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Kysymyksiä haastatteluun, Nasta-osallistujat ja -aktiivit (LH) 

Perustiedot (haastattelija kirjaa yhdessä sovitulla tarkkuudella – samoja kuin NASTA-harjoitusten 
lomakkeissa): 

1. Ikäryhmä: alle 19, 20-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69, 70 tai yli  
2. Asuinpaikka (esim. maakunnan tarkkuudella, haastattelijalle tiedoksi) 
3. Miten moneen Nasta-harjoitukseen olet osallistunut? Koulutettavana vai organisaatiossa? 
4. Koulutus: mikä on ylin suorittamasi tutkinto? Oletko suorittanut naisten vapaaehtoisen 

asepalveluksen? 
5. Kuulutko johonkin Naisten valmiusliiton jäsenjärjestöön? (Jos on ja haluaa mainita.) 

Kysymyksiä pohdittavaksi: suhde yhteiskuntaturvallisuuteen ja maanpuolustukseen 

• Mikä sai lähtemään NASTA-harjoitukseen (ensimmäisen kerran)? (Mikä sai lähtemään kurssille 
uudestaan?) Oletko vielä halukas osallistumaan Nasta-harjoituksiin? Millä perusteella? 

• Oletko saanut NASTA-harjoituksista uusia tuttavuuksia kansalaistoiminnan / ammatillisten 
verkostojen / muun elämän saralla? 

• Naisten Valmiusliiton kurssit ovat avoimia suomalaisille naisille. Mitä tarkoittaa olla suomalainen? 
Minkälaiset asiat yhdistävät suomalaisia? 

Kansalaisuus: 

• Tunnetko kuuluvasi suomalaiseen yhteiskuntaan? Millä tavalla ja mitä kautta? 

• Mitä ajatuksia herättää sana ”kansalaisvelvollisuudet”? Millaisia velvollisuuksia kansalaisella on? 
Millaisia velvollisuuksia kansalaisella tulisi olla? 

• Millaisia tehtäviä tiedät tai ajattelet olevan tarjolla Suomen turvallisuuden ylläpitämisessä ja siihen 
liittyvässä toiminnassa? Otatko tällaiseen itse osaa työssä tai vapaa-ajalla?  

Osallistuminen: 

• Olet osallistunut turvallisuuteen ja maanpuolustukseen liittyvään vapaaehtoisvoimin annettavaan 
koulutukseen ja/tai kansalaistoimintaan. Tuleeko maanpuolustus esiin kyseisessä toiminnassa? Jos 
tulee, niin millä tavalla?  

• Mitä ajatuksia maanpuolustus herättää? Entä sitä tukeva järjestötoiminta? 

• Viime aikoina on keskusteltu ns. ”kansalaispalveluksesta”, jossa koko ikäluokka, miehet ja naiset, 
velvoitettaisiin suorittamaan joko asepalvelus tai varautumiskoulutus. Mitä ajatuksia 
kansalaispalvelus herättää? 

Luottamus: 

• Miten luotettavia eri viranomaiset ovat? Jos pitäisi mainita luotettavimpia, mitä tulee mieleen? 

• Kohdistuuko Suomeen valtiona ja yhteiskuntana uhkia? Jos kohdistuu, niin millaisia?  
• Onko suomalaisessa yhteiskunnassa puolustamisen arvoisia asioita? Jos on, niin mitä?  

• Kenelle turvallisuuden ylläpitäminen kuuluu? Kenen tehtävä on puolustaa Suomea?  

Osaaminen: 

• Onko sinulla koulutusta, taitoja tai tietämystä, mikä olisi hyödyksi suomalaisen yhteiskunnan 
turvallisuuden ylläpitämisessä? (Esim. terveydenhuolto- tai sosiaalialan koulutus, suoritettu 
vapaaehtoinen asepalvelus, muu koulutus ja osaaminen) 

• Oletko ottanut osaa häiriö- ja poikkeusolojen harjoitteluun palkkatyössäsi tai 
vapaaehtoistoiminnassa? 

• Mihin turvallisuuteen tai maanpuolustukseen liittyviin tehtäviin voisit itse ottaa osaa häiriö- tai 
poikkeustilanteessa?  


