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1. Yleistä

Rauhanliiton työn keskiössä 2019 oli rauhan- ja kansainvälisyyskasvatus sekä vaikuttamis- ja
viestintätyö ajankohtaisissa rauhanpolitiikan kysymyksissä. Rauhankoulurauhankasvatustoiminnassa tuotettiin ennätysmäärä työpajoja sekä suomeksi että ruotsiksi.
Kahdet vaalit, eduskuntavaalit ja eurovaalit, leimasivat vuotta 2019. Agenda 2030 tavoitteita
edistettiin sekä ruohonjuuritasolla että vaikuttamistyössä.
Vaikuttamistyössään Rauhanliitto toimi sekä tietotoimistona, joka tuki päätöksentekoa rauhanliikkeen agendalla olevissa kysymyksissä, että tuki aktiivista kansalaisuutta antaessaan puitteita
ja tukea erilaiselle kansalaistoiminnalle, että toimi kriittisenä ”vallan vahtikoirana” rauhan- ja
turvallisuuspoliittisissa kysymyksissä.
Globalisoituneessa maailmassa kansainväliset verkostot ja yhteistyö yli rajojen ovat olennaisia.
Liitto saavutti kansainvälisesti noteeratun voiton nostaessaan kysymyksen täysin autonomisten
aseiden kieltämisestä suomalaisen politiikan agendalle osana kansainvälistä Stop Killer Robots
-kampanjaa.
Vuotta 2019 leimasi globaalisti ilmastonmuutoksen vaatimien muutostoimien vahvempi
tunnustaminen, ja Greta Thunbergin, ruotsalaisen nuoren, kansalaisaktivismi perjantaimielenosoituksineen oli tärkeä katalysaattori maailmanlaajuisesti kansalaismielipiteen herättäjänä.
Suomessakin nuoret ja muut kokoontuivat eduskuntatalon portaille perjantaisin ja vaativat
muutosta, ihmiskunnan tulevaisuuden ja luonnon asettamista etusijalle poliittisia päätöksiä
tehtäessä. Rauhanliike toi esille ilmastonmuutoksen vastaisten toimien ja varustelun välisen
suhteen ja myös aktiivisen toimijuuden merkitystä muutosten aikaansaamisessa.
Syyriassa 2011 alkanut sota jatkui edelleen, ja tilanne siviilien kannalta oli edelleen hyvin huono. Loppuvuodesta Turkki hyökkäsi Pohjois-Syyriaan, mikä kiristi tilannetta entisestään. Vaikka
Irakin puolella Isisin vastaisessa taistelussa saatiinkin tuloksia, ei Irakin sisäinen tilanne ole hyvä,
vaan väkivaltaa on paljon. Lähi-idässä muutenkin demokratian puute, autoriritääriset hallinnot
ja kansalaisyhteiskunnan heikot vaikuttamismahdollisuudet tekevät yhteiskunnat hauraiksi ja
väkivaltaiset ratkaisukeinot otetaan helposti käyttöön.
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Jemenissä siviilien ja varsinkin lasten tilanne pitkään kestäneen konfliktin jaloissa on katastrofaalinen. 29 miljoonasta asukkaasta 22 miljoonaa olisi vuonna 2019 tarvinnut humanitaarista

apua selvitäkseen. Erilaiset epidemiat ovat levinneet sodan seurauksena. Rauhanliike pyrki
estämään asevientiä alueelle. Kampanjoinnin seurauksena moni EU:n jäsenvaltio lopettikin
aseviennin Saudi-Arabialle, joka on keskeinen toimija sodassa Jemenissä. Suomenkin hallitus
ilmoitti, että se ei anna uusia asevientilupia Saudi-Arabialle toistaiseksi. Yhdysvallat vetäytyi
Iranin kanssa tehdystä sopimuksesta, ja Lähi-idän huono turvallisuuspoliittinen tilanne uhkaa
jo laajemminkin globaalia turvallisuuspoliittista sopimusjärjestelmää erityisesti ydinaseiden
leviämisen suhteen.
Yleisellä tilanteella oli heijastusvaikutuksia myös Eurooppaan, jossa ensisijassa Ukrainan
konflikti, Krimin anneksointi, mutta muutkin asiat ovat johtaneet siihen, että myös Itämeren
alueella on turvallisuuspoliittinen retoriikka koventunut, on paljon näytösluonteista uhkailevaa sotilaallista harjoittelua ja kilpavarustelukierre on taas kääntynyt kasvuun. Keskimatkan ja
lyhyen matkan ydinaseita rajoittavan INF-sopimuksen hajoaminen Yhdysvaltojen ja Venäjän
vetäytymisen seurauksena oli Euroopalle hyvin huono asia. Kasvava nationalismi ja väkivaltaa ja
autoritäärisiä johtajia ihannoivien liikkeiden kannatuksen nopea kasvu herättivät suurta huolta
rauhanliikkeissä, jotka muistavat 1930-luvun kehityksen liiankin hyvin. Rauhanliitto vastaa tähän
kehitykseen omalla rauhankasvatustyöllään. Ongelman vakavuus vaatisi kuitenkin koko yhteiskunnan puuttumista.
Aseidenriisunnan saralla vuonna 2019 kaksi teemaa nousi yli muiden: ydinaseet ja autonomiset
aseet. Rauhanjärjestöt kampanjoivat YK:n ydinasekieltosopimuksen puolesta. Vuoden aikana
saatiin uusia valtioita liittymään sopimukseen ja ratifioimaan se niin että allekirjoittaneita on jo
81 ja ratifioineita 35 valtiota. Rauhanliiton vaikuttamistyöstä huolimatta Suomi epäröi edelleen.
Lisäksi kampanjoitiin, jotta Suomi ryhtyisi ponnekkaammin ajamaan kansainvälistä sopimusta,
jolla kielletään täysin autonomiset aseet. Eduskuntavaalien jälkeen käydyissä hallitusneuvotteluissa ydinasekieltosopimukseen liittymisestä kirjattiin hallitusohjelmaan eräänlainen yleistavoite. Lisäksi hallitusohjelmaan tehtiin kirjaus autonomiset aseet kieltävän aseistariisuntasopimusprosessiin osallistumisesta, ja kirjaus että Suomi ei vie aseita sotiviin maihin ja ihmisoikeuksia
rikkoviin maihin. Euroopan unioniin liittyvässä vaikuttamistyössä tehtiin ennen kaikkea työtä
liittyen kahden uuden instrumentiin eli EU:n puolustusrahaston ja rauhanrahaston luomiseen.
Rauhanliiton omaa työtä arjessa leimasi epävarmuus, kun opetus- ja kulttuuriministeriö ilmoitti,
että rauhanjärjestöjen yleisrahoitus siirretään oikeusministeriöön. Rauhanliitto ja muut rauhanjärjestöt tekivät koko vuoden hartiavoimin työtä, jotta Suomen uusi hallitus korottaisi rauhantyön määrärahoja.
Rauhanliitto jatkoi oman varainhankintansa rakentamista. Vuoden lopussa saatiin Poliisihallituksen rahankeruulupa ja tehtiin pohjustustöitä rahankeruun aloittamiseksi. Rauhanaseman
kiinteistö oli edelleen tärkeä osa Rauhanliiton ja sen jäsenjärjestöjen rauhantyötä. Sen korjauksia jatkettiin, ja muun muassa esteettömyyttä yhteisissä tiloissa parannettiin.
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2. Yleistoiminta ja hallinto

Rauhanliitto on rauhantyön kattojärjestö, jonka varsinaisina jäseninä on kymmenen
valtakunnallista ja kuusi alueellista rauhanjärjestöä. Rauhanliitto on usein se, johon toimittajat,
kansainväliset toimijat ja myös niin sanotut tavalliset kansalaiset ottavat yhteyttä
halutessaan tietoja ja kontakteja suomalaisesta rauhan- ja aseidenriisuntatyöstä.
Liitto teki kattojärjestöroolissaan vuoden aikana muun vaikuttamistyön lisäksi paljon työtä
suomalaisen rauhantyön perusresurssien ja valtionavun säilymisen puolesta. Liitto viesti
oman toimintansa lisäksi myös laajemmin rauhantyön ja rauhanliikkeen kuulumisista ja
tapahtumista. Vaikuttamistyön seurauksena Suomen rauhantyöhön varaamaa rahamäärää nostettiin vuoden 2020 talousarviossa ensi kertaa vuosikausiin. Rauhanjärjestöjen yhteinen tavoite
on nostaa summa miljoonaan euroon vuoteen 2023 mennessä.
Liitto omistaa vanhan puisen asemarakennuksen Rauhanaseman, jossa se ylläpitää
rauhantyön toimintakeskusta. Rauhanaseman puitteissa liitto voi tarjota peruspalveluja
ja tukea toimintaryhmille ja järjestöille. Tämäkin vie oman osansa liiton omista hallinnon resursseista.

Jäsenet
Valtakunnalliset jäsenjärjestöt
Aseistakieltäytyjäliitto, Garantiföreningen för Finlands
Fredsförbund, Kansainvälinen vapaaehtoistyö,Kasvattajat rauhan puolesta, Leo Mechelin -säätiö,
Rauhankirjallisuuden edistämisseura, Suomen Kristillinen
Rauhanliike, Suomen Sadankomitea, WILPF - Suomen
osasto, Ystävien Uskonnollinen Seura Kveekarit.

5 vakituista työntekijää
16 jäsenjärjestöä valtakunnallista ja paikallista

65 tukijäsentä

Paikalliset ja alueelliset jäsenyhteisöt
Emmaus Åland, Närpesnejdens fredsförening, Rauhanliiton Helsingin osasto,
Svenska Fredsvänner i Helsingfors, Vasanejdens fredsförening, Ålands
fredsinstitut.
Tukijäsenjärjestöt
Finlands Svenska Skolungdomsförbund (FSS) rf, Sosialidemokraattiset Nuoret ry.
Tukijäsenet
Vuoden aikana tukijäsenmaksun maksoi 65 henkilöä.
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Päätöksenteko
Liitolla oli 2019 kaksi varsinaista kokousta, kevätkokous 28.4. ja syyskokous 24.11.
Liiton hallitukseen kuuluivat puheenjohtaja Tarja Cronberg (Polvijärvi), varapuheenjohtajat Risto Pontela (Helsinki) ja Marianne Laxén (Helsinki), hallituksen jäsenet Sirpa Aitosalo (Helsinki),
Jaakko Ellisaari (Helsinki), Britta Hannus-Gullmets (Närpiö), Kaisa Kopsa (Helsinki), Jyrki Lappalainen (Helsinki), Mirjam Lukola (Maarianhamina), Laura Sankilampi (Vantaa), Kalle Sysikaski
(Espoo), Folke Sundman (Helsinki) ja Timo Virtala (Lapinjärvi). Varajäseniä olivat järjestyksessä
Vappu Taipale (Helsinki), Bror Myllykoski (Maarianhamina), Isik Ulubas (Närpiö/Turku) ja Kimmo
Wilska (Helsinki).
Hallitus kokoontui vuoden aikana 6 kertaa.
Hallituksen työvaliokunta, joka valmisteli hallituksen kokoukset ja vastasi päätösten
toimeenpanosta, kokoontui 5 kertaa.

Toimisto
Liiton kahden huoneen toimisto sijaitsee Rauhanasemalla Helsingin Itä-Pasilassa. Liiton toimistossa työskenteli viisi vakituista työntekijää: toiminnanjohtaja Laura Lodenius, talous- ja hallintokoordinaattori Elias Laitinen (aloittanut 12.8.2019), globaalikasvatuksen asiantuntija Annukka
Toivonen, sekä osa-aikaisina toimistopäällikkö Marja Meriläinen ja viestinnän ja vaikuttamistyön asiantuntija Tuuli Vuori. Ruotsinkielistä Rauhankoulu-toimintaa koordinoi loppuvuodesta
osa-aikaisena Heini Rautoma. EU-tiedotushankkeeseen työtä teki podcast-toimittaja Pihla Hankamäki. Rauhankoulu työllisti edellä mainittujen Toivosen ja Rautoman lisäksi keikkapohjalta 43
ohjaajaa ja kouluttajaa. Vuoden aikana Krista Mannermaa ja Lauri Siren tekivät työkokeilijoina
erilaisia toimiston tukitöitä. Rauhanaseman vuokraustoiminnan kanssa päivittäisenä tukena oli
vapaaehtoinen Sylvi Ridell.

Jäsenyydet suomalaisissa järjestöissä
Liitto on jäsen Suomen YK-liitossa, Rauhankasvatusinstituutissa, Fingossa, Taksvärkki ry:ssä,
Laajan turvallisuuden verkosto WISE:ssa, Suomen AEPF-verkostossa, Suomen One Worldissa (Maailma.net), sekä Suomen Anna Lindh -säätiössä, joiden kanssa tehdään ajankohtaista
yhteistyöstä. Rauhanliitto on jäsen myös Ydin-lehteä julkaisevassa Ydinjulkaisut ry:ssä. Liitto on
ollut myös tukija ajatushautomo SaferGlobelle, joka on tuottanut liitolle dataa ja taustatietoa
kampanjoinnille.

Muu vuorovaikuttaminen
Liitolla on 52 hengen neuvottelukunta, jonka toiminta perustuu ensisijaisesti eri tavoin eri aloilla toimivien yhteiskunnallisesti aktiivisten jäsenten omaan aloitteellisuuteen ja asiantuntemukseen rauhantyön moninaisissa kysymyksissä. Liiton puheenjohtaja, toiminnanjohtaja ja hallituksen jäsenet kävivät puhumassa tilaisuuksissa ja tapahtumissa eri puolilla maata.
o

Kansainvälisenä Rauhanpäivänä 21.9. järjestettiin keskustelutilaisuus Rauhanliike 2020, jossa puhuttiin Rauhanliikkeen seuraavan vuosikymmenen visioista ja toimintatavoista. Alustajina toimivat Anu Juvonen ja Jarmo Pykälä.

o

Toiminnanjohtaja Lodenius kävi marraskuussa Närpesnejdens Fredsföreningin 90-vuotisjuhlatilaisuudessa ja Fredsvänner i Helsingforsin 95-vuotistilaisuudessa .
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3. Viestintä ja vaikuttamistyö
Viestinnällä on keskeinen rooli rauhaa rakentavassa vaikuttamistyössä. Rauhanliitto toimii rauhankysymysten – kuten turvallisuuspolitiikan ja aseistariisuntatyön – asiantuntijana ja tietotoimistona, joka osallistuu aktiivisesti alaansa liittyviin
yhteiskunnallisiin keskusteluihin. Rauhankysymysten
asiantuntijana liitto antaa ministeriöille,
eduskunnalla ja muille päätöksentekijöille
lausuntoja ja tarjoaa taustatietoja
ajankohtaisista turvallisuuspolitiikan aiheista.
hallitusohjelmakirjausta
Liiton edustajat osallistuivat lisäksi
asiantuntijoina erilaisiin päätöksenteon
tukena toimiviin työryhmiin ja
neuvottelukuntiin. Rauhanliiton
toiminnanjohtaja Lodenius on ollut
mm. Ulkopoliittisen instituutin neuvottelukunnan
äsen ja Rauhanliitolla ollut Sysikaski on ollut
asiantuntijajäsen kehityspoliittisessa toimikunnassa.

3
20 tapahtumaa
41 mediaosumaa

Rauhanpoliittista vaalikeskustelua - ja vaikuttamista
Vuonna 2019 keväällä Suomessa käytiin eduskunta- ja europarlamenttivaalit. Rauhanliitto
osallistui vaalikeskusteluun ja nosti esille rauhanpoliittisia teemoja. Eduskuntavaalien yhteydessä liitto järjesti kaksi vaalikeskustelua yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Molemmat
keskustelutilaisuuksista järjestettiin Helsingissä, mutta ne myös striimattiin laajemman yleisön
palvelemiseksi.
Sekä eduskunta- että europarlamenttivaalien yhteydessä Rauhanliitto kartoitti puolueiden turvallisuuspoliittisia linjauksia. Kartoituksista tuotettiin sarja blogikirjoituksia liiton verkkosivuille.
Tällaisille yhteenvedoille oli selvästi kysyntää, mistä kertoi osaltaan bloggauksen nouseminen
Rauhanliiton luetuimpien verkkosivujen joukkoon.
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Rauhanliitto mediassa
Liitto oli vuoden aikana aktiivinen viestijä myös median suuntaan. Liiton edustajat ja kannanotot esiintyivät niin paikallisissa kuin valtakunnallisissakin tiedotusvälineissä yli 40 kertaa
vuoden aikana. Lisäksi liiton tukemat rauhanpoliittiset lehdet Fredsposten ja Ydin julkaisivat
säännöllisesti liiton toiminnan teemoja käsitteleviä artikkeleita.
Mediaviestintänsä välineinä liitto käytti sekä toimituksille lähetettäviä tiedotteita että henkilökohtaisia kontakteja toimittajiin.
o

Vuonna 2019 liitto lähetti yhteensä 10 tiedotetta ja kannanottoa, joiden aiheet vaihtelivat Suomen asevienneistä rauhankasvatukseen. Lista tiedotteista liitteenä.

Verkkoviestintä
Helmikuussa 2019 Rauhanliitto julkaisi uudistetut verkkosivunsa. Konsepton toteuttamassa uudistuksessa Rauhanliiton (rauhanliitto.fi / fredsforbundet.fi), Rauhankoulun (rauhankoulu.fi) ja
Rauhanaseman (rauhanasema.fi) verkkosivut uusittiin kokonaan ja Rauhanaseman sivut siirrettiin saman sivuston alle Rauhanliiton ja Rauhankoulun sivujen kanssa.
Sivustouudistuksen tavoitteena oli parantaa liiton viestintää nykyaikaisten, lukija- ja hakukoneystävällisten ja mobiiliresponsiivisten sivujen avulla. Tavoitteessa onnistuttiin hyvin. Uudet sivut
toteutettiin kolmena eri kieliversiona, jonka seurauksena myös ruotsin- ja englanninkielisten
sivujen käytettävyys parani huomattavasti.
Rauhanliitto oli aktiivisesti läsnä eri sosiaalisen median kanavilla ja kehitti tapojaan viestiä rauhankysymyksistä. Vuonna 2019 liiton some-viestintä keskittyi Facebookiin, Twitteriin, Instagramiin ja LinkedIniin. Lisäksi liitto ylläpiti Rauhanaseman Facebook- ja Instagram-sivuja, ruotsinkieliseen rauhantyöhön keskittyvää Facebook-ryhmää, Rauhankoulun ryhmää sekä liiton ja sen
jäsenjärjestöjen sisäiseen viestintään tarkoitettuja ryhmiä.
Vuonna 2019 liitto julkaisi lisäksi sähköistä uutiskirjettä, joka lähetettiin tilaajille vuoden aikana
yhdeksän kertaa. Liitto keräsi uutiskirjeelle uusia tilaajia aktiivisesti sekä verkossa että tapahtumissa, ja sen tilaajalistalle liitettiin myös tähän suostumuksensa antaneet Rauhanliiton tukijäseneksi liittyneet ihmiset. Joulukuussa 2019 tilaajalistalla oli noin 360 sähköpostiosoitetta. Kirjeen
avulla liiton toiminnasta kiinnostuneet saavat säännöllisesti tietoa liiton ajankohtaisista kampanjoista ja tulevista tapahtumista sekä toimintavinkkejä.
o

o
o
o

Vuonna 2019 liiton verkkosivut saavuttivat 21 795 kävijää. Rauhanliiton ja Rauhankoulun sivujen kävijämäärät kasvoivat yhteensä noin 50 %. Rauhanaseman vanhojen sivujen
kävijämääristä ei ole tietoa, mutta on on todennäköistä että myös sen kävijämäärät kasvoivat uudistuksen myötä huomattavasti.
Ajalla 1.1.2019 – 31.12.2019 Rauhanliiton verkkosivujen ruotsinkielisten käyttäjien määrä kasvoi 72 % ja englanninkielisten käyttäjien määrä kasvoi 94 %.
31.12.2019 Rauhanliiton Facebook-sivulla oli 3763 tykkääjää (+20% vuodesta 2018),
Twitter-tilillä noin 1200 seuraajaa (+16% vuodesta 2018), Instagram-tilillä 1140 seuraajaa (+23% vuodesta 2018) ja LinkedIn-tilillä 71 seuraajaa (+69% vuodesta 2018).
31.12.2019 Rauhanaseman Facebook-sivulla oli 1673 tykkääjää (+5% vuodesta 2018).
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Lehdet ja verkkojulkaisut
Rauhanliitto on julkaissut yhdessä jäsenjärjestönsä Sadankomitean kanssa rauhanpoliittista
Pax-lehteä. Vuonna 2019 julkaisu oli tauolla, sillä verkkolehti kaipasi perusteellista uudistamista. Vuoden aikana lehden työryhmä kartoitti julkaisun tulevaisuutta ja kohderyhmien tarpeita.
Prosessi oli kuitenkin kesken vielä vuoden loppuessa.
Rauhanliiton jäsenjärjestö Suomen Rauhanliiton kannatusyhdistys julkaisi vuoden aikana neljä
numeroa Fredsposten-lehteä. Lehti kuuluu Rauhanliiton tukijäsenetuihin ja liitto tuki sen julkaisua.
Rauhanliitto on jäsen Ydin-lehteä julkaisevassa Ydinjulkaisut ry:ssä. Ydin kuuluu Rauhanliiton
tukijäsenetuihin. Liiton toiminnanjohtaja Laura Lodenius oli jäsen lehden toimituskunnassa.
o
o
o

Tukijäsenille lähetettiin postitse Fredsposten- ja Ydin-lehtiä.
Pax-lehden sidosryhmille järjestettiin työpaja toukokuussa 2019.
Rauhanliiton ja Sadankomitean hallitusten jäsenten näkemyksiä Pax-lehden kehittämisestä kartoitettiin sähköisellä kyselyllä.

Tilaisuudet ja seminaarit
Rauhanliitto järjesti vuoden aikana 20 seminaaria, keskustelutilaisuutta tai muuta tapahtumaa,
joista osan yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.
●

Lista tapahtumista liitteenä.

Tietopalvelut
Liitto tarjosi vuoden aikana muun muassa asiantuntijatietoa, kannanottoja ja haastateltavia medialle ja poliittisten päättäjien käyttöön. Lisäksi liitto jatkoi kattavan, suurelta osin sähköisessä
muodossa olevan kuva-arkiston ylläpitämistä ja päivittämistä.

Julkaisut ja esitteet
Liitto tuotti vuoden aikana useita kampanjaansa liittyviä esitteitä.
o
o
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Verkkosivu-uudistuksen yhteydessä Rauhankoululle teetettiin logo ja uusia kuvituskuvia
ja sen visuaalista ilmettä uusittiin myös esitteiden osalta.
Liitto päivitti autonomisia asejärjestelmiä käsittelevän taustapaperin.

Eurooppa-tiedotushanke
Rauhanliitto käynnisti vuonna 2019 ensimmäisen podcast-sarjansa Rauhacastin. Sarjan tuottaminen sai tukea ulkoministeriön Eurooppa-tiedottamisen valtionavuista. Hankkeessa toteutettiin seitsemän eri Eurooppaan, rauhaan ja turvallisuuteen liittyviä aiheita käsittelevää
podcast-jaksoa. Viimeisen, siirtolaisuutta käsitelleen jakson julkaiseminen sekä hankkeeseen
kuuluneen keskustelutilaisuuden järjestäminen siirtyivät alkuvuoteen 2020.

Rauhanrakentaminen, rauhanvälitys ja kriisinhallinta
Rauhanvälitys ja -rakentaminen sekä rauhandiplomatia pitää olla keskeisessä asemassa
ulkopolitiikassa. Rauhanliitto teki työtä, jotta sopimusvaraisesta kansainvälisestä yhteistyötä ei
kokonaan luovuttaisi ja palattaisi voimapolitiikan maailmaan. EU-puheenjohtajakauden aikana
liitto kampanjoi erityisesti EU:n budjetin militarisoimista ja puolustusrahaston rakentamista
vastaan yhdessä European Network Against Arms Trade (ENAAT) verkoston kanssa. Kampanjan
puitteissa tehtiin muun muassa vaikuttamistyötä Euroopan parlamentin jäsenten ja eduskunnan suuren valiokunnan suuntaan.
o Liiton edustajana valtioneuvoston asettamassa kehityspoliittisessa toimikunnassa toimi
Kalle Sysikaski.
o Liiton edustajana Laajan turvallisuuden verkosto WISE:n hallituksessa toimi Laura
Lodenius.
o Liiton edustaja osallistui Ulkoministeriön nk rauhanvälittämisen koordinaatioryhmään
jonka puiteissa suomalaisten rauhanvälittämistä tekevät toimijat vaihtavat tietoja.
o Liitto on tukijäsen mm kansainvälisessä Nonviolent Peaceforce -järjestössä, joka edistää
aseetonta rauhanturvaamista maailmalla.
o Toiminnanjohtaja osallistui joulukuussa Suomen NATO-suurlähettilään kutsusta tutustumismatkalle Brysseliin jossa tutustuttiin Suomen NATO-edustuston ja EU-edustuston
työhön.

Aseidenriisunta, asevalvonta sekä Agenda 2030 -seurantatyö
Liitto tiedotti varustelu- ja aseidenriisuntakysymyksistä ja näiden kytköksestä suomalaisten
arkeen niin Suomessa kuin kansainvälisesti. Keskeisiin teemoihin kuuluivat muun muassa suurten suunniteltujen asehankintojen vaikutukset valtiontalouden muihin investointeihin, kuten
kansalaisten arkiturvallisuuteen.
Suomi on sitoutunut Agenda 2030 -ohjelman puitteissa vähentämään väkivaltaa ja väkivallasta
syntyviä kuolemia. Rauhanliittoliitto seurasi ja piti esillä työssään Agenda 2030 -tavoitteita ja
erityisesti sen kohdan 16 (Rauha ja oikeus) tavoitteiden toteutumista. Agenda 2030 oli Rauhankoulun globaalikasvatushankeessa keskeisellä sijalla.
o
o

Liitto oli mukana Fingon koordinoimassa kansalaisyhteiskunnan varjoraportin teossa,
kohta 16 osalta.
Liitto osallistui kattojärjestönsä International Peace Bureaun (www.ipb.org) kampanjaan
sotilasmenojen kasvattamista vastaan. Sotilasmenoihin liittyvää kampanjointia tehtiin
erityisesti kansainvälisten toimintapäivien yhteydessä huhti-toukokuussa. Rauhanliitto
oli muun muassa mukana julkistamassa ja tiedottamassa SIPRI:n vuosittaisia tilastotietoja maailman sotilasmenoista.
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Ydinaseet

Rauhanliitto teki töitä, jotta Suomi allekirjoittaisi YK:n ydinasekieltosopimuksen. Rauhanliiton
kansainvälisiä yhteistyökumppaneita ydinasekysymyksissä olivat erityisesti International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN, www.ican.org), parlamentaarikoiden kansainvälinen
ydinaseriisuntaa ajava verkosto PNND (www.pnnd.org) ja Abolition 2000 (www.abolition2000.
org). Ydinasekysymystä seurasivat liitossa erityisesti puheenjohtaja Tarja Cronberg, hallituksen
jäsenet Jaakko Ellisaari ja Vappu Taipale sekä viestinnän ja vaikuttamistyön asiantuntija Tuuli
Vuori.
o

o
o
o

o

Rauhanliiton viestinnän ja vaikuttamistyön asiantuntija Vuori toimi Suomen ICAN-verkoston toisena koordinaattorina alkusyksyyn 2019 asti. Rauhanliitto oli mukana järjestämässä useita NuclearCafé-keskustelutilaisuuksia yhdessä Suomen ICAN-verkoston
kanssa. Tilaisuuksissa avattiin jotain ajankohtaista ydinaseisiin liittyvää kysymystä.
Puheenjohtaja Cronberg osallistui 29.4.-10.5. Yhdysvalloissa ydinsulkusopimuksen (NPT)
tarkistuskonferenssin valmistelukokoukseen osana Suomen delegaatiota.
Liitto järjesti Ahvenanmaalla 28.-29.3. pohjoismaisen kokouksen, jossa suunniteltiin
yhteispohjoismaista toimintaa ydinaseriisuntaan liittyen. Siihen osallistui Suomen lisäksi
rauhanjärjestöjä Ruotsista, Norjasta ja Tanskasta.
Liitto järjesti perinteisen Hiroshima-päivän muistotilaisuuden 6.8. Helsingissä. Tapahtuman yhteistyökumppaneina olivat Helsingin seurakuntayhtymä ja Svenska Fredsvänner
i Helsingfors, ja siinä puhuivat kirkkoherra Hannu Ronimus Töölön seurakunnasta ja kansanedustaja Eva Biaudet. Musiikista vastasi Merikukka Quartet. Liiton jäsenjärjestöt
järjestivät myös muualla Suomessa (mm. Närpiö, Maarianhamina, Loviisa) Hiroshima-päivän tilaisuuksia.
Liitto teetti yhdessä muiden ICAN Finland -verkoston järjestöjen kanssa mielipidemittauksen suomalaisten näkemyksistä ydinaseiden kieltämiseen. Kantar Oy:n toteuttaman
mielipidemittauksen mukaan 84 % suomalaisista kannattaa YK:n ydinasekieltoon liittymistä.

Autonomiset aseet

Rauhanliitto on mukana autonomisten asejärjestelmien kieltoa ajavassa, kansainvälisessä Stop
Killer Robots -kampanjassa. Vuonna 2019 liiton viestinnän ja vaikuttamistyön asiantuntija Tuuli
Vuori koordinoi kampanjaverkostoa Suomessa. Liitto teki kysymystä tunnetuksi Suomessa ja
pyrki herättämään suomalaisia yrityksiä ja tiedemaailmaa keskustelemaan keinoälykehityksen
eettisistä rajoista. Liitto teki vaikuttamistyötä sen puolesta, että Suomi edistäisi aktiivisemmin
kansainvälistä laillisesti sitovaa sopimusta täysin autonomisten asejärjestelmien kieltämiseksi.
o Maaliskuussa 2019 liitto oli päävastuussa autonomisia asejärjestelmiä käsittelevän
Pitääkö robottiaseet kieltää? -vaalikeskustelun järjestämisestä. Helsingissä, keskustakirjasto Oodissa järjestetyn tilaisuuden panelisteina olivat Arja Alho (Sdp), Paavo Arhinmäki (Vas.), Joel Linnainmäki (Vihr.), Jenni Pajunen (Kok.) ja Matti Vanhanen (Kesk.). Tapahtuman alusti dosentti Claus Montonen.
o Liiton viestinnän ja vaikuttamistyön asiantuntija Tuuli Vuori osallistui kansainvälisen Stop
Killer Robots -verkoston kokoukseen Berliinissä, Saksassa 21.-24.3. ja eurooppalaisten
kampanjoitsijoiden kokoukseen Antwerpenissa, Belgiassa 25.-26.4.
o Tuuli Vuori osallistui osana kansainvälistä kampanjadelegaatiota autonomisia asejärjestelmiä käsitteleviin YK:n CCW GGE on LAWS -kokouksiin Genevessä, Sveitsissä 25.-29.3.
sekä 19.-23.8.
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Tavanomaiset aseet, pienaseet, miinat ja rypäleaseet

Rauhanliitto on jäsen myös kansainvälisessä miinojen ja rypäleaseiden vastaisessa kampanjassa
(ICBL-CMC, www.icbl.org). Rauhanliitto tekee näiden kampanjoiden puitteissa vaikuttamistyötä
Suomessa sekä tuo kampanjoiden teemoja tunnetuksi suomalaisessa yhteiskunnallisessa keskustelussa. Rauhanliitto seuraa kansainvälisessä asekauppasopimuksessa (ATT, Arms Trade Treaty) sovittujen periaatteiden toteutumista. Rauhanliitto kampanjoi sen puolesta, etteivät Suomi
tai muut Euroopan maat veisi aseita sotaa käyviin tai vakaviin ihmisoikeusrikoksiin syyllistyviin
maihin. Kampanjoinnin ja vaikuttamistyön kohteena 2019 olivat erityisesti aseviennit Jemenissä
sotiviin maihin, muualle Lähi-itään ja Turkkiin.
Rauhanliitto työskenteli lisäksi myös suomalaisten aselupakäytäntöjen tiukentamisen puolesta
ja se ajoi asemäärien vähentämistä suomalaisissa kodeissa. Työtä on vielä paljon, koska aselainsäädäntöä on Suomen nykyisen hallituksen aikana höllennetty. Rauhanliitto on huolissaan
kehityksestä että MPK:lle (Maanpuolustuskoulutus ry:lle ja mahdollisesti reserviläisjärjestöille)
oltaisiin oltu valmiita antamaan oikeuden hankkia myös järjestöjen käyttöön ja kouluttaa nk
reserviläisaseilla. Rauhanliitto teki työtä, jotta sotilasaseita saisi käyttää ja niillä harjoitella vain
Suomen puolustusvoimien valvonnassa ja vastuulla.
o

Aselaeista Rauhanliitto antoi useita lausuntoja niin sisäasiainministeriölle valmisteluvaiheessa kuin eduskunnan valiokunnillekin (hallintovaliokunta ja ulkoasianvaliokunta).

Yhteistyö maahanmuuttaja- ja pakolaisryhmien kanssa
Rauhanliitto työskentelee maahanmuuttajaryhmien kanssa tukeakseen näiden omaa toimintaa
rauhan puolesta. Vuonna 2019 yhteistyötä tehtiin ennen kaikkea syyrialaisten, irakilaisten ja
kurdien kanssa.
o
o

Liitto järjesti Fingon kanssa yhdessä 2.3. keskustelutilaisuuden Helsingissä Syyrian tilanteesta ja suomalaisten järjestöjen mahdollisuuksista toimia.
Turussa toiminnanjohtaja kävi yhdessä Afganistanista paenneen nuoren Mosi Heratin
kanssa puhumassa Afganistanin diasporan näkymistä ja maahanmuuttokysymyksistä
5.6. Keskustelu oli osa projektia joka tuotti yhteisöteatteria elämästä Afganistanissa ja
Turussa liittyen Afganistanin 100-vuotisjuhlintaan.
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4. Kansainvälinen työ
IPB ja kansainvälisen rauhantyön verkostot
Rauhanliitto on jäsen kansainvälisessä International Peace Bureaussa (IPB). Liitto hyödyntää
työssään Suomessa IPB:n kautta saamiaan kansainvälisiä kontakteja ja kampanjaverkostoja. IPB
kokoaa saman pöydän ääreen toimijoita 70 maasta ja yli 300 jäsenjärjestöstä. IPBllä on Genevessä sijaitsevan toimistonsa lisäksi toimistot Barcelonassa ja Berliiniissä.
Rauhanliitto on lisäksi liitännäisjäsen Kansainvälisessä
Sovinnonliitossa (International Fellowship of
Reconciliation IFOR). Rauhanliitto on myös
EU-Russia Civil Society Networkin jäsen.
Rauhanliitto teki EU-vaikuttamistyötä
ensisijaisesti eurooppalaisen asekaupan vastaisen
ENAAT-verkoston kautta. Aseettomaan rauhanturvaamiseen liittyviä asioita seurattiin etenkin
Nonviolent Peaceforce -järjestön jäsenyyden kautta.
Kansainvälisten järjestöjen ja alueellisen verkostoitumisen lisäksi rauhantyötä tehdään aihekohtaisten verkostojen kautta (pienaseet: IANSA,
miinat ja rypäleaseet: ICBL-CMC, ydinaseet: ICAN ja
Abolition 2000, robottiaseet: Stop Killer Robots).

10 kansainvälisen järjestön tai

verkoston jäsen/yhteistyökumppani

6 kansainväliseen kokoukseen tai
tapahtumaa osallistumista

Liitto toimii mahdollistajana, kun joku aktiivinen ryhmä haluaa edistää rauhaa ja ihmisoikeuksia
ja tehdä vapaaehtoistyötä jonkin tietyn asian puolesta. Tällaisesta työstä esimerkkinä on Rauhanliiton Meksiko-ryhmä, joka toimii täysin vapaaehtoispohjalta. Meksiko-ryhmä seuraa kehitystä Meksikossa ja tekee sen ihmisoikeustilannetta tunnetuksi Suomessa. Se pyrkii edistämään
kansainvälistä ihmisoikeustarkkailua ja tukemaan alkuperäiskansojen työtä heidän oikeuksiensa
puolesta.
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Kansainväliset vastuutehtävät ja tapahtumiin osallistumiset
●
●

●
●
●
●
●
●

Tuuli Vuori osallistui ENAAT-verkoston kokoukseen Barcelonassa 30.5.-1.6.
Puheenjohtaja Tarja Cronberg oli yksi IPB:n varapuheenjohtajista. Järjestön hallituksessa oli syksyllä pidettyyn triennaalikokoukseen asti myös toiminnanjohtaja Laura
Lodenius. Lodenius osallistui IPB:n kokoukseen Pariisissa 22.3. Folke Sundman edusti
liittoa Lontoossa lokakuussa IPB:n Trienaalikokouksessa ja osallistui CND:n kansainväliseen juhlaseminaariin.
Rauhanliitto osallistui Asia Europe People’s Forum AEPF:n Suomen verkoston toimintaan. Rauhanliiton puolesta yhteyksiä koordinoi Kalle Sysikaski, joka osallistui Katmandussa 4.-7.4. AEPF:n rauha ja turvallisuus -aiheeseen konferenssiin.
Liiton yhteyksiä IFOR:iin ja Nonviolent Peaceforce -järjestöön hoiti Timo Virtala.
Meksiko-ryhmää koordinoi Meri Mononen-Matias.
Yhteyksiä venäläisiin rauhanjärjestöihin koordinoi Kalle Sysikaski. Marianne Laxén ja
Laura Lodenius osallistuivat Pietarin NGO-keskuksen järjestämään seminaariin YK:n
2030 tavoitteista ja työstä 17-21.5.
Kalle Sysikaski osallistui EU-Russia Civil Societyn Forumin kokoukseen 6.-8.5. Bratislavassa, Slovakiassa.
Kalle Sysikaski osallistui kutsuttuna YK:n Itä-Timorissa 20-vuotta sitten järjestämän kansanäänestyksen juhlallisuuksiin syyskuun alussa.
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5. Rauhantyön toimintakeskus

Liitto ylläpiti omistamassaan Rauhanasema-kiinteistössä rauhantyön toimintakeskusta. Omien
tilojen avulla liitto pystyy varmistamaan puitteet sekä omalle että muiden rauhanjärjestöjen
rauhantyölle.
Rauhanasemalla toimii valtakunnallisten järjestöjen lisäksi pienempiä vapaaehtoispohjalta toimivia ryhmiä, kuten Helsingin Ruokaa ei aseita -toimintaryhmä ja Ystävien Uskonnollinen Seura
Kveekarit ry, joka kokoontui talossa säännöllisesti. Vuoden aikana myös eräät maahanmuuttajaryhmät, esimerkiksi syyrialaiset, saivat Rauhanasemalta tukea tilaisuuksien järjestämisessä.
Rauhanasemalla toimi- ja toimistotilaa vuokrasivat:
Aseistakieltäytyjäliitto,
Kansainvälinen vapaaehtoistyö ja Sadankomitea.
Lisäksi toimitilat oli Ydin-lehdellä,
Ystävyysseurojen liitolla
ja joillakin ystävyysseuroilla, kuten:
Suomi-Namibia-,
Suomi-Mosambik- ja
Suomi-Tansania -seura.
Leo Mechelin-säätiö pitää talossa
kirjavarastoaan.

o

5 valtakunnallisen järjestön toimistot

Usean ystävyysseuran tukikohta
o Parin lehden tuotantotila
� Useamman vapaan toimintaryhmän kotipesä
o Rauhantyön arkisto ja kirjasto
o

Liitto ylläpiti yhteiskäytössä olevia postitus- ja kopiokoneita sekä tietoverkkoa,
joiden käytöstä järjestöt ja ryhmät maksavat omakustannehinnan.
Liitto ylläpiti talossa rauhantyöhön liittyvää kirjastoa, josta saa vapaasti lainata
kirjoja ja jonne tulee myös kansalaisjärjestöjen lehtiä ja kansainvälisen
rauhanliikkeen julkaisuja.
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Aseistakieltäytyjäliitto ja Kansainvälinen Vapaaehtoistyö järjestivät heinäkuussa
Rauhanasemalla jokakesäisen kansainvälisen Ruokaa ei aseita -talkooleirin.

6. Rauhankasvatus ja koulutus
Rauhan- ja globaalikasvatusta Rauhankoulun puitteissa
Rauhanliitto teki nuoriso- ja rauhankasvatustyötä erityisesti yhteistyössä Taksvärkki ry:n ja
yliopistojen opettajankoulutuslaitosten kanssa sekä osallistui aktiivisesti Fingo ry:n
koordinoimaan järjestöjen globaalikasvatusverkoston yhteistyöhön. Yhteistyötä tehtiin myös
Rauhankasvatusinstituutin kanssa. Rauhanliitto tuki kouluja ja opettajia opetussuunnitelmien
mukaisen rauhan- ja globaalikasvatuksen toteuttamisessa. Rauhanliiton pääasiallinen nuorten
kanssa tehtävä työ ja globaalikasvatushankkeet tehtiin vuonna 1998 perustetun toimintamuodon Rauhankoulun puitteissa.
Rauhankoulun toimintakokonaisuuksissa
käsiteltiinglobaaleja rauhan ja kehityksen
kysymyksiä, YK:n kestävän kehityksen
tavoitteita ja nuorten
vaikuttamismahdollisuuksia
kestävän tulevaisuuden
rakentamiseksi.
Temaattisena painotuksena
olivat Agenda 2030:n tavoitteista
sukupuolten välinen tasa-arvo,
eriarvoisuuden vähentäminen,
hyvä koulutus sekä
rauha ja oikeudenmukaisuus.
Toivon pedagogiikan lähestymistapaan nojautuen kerrottiin
kehityshaasteiden rinnalla myös
positiivisesta muutoksesta
ja rohkaistiin nuoria omaan toimijuuteen.

o
o
o

o

o

105 rauhankoulu-toimintapäivää
1200 lasta, nuorta opettajineen tavoitettiin
35 koulutusta Opetus- ja kasvatusalan

ammattilaisille Tampereella, Nokialla,
Turussa, Raumalla, Jyväskylässä, Joensuussa,
Helsingissä ja Nurmijärvellä
Osallistui 689 opetus- ja kasvatusalan
ammattilaista tai opiskelijaa.
Ruotsinkielinen toimintaa aloitettiin
Uudellamaalla.
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Toimintakokonaisuus koostui pääsääntöisesti kullekin osallistuvalle ryhmälle kahdesta toimintapäivästä sekä ennakko- ja jatkotehtävistä. Työtapoina olivat pedagoginen draama ja toiminnalliset menetelmät. Erityisesti käytettiin Rauhankoulussa kehitettyjä draamatarinoita, joissa
draaman keinoin syvennyttiin globaalin rauhankasvatuksen teemoihin.
Rauhankoulu toteutti myös opetus- ja kasvatusalan ammattilaisille sekä alan opiskelijoille
koulutuksia, joiden tavoitteena oli syventää osallistujien ymmärrystä globaalikasvatuksesta sekä
antaa konkreettisia välineitä rauhan- ja kehityskysymysten käsittelemiseen lasten ja nuorten
kanssa.
Uusia ohjaajia koulutettiin mukaan toimintaan Rauhankoulun ohjaajakoulutuksissa, joita
toteutettiin Turussa ja Helsingissä. Lisäksi ohjaajille annettiin pedagogista tukea ja järjestettiin
jatkokoulutuksia sekä ohjaajien paikallisia tapaamisia, jotka toimivat vertaisoppimisen foorumeina.
Rauhankoulu toteutti yhteistyössä Taksvärkki ry:n kanssa loppuun 2018 aloitetun hankkeen
”Etelän äänet globaalikasvatuksessa – nuoret toimijoina Sambiassa ja Suomessa”. Hanketta
toteutettiin Euroopan unionin rahoitustuella. Tuki myönnettiin Fingon koordinoiman Frame,
Voice,Report! -hankkeen kautta vuosille 2018 - 2019. Lisäksi Rauhanliiton globaalikasvatushankkeessa ”Toivo ja tieto Agenda 2030:ssä - kestävää tulevaisuutta rakentamassa” oli vuonna 2019
käytössä ulkoministeriön globaalikasvatustukea 72 070 euroa.
o Hankkeiden myötä liitto toteutti Helsingissä, Vantaalla, Espoossa, Porvoossa, Turussa,
Kaarinassa, Nokialla ja Tampereella peruskoululaisille ja toisen asteen opiskelijoille Rauhankoulun toimintakokonaisuuksia (105 toimintapäivää), jotka tavoittivat yhteensä 1235
lasta tai nuorta opettajineen. Rauhankoulun ruotsinkielinen toimintaa aloitettiin Uudellamaalla ja pääkaupunkiseudulla.
o Koulutuksia opetus- ja kasvatusalan ammattilaisille järjestettiin vuoden aikana yhteensä
35 Tampereella, Nokialla, Turussa, Raumalla, Jyväskylässä, Joensuussa, Helsingissä ja Nurmijärvellä. Koulutuksiin osallistui 689 opetus- ja kasvatusalan ammattilaista tai opiskelijaa.
o Rauhankoulun ohjaajaverkostossa toimi aktiivisesti 38 ohjaajaa. Rauhankoulun ohjaajat
ovat kasvatukseen, rauhan- ja kehityskysymyksiin perehtyneitä vapaaehtoisia. Ohjauskerroista Rauhankoulussa he saivat palkkiot. Rauhankoulun toimintaa koordinoi liiton vakituinen kokopäiväinen työntekijä Annukka Toivonen.
o Rauhankoulu osallistui kansalaisjärjestöjen ja koulutusalan tapahtumiin, kuten Educamessuille, Maailma Kylässä -festivaaleihin, Mahdollisuuksien Tori -tapahtumiin, järjestöjen globaalikasvatusverkoston toimintaan sekä Maailma koulussa -seminaareihin Turun,
Itä-Suomen ja Jyväskylän yliopistoissa.
o Rauhanliitto osallistui kumppanina Fingon koordinoimaan ”Transformer 2030 – opettajat
kestävän kehityksen muutosagentteina” -hankkeeseen (2018-2019), jonka kautta Rauhankoulu oli mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa opettajien täydennyskoulutuksia.
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7. Rauhanasema-kiinteistö

Rauhanliitto omistaa yli 100 vuotta vanhan kolmikerroksisen puuaseman - Rauhanaseman - joka
sijaitsee vuokratontilla Itä-Pasilassa, uuden Mall of Tripla -kauppakeskuksen vieressä Helsingin
sydämessä. Rauhanaseman juhlasalia ja saunatupaa vuokrataan ulkopuolisille aina, kun se on
mahdollista vaarantamatta talon järjestöjen omia rauhantyön tilatarpeita. Arkisin juhlasalissa
on ulkopuolisen yrittäjän pitämä kahvila. Kahvilatoiminta madaltaa kynnystä tutustua taloon ja
se tuo Rauhanasemalle ihmisiä, joille talo ei ennestään ole sisäpuolelta tuttu. Alakerrassa sijaitseva yksiö oli myös vuokrattuna asunnoksi yksityishenkilölle. Vuokratulot ovat välttämättömiä,
koska niillä maksetaan Rauhanaseman ylläpitokuluja ja niillä saadaan Rauhanliitolle omarahoitusta.
o

139 kertaulosvuokrausta

o

91 rauhanjärjestötapahtumaa,

o

o
o
o

-tilaisuutta tai -palaveria

Viikon kansainvälinen työleiri
ja kahvila

Rauhanaseman kuntoa ja korjaus- ja kehitystarpeita arvioi hallituksen toimikaudekseen
nimittämä talotoimikunta.
Rauhanaseman juhlasali oli vuokrattuna lounaskahvilatoimintaan maanantaista perjantaihin klo 5.00-15.00.
Rauhanaseman ikkunoita ja ikkunanpuitteita korjattiin Kotiseutuliiton taloudellisella
tuella. Nämä korjaukset jatkuvat edelleen vuoden 2020 aikana.Rauhanasemalla havaittiin kosteusvaurio joka liittyi katon saumauksiin ja talon rakenteisiin joka kuivatettiin ja
korjattiin. Myös kahvilan remontti aiheutti toisen kosteusvaurion putkitöissä, jonka kustannukset vakuutusyhtiö korvasi ja jonka yhteydessä Tupa-tilassa vaihdettiin koko lattiapinnoite. Salin esteettömyyden parantamista jatkettiin, mistä aiheutui merkittäviä kustannuksia - melkein 10 000 € vuoden 2019 puolella. Lisäksi suoritettiin pienempiä vuosikorjauksia.
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o
o
o
o
o
o
o
o

Tilojen hallintaa ja laskutusta hoidetaan TimeWorks-järjestelmällä.
Tilojen arvonlisäveron piirissä oleva vuokratuotto oli noin 62 000 €. Peruskorjauslainaa
lyhennettiin vuoden aikana noin 12 000 eurolla.
Kiinteistömenot ilman henkilöstömenoja olivat kaikkiaan noin 97 000 € ja henkilöstömenot talon ylläpitoon liittyen olivat noin 36 000€ yhteensä.
Rauhanliiton Helsingin kaupungille maksama maanvuokra oli noin 17 000 €. Helsingin
kaupungin Rauhanliiton yleishyödylliseen toimintaan osoittama summa on samansuuruinen.
Talotoimikunta totesi tarpeen uuden kuntokartoituksen teettämisestä. Asiasta saatiin
tarjous Talokeskukselta, ja tämän teettämiseen anottiin avustusta Kotiseutuliitolta.
Tiloja markkinoitiin internetissä talon omilla verkkosivuilla, mainostettiin sosiaalisessa
mediassa sekä kertavuokrattavia tiloja kokoavalla sivulla venuu.fi.
Kiinteistön siivousta hoitivat Divine Mejame, Osuuskunta Aleksandran siivous- ja remonttipalvelut ja Mona Kortelampi. Ari Kortelampi hoiti kiinteistön huoltoon liittyviä
tehtäviä. Sylvi Ridell avusti vapaaehtoisena tilavuokrauksen asiakaspalvelussa
Rauhanliitto on hakeutunut arvonlisäverovelvolliseksi kiinteistöliiketoiminnastaan, joka
koostuu edellä mainituista tilavuokrauksista.

8. Talous

Valtionavut ovat edelleen tärkeitä Rauhanliiton perustoiminnan varmistamiseksi. Tukia on
kuitenkin viime vuosina leikattu kuten monilta järjestötyön saroilta. Liitto onnistui aktiivisen
vaikuttamistyön tuloksena lisäämään eduskuntakäsittelyssä rauhantyön valtionapuihin lisää
tukea vaikka se ei palauttanutkaan rauhanrahoja entiselle tasolle.
Omalla varainhankinnalla on kasvava merkitys liitolle, ja sen kehittämistä tehtiin vuoden
aikana. Liitolla on jäsenjärjestöjen lisäksi myös yksityishenkilöitä kannattajajäseninä,
jotka maksavat liitolle tukijäsenmaksua. Rauhanaseman vuokraustoiminnalla pystytään
kattamaan vanhasta talosta syntyviä varsin suuria kiinteistömenoja ja saamaan liiton talouteen
omarahoitusta.
Toiminta-avustusta saatiin opetus- ja kulttuuriministeriöltä 150 000 €.
Yleisavustuksen lisäksi liitto sai projekti- ja hankeavustuksia ulkoministeriöstä
Rauhankoululle, joista VGK tuesta saatiin 72 070 euroa sekä Taksvärkin kanssa tehtävästä
projektista noin 6000 euroa. Helsingin kaupunki antoi avustusta, joka menee tonttivuokraan
17 000 euroa. Muita avustuksia saatiin kansainväliseltä Stop Killer Robots -kampanjalta kahdella
rahoituskierroksella yhteensä noin 13 000 euroa, Kansan Sivistysrahastolta 2000 euroa suomalaista asekauppaa käsittelevään hankkeeseen sekä ulkoministeriöltä 15 000 euroa Eurooppa-tiedotushankkeeseen.
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Rauhanaseman tilavuokrauksessa avusti säännöllisesti yksi vapaaehtoistyöntekijä.
2019 tulos oli noin 9000 euroa alijäämäinen. Suurimpana yksittäisenä syynä tähän on vuoden 2018
tuloksi kirjattu Kotiseutuliiton avustus, jota vastaan tehtiin Rauhanasemalla korjaustöitä vuonna
2019.
Rauhanliiton kirjanpitoa tehdään Heeros-ohjelmalla ja siten suurin osa tiliaineistosta on sähköisenä. Kirjanpidon hoitaa Tiliverkko Oy. Tilintarkastajana on toiminut
Tilintarkastusrengas Oy.

Tuotot lähteittäin

12,2%

Valtionavustukset

15,7%
60,2%

Muut julkiset avustukset
Yksityiset avustukset
Lahjoitukset ja jäsenmaksut
Arvonlisäverollinen myynti

2,3%
3,8%

Arvonlisäveroton myynti

5,8%

Kulut toiminnoittain

16,2%

26,0%
Viestintä ja vaikuttamistyö
Rauhankasvatus ja koulutus
Rauhantyön keskus

24,7%

Rauhanasema-kiinteistö
Yleistoiminta ja hallinto

7,6%

25,5,%
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Liite 1: Tapahtumat 2019
25.-26.1. Rauhankoulu esitteli toimintaa valtakunnallisilla Educa-messuilla Helsingissä
20.3. Pitääkö robottiaseet kieltää? Vaalipaneeli Helsingissä
● Tilaisuus järjestettiin yhteistyössä Suomen robottiaseiden vastaisen verkoston kanssa.
Pääkoordinaatiovastuu Rauhanliitolla.
● Tapahtumaan osallistui noin 30 henkilöä, jonka lisäksi tapahtuman livestriimi tavoitti
noin 600 henkilöä.
20.3. Edistääkö varustelu turvallisuutta? Keskustelutilaisuus Helsingissä
● Järjestettiin yhdessä Vapaus Valita Toisin -yhdistyksen, Rauhanpuolustajien ja Sadankomitean kanssa. Koordinaatiovastuu Vapaus Valita Toisin -yhdistyksellä.
● Tilaisuus keräsi arviolta 80 hengen yleisön.
25.3. Keskustelutilaisuus Syyriasta Helsingissä
● Järjestäjinä Rauhanliitto, Suomi-Syyria seura ja Fingo ry.
● Tapahtumaan osallistui noin 20 henkilöä.
28.3. Rauhanliiton kevätkokous Helsingissä
29.-30.3. Pohjoismainen järjestötapaaminen ydinaseriisunnasta Maarianhaminassa
● Rauhanliitto järjesti yhteistyössä jäsenjärjestönsä Ålands Fredsinstitut kanssa.
● Tapahtumaan osallistui noin 20 henkilöä pohjoismaisista rauhanjärjestöistä.
5.4. Rauhanaseman Nobel-ilta
● Järjestettiin yhdessä Sadankomitean kanssa.
● Tapahtumaan osallistui 15 henkilöä.
6.4. Rauhanliitto mukana Ilmastomarssilla
4.5. Populismiin verhoutunut fasismi - Keskustelu Sosiaalifoorumissa
● Ydin-lehden, Vapaus Valita Toisin -yhdistyksen ja Sadankomitean kanssa
25.-26.5. Rauhanliitto Maailma Kylässä -festivaaleilla
15.6. Rauhankävely Töölönlahdella
● Tapahtuman järjestivät rauhanjärjestöt ja Työväen Urheiluliitto, jolla oli pääkoordinaatiovastuu.
6.8. Hiroshima-ilta Helsingissä
● Järjestäjinä olivat Rauhanliitto, Svenska Fredsvänner i Helsingfors, Helsingin seurakun.
tayhtymä ja Töölön seurakunta yhteistyössä usean rauhanjärjestön kanssa. Puhujina
ovat kirkkoherra Hannu Ronimus Töölön seurakunnasta ja kansanedustaja Eva Biaudet.
Musiikista vastaa Merikukka Quartet. Pääkoordinaatiovastuu oli Rauhanliitolla.
● Tilaisuus keräsi arviolta 250 hengen yleisön.
27.8. Vastuullinen asekauppa? Keskustelutilaisuus Eurooppasalissa
● Tilaisuuden järjestivät Rauhanliitto yhdessä Rauhanpuolustajien, Sadankomitean ja
ICAHD Finlandin kanssa. Kansainvälisinä puhujina MM Laetitia Sedou Enaat verkostosta
ja Jeffe Harper ICHAD verkostosta Israelista.
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● Tapahtuma keräsi arviolta 100 hengen yleisön, jonka lisäksi tilaisuuden livestriimi sai
noin 900 näyttökertaa.
21.9. Nuoret rauhanratkaisijoina -seminaari Helsingissä
● Seminaarin järjestivät Suomen YK-nuoret yhteistyössä Suomen YK-liiton, Rauhanliiton ja
Sadankomitean kanssa.
21.9. Rauhanliike 2020-luvulle. Työpaja Helsingissä
● Rauhanliiton ja Sadankomitean Helsingissä järjestämään kutsuvierastilaisuuteen osallistui arviolta 20 henkilöä.
27.9. Rauhanliitto mukana kansainvälisessä ilmastolakossa
2.10. Gandhi 150 vuotta – väkivallattomuuden opit. Keskustelutilaisuus Helsingissä
● Puhujina Thomas Wallgren ja Timo Virtala. Tapahtumaan osallistui arviolta 30 henkilöä.
22.10 Luovutettiin Hävittäjärahat hyötykäyttöön vetoomus yhdessä useamman muun kansalaisjärjestön ja aktivistin kanssa Eduskunnassa kansanedustajille.
24.10. Rauhanmerkki eduskuntatalolla
● Tehtiin kynttilöistä rauhanmerkki YK päivän kunniaksi muistuttamaan YK:n ja rauhan
merkityksestä- Tapahtuman järjesti Rauhanliitto jäsenjärjestönsä Svenska Fredsvänner i
Helsingfors kanssa.
26.-27.10. Rauhanliitto Varjokirjamessuilla Helsingissä
● Rauhanliitto piti infopöytää Helsingin Varjokirjamessuilla. Tapahtuma keräsi kumpanakin
päivänä useiden satojen ihmisten yleisön.
24.11. Rauhanliiton syyskokous Helsingissä
1.12. Rauhanaseman joulumyyjäiset
● Tapahtuman koordinaatiovastuu oli Rauhanliitolla.
● Myyjäisissä kävi arviolta 100 henkilöä.

Liite 2: Tiedotteet
● 19.3.2019 Kutsu medialle: Pitääkö robottiaseet kieltää? Vaalipaneeli Oodissa 20.3.
● 11.4.2019 Kiitetty rauhankasvatustyö sai jatkoa.
● 29.4.2019 Maailman sotilasmenot kasvoivat – ihmisten kustannuksella, sanovat rauhanjärjestöt.
● 1.8.2019 Atomipommien uhreja muistetaan kynttilälyhdyin 6.8.
● 16.8.2019 Vastuullinen asekauppa? Keskustelua EU:n ja Suomen ulkopolitiikasta Helsingissä 27.8.
● 20.9.2019 Rauhanjärjestöt eivät hyväksy asekauppaa Turkin kanssa.
● 23.10.2019 Kansainvälinen yhteisö tarvitsee parempia työkaluja konflikteihin puuttumiseen, sanovat rauhanjärjestöt YK:n päivänä.
● 25.10.2019 Pienaseviennin kasvu huolestuttaa rauhanjärjestöjä.
● 7.11.2019 Laaja enemmistö suomalaisista kannattaa ydinaseiden kieltämistä.
● 13.11.2019 Mielipidemittaus: Eurooppalaisten enemmistö kieltäisi autonomiset aseet.
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