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NUKU RAUHASSA
Kokonaisturvallisuuden yhteistyöhanke

Opettaja - sinä jos kuka,
voit auttaa nuoria päivittämään käsityksensä

kokonaisturvallisuudesta ja maanpuolustuksesta,
jotta me kaikki Suomessa voimme nukkua rauhassa.

Tässä esityksessä kerromme, miksi ja miten?



Yksi kokonaisturvallisuuden suurimmista

yhteishankkeista

• Nuku rauhassa -hanke käynnistyi Suomi100-juhlavuonna. Hanke jatkuu 
juhlavuoden jälkeenkin.

• Tavoite: Lisätä tietämystä kokonaisturvallisuudesta, vapaaehtoisesta 
maanpuolustuksesta ja turvallisuustyöstä sekä motivoida osallistumaan siihen 
itse.

• Kohderyhmä: Koko kansa, erityisesti lapset ja nuoret 
• Mukana kaikki keskeiset turvallisuusalan järjestöt ja viranomaiset
• Vuosittain toteutetaan 1-2 ilmaistapahtumaa eri puolilla Suomea
• Vuonna 2018 tapahtumat Turussa 24.–25.8. teemana ”Meren ja saariston 

turvallisuus” ja Vaasassa 5.9.
• Loistava tilaisuus tutustuttaa oppilaat Suomen kokonaisturvallisuuden 

toimijoihin ja lisätä tietämystä vapaaehtoisten ja viranomaisten 
yhteistyöstä 



Hankkeen toteuttajat

Maanpuolustuksen Tuki ry
• Maanpuolustusjärjestö, jonka tärkeimpänä tehtävänä on keskeisten 

vapaaehtoisten maanpuolustusjärjestöjen taloudellinen ja aatteellinen 
tukeminen

• Jäsenjärjestöt:
• Suomen Reserviupseeriliitto ry
• Reserviläisliitto ry
• Maanpuolustuskoulutusyhdistys MPK
• Maanpuolustuskiltojen liitto ry
• Naisten Valmiusliitto ry



Kohderyhmänä toisen asteen oppilaitokset, peruskoulun 
yläkoulu ja alakoulun 4.–6.-luokkalaiset



HANKKEESSA MUKANA, mm.

Lisäksi paikallistasolla:  



TAPAHTUMIEN KONSEPTI
Jokainen osallistujataho järjestää tapahtumassa toiminnallisen rastin, lyhytkoulutuksen tai kilpailun. 
Osallistujilla on hyvä mahdollisuus oppia kokonaisturvallisuudesta itse osallistumalla ja kokeilemalla 



TAPAHTUMIEN SISÄLTÖ

Teemoina mm.
kyber- ja informaatioturvallisuus, ensiapu- ja 
pelastustaidot, maastossa selviytyminen ja
kotitalouksien varautuminen
• Osallistavia toimintarasteja
• Toimintanäytöksiä
• Kilpailuja
• Kalustoesittelyjä
• Keskustelupaneeleja
• Musiikkiesityksiä



Turvallisuus koetaan nyt tärkeämmäksi 

kuin aikoihin

• Kansainvälinen turvallisuustilanne on eurooppalaisesta 
näkökulmasta heikentynyt viime vuosien aikana.*

• Nuoret näkevät turvattomuuden lisääntyvän tulevina vuosina.
• Vuonna 2015 1/3 suomalaisista osallistui vapaaehtoistyöhön.

Yli puolet heistä, jotka eivät osallistu vapaaehtoistoimintaan, olisivat 
halukkaita osallistumaan, jos heitä pyydettäisi mukaan.***

• MPK:n koulutusvuorokausien määrä nousi v. 2017 10 %.
Kaikki halukkaat eivät aina mahdu mukaan koulutuksiin.****

*Valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko 7/2016 (VNS 6/2016 vp).
**Limnéll & Rantapelkonen 2017. Pelottaako? Nuoret ja turvallisuuden tulevaisuus. Helsinki: Docendo.

***Vapaaehtoistyö Suomessa 2010 ja 2015 -tutkimus; KansalaisAreena ry.
****Maanpuolustuskoulutusyhdistys 2017.



Meren ja saariston kokonaisturvallisuustapahtuman

tiedot

• Turussa Varvintorin alueella
– perjantaina 24.8.2018 klo 10-16 on suunnattu erityisesti koululaisille ja nuorille
– Lauantaina 25.8.2018 klo 10-18 on kaikille avoin osallistua, tervetuloa myös perheet! 

• Toimintaansa esittelevät mm. Puolustusvoimat, Länsi-Suomen merivartiosto, 
Vartiolentolaivue, Varsinais-Suomen pelastuslaitos, Lounais-Suomen poliisi, 
Ensihoitopalvelu/Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, Punainen Risti V-S piiri, 
Länsi-Suomen pelastusalan liitto, Meripelastusseura Turku, Saaristomeren 
merivartiokilta, Sininen reservi, VAPEPA, Varsinais-Suomen pelastuskoirat, TPH 
/ Palveluskoirat, Varsinais-Suomen Reserviupseeripiiri, Varsinais-Suomen 
Reserviläispiiri, Varsinais-Suomen Kiltapiiri, Veteraanivastuu, Autojoukkojen 
Turun kilta, Varsinais-Suomen Sinibaretit, Turun Sotilaskotiyhdistys, Naisten 
valmiusliitto, Maanpuolustusnaisten liitto Varsinais-Suomen piiri, Turun 
kaupunki

• Paljon toimintaa: mm. eko-ase ammuntaa, toimintanäytöksiä, tehtäviä, 
kalustoesittelyä ja koulutuksia rastipisteillä.



Ilmoittautuminen Turun tapahtumaan

• Lähtekää joukolla mukaan. Ilmoittautuneille lähetetään tarkempi 
ohjelma ja ohjeet saapumisesta 15.8. mennessä! 

• Ilmoittautumiset 8.6.2018 mennessä ja lisätiedot: 
– Tino Puhakka, tino.puhakka@mpk.fi, p. 040 586 6868, 

mailto:tino.puhakka@mpk.fi


TERVETULOA!
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