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I Yleistä: 
100-vuotias 
Rauhanliitto vaikutti 
koronapandemian 
aikana
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Vuonna 2020 Rauhanliiton työn keskiössä olivat 
rauhan- ja kansainvälisyyskasvatus sekä Suomen 
turvallisuuspolitiikkaan ja asekauppoihin keskitty-
nyt vaikuttamistyö. Aseistariisunnassa teemoina oli-
vat erityisesti autonomisten aseiden ja ydinaseiden 
vastainen työ. Agenda 2030 -tavoitteita edistettiin 
Rauhankoulu-kasvatustoiminnassa ja osana kan-
sainvälistä yhteistyötä kansalaisjärjestöjen kanssa. 

Rauhanliitto juhli vuoden aikana 100-vuotista tai-
valtaan yhdessä jäsenjärjestöjen ja muiden rauhan-
järjestöjen kanssa. Samalla peilattiin tänä päivänä 
tehtävää rauhantyötä suomalaisen kansalaistoimin-
nan kuluneeseen vuosisataan. 

Järjestön toimintaan vaikutti kaksi odottamatonta 
haastetta. Rauhanliiton vuotta 2020 leimasi globaali 
COVID-19-pandemia ja sen tuomat haasteet. Li-
säksi hieman ennen pandemian alkua Rauhanliiton 
päärahoitusta, valtion yleisavustuksia rauhantyöhön, 
leikattiin Rauhanliiton osalta 20 prosenttia siitä huo-
limatta, että jaettavan rahoituksen määrä kasvoi. 

Pandemian vuoksi tapahtumat, vaikuttamistyö, 
kasvatustoiminta ja järjestön sisäinen työskentely 

siirrettiin verkkoon ja ulkotiloihin. Rauhanaseman 
tilojen käyttö muuttui, kun tiloja tarvittiin vähem-
män, ja joitakin vuokratuloja saatiin yhtäkkiä paljon 
vähemmän. 

Rauhanliiton toimintaa sopeutettiin lomautuksilla, 
menoleikkauksilla ja hankkimalla onnistuneesti täy-
dentävää rahoitusta. Poikkeuksellinen vuosi kääntyi 
lopulta positiiviseksi toiminnallisesti ja taloudellises-
ti. 

Vuoden aikana Rauhanliitto järjesti 14 tapahtumaa. 
Näistä merkittävimmät olivat Hiroshiman ydinpom-
mituksen 75-vuotispäivää muistava Hiroshima-ilta 
Helsingissä Töölönlahden rannalla sekä verkossa 
järjestetty Rauhanliiton 100-vuotisjuhla. 

Lisäksi otettiin käyttöön uusia toimintatapoja, jotka 
kantavat tulevina vuosina hedelmää toiminnan te-
hostumisena ja parempana saavutettavuutena.

100-vuotista rauhantyötä juhlistettiin 7.11. 
Rauhanasemalta striimatussa lähetyksessä, jossa 
juhlapuheen piti presidentti Tarja Halonen. 

Tilaisuudessa kuultiin oikeusministeri 
Anna-Maja Henrikssonin videotervehdys.

Rauhanliiton pitkän historian parhaita paloja
vuosien varrelta kertoi Ilkka Taipale.

Musiikista vastasi Koiton Laulu. 
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Rauhanliitto 100 - Juhlavuoden 
toiminta 

Rauhanliitto perustettiin vuonna 1907. Tsaari 
kuitenkin määräsi järjestön lakkautettavaksi osana 
sortotoimia. Liitto perustettiin uudelleen itsenäisessä 
Suomessa vuonna 1920. Vuonna 2020 vietettiin siis 
toista kertaa Rauhanliiton 100-vuotisjuhlavuotta. 
Juhlavuoden tapahtumia valmisteli aktiivinen 
juhlatoimikunta, joka kokoontui vuoden aikana 10 
kertaa. Juhlaviikolla 2.-8.11. järjestettiin ohjelmaa 
seuraavasti: 

- Rauhantyöstä kertova näyttely neljässä kirjastossa 
(Vaasan pääkirjasto, keskustakirjasto Oodi, Pasilan 
kirjasto, Työväenliikkeen kirjasto). 

Rauhanliitto on rauhantyön kattojärjestö, jonka 
varsinaisina jäseninä on kymmenen valtakunnallista 
ja kuusi alueellista rauhanjärjestöä. Järjestö 
tunnetaan laajasta asiantuntijuudestaan rauhan 
ja turvallisuuden kysymyksissä. Yhteydenpito 
poliitikkoihin, virkamiehiin, tutkijoihin ja mediaan 
onkin suuri osa Rauhanliiton työtä. 

Rauhanjärjestöjen kattojärjestönä Rauhanliitto tekee 
myös vaikuttamistyötä rauhantyön, -kasvatuksen ja 
-tutkimuksen resurssien puolesta. Rauhanjärjestöjen 
yhteinen tavoite on nostaa Suomen rauhantyöhön 
rahoitus miljoonaan euroon vuoteen 2023 
mennessä. Rauhanliitto omistaa Helsingin Pasilassa 
sijaitsevan Rauhanasema-kiinteistön, jossa se 
ylläpitää rauhantyön toimintakeskusta. 

5

- Kaksi keskustelutilaisuutta Helsingissä. 
- Webinaari  A Climate for Peace yhdessä 
kansainvälisen kattojärjestön International Peace 
Bureaun (IPB) kanssa. Puhujina mm. Tukholman 
Rauhantutkimusinstituutin johtaja Dan Smith ja 
Unescon Women and a Culture of Peace -ohjelman 
entinen johtaja Ingeborg Breines. 
- 100-vuotisjuhla, jossa esiintyjinä ja puhujina 
mm. Koiton kuoro, oikeusministeri Anna-Maja 
Henriksson, presidentti Tarja Halonen, Rauhanliiton 
kunniapuheenjohtaja Ilkka Taipale ja 
rauhankasvattaja Liban Sheikh. 

Rauhantyön toimintakeskus 

Osa Rauhanliiton rauhantyötä on ylläpitää 
rauhantyön toimintakeskusta. Toimintakeskus 
tarjoaa Rauhanasemalla keskeisellä paikalla 
Helsingin Pasilassa tiloja ja
työskentelymahdollisuuksia paitsi rauhantyölle, 
myös laajemmin vapaalle kansalaistoiminnalle. 
Kokoontumis-, toimisto- ja työskentelytilojen 
lisäksi toimintakeskus tarjosi kansalaistoimintaan 
tarvittavia laitteita, välineitä ja tietotaitoa. 

Valtakunnallisia toimijoita joilla keskustoimistot 
asemalla: 
- Aseistakieltäytyjäliitto 

- Kansainvälinen vapaaehtoistyö 
- Sadankomitea 
- Ydin-julkaisut 
- Ystävyysseurojen liitto 
- Leo Mechelin säätiö 

Rauhantyön keskusta sen palveluita hyödynsivät 
myös: 
- Ystävyysseurojen liiton yksittäiset jäsenjärjestöt 
- Ruokaa, Ei Aseita -ryhmä 
- Eri maahanmuuttajaryhmät 
- Ystävien uskonnollinen seura Kveekarit 
- Elokapina 

Tietoliikenneyhteyksien kehittäminen ja verkossa 
toimimisen mahdollistavien laitteiden hankkiminen 
oli erityisen ajankohtaista. Toimintakeskukseen 
hankittiin lainattavaksi muun muassa kameroita, 
mikrofoneja, kaiuttimia ja taustakangas. Myös 
aiemmin hankittuja av-toistolaitteita lainattiin 
edelleen. 

Kirjaston kokoelmissa oli n. 500 rauhaa ja 
turvallisuutta käsittelevää nimikettä: kirjoja, lehtiä 
ja audiovisuaalista materiaalia. Arkistohuone 
mahdollisti arkistoinnin historiankirjoitusta varten. 
Varastotiloissa säilytettiin erilaista 
kansalaistoiminnassa tarvittavaa tarpeistoa. II Yleistoiminta ja hallinto 

Mitä Turkissa, Syyriassa, Irakissa ja Iranissa on tapahtumassa? -tilaisuudessa keskusteli-
vat ulkomaantoimittajat Liisa Liimatainen, Tom Kankkonen ja Antti Kuronen. 
Tilaisuus järjestettiin yhdessä Ydin-lehden ja Sadankomitean kanssa.  

Maailmanrauha vaarassa: Miltä näyttää rauhantyö tänään? 
-seminaari järjestettiin yhdessä useiden rauhanjärjestöjen kanssa. Puhujana 
oli muun muassa europarlamentaarikko Alviina Alametsä. 
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Jäsenet
 
Varsinaiset jäsenet osallistuivat vuoden 
mittaan Rauhanliiton toimintaan ja hallintoon. 
Kannattajajäsenet saivat postitse kaksi jäsenkirjettä, 
joissa kerrottiin ajankohtaisista rauhantyön 
saavutuksista. He saivat jäsenetuna valintansa 
mukaan Ydin ja/tai Fredsposten-lehden. Vuoden 
aikana kehitettiin jäsenviestintää, mikä antaa hyvän 
pohjan jäsenmäärän kasvulle tulevaisuudessa.

Varsinaiset jäsenet - 16 

Valtakunnalliset - 10 
- 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 

Paikalliset ja alueelliset - 6 
- Emmaus Åland 
- Närpesnejdens fredsförening 
- Rauhanliiton Helsingin osasto 
- Svenska Fredsvänner i Helsingfors 
- Vasanejdens fredsförening 
- Ålands fredsinstitut 

Kannattajajäsenet 

Kannattajajäsenyhteisöjä - 2 
- Finlands Svenska Skolungdomsförbund (FSS) 
- Sosialidemokraattiset Nuoret 
Kannattajahenkilöjäseniä - n. 200 

Vuoden aikana jäsenviestintää erityisesti 
kannattajajäsenille selkiytettiin. Tämän seurauksena 
liittoon liittyi uusia jäseniä, aiemmin jäsenenä olleita 
erosi ja yhteystietoja päivitettiin.

Kunniajäsenet 
Juhlavuoden kunniaksi liiton syyskokous kutsui 
liiton kunniajäseniksi kaksi pitkään jäsenjärjestöissä 
ruohonjuuritasolla rauhantyötä tehnyttä henkilöä: 
Inger Wirénin ja Ritva Granholmin. 

Päätöksenteko 

Yhdistyksen kokoukset - 2 kokousta 
Kevätkokous 19.4. ja syyskokous 6.11. 
Hallitus - 6 kokousta 

Puheenjohtajat 
- puheenjohtaja Tarja Cronberg (Polvijärvi) 
- varapuheenjohtaja Risto Pontela (Helsinki) 
- varapuheenjohtaja Marianne Laxén (Helsinki) 

Hallituksen jäsenet 
- Sirpa Aitosalo (Helsinki) 
- Jaakko Ellisaari (Vantaa) 
- Britta Hannus-Gullmets (Närpiö) 
- Jyrki Lappalainen (Helsinki) 
- Mirjam Lukola (Maarianhamina) 
- Salla Kivekäs (Teheran/Istanbul) 
- Laura Sankilampi (Helsinki) 
- Kalle Sysikaski (Espoo) 
- Folke Sundman (Helsinki) 
- Timo Virtala (Lapinjärvi) 

Varajäsenet 
- Vappu Taipale (Helsinki) 
- Kimmo Wilska (Helsinki) 
- Calle Koskela (Helsinki) 
- Isik Ulubas (Vaasa)

Työvaliokunta - 14 kokousta 
Työvaliokunnan muodostivat Cronberg, Pontela, 
Laxén, Sankilampi ja Sysikaski. 

Sääntöjen mukaisen työvaliokunnan lisäksi 
hallitus nimitti avukseen juhlavuositoimikunnan, 
talotoimikunnan sekä Sadankomitean kanssa 
yhteisen turvallisuuspoliittiseen työryhmän. 

Henkilöstö ja vapaaehtoistyöntekijät
 
Liiton toimistossa työskenteli vuoden alusta 
loppuun neljä vakituista kuukausipalkkaista 
työntekijää: Toiminnanjohtaja Laura Lodenius 
(lomautettuna 1.-30.4.), hallintopäällikkö Elias 
Laitinen, globaalikasvatuksen asiantuntija Annukka 
Toivonen sekä osa-aikainen (keskimäärin 31,9h/
vko) viestinnän ja vaikuttamistyön asiantuntija Tuuli 
Vuori. 

Viides toimiston työntekijä, toimistopäällikkö 
Marja Meriläinen jäi eläkkeelle seitsemän vuoden 
palveluksen päätteeksi 30.4. Toimiston työntekijöiden 
pääasiallinen työn suorittamispaikka oli Rauhanliiton 
hallitsemat kaksi huonetta Rauhanasemalla. 

Vakituiseen henkilöstöön kuului myös 
tuntipalkkainen siivooja Mejame Divine Emeh 
(opintovapaalla 17.8.2020-13.6.2021, sijainen Moke 
Ekango Rolande). Tuntipalkalla Rauhanaseman 
parissa työskenteli myös kiinteistönhuoltaja Ari 
Kortelampi. Podcast-toimittaja Pihla Hankamäki 
jatkoi palveluksessa hankerahoituksen päättymisestä 
huolimatta. 

Ruotsinkielistä Rauhankoulu-toimintaa avusti 
alkuvuodesta osa-aikaisena Heini Rautoma. 
Poikkeusvuonnakin Rauhankoulu-kasvatustoiminta 
työllisti Toivosen ja Rautoman lisäksi keikkapohjalta 
24 ohjaajaa ja kouluttajaa. 

Kaisu Kinnunen koordinoi Suomen Stop Killer 
Robots -kampanjaa kansainvälisen hankerahoituksen 
turvin. Lisäksi pieniä korvauksia käännös- ja 
editointitöistä maksettiin kolmelle henkilölle. 
Korkeakouluharjoittelija Laura Mustonen työskenteli 
apuna viestintätehtävissä. 

Rauhanaseman vuokraustoiminnassa ja yleisessä 
asiakaspalvelussa auttoivat viikoittain useita tunteja 
vapaaehtoiset Sylvi Ridell ja Jessica Calonius. 
Tapahtumien järjestelyyn osallistui suurempi joukko 
vapaaehtoisia. Luottamushenkilöt antoivat panostaan 
asiantuntijatyöhön ja muuhun ilman korvausta. 
Kiinteistön ylläpitoa, asiantuntijatyötä ja 
tapahtumajärjestämistä tekevän työntekijä- ja
vapaaehtoisjoukon siirtyminen suurelta osin 
etätyöhön aiheutti omat haasteensa. 

Toimisto kokoontui säännölliseen aamupalaveriin 
etäyhteyksin ennen kesälomia joka arkipäivä 
ja syyskaudella kaksi kertaa viikossa. 
Työterveyspalveluihin lisättiin jaksamista ja 
mielenterveyttä tukeva matalan kynnyksen chat-
tukipalvelu. 

Neuvottelukunta 

Liitolla on 52 hengen neuvottelukunta, 
jonka toiminta perustuu eri aloilla toimivien 
yhteiskunnallisesti aktiivisten jäsenten omaan 
aloitteellisuuteen ja asiantuntemukseen 
rauhantyön moninaisissa kysymyksissä. Perinteistä 
neuvottelukunnan kokousta rauhanpäivänä ei 
järjestetty, vaan sen sijaan lähetettiin kirje. 

Jäsenyydet ja edustukset 
suomalaisissa yhteisöissä 

Jäsenyydet järjestöissä ja verkostoissa 
ovat liitolle keskeinen tapa saada tietoa ja 
yhteistyökumppaneita toimintaan. Satavuotias 
on ehtinyt kerätä matkan varrella paljon ystäviä 
ja verkostoja niin kotimaasta kuin maailmalta. 
Luvanvaraisen rahankeruun alkamisen myötä 
liityttiin jäseneksi Vastuullinen Lahjoittaminen 
ry:hyn. 

Suomalaiset 
- Suomen YK-liitto 
- Rauhankasvatusinstituutti 
- Suomalaiset kehitysjärjestöt Fingo 
- Taksvärkki 
- Laajan turvallisuuden verkostossa WISE 
- Maailma.net (ent. Suomen One World 
-portaaliyhdistys 
- Vastuullinen Lahjoittaminen 
- Ydin-julkaisut (vastuuhenkilö Laura Lodenius) 
- SaferGlobe 

Kansainvälisten toimijoiden Suomen verkostot 
- Asia-Europe People’s Forum (AEPF) Suomen 
verkosto 
- Anna Lindh -säätiön Suomen verkosto 
- Stop Killer Robots Finland
- ICAN Suomi 
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III Viestintä
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Rauhanliitto oli vuoden aikana aktiivinen kes-
kustelija, joka kannusti rauhankysymyksistä 
kiinnostuneita osallistumaan yhteiskunnalliseen 
rauhanpoliittiseen keskusteluun. Kattojärjestönä 
Rauhanliitto tarjosi viestinnällistä asiantuntemusta 
myös jäsenjärjestöjen käyttöön. 

Rauhanliitto antoi eduskunnan valiokunnille 
kolme lausuntoa: talousarviosta, asevelvollisuu-
den kehittämisestä ja Suomen osallistumisesta 
kansainväliseen kriisinhallintaan. Liiton edustajat 
osallistuivat asiantuntijoina erilaisiin työryhmiin, 
neuvottelukuntiin ja sidosryhmäyhteistyön. Rau-
hanliiton toiminnanjohtaja Laura Lodenius toimi 
muun muassa Ulkopoliittisen instituutin neuvotte-
lukunnan jäsenenä. 

Kalle Sysikaski ja Marianne Laxén toimivat asian-
tuntijajäseninä Kehityspoliittisessa toimikunnassa. 
Lisäksi Rauhanliitto osallistui ulkoministeriön 
koolle kutsumaan rauhanvälittämisen koordinaa-
tioon ja Fingon Agenda 2030 -seurantatyöhön. 
Vaikuttamistyön painopisteenä oli edelleen aseista-
riisuntapolitiikka valtakunnallisella tasolla ja kan-
sainvälisestikin. Agendalle nousi yhä vahvemmin 
kysymys ilmastonmuutoksen kytköksistä muuhun 
turvallisuus- ja rauhanpolitiikkaan. 

Euroopan Unionin tasolla Rauhanliitto teki vai-
kuttamistyötä sen puolesta, että EU olisi aktiivinen 
rauhanvälittäjä ja rauhanrakentaja. Samalla vas-
tustettiin kampanjoinnilla EU:n lisäinvestointeja 
sotateollisuuteen ja uuden sotateknologian kehittä-
miseen esimerkiksi puolustusrahaston kautta. 

Rauhanliitto mediassa 

Rauhanliiton mediaviestintä oli onnistunutta. Vuo-
den aikana Rauhanliitto ja sen edustajat saivat 53 
mediaosumaa sanoma- ja aikakauslehdissä, televi-
siossa ja radiossa. Järjestön edustajilta pyydettiin 

haastatteluja erityisesti Nobelin rauhanpalkinnon 
julkistamispäivänä, YK:n rauhanpäivänä, asei-
denriisuntavikolla ja Hiroshima-päivänä. Suomen 
robottiaseiden vastaisen verkoston kutsumien vie-
railijoiden aikana kampanja sai näkyvyyttä muun 
muassa YLE:n uutislähetyksessä ja Tekniikka&Ta-
lous -lehdessä. 

Rauhanliitto jatkoi Maailma.net ry:n jäsenenä, 
ja vuoden aikana lähetetyt tiedotteet julkaistiin 
myös maailma.net-sivulla. Lisäksi verkkojulkaisu 
teki useita journalistisia juttuja liiton tiedottami-
sen pohjalta. Toimintakertomuksen lopussa liite 
tiedotteista otsikkoineen. 

Verkkoviestintä 

Rauhanliitto ylläpitää verkkosivustoja rauhanliitto.
fi ja fredsforbundet.fi, joissa viestitään liiton rau-
hantyöstä. Sivulla rauhanasema.fi taas kerrotaan 
Rauhansemasta, sen historiasta ja siellä toimivista 
rauhanjärjestöistä. Lisäksi sivulta rauhankoulu.fi 
löytyy kouluille ja opettajille suunnattuja rauhan-
koulun työkaluja ja rauhankoulun markkinointia. 

Verkkosivuilla julkaistiin keskimäärin kerran 
viikossa tiedotteita, kannanottoja, tietoa tulevista 
tapahtumista ja liiton yhteistyöverkostojen uutisia. 
Sivuilla tarjottiin myös tietoa rauhanpoliittisista 
aiheista toimittajille, päättäjille ja rauhankysymyk-
sistä kiinnostuneille kansalaisille. Verkkosivut on 
julkaistu suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi ja niillä 
oli 58 700 sivun katselua. 

Vuoden aikana verkkosivujen saavutettavuutta 
parannettiin lainsäädännön vaatimusten mukai-
sesti parantamalla sivuston kuvien tekstityksiä, 
värityksiä ja kontrasteja. Verkkosivujen ylläpidossa 
ja kehittämisessä tuki Konsepto. 

Rauhanliiton sosiaalisen median kanavia ovat 

Facebook, Twitter, Instagram ja LinkedIn. Lisäksi 
liitto ylläpitää Rauhankoulun Facebook-ryhmää, 
ruotsinkielisen rauhantyön ryhmää ja jäsenjärjes-
töjen sisäiseen viestintään tarkoitettua ryhmää. 

Uutiskirje 

Rauhanliitto julkaisi 11 sähköistä uutiskirjettä, 
joissa kerrottiin ajankohtaisista kampanjoista, tu-
levista tapahtumista, toimintavinkeistä ja tavoista 
tukea liiton toimintaa lahjoituksilla. Uutiskirjeelle 
kerättiin aktiivisesti uusia tilaajia tapahtumissa ja 
verkossa. 

Lehdet: Ydin ja Fredsposten 

Liiton jäsenjärjestö Suomen Rauhanliiton kanna-
tusyhdistys julkaisee neljä kertaa vuodessa ilmes-
tyvää Fredsposten lehteä, joka kuuluu Rauhan-
liiton tukijäsenetuihin. Rauhanliitto tukee lisäksi 
Fredspostenin työtä tarjoamalla sisältöjä, kuvia 
ja asiantuntiatietoa. Lisäksi Rauhanliitto on jäsen 
Ydin-lehteä julkaisevassa Ydinjulkaisut ry:ssä. 
Myös Ydin-lehti kuuluu tukijäsenetuihin. Jokaises-

sa lehdessä on liiton mainos ja joka toisessa liiton 
tuottama kolumni.

Muut julkaisut ja esitteet 

Vuoden aikana teetettiin ruotsinkielinen esite 
autonomisista aseista. Pandemian vuoksi loppu-
neiden fyysisten tilaisuuksien vuoksi painetuille 
esitteille oli tavallista vähemmän tarvetta. 

Verkossa julkaistiin sähköinen julkaisu Detente 
from Below - An Interview with Tair Tairov. Euro-
pean Nuclear Disarmament (END)-liikkeen merk-
kipäivää käsitellyt julkaisu levisi laajasti kansain-
välisesti. Julkaisu aloitti vaiheittain toteutettavan 
eurooppalaisen turvallisuuspolitiikan historiaa ja 
nykypäivää käsittelevän julkaisuhankkeen. Vuoden 
aikana valmisteltiin seuraavia haastatteluja ja kään-
nettiin Tairovin haastattelu suomeksi. Leo Meche-
lin säätiö osallistui hankkeen toteuttamiseen. 

Kuvassa oikealla kansainväliset asiantuntijat Frank Slijper Alankomaasta ja Laura Nolan Irlan-
nista, jotka vierailivat Suomessa osana robottiaseiden vastaisen verkoston hanketta. Vierailun 
aikana tavattiin muun muassa ulkoministeri Pekka Haavisto. 
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Podcastit 

Rauhanliitto tuotti vuonna 2020 kahdeksan uut-
ta Rauhacast-podastia, jotka ovat kuunneltavissa 
verkkosivuilla, SoundCloudista, Spotifysta ja Apple 
Podcastsista. Podcasteista kuusi tuotettiin Sadanko-
mitealle osana sen EU:n Afrikka-politiikkaa käsitte-
levää EU-tiedotushanketta. 

Rauhacast-jaksot: 
- Jakso 7: Siirtolaisuus ja ihmisoikeudet 
- Jakso 8: Kuinka Afrikka nousee pandemiasta? 
- Jakso 9: Mikä on tehokkain keino vähentää köy-
hyyttä? 
- Jakso 10: Pitääkö robottiaseet kieltää? 
- Jakso 11: Mitä tarvitaan kansainväliseen solidaari-
uuteen? 
- Jakso 12: Kauppapolitiikkaa ja kansalaisaktivismia 
Algeriassa 
- Jakso 13: Mitä kuuluu rauhalle Afrikan sarven 
alueella? 
- Jakso 14: EU:n strategista ulko- ja turvallisuuspoli-
tiikkaa Afrikassa 

Podcastit toimittivat Timo Virtala ja Pihla Han-
kamäki. Jokaiseen jaksoon liitettiin blogikirjoitus, 
joka lisäsi saavutettavuutta. Rauhacastin jaksoilla oli 
keskimäärin noin 100 kuuntelijaa. 

Tietopalvelut ja arkistomateriaalit
 
Rauhanliitto toimitti ylläpitämästään kuva-arkistosta 
aineistoa tietokirjoja ja historiankirjoitusta varten. 
Arkistoaineiston luovutuksia Kansallisarkistolle ja 
Tampereen työväenmuseon kansalaisliikkeiden ko-
koelmiin ei tehty. 

Vaikuttavuuden seuranta 

Rauhanliitto seurasi viestinnän ja vaikuttamistyön 
vaikuttavuutta eri menetelmillä. Mediaosumat tilas-
toitiin ja medianäkyvyys analysoitiin. Verkkoviestin-
nän onnistumista seurattiin analytiikkaohjelmien ja 
sosiaalisen median kanavien analytiikkatyökalujen 
avulla. 
 

Tapahtumat ja tilaisuudet 

Rauhanliitto järjesti yksin tai yhdessä muiden järjes-
töjen kanssa 15 tilaisuutta fyysisessä tilassa tai ver-
kossa. Etätapahtumat olivat nähtävissä Facebookissa 
tai Rauhanliiton Youtube-kanavalla. 
Toimintakertomuksen lopussa liite tilaisuuksista 
esiintyjineen. 

Turvallisuus- ja rauhanpolitiikka
 
Rauhanliitto vaikutti hallituksen valmistelussa ollee-
seen ulko- ja turvallisuuspoliittiseen selontekoon. 
Järjestettiin rauhanjärjestöjen tapaaminen alival-
tiosihteeri Sauerin kanssa ja tuotettiin taustapaperi 
rauhanjärjestöjen näkökohdista. 

Hävittäjähankinnoista (HX-hanke) heräteltiin 
keskustelua tilaisuuksilla, artikkeleilla ja yleisönosas-
tokirjoituksilla. Syksyn budjettiriihen yhteydessä 
tuotiin esille Suomen varustelumenojen ja puolustus-
budjetin voimakas kasvu tilanteessa, jossa moni muu 
sektori tarvitsee tulevina vuosina lisäpanostuksia. 
Seurattiin kriisinhallinnan kehittämistä ja asevelvol-

lisuuden uudistamista käsitelleiden parlamentaa-
risten komiteoiden työtä. 

Rauhanrakentaminen, rauhanväli-
tys ja kriisinhallinta 

Suomi on panostanut rauhanvälittämiseen kan-
sainvälisesti. Rauhanliitto korostaa rauhanvälittä-
misessä ja siviilikriisinhallinnassa kansalaisyhteis-
kunnan roolia ja pitkäjänteisen työn merkitystä. 

- Valtioneuvoston asettamassa kehityspoliittisessa 
toimikunnassa edustaja Kalle Sysikaski, varalla 
Marianne Laxén. 
- Laajan turvallisuuden verkosto WISE:n hallituk-
sessa edustaja Laura Lodenius. 
- Ulkoministeriön rauhanvälittämisen koordinaa-
tioryhmässä edustaja Laura Lodenius. 

Rauhanliitto antoi pyynnöstä ulkoasiainvaliokun-
nalle lausunnon selvityksestä Suomen osallistumi-
nen kansainväliseen kriisinhallintaan. 

IV. Vaikuttamistyö

Rauhanliitto järjesti 
yksin tai yhdessä muiden 
järjestöjen kanssa 15 
tilaisuutta fyysisessä 
tilassa tai verkossa.

Stop Killer Robots -kampanjan 
puitteissa järjestettiin erityisesti 
teknologia-alan opiskelijoille ja 
ammattilaisille suunnattu 
keskustelutilaisuus.

Rauhanjärjestöjen edustajia tapaamisessa ulkoministeriön 
aseistariisuntayksikön kanssa. 
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Aseidenriisunta, asevalvonta ja YK:n 
Agenda 2030 

Rauhanliiton aseidenriisuntaan, asevalvontaan ja 
Agenda 2030 -tavoitteisiin liittyvä työ on kansain-
välistä ja rajat ylittävää. Liitto tuotti tietoa ja näkö-
kulmia näiden teemojen yhteydestä suomalaiseen 
arkeen ja päätöksentekoon. 

Rauhanliitto teki tunnetuksi kattojärjestönsä Inter-
national Peace Bureaun koordinoimaa Global Cam-
paign on Military Spending (GCOMS) -kampanjaa. 
jonka tarkoitus oli ohjata maailman maiden sotilas-
menoihin käyttämistä varoista edes osa ilmaston-
muutoksen torjumiseen ja Agenda 2030 -tavoitteiden 
toteuttamiseen. 

Vuonna 2020 maailmanlaajuinen pandemia nosti 
esille tarpeen siirtää panostuksia sotilaallisesta tur-
vallisuudesta terveysturvallisuuteen. 

Rauhanliitto osallistui kansainvälisiin sotilasmenojen 
vastaisiin toimintapäiviin (Global Days of Action on 
Military Spending) 10.4.-9.5. 

Rauhanliitto tiedotti Tukholman rauhantutkimu-
sinstituutti SIPRI:n tilastoinnista, jonka mukaan 
maailman sotilasmenot kasvoivat vuonna 2019 3,6 
prosenttia. Yhteensä maailma käytti armeijoihin ja 
asevarusteluun 1917 miljardia Yhdysvaltain dollaria 
eli noin 249 dollaria jokaista ihmistä kohti. Aihe oli 
myös osa YK:n aseidenriisuntaviikon toimintaa.
 
Marinin hallituksen ohjelmassa on linjattu, että 
Suomi ei vie aseita sotaa käyviin maihin. Tavoittee-
na oli saada Suomi noudattamaan hallitusohjelman 
kirjauksia, jotta ne toteutuisivat kansainvälisessä 
yhteistyössä ja Suomen aseviennissä ja -hankinnois-
sa. Erityisesti pidettiin kriittisesti esillä asevientiä 
Jemenissä sotiville osapuolille niin Suomesta kuin 
muista EU-maista.

- Seurattiin asekauppasopimuksessa (ATT, Arms 
Trade Treaty) sovittujen periaatteiden toteutumista. 
- Käytiin dialogia asevalvonnasta ulkoministeriön ja 
sen asevalvontayksikön kanssa. 
-Keskusteltiin aiheesta eduskunnan ulkoasiainvalio-
kunnan jäsenten kanssa. 
-Käytiin julkista keskustelua Suomen ja muiden 
EU-maiden päätöksistä viedä aseita 
erityisesti Jemeniin, Keski-Aasiaan ja Turkkiin. 

Tiedotettiin asevientilupien hallinnoinnin käytän-
nöistä ja aseviennin seurauksista. Tuloksia saatiin 
poliittisten lausuntojen muodossa, mutta voimassa 
olevia asevientilupia ei saatu peruttua. 

YK-viikolla 19.-25.10.2020 nostettiin esille yhdessä 
Sadankomitean ja SaferGlobe-ajatushautomon kans-
sa kaksoiskäyttötuotteiden vientivalvontaan liittyvä 
avoimuusvaje. 

YK:ssa on sovittu yhteisistä kestävän kehityksen 
tavoitteista (Agenda 2030), joihin Suomi on sitou-
tunut. Rauhanliitto teki tavoitteita tunnetuksi ja 
seurasi Suomen toimia. Toiminta keskittyi erityisesti 
tavoitteeseen 16 (rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä 
hallinto), jossa muun muassa sitoudutaan vähentä-
mään väkivaltaa ja väkivallasta syntyviä kuolemia, 
parantamaan oikeusvaltion toimivuutta ja vähentä-
mään korruptiota. Asevalvonta ja aseidenriisunta on 
osa tätä työtä. 

Rauhanliitto osallistui Fingon koordinoimaan 
valtioneuvoston Agenda 2030 maaraportin kansa-
laisyhteiskunta-kommentointiin. Rauhanliitto tuki 
venäläisiä kansalaisjärjestöjä näiden Agenda 2030 
-varjoraportin teossa. Aiheesta järjestettiin muun 
muassa konsultointikokouksia. 

Ydinaseet 

Vuonna 2020 ydinaseriisunta oli ajankohtaisempaa 
kuin pitkään aikaan. Maailmassa oli edelleen noin 14 
000 ydinkärkeä, joista arviolta vähintään 3600 ydin-
asetta on välittömässä laukaisuvalmiudessa, osa Suo-
men lähialueilla. Ydinaseiden rooli koko ihmiskuntaa 
uhkaavana vaaratekijänä oli selvempi kuin pitkään 
aikaan.  Bulletin of Atomic Scientists -asiantunti-
jaryhmän ydinaseuhkaa kuvaavaa Maailmanlopun 
kelloa siirrettiin tammikuussa lähemmäs keskiyötä. 
Tällä symboloitiin ydinvarustelun ihmiskunnalle 
luomaa vaaraa.     

Rauhanliitto teki ydinasekysymyksissä yhteistyötä 
suomalaisten kansalaisjärjestöjen ja kansainvälisten 
verkostojen kanssa. Rauhanliitto on jäsen vuoden 
2017 Nobelin rauhanpalkinnon työstään saaneessa 
International Campaign to Abolish Nuclear Weapons 
(ICAN) -verkostossa ja Abolition 2000 -verkostossa. 
Lisäksi liitto tekee yhteistyötä parlamentaarikoiden 
kansainvälisen ydinaseriisuntaa ajavan PNND-ver-
koston kanssa. 

Tammikuussa toiminnanjohtaja vastasi Ylen sivuil-
la yhdessä Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika 
Aaltolan kanssa yleisön kysymyksiin Maailmanlo-
pun kellon siirrosta ja ydinaseuhasta.

Tammikuussa osallistuttiin Tukholmassa järjestet-
tyyn yleisökeskusteluun, yksi puhujista oli ICAN 
Suomen Claus Montonen.
 
Liitto järjesti ydinaseriisuntaan liittyviä tapahtumia 
muun muassa Hiroshima-päivänä 6.8., ydinkoe-
kieltopäivänä 29.8., ydinaseriisunnan päivänä 26.9. 
ja YK:n aseidenriisuntaviikolla 24.-30.10. 

Tammikuussa toiminnanjohtaja oli Yle Radio 1:n 
Ykkösaamussa puhumassa Tuomiokellosta ja ydin-
aseuhasta. Lokakuussa Yle haastatteli toiminnan-
johtajaa ydinasekiellosta kertovaan juttuun. 

Valmistauduttiin lähettämään edustaja ydinsul-
kusopimus NPT:n tarkistuskonferenssiin. Konfe-
renssi siirtyi koronan takia pidettäväksi seuraavana 
vuonna. 

Liitto teki teettämänsä mielipidekyselyn pohjal-
ta tunnetuksi suomalaisten ydinaseiden vastaista 
kansalaismielipidettä ja kampanjoi sen puolesta, 
että Suomi liittyisi ydinaseet kieltävään TPNW-so-
pimukseen. Aiheen tiimoilta tehtiin myös pohjois-
maista yhteistyötä. 

TPNW-sopimus keräsi riittävän määrän ratifiointe-
ja loppuvuodesta. Sen myötä varmistui, että sopi-

Rauhanliitto kampanjoi 
sen puolesta, että Suomi 
liittyisi ydinaseet kieltävään 
TPNW-sopimukseen.

Rauhanliitto vaikutti halli-
tuksen valmistelussa ollee-
seen ulko- ja
turvallisuuspoliittiseen 
selontekoon. 
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mus astuu voimaan ja tekee ydinaseet laittomiksi. 

Pyrittiin vaikuttamaan yhteiskuntavastuulainsäädän-
töön sekä julkiseen ja yksityiseen sijoitustoimintaan 
ydinaseisiin liittyvän rahoituksen tyrehdyttämiseksi. 
Tehtiin vaikuttamistyötä sen puolesta, että Suomi 
ottaisi ydinaseisiin kantaa myös ulko- ja turvallisuus-
poliitisessa sekä ihmisoikeusselonteossa. 

Autonomiset aseet 

Rauhanliitto on mukana kansainvälisen autonomis-
ten asejärjestelmien eli robottiaseiden kieltoa aja-
vassa Stop Killer Robots -kampanjassa. Neuvottelut 
kansainvälisen sopimuksen luomiseksi jatkuivat. 
Työskenneltiin sen puolesta, että Suomi konkretisoi 
hallitusohjelmassa asetettua tavoitetta edistää auto-
nomisten aseiden säätelyä. 

Helmikuussa Rauhanliitto koordinoi Suomen robot-
tiaseiden vastaisen verkoston hanketta, jonka puit-
teissa kansainväliset asiantuntijat Laura Nolan 
(ohjelmistoinsinööri, Irlanti) ja Frank Slijper (pro-
jektipäällikkö, Alankomaat) vierailivat Helsingissä. 
Kolmen päivän aikana he esiintyivät Otaniemessä 
järjestetyssä, erityisesti teknologia-alan opiskelijoille 
ja ammattilaisille suunnatussa tilaisuudessa, tapasi-
vat kansanedustajia, ulkoministeri Haaviston sekä 
puolustusministerin neuvonantajan. Lisäksi Nolan ja 
Slijper antoivat useita mediahaastatteluita ja kampan-
ja saikin näkyvyyttä muun muassa YLE:n iltauutisis-
sa ja Tekniikka&Talous -lehdessä. 

Vuonna 2020 tehtiin myös ruotsinkielinen esi-
te autonomisista aseista. Toiminnanjohtaja puhui 
aiheesta Närpesnejdens fredsförening -yhdistyksen 
vuosikokouksessa ja antoi aiheesta myös paikalliselle 
När-TV-kanavalle haastattelun. 

Tavanomaiset aseet, pienaseet, hen-
kilömiinat ja rypäleaseet 

Maailman sodissa käytetään joka päivä tavanomaisia 
aseita. Rauhanliitto on jäsen kansainvälisessä miino-
jen ja rypäleaseiden vastaisessa kampanjassa (ICBL-
CMC). 

Rauhanliitto jatkoi yhdessä sidosryhmiensä kanssa 
vaikuttamistyötä sen puolesta, että Suomi liittyisi ry-
päleasekieltosopimukseen. Ensi askeleena hallituksen 
olisi perustettava poikkihallinnollinen ryhmä valmis-
telemaan asiaa ja selvittämään vaihtoehtoja. 

Kansainvälisessä pienasetyössä tehtiin yhteistyötä 
ulkoministeriön asevalvontayksikön ja puolustusmi-
nisteriön kanssa. 

Yhteistyö maahanmuuttaja- ja 
pakolaisryhmien kanssa 

Rauhanliitto teki yhteistyötä maahanmuuttajaryh-
mien kanssa tukeakseen näiden rauhantyötä ja kon-
fliktialueilta tulevien mahdollisuuksia toimia rauhan-
lähettiläinä omissa viimeryhmissään. 

Yhteistyötä tehtiin erityisesti kurdien, somalien, af-
gaanien ja irakilaisten kanssa. Koronan takia syyria-
lais-diasporan kapasiteetin rakentamiseen tähtäävät 
pyöreän pöydän keskustelut jouduttiin siirtämään 
vuodelle 2021. 

Maahanmuuttajille annettiin yksilö- ja pienryhmä-
ohjausta kielten oppimisessa, työnhaussa, viran-
omaisasioinnissa ja etätyöskentelyssä. Toimintaa 
toteutettiin vapaaehtoisvoimin Rauhanasemalla ja 
etäyhteyksillä.

Rauhanliitto jatkoi yh-
dessä sidosryhmiensä 
kanssa vaikuttamistyötä 
sen puolesta, että Suomi 
liittyisi rypäleasekielto-
sopimukseen.

Hiroshima-päivän tapahtuma järjestettiin Töölönlahden rannalla amfiteatteris-
sa. Tuolloin muistettiin 75 vuotta sitten tapahtuneiden Hiroshiman ja Nagasakin 
atomipommi-iskujen uhreja. 

Viestinnän ja vaikuttamistyön asiantuntija Tuuli Vuori osallistui European 
Network Against Arms Trade (ENAAT) -verkoston tapaamiseen ennen pande-
mian alkua. 
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V Kansainvälinen 
yhteistyö ja verkostot
Rauhanliiton keskeisin kansainvälinen yhteistyö-
kumppani on rauhanjärjestöjen kattojärjestö Inter-
national Peace Bureau (IPB). Se kokoaa toimijoita 70 
maasta ja yli 300 jäsenjärjestöstä. Verkostoitumisen, 
tietojen vaihdon ja kansainvälisen rauhanliikkeen tu-
kemisen lisäksi IPB Katalonian aktiivit koordinoivat 
Disarmament for Sustainable Development -kam-
panjaa, joka tavoittelee maailman sotilasmenojen 
kohdistamista uudelleen ilmastonmuutoksen torju-
miseen ja kestävän kehityksen edistämiseen.

 IPB:n puheenjohtaja Philip Jennings vieraili Suo-
messa helmikuussa, jolloin myös järjestyi tapaami-
nen Rauhanasemalla. 

Rauhanliitto on vanhan ja arvostetun Kansainvälisen 
Sovinnonliiton (International Fellowship of Reconci-
liation IFOR) liitännäisjäsen. EU–Russia Civil Socie-
ty Forum verkoston kautta liitto vahvisti yhteyksiä 
Suomen lähialueilla ja Venäjällä erityisesti liittyen 
venäläisten kansalaisjärjestöjen Agenda 2030:n paris-
sa tekemään työhön. 

EU-vaikuttamistyötä liitto teki Laajan turvallisuuden 
verkoston WISE:n kautta saamiensa kontaktien kans-
sa. EPLO:n (European Peacebuilding Liaison Office) 
kautta käytiin keskustelua EU:n “rauhanrahaston” 
perustamissuunnitelmista, joiden ei katsottu aidosti 
tukevan rauhaa vaan pikemminkin asevarustelua. 
Erityisesti liitto seurasi työryhmää EU institutions 
and policies. 

Toinen eurooppalaiseen yhteistyöhön keskittyvä 
verkosto oli European Network Against Armstrade 
(ENAAT). Rauhanliitto teki osana eurooppalaista 
kansalaisjärjestöjen yhteistä kampanjaa vaikuttamis-
työtä liittyen Jemenin kanssa tehtävään asekauppaan 
ja EU:n puolustusrahaston kehittämiseen. Erityisesti 
nostettiin esille ristiriita EU:n aseteollisuuden tuke-
misen ja rauhanpyrkimysten välillä. . Aiheista käytiin 
keskustelua myös suomalaisten europarlamentaari-
koiden ja eduskunnan suuren valiokunnan kanssa. 

Liitto on myös verkostojen European Network on 
Civilian Peace Services (EN.CPS) ja Nonviolent 
Peaceforce (NP, vastuuhenkilö Timo Virtala) jäsen. 
Nämä ovat verkostoja, jotka tukevat ja tekevät asee-
tonta rauhanturvaamista ja väkivallattomia toiminta-
muotoja konfliktialueilla siviilien suojelemiseksi. 
Pohjoismaiden yhteyksien hoitamisesta kantoi suurta 
vastuuta varapuheenjohtaja Marianne Laxén joka 
mm. osallistui Oslossa 3-4.2. Pohjoismaat-Venäjä 
seminaariin. 

Kansainvälisten järjestöjen ja alueellisen verkostoi-
tumisen lisäksi rauhantyötä tehdään aihekohtaisten 
verkostojen kautta. Rauhanliitto osallistuu aktiivi-
sesti niiden työhön sekä toimii kontaktina ja koordi-
naattorina erityisesti ulottuvuuksilla, jotka liittyvät 
Suomen ja EU:n politiikkaan ja joilla on merkitystä 
suomalaisen rauhantyön kannalta (IANSA, ICBL, 
CMC, Abolition 2000). 

Rauhanliitto haluaa mahdollistaa aktiivisten ryhmien 
tekemän vapaaehtoistyön rauhan ja ihmisoikeuksien 
edistämiseksi. Tällaisesta työstä esimerkkinä on Rau-
hanliiton pieni Meksiko-ryhmä, joka toimii täysin 
vapaaehtoistyön pohjalta. 

Rauhanliitto haluaa 
mahdollistaa aktiivisten 
ryhmien tekemän va-
paaehtoistyön rauhan ja 
ihmisoikeuksien edistä-
miseksi.
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VI Rauhankoulu 
ja muu nuoriso- ja 
koulutustyö
Rauhanliiton nuorten kanssa tehtävä työ on keski-
tetty vuonna 1998 perustetun Rauhankoulu-nimen 
alle. Rauhankoulun pääasiallinen rahoitus 2020 tuli 
ulkoministeriön viestintä -ja globaalikasvatustuesta. 
Rauhanliitto teki nuoriso- ja rauhankasvatustyötä 
erityisesti yhteistyössä Taksvärkin ja yliopistojen 
opettajankoulutuslaitosten kanssa sekä osallistui ak-
tiivisesti Fingon koordinoimaan järjestöjen globaali-
kasvatusverkoston yhteistyöhön. Yhteistyötä tehtiin 
myös Rauhankasvatusinstituutin kanssa.

 Rauhanliitto tuki kouluja ja opettajia opetussuun-
nitelmien mukaisen rauhan- ja globaalikasvatuksen 
toteuttamisessa. Rauhankoulun toimintakokonai-
suuksissa käsiteltiin globaaleja rauhan ja kehityksen 
kysymyksiä, YK:n kestävän kehityksen tavoitteita ja 
nuorten vaikuttamismahdollisuuksia kestävän tule-
vaisuuden rakentamiseksi. 

Temaattisena painotuksena olivat Agenda 2030:n 
tavoitteista sukupuolten välinen tasa-arvo, eriarvoi-
suuden vähentäminen, hyvä koulutus sekä rauha ja 
oikeudenmukaisuus. 

Toivon pedagogiikan lähestymistapaan nojautuen 

kerrottiin kehityshaasteiden rinnalla myös positiivi-
sesta muutoksesta ja rohkaistiin nuoria omaan toimi-
juuteen. Toimintakokonaisuus koostui pääsääntöises-
ti kullekin osallistuvalle ryhmälle kahdesta työpajasta 
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 opetus- ja kasvatusalan opiske-
lijoille sekä alan ammattilaisille koulutuksia, joiden 
tavoitteena oli syventää osallistujien ymmärrystä glo-
baalikasvatuksesta sekä antaa konkreettisia välineitä 
rauhan- ja kehityskysymysten käsittelemiseen lasten 
ja nuorten kanssa. Koronapandemian vuoksi suuri 
osa Rauhankoulun toiminnasta toteutettiin etäyhte-
yksin tai ulkona.

Rauhankoulun ohjaajille järjestettiin jatkokoulutus-
ta suomeksi ja ruotsiksi sekä annettiin pedagogista 
tukea. Jatkokoulutusta järjestettiin erityisesti etä- ja 
hybridiopetuksen pedagogiasta ja etäosallistamisen 
alustoista. 

Hankkeen myötä liitto toteutti Helsingissä, Turussa, 
Tampereella ja Teuron kylässä Kanta-Hämeessä pe-
ruskoululaisille ja toisen asteen opiskelijoille Rauhan-
koulun toimintakokonaisuuksia (42 työpajaa), jotka 
tavoittivat yhteensä 525 lasta tai nuorta opettajineen. 
Rauhankoulun ruotsinkielinen toiminta keskittyi 
pääkaupunkiseudulle. 

Koulutuksia opetus- ja kasvatusalan opiskelijoille ja 
ammattilaisille järjestettiin vuoden aikana yhteensä 
25 Tampereella, Nokialla, Turussa, Raumalla, Joen-
suussa, Helsingissä ja Nurmijärvellä. Koulutuksiin 
osallistui 628 opetus- ja kasvatusalan opiskelijaa tai 

ammattilaista. Osa koulutuksista pidettiin koronaepi-
demian takia etäyhteyksin tai ulkona Helsingin Mus-
tikkamaan kesäteatterin ulkotiloissa. 

Koronapandemia vuoksi Rauhankoululle kehitettiin 
runsaasti opetusmateriaaleja etä- ja hybridiopetuk-
seen, sekä ulkona tapahtuvaan opetukseen. 

Rauhankoulun ohjaajaverkostossa toimi vuoden aika-
na 25 ohjaajaa. Rauhankoulun toiminnan pedagogi-
sesta johtamisesta vastasi liiton vakituinen työntekijä, 
globaalikasvatuksen asiantuntija Annukka Toivonen.

Rauhankoulun toiminta laajeni 
verkkoon. Etäyhteyksin järjes-
tettiin työpajoja ja osallistuttiin 
verkostotapaamisiin.  

 Koulutuksiin osallistui 
628 opetus- ja kasvatus-
alan opiskelijaa tai 
ammattilaista. 

 
Rauhankoulu osallistui kansalaisjärjestöjen ja kou-
lutusalan tapahtumiin, kuten Educa2020 -messuille, 
järjestöjen globaalikasvatusverkoston toimintaan 
sekä Maailma koulussa -seminaareihin Turun ja 
Itä-Suomen yliopistoissa. 

Rauhanliitto osallistui kumppanina Fingon koordi-
noimaan ”Transformer 2030 – Tulevaisuuden tekijät” 
-hankkeeseen (2020-21), jonka kautta Rauhankoulu 
oli mukana suunnittelemassa opettajien täydennys-
koulutuksia. 

Rauhankoulua järjestettiin 
myös turvallisesti 
ulkotiloissa. 
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VII Rauhanasema-     
jkiinteistö
Rauhanliitto omistaa 100-vuotiaan asemaraken-
nuksen Rauhanaseman, joka sijaitsee vuokratontilla 
Helsingin Itä-Pasilassa, aseman, Mall of Triplan ja 
Messukeskuksen välittömässä läheisyydessä. Vaikka 
Rauhanasema aikanaan hankittiin ja kunnostet-
tiin talkootyöllä nimenomaan kansalaistoiminnan 
keskukseksi, vuonna 2020 puolet talon kerrosalasta 
kuului arvonlisäveron alaisen vuokrausliiketoimin-
nan piiriin. 

Juhlasalin ja saunatuvan vuokraus sekä talossa toi-
miva lounaskahvila avaavat taloa helsinkiläisille ja 
muille ja tarjoavat osaltaan yhden kanavan tutustua 
rauhanjärjestöjen työhön. Myös talossa sijaitseva 
asunto oli koko vuoden vuokrattuna. Vuokratuloilla 
katettiin talon ylläpidosta syntyviä kustannuksia. 

Kuntoa ja korjaustarpeita arvioi hallituksen nimit-
tämä talotoimikunta. Tulevien korjaustarpeiden arvi-
oimiseksi todettiin tarve teettää kuntoarvio. Kotiseu-
tuliitolta anottiin avustusta, jotta ongelmiin voitaisiin 
tarttua ennen kuin ne kärjistyvät. 

Kaari-ikkunoita korjattiin Kotiseutuliiton tuella. 
Muilta osin tehtiin taloustilanteen vuoksi vain välttä-
mättömiä korjaustoimia. 

Peruskorjauslainaan saatiin vuoden maksuvapaa. 
Tätä ennen lainaa ehdittiin lyhentää 3600€. Vuoden 
lopussa lainaa oli jäljellä 26 000€, mikä on maksu-
suunnitelman mukaan maksettu vuonna 2024. 

Tilojen arvonlisäveron piirissä oleva vuokratuotto oli 
36 000€. Romahtaneiden vuokratuottojen johdosta 
saatiin Valtiokonttorilta korona-avustusta 13 000€. 
Rauhanaseman juhlasali oli vuokrattuna lounaskah-
vilatoimintaan maanantaista perjantaihin klo 5.00-
15.00. Vuokralaisen maksuvaikeudet teettivät hallin-
nollista työtä ja aiheuttivat kustannuksia. 

Arki-iltaisin salia vuokrattiin mm. teatteri- ja kuoro-
toimintaan ja saunatupaa liiketoiminnan tueksi. Näin 

saatiin nostettua käyttöastetta ja monipuolistettua 
talon käyttöä entisestään. 

Tilojen markkinointia kehitettiin hakukoneopti-
moinnilla. Markkinoinnin yhteistyökumppanina 
toimi venuu.fi. Tilojen hallinta ja laskutus hoidettiin 
TimeWorks-järjestelmällä. 

Rauhanaseman vuokrausliiketoiminnan kulut ja tulot 
erotetaan kirjanpidossa niin, että tähän toimintaan ei 
kohdenneta yleisavustuksia. Vuokrausliiketoiminta 
on arvolisäveron piirissä. Rauhanasemalla toimiva 
rauhantyön toimintakeskus, siis se osa tiloista, jossa 
on rauhanjärjestöjen toimistoja ja kansalaistoimin-
nan käytössä olevia toimintoja, on osa rauhantyötä ja 
katsotaan yleishyödylliseksi toiminnaksi. 

Naistenpäivä keskustelutilaisuus Rauhanasemalla: 
Naiset täysvaltaisia toimijoita uskontodialogissa ja rauhantyössä. 

Rauhanasemalla järjes-
tettiin 232 kansalaistoi-
minnan tapahtumaa 
tai kokousta. 
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VIII Talous ja 
varainhankinta
Rauhanliiton rauhantyön valtionavustusten nostami-
seksi tekemä onnistunut vaikuttamistyö ei hyödyt-
tänyt liittoa itseään. Liiton suurinta rahoituslähdettä 
leikattiin 20%. Yhdessä koronapandemian vaikutus-
ten kanssa tämä aiheutti rajuja sopeuttamispaineita 
talouteen. Toimeen tartuttiin heti, ja kuluja karsittiin 
mm. henkilöstöstä ja kiinteistön ylläpidosta sekä 
palvelusopimuksia kilpailuttamalla. Korvaavan ra-
hoituksen saamisessa onnistuttiin hyvin, mikä tosin 
selkeni vasta vuoden edetessä. 

Yksityisvarainhankintaa tehtiin ensimmäistä kertaa 
rahankeruuluvan turvin, ja tässä päästiin hyvään 
alkuun. Kasvava yksityisvarainhankinta edellytti kui-
tenkin paljon investointeja tietotaitoon ja teknisiin 
ratkaisuihin. Näiden investointien hyöty realisoituu 
tulevina vuosina, kun lahjoitusmäärät kasvavat sekä 
brutto- että nettomääräisesti. 

Liiton jäsenet arvostivat liiton tekemää työtä myös 
rahallisesti. Jäsenmaksut olivat hankittavissa suhteel-
lisen pienin kustannuksin ja kohdennettavissa täysin 
vapaasti esimerkiksi vaadittuihin omarahoitusosuuk-
siin, minkä vuoksi ne muodostivat vaikeassa tilan-
teessa määrällisesti pienen mutta silti hyvin merkittä-
vän tulonlähteen. 

Hankkeiden osalta vuosi oli tavallista hiljaisempi. 
Vuokraustoiminnassa merkittävien luottotappioiden 
riski näytti pitkään todennäköiseltä, mutta vältettiin 
lopulta, mitä voidaan pitää suurimpana yksittäisenä 
syynä aluksi hyvin synkältä näyttäneen talousvuoden 
kääntymisessä lopulta 10 000 euroa ylijäämäiseksi.
 
Oikeusministeriöltä saatiin yleisavustusta rauhan-
työhön 120 500 euroa. Ulkoministeriöltä saatiin ensi 
kertaa yleisavustusta rauhantyöhön 26 000 euroa. 
Helsingin kaupungilta saatiin yleisavustusta 17 200 
euroa. Tämä vastaa suunnilleen liiton Rauhanaseman 
tontista kaupungille maksamaa vuokraa. 

Ulkoministeriöltä saatiin 79 050 euroa viestintä- ja 
globaalikasvatustukea Rauhankoulun hankkeeseen 
Toivo ja tieto Agenda 2030:ssä - kestävää tulevaisuut-

ta rakentamassa. Poikkeusvuoden vuoksi omarahoi-
tusta ei vaadittu lainkaan, mutta hankkeelle anottiin 
ja saatiin silti jatkoaikaa maaliskuun 2021 loppuun 
asti. 

Kansainväliseltä Stop Killer Robots -kampanjalta 
saatiin hankerahoitusta 6000 euroa. Lisäksi vietiin 
loppuun edelliseltä vuodelta jatkunut Kansan Sivis-
tysrahaston tukema Suomalaisen asekaupan uhrit 
-hanke. 

Kulturfonden för Sverge och Finlandilta pohjoismai-
seen yhteistyöhön saatu 1000 euroa hanketuki siirret-
tiin rahoittajan luvalla toteutettavaksi vuonna 2021. 

Etupainotteisesti saatiin Osuuskunta Tradekan tuki 
hävittäjähankintoja käsittelevälle julkaisuhankkeel-
le ja EU-rahoitus Rauhankoulun hankkeelle Peace 
School on Migration. Nämä tuloutetaan kirjanpidos-
sa tulevina vuosien tuloksi. 

Rauhanliiton kirjanpitoa hoiti Tiliverkko Oyj Hee-
ros-taloushallinto-ohjelmalla. Tilintarkastajana toimi 
Matti Koskelainen / Tilintarkastusrengas Oy.

Yksityisvarainhankin-
taa tehtiin ensimmäistä 
kertaa rahankeruuluvan 
turvin.
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29.8. ”Kaupungit ja kunnat globaalin vastuun 
edelläkävijäinä” 
Sosiaalifoorumin yhteydessä järjestetty striimattu 
keskustelu, johon Rauhanliitto osallistui. Kes-
kustelun aloitteentekijöinä oli ryhmä Helsingin 
kaupunginvaltutettuja. Keskustelussa pohdittiin 
globaalin vastuun ja rauhantyön saamista osaksi 
paikallispolitiikkaa. Mukana oli useita kansainvä-
lisiä puhujia. Rauhanliittoa edusti toiminnanjoh-
taja Laura Lodenius. 

26.10. NuclearCafé: Onko kansainvälinen sopi-
musjärjestelmä murenemassa? 
ICAN Suomen kanssa järjestetty webinaari. Pu-
hujina europarlamentaarikko Alviina Alametsä ja 
kansainvälisen oikeuden apulaisprofessori Jarna 
Pethman. Yleisöä 

3.11. Rauhantutkimus on tärkeää rauhantyölle. 
Keskustelu suomalaisesta rauhantutkimuksesta 
Työväenliikkeen kirjastossa. Puhujana professori 
Raimo Väyrynen. Yleisönä paikan päällä noin 15 
henkilöä, Faceebookin kautta viestintä tavoitti 171 
henkilöä. 

4.11. Maailmanrauha vaarassa – seminaari: 
Miltä näyttää rauhantyö tänään? 
Keskuskirjasto Oodissa. Puhujina: 
- Claus Montonen: Ydinaseet ympärillämme 
- Alviina Alametsä: Kansainvälisen sopimusjärjes-
telmän tilanne ja tavoitteet ● Hanna Niittymäki: 
Rauhankasvatusneuvola – ihmisiksi elämisen taito 
- Antero Honkasalo: Robottiaseista 
- Karim Maïche: Me ja ne: mitä tarkoitamme län-
nellä ja länsimaalaisuudella? 
-  Kati Juva moderaattorina 
- Esiintyjänä muusikko ja lauluntekijä Merikukka 
Kiviharju. 
Tapahtumaa olivat järjestämässä Rauhanliiton 
kanssa yhteistyössä Lääkärin sosiaalinen vas-
tuuun, PAND Taiteiljat rauhan puolesta, Psykolo-
gien Sosiaalinen Vastuu, Tekniikka elämää palve-
lemaan sekä Suomen Rauhanpuolustajat. Yleisöä 
paikan päällä noin 30 henkilöä, YouTuben kautta 
seurasi 130 henkilöä. 

7.11. A Climate of Peace -webinaari yhdessä 
International Peace Bureaun kanssa. 
How to prevent nuclear war and achieve nuclear 
disarmament? How to stop global warming and 
promote sustainable development? Early lessons 
of the COVID pandemic on the concept of Health 
and Development. Prospects for a Culture of 
Peace. 

- Pääpuhujina SIPRIn johtaja Dan Smith sekä IPB:n 
puheenjohtajat Lisa Clark ja Philip Jennings. 
- Kaisu Kinnunen, Sadankomitean puheenjohtaja 
- Sally Wambui Kamiti, Lääkärit ydinsotaa vastaan 
-liike (IPPNW) 
- Binalakshmi Nepram, Control Arms Foundation of 
India (CAFI) 
- Jordi Calvo, Centre Delàs d’Estudis per la Pau, 
Katalonia 
- Ingeborg Breines, entinen Culture of Peace -ohjel-
majohtaja Unescosta
- Tarja Cronberg, Rauhanliiton puheenjohtaja 
Seminaarilla oli kansainvälinen yleisö: Rauhanliiton 
viestintä Facebookissa tavoitti 5000 seuraajia. Webi-
naaria ja zoomissa osallistui parikymmentä rauhan-
liikkeen aktiivia.
 
7.11. Rauhanliitto 100 -juhlalähetys verkossa 
- Presidentti Tarja Halonen: juhlapuhe 
- Ilkka Taipale: Rauhanliiton pitkä historia 
- Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson: videoter-
vehdys 
- Annukka Toivonen ja Toni Kuoremäki: Nuorten 
tekemä rauhantyö ja Rauhankoulu työn esittely 
- Musiikki: Mikko Perkoila ja Koiton Laulu kuoro. 
-  tilaisuuden juonsi Liban Sheikh. 
Viestintä Facebookissa tavoitti 5000 henkilöä. Verk-
kolähetystä katsoi 300 henkilöä. 

3.12.2020. Busan Democracy Forum. 
Rauhankoulun globaalikasvatuksen asiantuntija An-
nukka Toivonen oli puhujana Rauhanliiton edusta-
jana. Hän keskusteli globaalikasvatuksen tilanteesta 
koronapandemian aikana. Suoraa lähetystä seurasi 
lähes 600 osallistujaa etupäässä Aasian maista.

puolesta PANDin, Vapaus valita toisin ja Ydin-lehden 
kanssa. Tapahtuman viestintä Facebookissa tavoitti 
9000 henkilöä, katselukertoja YouTubessa 1514.

6.8. Hiroshima-päivän tapahtuma Töölönlahden 
rannalla amfiteatterissa. Tuolloin muistettiin  75 
vuotta sitten tapahtuneiden Hiroshiman ja Nagasa-
kin atomipommi-iskujen uhreja. Puhujina: 
- Ulkoministeri Pekka Haavisto 
-  Kisapappi Leena Huovinen 
- Ydinaseiden hävittämiseen tähtäävän kansainväli-
sen ICAN-kampanjan Suomen koordinaattori Claus 
Montonen 
- Musiikista vastasi Koiton Laulu kuoro ja Paleface. 
Tilaisuus järjestettiin yhteistyössä Seurakuntayhty-
män, Töölön seurakunnan ja Svenska Fredsvänner I 
Helsingfors kanssa. Samana päivänä useat Rauhanlii-
ton jäsenjärjestöt järjestivät tilaisuuksia ympäri maa-
ta. Osa tapahtumista jäi järjestämättä koronapande-
mian vuoksi. Tapahtumaan osallistui paikan päällä 
200 henkilöä. Markkinointi Facebookissa tavoitti 18 
000 henkilöä. Töölönlahden rannalla amfiteatterissa 
200 henkeä, FB mainostuksella tavoitettiin 18 000 

19.8. Covid-19 – jälki maailmassa. 
Rauhanasemalta striimattu keskustelutilaisuus yhdes-
sä Ydin lehden ja Sadankomitean kanssa. Puhujina 
ILO:n entinen toimitusjohtaja Kari Tapiola, toimitta-
ja Liisa Liimatainen, tutkija Lauri Holappa ja Demos 
Helsingin vanhempi asiantuntija Julia Jousilahti. 
Viestintä Facebookissa tavoitti noin 3800 henkilöä. 
Tapahtuma striimattiin Facebookiin ja Ydin-lehden 
YouTube-kanavalle. 

28.8. Hävittäjät vai aito turvallisuus? -keskustelu. 
Keskustelun alusti VTT Eero Lehto. Kommen-
toimassa olivat Hävittäjähankinnan lykkääminen 
-kansalaisaloitteen laatijoista kansanedustaja Riikka 
Suominen ja kaupunginvaltuutettu Lotta Laaksonen. 
Tapahtuma oli osa Suomen sosiaalifoorumin ohjel-
maa ja se järjestettiin yhdessä Joensuun rauhanryh-
män, Rauhanpuolustajien ja Sadankomitean kanssa. 
Tapahtuman viestintä Facebookissa tavoitti noin 
7000 henkilöä. 

14.1. Keskustelutilaisuus: Mitä Turkissa, Syyrias-
sa, Irakissa ja Iranissa on tapahtumassa? 
Ulkomaantoimittajat Liisa Liimatainen, Antti Kuro-
nen ja Tom Kankkonen taustoittivat Turkin, Syyrian, 
Iranin ja Irakin tapahtumia. Järjestettiin yhdessä 
Ydin-lehden ja Sadankomitean kanssa Työväenliik-
keen kirjastossa. Osallistujia 60. 

13.2. Keskustelutilaisuus: Tulevatko tappajarobo-
tit? Ja mitä niille pitäisi tehdä? 
Puhujina Laura Nolan (Irlanti) ja Frank Slijper 
(Alankomaat). Järjestettiin yhdessä Suomen Stop 
Killer Robots -verkoston kanssa Aalto-yliopistolla 
Otaniemessä. Osallistujia 30. 

12.-13.2. kansainvälisen Stop Killer Robots -kam-
panjan vieraiden vierailuohjelmaa: 
Eduskunnassa tapaamisia eri ryhmien turvallisuus-
polittiikka-ihmisten kanssa, puolustusministeriössä 
ministerin erityisavustajan kanssa, Rauhanasemalla 
aktiivien kanssa ja mediatapaamisia, joista paljon 
osumia suuriin medioihin. 

8.3. Naistenpäivä keskustelutilaisuus Rauhanase-
malla: Naiset täysvaltaisia toimijoita uskontodia-
logissa ja rauhantyössä. 
Puhujina Raija Korhonen, Suaad Onniselkä ja Heidi 
Rautionmaa. Osallistujia noin 20. 

12.5. Webinaari: Onko nyt aika hankkia hävittä-
jiä? 
Webinaarin puhujat: 
- Professori Heikki Hiilamo: Hävittäjähankinnan 
hinta - mitä opimme Hornet-hankinnasta 
- Kauppatieteiden tohtori Eero Lehto: Hävittäjähan-
kinnat ja valtiontalouden kantokyky 
- Tutkijatohtori Markus Mykkänen: Medialobbaus ja 
toimittajien rooli yhteiskunnallisessa päätöksenteossa 
- Tietokirjailija Pentti Sainio: Hävittäjien aika on ohi. 
Miksi pitää hankkia uusia? 
- Ydin-lehden päätoimittaja Arja Alho: Rauha ja tur-
vallisuus ilman varustelua 
Keskustelua ohjasi Sadankomitean puheenjohtaja 
Kaisu Kinnunen. Webinaari järjestettiin yhdessä Sa-
dankomitean, Rauhanpuolustajien, Taitelijat rauhan 

Liite 1: Tapahtumat
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Liite 2: Tiedotteet 
ja julkilausumat 

1.12.2020 
”Yli 200 tutkijaa, taiteilijaa ja kansalaistoimijaa vetoaa: Aikalisä ja uusi harkinta hävittäjähankkeessa” 

29.10.2020 
”Rauhanliitto 100 vuotta! Juhlaviikko 2.–8.11.2020” 

26.10.2020 
”Rauhanjärjestöt Ohisalolle: Siviiliasevienti selvitettävä, läpinäkyvyyttä lisättävä”
 
25.10.2020 
”YK:n ydinaseet kieltävä sopimus astuu voimaan – 50. maa liittyi ydinasekieltoon”
 
22.10.2020 
”YK:n päivän ja aseidenriisuntaviikon tapahtumat 24.–30.10.2020” 

9.10.2020
”Nobelin rauhanpalkinto 2020 Maailman ruokaohjelmalle” 

18.9.2020 
”Mitä tehdä rauhanpäivänä? rauhanpäivää vietetään 21.9.” 

15.9.2020 
”Rauhanjärjestöjen viesti hallituksen budjettineuvotteluihin: Yli 10 miljardia taivaan tuuliin?” 

1.9.2020 
”Rauhankasvatus meni metsään. Tiedote Rauhankoulun ulkona tapahtuvasta toiminnasta”. 

27.4.2020 
”Maailman sotilasmenot kasvoivat” 

1.4.2020 
”Auta jatkamaan vaikuttavaa työtä rauhan puolesta - joukkorahoitus” 

12.3.2020 
”Jälleen asevientilupa Arabiemiraatteihin – rauhanjärjestöt tyrmistyivät”

Kuvat:
s. 3 kuva Ilkka Taipaleesta: Arja Alho
s. 17 kuva Antti Avarre
Muut kuvat: Rauhanliitto


