään 2019 aikana. Seminaarissa SM kapteeni Pasi 
Jalkanen kertoo kyselyn tuloksia. 
 
Erityiskysymyksinä TAHTO2-tutkimushankkeessa on paneuduttu naisten 
maanpuolustussuhteeseen. Tutkija VTT Linda Hart on tehnyt osallistuvaa havainnointia Naisten 
Valmiusliiton järjestämissä valmius- ja turvallisuuskoulutuksissa ja haastatellut kursseille 
osallistuneita ja kurssien järjestämisessä mukana olleita naisia. Seminaarissa kuullaan Tahdon 
tyttäret -osatutkimuksen alustavia tuloksia. 
 

Mikä meitä uhkaa? 

Sisäministeri Maria Ohisalo pitää puheenvuoron ”Mikä meitä uhkaa?”  ja tämän jälkeen 
asiantuntijoista koostuva paneeli jatkaa keskustelua aiheesta. 
 
Paneelikeskustelijat 
– Marisanna Jarva, vapaaehtoisen maanpuolustuksen neuvottelukunnan puheenjohtaja 
– Anne Holmlund, Naisten Valmiusliiton puheenjohtaja 
– Kaisa-Maria Tölli, tohtori, Bank of Ideas ajatushautomo 
– Heta Ravolainen-Rinne, vapaaehtoisten kouluttaja, reservin ylikersantti, Naisten Valmiusliitto ry 
– Katri Liekkilä, erityisasiantuntija SM, KTM, Huoltovarmuuskeskus 
– Mira Leinonen, pelastusylitarkastaja, Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Pelastustoimi ja   
varautuminen – vastuualue 
– Kirsti Haimila, erityisasiantuntija, Puolustusministeriö, Viestintäyksikkö 
 
Paneelikeskustelun juontaa yrittäjä Christina Forsgård. 
 
 
Lisätietoja: 
Naisten Valmiusliiton pääsihteeri Kaarina Suhonen, p. 040 561 1655 
Naisten Valmiusliiton viestintä- ja järjestösihteeri Suvi Aksela p. 040 017 5223 
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Naisten Valmiusliitto/ajankohtaista 
Turvallisuuseminaari Facebook -tapahtuma 
TAHTO2-tutkimushanke 
 
Naisten Valmiusliitto ry on valtakunnallinen yhteistyöjärjestö, joka on perustettu vuonna 1997. Liiton 
puheenjohtaja toimii Anne Holmlund. Liitto yhdistää 11 naisten vapaaehtoista maanpuolustus- ja 
turvallisuustyötä tekevää jäsenjärjestöä, joissa toimii lähes 150 000 naista. Liiton tarkoituksena on 
kehittää naisten turvallisuuteen ja varautumiseen liittyviä valmiuksia koulutuksen kautta sekä lisätä 
naisten mahdollisuuksia toimia poikkeusoloissa yhteiskunnan hyväksi. Liiton toiminta ei ole sotilaallista. 
Naisten Valmiusliiton päätoimintaa ovat NASTA- ja PikkuNASTA-valmiusharjoitukset, joita toteutetaan eri 
puolilla Suomea. 

https://naistenvalmiusliitto.fi/ajankohtaista/naisten-valmiusliiton-turvallisuusseminaarin-puhujina-sisaministeri-seka-useita-asiantuntijoita/
https://www.facebook.com/events/510202399745423/
https://maanpuolustuskorkeakoulu.fi/tahto-tutkimusprojekti

