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1 Yleistä: Painopisteet 2019

Rauhanliitto – Fredsförbundet on suomalaisten rauhanjärjestöjen kattojärjestö ja rauhankysymysten asiantuntija. 
Nämä kaksi tehtävää vaikuttavat liiton toiminnan eri muotoihin.

Vaikuttamistyössä keskeiselle sijalle nousevat kevään 2019 eduskuntavaalit että europarlamenttivaalit. Molempiin 
näistä liittyy monia niin Suomen kuin globaalin rauhanpolitiikan kysymyksiä. Rauhanliitto nostaa vaalikeskusteluissa 
esille rauhanpoliittisia aiheita ja toimii sen puolesta, että nämä teemat säilyttäisivät keskeisen paikan myös vaaleja 
seuraavassa päätöksenteossa.

Liitolla on tunnustettu asiantuntijarooli rauhantyön, aseidenriisunnan ja asevalvontakysymysten suhteen. Kiristyneessä 
turvallisuuspoliittisessa ilmapiirissä liitto korostaa yhteistyövaraista turvallisuuspolitiikkaa, ennaltaehkäisyn ja sovittelun 
tarvetta, sekä poliittisen dialogin ja luottamusta herättävien ja aseellisen vastakkainasettelun lieventämistä lisäävien 
toimien merkitystä kansainvälisessä politiikassa.

Nuorten kanssa tehtävä työ on erityisen tärkeää koska he tekevät huomispäivän päätökset ja valinnat sekä joutuu myös 
elämään niiden seurauksien kuten ilmastomuutoksen  kanssa. Globaali- ja rauhankasvatuksessaan liitto tukee 
rauhankoulun puitteissa koulujen opetussuunnitelmatavoitteiden toteuttamisessa liittyen. Liitto tekee globaalikasvatusta  
suomeksi ja ruotsiksi oppilaitoksissa viidellä paikkakunnalla. Lisäksi se tarjoaa koulutusta opettajaopiskelijoille. Liitto 
edistää väkivallattomuutta ja kulttuurien ja uskontojen välistä dialogia mm. tukemalla vihapuheen ja väkivaltatekojen 
vastaista valistustyötä ja yhdenvertaisuustyötä.

Rauhanliiton kattojärjestöroolissa keskeisiä toimintamuotoja ovat rauhantyön toimintakeskus Rauhanasema ja sen 
ylläpitäminen, siihen liittyvät tietopalvelut sekä viestinnän ja vaikuttamistyön asiantuntijan tuki jäsenjärjestöille. Nämä 
ovat keskeisiä tapoja tukea koko rauhanliikkeen kentän toimintaedellytyksiä ja antaa puitteita ihmisten omaehtoiselle 
kansalaistoiminnalle rauhan hyväksi.  

Kattojärjestönä liitto on myös yhteyslinkki Suomesta kansainväliseen rauhanliikkeeseen ja 
aseidenriisuntaverkostoihin. Liitto toimii osana 2017 Nobel-palkittua ICAN-verkostoa, jotta saadaan aikaan 
”askelmerkit” siitä, missä aikataulussa Suomikin voisi liittyä ydinasekieltosopimukseen, ja miten voitaisiin lisätä 
pohjoismaista yhteistyötä ydinturvallisuuskysymysten edistämiseksi lähialueilla. 

Vuonna 2019 liitto panostaa varainhankintansa kehittämiseen. Erityisesti yksityisvarainhankintaan osoitetaan yhä 
enemmän resursseja. Tämä on erityisen tärkeää rauhantyön jatkuvuuden takaamiseksi, kun valtion leikkauspolitiikan 
seurauksena Rauhanliitonkin tuet ovat vähentyneet merkittävästi. 

2  Yleistoiminta ja hallinto

Rauhanliiton jäseninä on valtakunnallisia rauhanjärjestöjä sekä paikallisia yhdistyksiä. Kattojärjestöroolissaan liitto tukee 
oman rauhantyönsä ohella jäsenjärjestöjensä ja pienempien rauhanryhmien toimintaedellytyksiä muun muassa 
ylläpitämällä rauhantyön toimintakeskus Rauhanasemaa. 

Yksittäiset ihmiset voivat tukea Rauhanliiton ja -liikkeen toimintaa ryhtymällä liiton kannattajajäseneksi ja levittämällä 
tietoa rauhankysymyksistä.

Rauhanliiton varsinaisia jäseniä ovat järjestöt: Aseistakieltäytyjäliitto, Emmaus Åland, Garantiföreningen för Finlands 
Fredsförbund, Leo Mechelin -säätiö, Kansainvälinen vapaaehtoistyö, Kasvattajat rauhan puolesta, Rauhankirjallisuuden 
edistämisseura, Rauhanliiton Helsingin osasto, Suomen Kristillinen Rauhanliike, Suomen Sadankomitea, WILPF - 
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Suomen osasto, Närpesnejdens fredsförening, Svenska Fredsvänner i Helsingfors, Vaasanejdens fredsförening, Ålands 
fredsinstitut ja Ystävien Uskonnollinen Seura Kveekarit ry.

Liiton taloudenpitoa, hallintoa ja kiinteistö Rauhanaseman ylläpitoa hoitavat toiminnanjohtaja Laura Lodenius osa-
aikaisen toimistopäällikkö Marja Meriläisen kanssa.  

Päätöksenteko

 Liitolla on vuosittain kaksi varsinaista kokousta, kevätkokous ja syyskokous. Varsinaisten kokousten edustajina 
ovat jäsenyhteisöjen valitsemat edustajat. Liiton jäseneksi voidaan hyväksyä niin paikallisia kuin 
valtakunnallisiakin järjestöjä, myös sellaisia joiden pääasiallinen toiminta-ala ei ole rauhantyö.

 Liiton hallitus kokoontuu vuoden aikana neljästä kuuteen kertaa. Hallituksen työvaliokunta valmistelee 
hallituksen kokoukset ja vastaa päätösten toimeenpanosta kokoontuen 4–6 kertaa vuodessa.

 Liitto on kaksikielinen järjestö, jonka työkieli on pääosin suomi, mutta liiton asiakirjat käännetään ruotsiksi ja 
toiminnasta pyritään resurssien mukaan tiedottamaan myös ruotsiksi ja englanniksi.

Toimisto

 Liitolla on kahden huoneen toimisto Helsingin Itä-Pasilassa Rauhanasemalla.

 Liiton toimistossa työskentelee toistaiseksi neljä työntekijää: toiminnanjohtaja, toimistopäällikkö, viestinnän ja 
vaikuttamistyön asiantuntija sekä globaalikasvatuksen asiantuntija. Osa työntekijöistä on osa-aikaisia.

 Toimiston työn tukena on vapaaehtoisia, korkeakouluharjoittelijoita sekä työllistämistuen avulla työllistettyjä 
henkilöitä, jotka avustavat mm. viestinnän ja hallinnon tehtävissä.

 Talouden ollessa tiukilla valtionapuleikkausten takia, on liitto pienentänyt jo entisestään pienen toimiston 
palkattujen työtuntien määrää.  

Vuorovaikuttaminen   

 Liitolla on n. 60 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 käyvät pyydettäessä puhumassa tilaisuuksissa ja 
tapahtumissa eri puolilla maata. Erityisesti Hiroshima-päivä, Rauhanpäivä ja YK:n Aseistariisuntaviikko ovat 
paikallisille yhdistyksille luontevia ajankohtia järjestää tapahtumia. 

3  Viestintä ja vaikuttamistyö

Viestinnällä on keskeinen rooli rauhaa rakentavassa vaikuttamistyössä. Rauhanliitto toimii rauhankysymysten – kuten 
turvallisuuspolitiikan ja aseidenriisuntatyön – asiantuntijana ja tietotoimistona, joka osallistuu aktiivisesti alaansa liittyviin 
yhteiskunnallisiin keskusteluihin. 

Rauhankysymysten asiantuntijana Rauhanliitto antaa ministeriöille, eduskunnalle ja muille päätöksentekijöille lausuntoja 
ja tarjoaa taustatietoja ajankohtaisista turvallisuuspolitiikan aiheista. 
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Vuonna 2019 Suomessa käydään ainakin eduskuntavaalit ja europarlamenttivaalit. Molempien vaalien kohdalla 
Rauhanliitto osallistuu vaalikeskusteluun yhdessä jäsenjärjestöjensä kanssa, nostaa esille rauhanpoliittisia teemoja ja 
työskentelee sen puolesta, että nämä teemat nousisivat muun muassa hallitusohjelmaan. Tämän lisäksi liiton 
sisällöllisenä painopisteenä on vuoden aikana aseistariisuntapolitiikka niin Suomessa kuin kansainvälisestikin.

Liiton edustajat osallistuvat lisäksi asiantuntijoina erilaisiin päätöksenteon tukena toimiviin työryhmiin ja 
neuvottelukuntiin. Rauhanliiton toiminnanjohtaja Laura Lodenius on muun muassa Ulkopoliittisen instituutin 
neuvottelukunnan jäsen.

Mediaviestinnässä Rauhanliitto käyttää muun muassa tiedotteita sekä henkilökohtaisia kontakteja, ja tarjoaa 
materiaaleja ja haastateltavia toimittajille. Lisäksi se julkaisee Pax-lehteä, tukee muiden rauhanpoliittisten lehtien 
julkaisemista ja on jäsen Maailma.net-verkkoportaalia tuottavassa Suomen OneWorld-yhdistyksessä.

Rauhanliitto kohdistaa viestintäänsä myös laajemmalle yleisölle. Se on aktiivinen keskustelija, joka kannustaa aktiivejaan
ja muita rauhankysymyksistä kiinnostuneita ihmisiä rauhanpoliittiseen keskusteluun. Rauhanliiton omina 
viestintäkanavina toimivat rauhanpoliittisten lehtien lisäksi liiton omat verkkosivut, sosiaalisen median kanavat, 
sähköinen uutiskirje sekä tukijäsenille kahdesti vuodessa postitse lähetettävä kirje.

Kattojärjestönä Rauhanliitto tarjoaa viestinnällistä asiantuntemusta ja koulutusta myös liiton jäsenjärjestöjen toimijoiden 
avuksi.

Rauhanliiton viestintä kietoutuu tänä päivänä myös tiiviisti yhteen etenkin liiton yksityisvarainhankinnan kanssa. 
Yksityisvarainhankinnalla tarkoitetaan tukijäsenhankintaa, lahjoitusten keräämistä ja tukituotemyyntiä

Lehdet ja verkkojulkaisut

 Sadankomitean ja Rauhanliiton yhteinen Pax-lehti on ilmestynyt viime vuodet pääsääntöisesti verkkolehtenä. 
Vuonna 2019 lehden toimituskunta keskittyy uudistamaan verkkolehden konseptia, jotta alkuvuodesta 2020 
voidaan jatkaa entistä ehomman, rauhankysymyksistä kiinnostuneille suunnatun verkkolehden kanssa.

 Rauhanliiton jäsenjärjestö Suomen Rauhanliiton kannatusyhdistys julkaisee neljästi vuodessa ilmestyvää 
Fredsposten-lehteä, joka kuuluu Rauhanliiton tukijäsenetuihin. Fredsposten lähetetään postitse liiton 
tukijäsenille.

 Rauhanliitto on jäsen Ydin-lehteä julkaisevassa Ydinjulkaisut ry:ssä. Ydin kuuluu Rauhanliiton tukijäsenetuihin 
ja se lähetetään postitse tukijäsenille neljästi vuodessa.  

Verkkoviestintä

 Yksi Rauhanliiton keskeisimmistä viestintäkanavista ovat sen omat verkkosivut. Rauhanliitto ylläpitää 
verkkosivuja www.rauhanliitto.fi ja www.fredsforbundet.fi. Sivuilla julkaistaan tiedotteita, kannanottoja, tietoja 
tulevista tapahtumista sekä tarpeen mukaan yhteistyöverkostoiden uutisia. Lisäksi sivuilla tarjotaan tietoa eri 
rauhanpoliittisista aiheista  toimittajien, poliittisten päättäjien ja rauhankysymyksistä kiinnostuneiden 
kansalaisten käyttöön. Vuoden 2018 lopussa Rauhanliitto ottaa käyttöönsä uudet verkkosivut, ja vuonna 2019 
liitto kehittää sivuanalytiikan hyödyntämistä viestintänsä tukena.

 Rauhanliitto ylläpitää Rauhanaseman verkkosivua www.rauhanasema.fi, joka toimii portaalina Rauhanaseman 
järjestöihin ja tarjoaa tietoa talosta ja sen historiasta. Rauhanaseman verkkosivut ovat osa vuoden 2018 
loppupuolella toteutettavaa verkkosivu-uudistusta. Vuonna 2019 sivustouudistusta hyödynnetään kehittämällä 
Rauhanaseman hakusananäkyvyyttä ja -mainontaa. 

 Rauhanliitto on aktiivisesti läsnä eri sosiaalisen median kanavilla ja kehittää jatkuvasti tapojaan viestiä 
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rauhankysymyksistä. Rauhanliiton sosiaalisen median kanavia ovat Facebook, Twitter, Instagram ja LinkedIn. 
Näiden lisäksi liitto ylläpitää myös Rauhanaseman Facebook- ja Instagram-tilejä ja Rauhankoulun Facebook-
ryhmää. Rauhanliitto ylläpitää Facebookissa myös ruotsinkieliseen rauhantyöhön sekä liiton ja sen 
jäsenjärjestöjen sisäiseen viestintään tarkoitettuja ryhmiä. Vuonna 2019 Rauhanliitto jatkaa näkyvyytensä 
aktiivista kasvattamista sosiaalisen mediassa.

 Rauhanliitto julkaisee noin kerran kuussa ilmestyvää sähköistä uutiskirjettä, joka sisältää tietoa liiton 
ajankohtaisista kampanjoista ja tulevista tapahtumista sekä toimintavinkkejä. Uutiskirjeelle kerätään aktiivisesti 
uusia tilaajia sekä tapahtumissa että verkkoviestinnän keinoin.

Tilaisuudet ja seminaarit

 Rauhanliitto järjestää seminaareja ja muita tilaisuuksia ajankohtaisista aiheista resurssien ja tarpeen mukaan. 
Järjestelyissä tehdään usein yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa.

Tietopalvelut

 Liitto tarjoaa muun muassa asiantuntijatietoa, kannanottoja ja haastateltavia medialle ja poliittisten päättäjien 
käyttöön.

 Liitto ylläpitää kattavaa, jatkuvasti päivitettävää kuva-arkistoa. Suuri osa tästä on sähköisessä muodossa. 

 Rauhanliitto antaa arkistoaineistoa Kansallisarkistolle, kartuttaa Tampereen työväenmuseon kansalaisliikkeiden 
kokoelmia, Lahden julistemuseon kokoelmaa, ja näiden lisäksi Ulkopoliittisen Instituutin kirjastoon luovutetaan 
kansainvälisten lehtien vuosikerrat ja muuta säilytettävää aineistoa.  

 Rauhanliitto on vuosia tehnyt yhteistyötä mm. Ulkopoliittisen instituutin kirjaston kanssa, jonka 
aseidenriisuntakokoelmaan Rauhanliitto on kerännyt ja lahjoittanut julkaisuja ja jonne mm. on annettu kaikki 
miinakieltoprosessiin liittyvä, Suomessa ainutlaatuisen laaja materiaali. Tätä yhteistyötä jatketaan.

 Vuonna 2019 liitto osallistuu Lappeenrannassa avattavan tiede- ja luontokeskus Saimaariumin näyttelyn 
tuottamiseen tarjoamalla asiantuntijatietoa konfliktien ja ilmastonmuutoksen kytköksistä. 

Julkaisut ja esitteet

 Liitto tuottaa ja kääntää rauhanpoliittista kirjallisuutta resurssien ja tarpeen mukaan. Julkaisuprojekteissa 
voidaan tehdä yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa. 

 Vuonna 2019 liitto julkaisee aseistariisunnan eri alueita käsittelevän käsikirjan, mikäli sen tuottamiseen saadaan
rahoitus. Toimitustyöhön on haettu apurahoja säätiöiltä.

 Vuoden aikana liitto tuottaa tarpeen mukaan kampanjoihinsa liittyviä esitteitä ja muuta materiaalia.

4 Rauhanrakentaminen, rauhanvälitys ja kriisinhallinta

Rauhanliitto korostaa rauhanvälittämisessä ja rauhanrakentamisessa kansalaisyhteiskunnan ja kansalaisjärjestöjen 
roolia ja pitkäjänteisen työn merkitystä. Konfliktialueilla tehtävän toiminnan, kriisinhallinnan ja siihen liittyvien 
operaatioiden suunnittelussa tulisi hyödyntää tutkimusta ja toisista operaatioista saatuja oppeja, kokemuksia ja 
evaluointitietoa. 
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Rauhanliiton mielestä YK:n toimintamahdollisuuksia tulee vahvistaa ja EU:nkin tulisi ulkosuhdetoimintaansa 
kehittäessään nostaa rauhanvälitys ja rauhanrakentaminen keskeiseen asemaan. Kriisinhallinnasta puhuttaessa liitto 
korostaa siviilikriisinhallinnan ensisijaisuutta ja konfliktien ennaltaehkäisyn olennaista roolia. Keskeisenä pitää olla 
siviilien suojelu YK:n periaatteiden mukaisesti, ei valtioiden omat muut intressit. Liitto tuo näkökantojaan esille muun 
muassa kriisinhallintalain uudistuksen valmistelussa.

 Rauhanliitto viestii Suomen toiminnasta rauhan- ja aseidenriisuntakysymyksissä YK:ssa ja pyrkii lisäämään 
Suomen sitoutumista YK:ssa tehtävään työhön ja aseidenriisunta- ja rauhanprosesseihin.

 Rauhanliitolla on edustaja valtioneuvoston asettamassa kehityspoliittisessa toimikunnassa, jossa liitto tuo 
rauhanrakentamisen laajaa näkökulmaa Suomen kehityspoliittiseen päätöksentekoon

 Rauhanliiton toiminnanjohtaja Laura Lodenius on jäsen rauhanvälityksen kansallisessa koordinaatioryhmässä.

 Liitto tekee tunnetuksi siviilikriisinhallintaa, konfliktien ennaltaehkäisyä ja mm. ETYJ:in roolia näissä. Liiton 
yhteistyökumppani aiheessa on erityisesti Laajan turvallisuuden verkosto WISE.

5  Aseidenriisunta- ja asevalvontatyö

Rauhantyö on luonteeltaan kansainvälistä sillonkin, kun sitä tehdään Suomessa ja Suomesta käsin. Rauhanliitto tekee 
työtä, jotta Suomi ja EU olisivat aktiivisia aseidenriisunnan ja asevalvonnan kysymyksissä ja toimisivat sekä 
kansainvälisillä areenoilla että omissa valinnoissaan kilpavarustelua ja aseiden leviämistä vastaan.

Liitto toimii kansalaisjärjestöpuolella asiantuntijana aseidenriisunta- ja valvontakysymyksissä. Se tekee tunnetuksi eri 
aseidenriisuntakysymyksiä ja tuottaa taustatietoa niin kansalaisille, päätöksentekijöille kuin valmistelua ja seurantaa 
tekeville tahoille. 

YK:n kestävän kehityksen Agenda 2030 -tavoitteiden kautta Suomi on sitoutunut mm. vähentämään väkivaltaa ja 
väkivallasta syntyviä kuolemia. Asevalvonta ja aseidenriisunta on yksi osa tätä työtä. Rauhanliitto tekee työssään 
tunnetuksi Agenda 2030 -tavoitteita ja niiden kytköksiä rauhaan ja turvallisuuteen.

Liitto seuraa kansainvälisten aseistariisuntaa käsittelevien toimielinten työtä ja tekee niiden agendalla olevia asioita 
tunnetuksi Suomessa. Liitto seuraa muun muassa YK:n ykköskomitean ja Genevessä toimivan 
aseidenriisuntakonferenssi CD:n (Conference on Disarmament) työskentelyä. Liitto käy dialogia ja tekee yhteistyötä 
muiden kansalaisjärjestöjen sekä ulkoministeriön, sen asevalvontayksikön ja kulloisenkin asevalvontasuurlähettilään 
kanssa. Lisäksi liitto ylläpitää keskusteluyhteyttä eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan kanssa.

Liitto tekee tunnetuksi kattojärjestönsä International Peace Bureaun koordinoimaa Global Campaign on Military 
Spending (GCOMS) -kampanjaa. Kampanjan tavoitteena on ohjata maailman maiden nyt sotilasmenoihin käyttämistä 
varoista edes murto-osa ilmastonmuutoksen torjumiseen ja Agenda 2030 -tavoitteiden toteuttamiseen. Kampanjan 
tavoitteita tuodaan esille erityisesti vuosittaisten kansainvälisten teemapäivien yhteydessä. Vuonna 2019 liitto nostaa 
erityisesti esille sotilasmenojen ja ilmastonmuutoksen kytköksiä ja pyrkii lisäämään yhteistyötä ympäristöjärjestöjen 
kanssa.

YK:ssa solmittiin 2017 ydinaseet kieltävä sopimus. Rauhanliitto työskentelee ydinasekieltosopimuksen puolesta osana 
Nobel-palkittua ICAN-kampanjaverkostoa. 2019 jatketaan työtä, että mahdollisimman moni valtio, mukaan lukien 
Pohjoismaat ja Suomi, allekirjoittaisivat sopimuksen ja että se saataisiin mahdollisimman pian voimaan. 

Rauhanliitto seuraa lisäksi ydinsulkusopimuksen seurantaprosessia, ydinkoekiellon voimaansaattamisen prosessia sekä 
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ydinmateriaaliturvallisuuskysymyksiä. Ydinasekysymyksissä Rauhanliitto tekee yhteistyötä suomalaisten 
kansalaisjärjestöjen sekä kansainvälisten verkostojen kanssa. ICAN-verkoston lisäksi liitto on jäsen Abolition 2000 -
verkostossa.  Lisäksi liitto tekee yhteistyötä parlamentaarikoiden kansainvälisen ydinaseriisuntaa ajavan PNND-
verkoston kanssa. Liitto tekee Suomessa tunnetuksi verkostojen tavoitteita ja toimintaa jotta ydinaseet kiellettäisiin 
kokonaan, sekä tukee ydinaseriisunta-aloitteita ja tavoitetta luopua kalliista ydinaseiden modernisointiohjelmista 
erityisesti lähialueillamme Euroopassa. 

Maailmassa on 16 000 ydinkärkeä ja näistä ainakin 1 800 ydinasetta on välittömässä laukaisuvalmiudessa, osa 
Suomenkin lähialueilla. Tällä hetkellä yhdeksällä valtiolla on ydinase ja lisäksi pelätään, että ydinaseita havittelee yhä 
useampi uusi valtio ja toimija mm. Lähi-idässä. Ydinaseet ovat koko ihmiskuntaa uhkaava vaaratekijä, joiden käytön 
humanitaariset vaikutukset olisivat kestämättömät. 

Maailman sodissa käytetään joka päivä tavanomaisia aseita. Rauhanliitto on jäsen kansainvälisessä miinojen ja 
rypäleaseiden vastaisessa kampanjassa (ICBL-CMC). Rauhanliitto jatkaa jäsenjärjestöjensä kanssa työtä, jotta Suomi 
liittyisi rypäleasekieltosopimukseen ja että seuraavan hallituskauden aikana tämän suhteen edettäisiin jollain lailla. Liitto 
on ollut mukana järjestöjen kanssa vetoamassa, ettei varovaisuusperiaatteen mukaisesti uraaniaseita käytettäisi 
lainkaan. Liitto tekee näiden kampanjoiden puitteissa vaikuttamistyötä Suomessa sekä tekee kampanjoiden teemoja 
tunnetuksi suomalaisessa yhteiskunnallisessa keskustelussa.

Rauhanliitto on jäsen kansainvälisessä autonomisten asejärjestelmien eli nk. robottiaseiden kieltoa ajavassa Stop Killer 
Robots -kampanjassa. Liitto tekee robottiaseisiin liittyviä kysymyksiä tunnetuksi Suomessa ja toimii sen puolesta, että 
Suomi edistäisi autonomisten aseiden kieltoa YK:ssa. 

Rauhanliitto seuraa asekauppasopimuksessa (ATT, Arms Trade Treaty) sovittujen periaatteiden toteutumista. 
Asekauppakysymyksissä Rauhanliiton lyhyen tähtäimen tavoite on estää suomalainen ja eurooppalainen asevienti sotaa
käyviin ja vakaviin ihmisoikeusrikoksiin syyllistyviin maihin. Tavoitetta edistetään muun muassa tuomalla 
yhteiskunnalliseen keskusteluun tietoa Suomen ja muiden EU-maiden asevientipäätöksistä, tiedottamalla asevientilupien
hallinnoinnin käytännöistä sekä asevalvontaa liittyvästä politiikasta, sekä herättämällä kansalaiskeskustelua aseviennin 
seurauksista ja päättäjien vastuusta päätöksistään.

Eurooppalaiset järjestöt pyrkivät yhteistyössä vaikuttamaan siihen, että asekaupan valvontaa ja mm. 
loppukäyttäjäkontrollia tiukennettaisiin niin Suomessa kuin Euroopan laajuisestikin. 

Rauhanliitto työskentelee lisäksi suomalaisten aselupakäytäntöjen tiukentamisen puolesta ja ajaa reaalisten asemäärien 
vähentämistä suomalaisissa kodeissa. Liiton mielestä vähintään ylimääräisten ei-aktiiviharrastuskäytössä olevien ja 
muiden kuin metsästysaseiden määriä pitäisi vähentää.

Rauhanliitto hakee ulkoministeriöltä tukea asevalvonta- ja aseidenriisuntatyöhönsä vuodelle 2019.

Aseidenriisunta ja kestävä kehitys

 Liitto tekee tunnetuksi rauhaan ja aseistariisuntaan liittyviä YK:n Agenda 2030 -tavoitteita .

 Rauhanliitto osallistuu International Peace Bureaun (IPB) koordinoimaan Global Campaign on Military Spending
-kampanjaan ja nostaa keskusteluun ylisuurten sotilasmenojen ja kestävän kehityksen haasteiden kytköksiä. 
Liitto osallistuu mm. kansainvälisiin sotilasmenojen vastaisiin toimintapäiviin keväällä 2019.

Ydinaseet

 Liitto toimii Nobelin rauhanpalkinnon 2017 saaneessa ICAN -kampanjaverkostossa, jonka Suomen verkosto 
kokoaa yhteen suomalaisia ydinaseriisunnan puolesta työskenteleviä järjestöjä. Ydinasekysymystä seuraavat 
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liitossa erityisesti puheenjohtaja Tarja Cronberg sekä hallituksen jäsenet Jaakko Ellisaari ja Vappu Taipale.  
Liiton viestinnän ja vaikuttamistyön asiantuntija Tuuli Vuori on ICAN Suomen verkoston toinen koordinaattori.

 Liitto nostaa ydinasekysymyksiä esille suomalaisessa keskustelussa ja tuo tietoa ydinaseista ja niiden 
vaikutuksista. Viestinnällisiä ajankohtia tälle ovat mm. Hiroshima-päivä, ydinaseriisuntapäivä, 
ydinkoekieltopäivä, sekä YK:n aseidenriisuntaviikko.

 Liitto tekee vaikuttamistyötä, jotta Suomessa nähtäisiin ydinaseiden täyskiellon välttämättömyys ihmiskunnan 
turvallisuuden näkökulmasta ja tehtäisiin askelmerkit jotta Suomi liittyisi sopimukseen, ja muutenkin edistäisi 
aktiivisesti todellista ydinaseriisuntaa kansainvälisillä foorumeilla.

 Liitto edistää mm. Euroopan ydinaseetonta vyöhykettä ja ydinaseiden modernisointiohjelmista luopumista sekä 
sitä, että Naton puitteissa ei tuotaisi uusia ydinaseita ja ydinaseiden käyttöön liittyvää kuljetuskapasiteettiä 
Eurooppaan.

 Liitto edistää suomalaisten kaupunkien ja kuntien sitoutumista uuteen kaupunkien aloitteeseen ydinasekiellon 
puolesta. Lisäksi liitto edistää kaupunkien ja kuntien osallistumista ydinaseriisuntaa ajavaan Mayors for Peace -
verkostoon. Pääkaupunki Helsinki liittyi verkostoon vuonna 2017. 

Miinat ja rypäleaseet

 Liitto toimii Suomessa yhteysjärjestönä kansainvälisen henkilömiinojen vastaisen kampanjan suuntaan. Sen 
lisäksi liitto on mukana rypäleaseiden vastaisessa työssä yhteistyössä jäsenjärjestöjensä kanssa. Aihe on 
ajankohtainen nyt, kun rypäleaseita käytetään niin Lähi-idän kuin Ukrainan konflikteissa aiheuttaen vaaraa 
siviileille ja vaikeuttaen mahdollisesti myöhemmin rakennettavaa paluuta rauhaan.

 Liitto tiedottaa Suomessa miina- ja rypäleasepolitiikasta. Rauhanliiton tavoite rypäleasepolitiikassa on, että 
Suomi kirjaa edes jonkinlaisen aikataulun kieltosopimukseen liittymisestä, ja perustaisi poikkihallinnollisen 
ryhmän valmistelemaan asiaa ja selvittämään vaihtoehtoja aktiivisesti.

Pienaseet, asevienti ja vientivalvonta  

 Rauhanliitto jatkaa kampanjointia turhien käsi- ja pienaseiden saamiseksi pois suomalaisista kodeista ja 
aseiden vastaisen asenteen lisäämiseksi.

 Rauhanliitto osallistuu kansainväliseen pienasetyöhön ja tekee yhteistyötä ulkoministeriön asevalvontayksikön 
ja puolustusministeriön kanssa. Aselupakäytäntöihin liittyen Rauhanliitto on yhteistyössä sisäasianministeriön ja
poliisin kanssa. 

 Liitto osallistuu vuoden aikana eurooppalaisen asekaupan vastaisen ENAAT (European Network Against Arms 
Trade) verkoston työhön. Touko- kesäkuussa 2019 liitto osallistuu resurssien salliessa verkoston vuosittaisen 
kokouksen yhteydessä järjestettävään Euroopan maiden asevientejä ja eurooppalaista puolustusyhteistyöstä 
käsittelevään seminaariin Barcelonassa.

 Rauhanliitto osallistuu suomalaisten kansalaisyhteiskunnan toimijoiden asevientikysymyksiä seuraavan 
verkoston työskentelyyn. Lisäksi liitto tukee ajatuspaja SaferGloben tutkimusprojektia, jossa seurataan Suomen
asekauppaa ja julkistetaan vuosittainen raportti Suomen asekaupasta.
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6  Yhteistyö maahanmuuttaja- ja pakolaisryhmien kanssa

Rauhanliitto on jo pidempään tehnyt työtä maahanmuuttajaryhmien kanssa tukeakseen näiden omaa toimintaa rauhan 
puolesta. Yhteistyötä on tähän mennessä tehty erityisesti Suomessa asuvien kurdien ja somalialaisten ryhmien sekä 
jonkin verran Afganistanista ja Syyriasta lähtöisin olevien ihmisten kanssa.

Liitto on muun muassa auttanut maahanmuuttajayhteisöjä luomaan yhteyksiä päättäjiin ja tekemään itse tai yhdessä 
Rauhanliiton ja muiden järjestöjen kanssa työtä syrjäytymistä ja väkivaltaisiin ryhmiin värväytymistä vastaan. Koska 
Suomeen muuttaneista moni pitää yhteyttä entiseen kotimaahansa, tai palaa sinne myöhemmin, ovat nämä siksikin 
tärkeitä ihmisiä tavoittaa vaikuttamistyössä kun halutaan vahvistaa rauhanprosesseja maailman kriisipesäkkeissä.

Rauhanliitto jatkaa viime vuonna aloitettua ennen kaikkea koulutusyhteistyötä Suomeen viime vuosien aikana tulleiden 
pakolaisten kanssa, jotta nämä aktivoituisivat rauhan puolesta tehtävään työhön ja toimimaan rauhanliikkeen 
kampanjoinnissa ”silminnäkijä-todistajina” sodan, asevarustelun, ihmis- ja asekaupan seuraamuksista.

7  Kansainvälinen yhteistyö ja IPB

Rauhanliitto tukee mahdollisuuksien mukaan eri tavoin rauhanliikkeen kansainvälisen kattojärjestön International Peace 
Bureaun (IPB) toimintaa ja hyödyntää työssään Suomessa IPB:n kautta saamiaan kansainvälisiä kontakteja ja 
kampanjointiverkostoja. Vuonna 1892 perustettu IPB on vanhin kansainvälisistä rauhanjärjestöistä. Se on 
yhteistyöverkosto, joka kokoaa saman pöydän ääreen toimijoita 70 maasta ja yli 300 jäsenjärjestöstä. Verkostoitumisen, 
tietojen vaihdon ja kansainvälisen rauhanliikkeen tukemisen lisäksi IPB koordinoi Global Campaign on Military Spending 
-kampanjaa, joka tavoittelee edes maailman sotilasmenojen murto-osan kohdistamista uudelleen ilmastonmuutoksen 
torjumiseen ja kestävän kehityksen edistämiseen. IPB:llä toimistot Genevessä, Berliinissä ja Barcelonassa..

Rauhanliitto on vanhan ja arvostetun Kansainvälisen Sovinnonliiton (International Fellowship of Reconciliation IFOR) 
liitännäisjäsen. Lisäksi Rauhanliitto on vuodesta 2017 alkaen kuulunut EU-Russia Civil Society Network -nimiseen 
verkostoon, jonka kautta liitto toivoo vahvistavansa yhteyksiä Suomen lähialueilla ja Venäjällä.

Liiton mielestä EU:ssa tulisi luoda viralliset rakenteet, joiden kautta rauhantyötä ja konfliktien ennaltaehkäisyä tekeviä 
järjestöjä kuultaisiin päätöksenteossa ja niiden työtä tuettaisiin myös rahallisesti EU-budjetista. Tätä liitto edistää EPLO:n
(European Peace Building Liason Office) puitteissa. EPLO tekee työtä EU:ssa konfliktien ennaltaehkäisykysymysten 
parissa. Liitto on myös verkostojen European Network on Civilian Peace Services (EN.CPS) ja Nonviolent Peaceforce 
(NP) jäsen. Nämä ovat verkostoja, jotka tukevat ja tekevät aseetonta rauhanturvaamista ja väkivallattomia 
toimintamuotoja konfliktialueilla siviilien suojelemiseksi.

Kansainvälisten järjestöjen ja alueellisen verkostoitumisen lisäksi rauhantyötä tehdään aihekohtaisten verkostojen 
kautta. Rauhanliitto osallistuu aktiivisesti niiden työhön sekä toimii kontaktina ja koordinaattorina erityisesti 
ulottuvuuksilla, jotka liittyvät Suomen ja EU:n politiikkaan ja joilla on merkitystä suomalaisen rauhantyön kannalta 
(ENAAT, IANSA, ICBL, CMC, Abolition 2000).

Liitto pitää tehtävänään toimia 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 vapaaehtoistyön pohjalta. Meksiko-ryhmä seuraa kehitystä Meksikossa ja tekee sen ihmisoikeustilannetta 
tunnetuksi Suomessa. Se pyrkii edistämään kansainvälistä ihmisoikeustarkkailua Meksikossa ja tukemaan 
alkuperäiskansojen työtä erityisesti Oaxacan alueella omien oikeuksiensa ja elinmahdollisuuksiensa puolesta.
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Kansainväliset vastuutehtävät

 Puheenjohtaja Tarja Cronberg on yksi IPB:n varapuheenjohtajista. Järjestön hallituksessa liittoa edustaa myös 
toiminnanjohtaja Laura Lodenius.

 Rauhanliitto osallistuu Asia Europe Peoples Forum AEPF:n Suomen verkoston toimintaan. Rauhanliiton 
puolesta yhteyksiä Suomen verkostoon koordinoi Timo Virtala. Kalle Sysikaski on ollut jäsen verkoston 
kansainvälisessä, muun muassa rauhankysymyksiä käsittelevässä työryhmässä.

 Liiton yhteyksiä IFOR:iin ja Nonviolent Peaceforce -järjestöön hoitaa Timo Virtala.

 Meksiko-ryhmää koordinoi Meri Mononen-Matias.

 Yhteyksiä venäläisiin rauhanjärjestöihin sekä EU-Russia Civil Society Networkiin koordinoi Kalle Sysikaski.

8  Rauhantyön toimintakeskus 

Rauhantyön toimintakeskus Rauhanaseman ylläpitäminen Helsingin Pasilassa antaa rauhanliikkeen toiminnalle 
jatkuvuutta ja puitteet, vaikka suurin osa rauhantyöstä tehdäänkin muualla kun tietyssä fyysisessä paikassa.  

Rauhanasemalla toimii ja toimistotilaa vuokraavat Rauhanliiton jäsenjärjestöt Aseistakieltäytyjäliitto, Kansainvälinen 
Vapaaehtoistyö ja Sadankomitea. Lisäksi Rauhanliitto tarjoaa toimitilaa Ydin-lehdelle. Ystävyysseurojen Liitolla on oma 
toimistonsa Rauhanaseman ns. ”junanlähettäjänhuoneessa”. Lisäksi kokoustiloja vuokrataan pientä kuukausivuokraa 
vastaan joillekin yksittäisille ystävyysseuroille ja erilaisille projekteille. 

Rauhanasemalla toimii valtakunnallisten järjestöjen lisäksi pienempiä vapaaehtoispohjalta toimivia ryhmiä, joita 
Rauhanasema tukee tarjoamalla puitteet työlle. Helsingin Ruokaa ei aseita -ryhmä on toimintaryhmä, joka kerää 
kaupoilta ylijäämäruokaa ja jakaa säännöllisesti ilmaista kasvisruokaa helsinkiläisille samalla kertoen globaaleista 
asevarustelu- ja kehityskysymyksistä. Toinen pieni toimintaryhmä on Ystävien uskonnollinen seura Kveekarit, joka 
kokoontuu talossa säännöllisesti. 

Rauhanasema tarjoaa ihmisille mahdollisuuden löytää itselleen mielekäs tapa toimia yhteiskunnassa aktiivisena 
vaikuttajana, tulla mukaan rauhantyöhön ja tutustua eri kampanjoihin sekä kansainvälisiin julkaisuihin ja materiaaleihin. 

 Liitto palvelee talossa toimivia järjestöjä ylläpitämällä yhteiskäytössä olevia postitus- ja kopiokoneita sekä 
tietoverkkoa, joiden käytöstä järjestöt ja ryhmät maksavat omakustannehinnan. Rauhanaseman järjestöt voivat 
käyttää yhteisiä kokoustiloja ilman eri maksua. 

 Rauhanasemalla on rauhaa ja turvallisuutta käsittelevien kirjojen käsikirjasto. Sen tietokannan käytettävyyttä 
pyritään kehittämään vuoden aikana. Kirjastoon tulee myös niin kotimaisten kansalaisjärjestöjen kuin 
kansainvälisen rauhanliikkeenkin lehtiä.

 Liiton toimistosta toimitetaan kiinnostuneille ryhmille esitteitä ja muuta informaatiota ajankohtaisista aiheista.

 Jotta rauhantyön verkostoa olisi ympäri koko maata, tukee liitto resurssien mukaan uusien ryhmien 
perustamista ja aktivistiryhmiä, jotka haluavat järjestää tilaisuuden tai toimintaa muualla kun 
pääkaupunkiseudulla. Liitto tarjoaa myös esim. alustajia puhumaan tilaisuuksiin

 Rauhantyön toimintakeskuksella on omia pieniä ns. toimistotuloja, mutta niillä rahoitetaan järjestöjen yhteistä 
rauhantyötä varten tarvittavia toimistofasiliteetteja.
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9 Rauhankoulu ja muu nuoriso- ja koulutustyö 

Rauhanliitto tekee nuoriso- ja rauhankasvatustyötä erityisesti yhteistyössä Taksvärkki ry:n ja  Rauhankasvatusinstituutti 
ry:n kanssa sekä osallistuu globaalikasvatusverkostojen yhteistyöhön. Rauhanliitto tukee kouluja ja opettajia 
opetussuunnitelmien mukaisen rauhan- ja globaalikasvatuksen toteuttamisessa.

Liiton pääasiallinen lasten ja nuorten kanssa tehtävä työ ja globaalikasvatushanke tehdään vuonna 1998 perustetun 
Rauhankoulun puitteissa. Rauhankoulu jatkaa  2019  yhteistyössä Taksvärkki ry:n kanssa hanketta ”Etelä äänet 
globaalikasvatuksessa – nuoret toimijoina Sambiassa ja Suomessa”. Hanketta toteutetaan Euroopan unionin 
rahoitustuella. Tuki on myönnetty Fingo ry:n koordinoiman Frame, Voice, Report! -hankkeen kautta vuosille 2018 - 2019. 

Hankkeen myötä liitto tarjoaa Rauhankoulun toimintakokonaisuuksia koululaisryhmille sekä koulutuksia opettajaksi 
opiskeleville. Tavoitteena on lisätä hankkeen toimintoihin osallistuvien tietoa ja tietoisuutta globaaleista 
kehityskysymyksistä sekä harjoitella aktiivisen maailmankansalaisen taitoja. Temaattisena painotuksena ovat YK:n 
kestävän kehityksen tavoitteista sukupuolten välinen tasa-arvo ja eriarvoisuuden vähentäminen. Toivon pedagogiikan 
lähestymistapaan nojautuen kerrotaan kehityshaasteiden rinnalla myös positiivisesta muutoksesta ja rohkaistaan nuoria 
omaan toimijuuteen. Rauhankoulu toimii itsenäisesti omien lähtökohtiensa mukaisesti tukien mm. koulujen ja nuorisotyön
kasvatustehtävää.

Rauhankoulun toimintakokonaisuus koostuu pääsääntöisesti kullekin osallistuvalle ryhmälle kahdesta toimintapäivästä, 
sekä ennakko- ja väli- ja jatkotehtävistä. Kokonaisuuden aikana opitaan osallistavien menetelmien ja pedagogisen 
draaman avulla rauhan- ja globaalikasvatuksen ajankohtaisista teemoista. Rauhankoulu kannustaa nuoria globaaliin 
vastuuseen ja toimintaan ihmisoikeuksia kunnioittavana, oikeudenmukaisemman maailman puolesta. Rauhankoulun 
ohjaajat suunnittelevat yhdessä opettajien kanssa toimintapäivistä rauhankasvatusta tukevan kokonaisuuden. 
Rauhankoulun pedagogisia menetelmiä ja sisältöjä kehitetään jatkuvan kehittämisen periaatteella. Vuonna 2019 
Rauhankoulun sisältöjen kehittämistyössä keskitytään meneillään olevan globaalikasvatushankkeen teemoihin, joita ovat
sukupuolten välinen tasa-arvo, YK:n kestävän kehityksen tavoitteet ja globaalivastuu

Rauhankoulun ohjaajaverkostoon kuuluu noin 40 aktiivista ohjaajaa. Rauhankoulun ohjaajat ovat kasvatukseen sekä 
rauhan ja kehityskysymyksiin perehtyneitä vapaaehtoisia, jotka haluavat hyödyntää toiminnassaan osallistavan draaman
keinoja. Ohjauskerroista Rauhankoulussa he saavat kertapalkkiot. Rauhankoulun toimintaa koordinoi liiton vakituinen 
työntekijä Annukka Toivonen.

Rauhankoulu tarjoaa 2019

 Pääkaupunkiseudulla, Tampereella, Turussa, joillakin ruotsinkielisillä alueilla peruskoululaisille ja lukiolaisille 
rauhan- ja globaalikasvatuksen toimintakokonaisuuksia. Tavoitteena on toteuttaa 80 toimintapäivää vuoden 
2019 aikana.

 Tarjotaan opetus- ja kasvatusalan ammattilaisille sekä alan opiskelijoille opetustyötä tukevia koulutuksia, joiden 
tavoitteena on syventää opettajien ymmärrystä rauhan- ja globaalikasvatuksesta sekä antaa valmiuksia ja 
konkreettisia välineitä rauhan- ja kehityskysymyksien käsittelemiseen kouluissa.

 Rauhankoulun ohjaajaverkostoon koulutetaan uusia ohjaajia. Kokeneemmille rauhankouluohjaajille tarjotaan 
lisäkoulutusta. Lisäksi järjestetään ohjaajien tukiverkostona toimivia paikallisia tapaamisia, jotka toimivat 
ohjaajien vertaisoppimisen foorumeina.

 Rauhanliitto osallistuu kumppanina Fingo ry:n ”Transformer 2030 -opettajat kestävän kehityksen 
muutosagentteina” -hankkeeseen (2018-2019), jonka kautta tarjotaan opettajien täydennyskoulutusta.

 Rauhankoulu osallistuu eri kansalaisjärjestöjen ja koulutusalan tapahtumiin, kuten Educa-messuille, Fingon 
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Maailma Kylässä -festivaaleihin, Mahdollisuuksien Tori -tapahtumiin, YK:n päivän tapahtumiin 24.10. ja 
globaalikasvatusverkoston toimintaan.

 Rauhankoulusta tiedotetaan aktiivisesti rauhanjärjestöjen ja kasvatusalan lehdissä sekä kehitetään ja 
päivitetään omia internet-sivuja.

 Rauhankoulun puitteissa tehtävään rauhan- ja globaalikasvatustyöhön on haettu globaalikasvatustukea 
ulkoministeriöltä vuosille 2019 - 2020.

Muu koulutus 

 Rauhanliitto tarjoaa pyydettäessä luennoitsijoita ja koulutuspaketteja kouluille, kansanopistoille, 
aikuiskoulutuslaitoksille ja järjestöille. Ryhmät voivat tulla Rauhanasemalle tai Rauhanliiton luennoitsija käy 
oppilaitoksessa.

10 Kiinteistö Rauhanasema

Rauhanasema on Rauhanliiton omistama vanha asemarakennus, joka on suunnilleen samassa asussa kun se oli 
rakentamisensa jälkeen yli 100 vuotta sitten Kannaksen Vammeljoella. Rauhanasema sijaitsee nykyisin Pasilan 
Veturitorilla, Helsingin kaupungilta vuokratulta tontilla. Vuoden 2019 syksyllä Rauhanaseman viereen Keski-Pasilaan 
valmistunee Tripla-ostoskeskus, joka tuo lisää ihmisiä ja liikennettä Rauhanaseman läheisyyteen. 

Rauhanaseman salia ja kellarin tupa-tilaa ja saunaa vuokrataan ulkopuolisille kun se on mahdollista vaarantamatta talon 
järjestöjen omia tilatarpeita. Loppuvuodesta 2018 Rauhanaseman saliin avattiin arkisin avoinna oleva lounaskahvila, jota
pitää ulkopuolinen yrittäjä. Lisäksi alakerrassa sijaitseva, aiemmin talonmiehen asuntona toiminut yksiö on toistaiseksi 
vuokrattu ulos. Vuokraustulot ovat liiton omaa varainhankintaa ja tuloilla katetaan vanhan puutalon ylläpidosta tulevia, 
jatkuvasti kasvavia kuluja (lämmitys, vesi, jätehuolto, kunnossapito, vartiointi). Vuokrattavien ja talon järjestöjen 
yhteisessä käytössä olevien tilojen hallintaan on hankittu sähköinen kalenterijärjestelmä Time Works.

Rauhanaseman toimintaa lähiseudun asukkaita ja Pasilan aseman käyttäjiä palvelevaksi tilaksi kehitetään rauhantyön 
keskus -toiminnan rinnalla. Viime vuosina on lisätty avointen ovien päiviä, lisätty yhteistyötä Pasila-seuran kanssa sekä 
tiedotettu mahdollisuuksista vuokrata juhla- ja kokoustiloja talosta. 

 Liitolla on talon peruskorjauksia varten otettu pankkilainaa, jota on tällä hetkellä jäljellä n. 50 000 €. ja jota 
lyhennettään noin 11 000 € vuodessa. Kaupungin perimä tonttivuokra melkein 17 000 €, mutta siitä varten on 
saatu kaupungilta myös vuosittain anottavaa avustusta.  

 Kokous- ja juhlatiloja vuokrataan kertakorvausta vastaan muille järjestöille, virastoille, yrityksille ja 
yksityishenkilöille. Tämä on ALV-veron alaista toimintaa ja siitä saatavalla tulolla katetaan kiinteistön ylläpidon 
menoja pääosin.

 Tiloja markkinoidaan omien sivujen lisäksi mm. venuu.fi -sivustolla ja eri verkkohakusanojen kautta. 
Vuokraustoiminnan verkkomarkkinointia kehitetään jatkuvasti.   

 Kiinteistön päivittäisestä tilojen siivouksesta huolehtii Divine Mejame. 

11



11  Tapahtumat ja kulttuuritoiminta

Liitto tekee ajankohtaisiin asioihin vaikuttavaa toimintaa. Tämä edellyttää kapasiteettia järjestää lyhyellä valmiusajalla 
seminaareja, keskustelutilaisuuksia ja muita tapahtumia ajankohtaisista asioista. 

Rauhanliitolla on lisäksi vuosittaisia teemapäiviä, jolloin järjestetään erityisiä tapahtumia.  Kansainvälisiä teemapäiviä 
ovat muun muassa Hiroshima-päivä, YK:n Rauhanpäivä, Ydinaseriisunnan päivä, Väkivallattomuuden päivä sekä YK:n 
päivä.

Rauhanliitto järjestää mahdollisuuksien mukaan myös muunlaisia kulttuuritapahtumia, esimerkiksi konsertteja, joihin 
suuren yleisön on helppo osallistua.

Tapahtumia

 16.3. Halabja-päivänä liitto muistaa kurdien joukkomurhaa ja kemiallisten aseiden uhreja maailmassa.

 Liitto osallistuu Maailma kylässä -festivaaliin Helsingissä toukokuussa ja Mahdollisuuksien tori -tapahtumiin 
ainakin Vaasassa ja Turussa.

 Rauhanliitto osallistuu kesän aikana Loviisan Rauhanfoorumiin ja mahdollisesti muille rauhankysymyksiä 
painottaville festareille.

 Hiroshima-päivänä 6.8. Rauhanliitto paikallisyhdistyksineen järjestää eri puolilla maata Hiroshiman ja 
Nagasakin pommitusten uhrien muistotilaisuuksia, joiden yhteydessä tiedotetaan ydinaseriisunnan nykytilasta.

 Liitto järjestää toimintaa YK:n kansainvälisenä Rauhanpäivänä 21.9. 

 26.9. Liitto osallistuu toimintapäivään ydinaseriisunnan puolesta.

 Mahatma Gandhin syntymäpäivä ja väkivallattoman toiminnan päivä 2.10.

 YK:n Aseistariisuntaviikon ja YK-päivän aikana 24.10. Rauhanliitto järjestää erilaisia tilaisuuksia ja tempauksia, 
myös yhdessä muiden rauhan- ja YK-järjestöjen kanssa.

 Liitto järjestää resurssien mukaan muita suurelle yleisölle suunnattuja kulttuuritapahtumia.

 Rauhanliitto osallistuu vuoden aikana järjestettäviin eri tahojen yhteisiin myyjäistapahtumiin.

12  Jäsenyydet muissa yhteisöissä (Suomi)

Rauhanliitto on jäsen Suomen YK-liitossa, Rauhankasvatusinstituutissa (jossa vastuuhenkilö on Hannele Tallqvist), 
Kehitysyhteistyön kattojärjestössä  Fingo ry:ssä  (vastuuhenkilö Risto Pontela), Kehys ry:ssä, Taksvärkki ry:ssä, Laajan 
turvallisuuden verkostossa WISEssa (vastuuhenkilö Laura Lodenius), Suomen AEPF-verkostossa (vastuuhenkilönä 
Kalle Sysikaski), Suomen One Worldissa (Maailma.net, vastuuhenkilö Tuuli Vuori), sekä Suomen Anna Lindh -säätiössä,
joiden kanssa ollaan asiakohtaisessa yhteistyössä. Rauhanliitto on jäsen myös Ydinjulkaisut ry:ssä, joka julkaisee Ydin-
lehteä (vastuuhenkilö Laura Lodenius).
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13  Talous ja varainhankinta 

Julkinen rahoitus 

Pohjoismainen käytäntö, että verovarain tuetaan laaja-alaisesti yhteiskunnallista työtä myös riippumattomien  
kansalaisjärjestöjen työtä, on ollut tärkeä osa hyvinvointi yhteiskuntamallia. 

Rauhanliitto hakee rauhantyöhönsä yleisavustusta  175  000 €  Opetus- ja kulttuuriministeriön ”eräille 
kansalaisjärjestöille” varatusta määrärahasta. Sen lisäksi liitto hakee ulkoministeriöltä pienempää avustusta (20 000 €) 
aseidenriisunta- ja asevalvontatyöhönsä. Myös projekti- ja hankeavustuksia haetaan kuten EU-tiedotustukea ja  
tonttivuokran kattamiseksi Helsingin kaupungilta avustusta ja korjauksia varten Kotiseutuliitolta.

Rauhankoulu-toiminta on yli 10 vuotta ollut mahdollista laajennettuna projektina, kun liitto on saanut sitä varten 
ulkoasiainministeriön hankekohtaista globaalikasvatustukea. Liitto hakee Rauhankoululle globaalikasvatustukea 2019-
2020. Lisäksi jatketaan Taksvärkki ry:n kanssa projektia Etelän äänet globaalikasvatuksessa – nuoret toimijoina 
Sambiassa ja Suomessa, joka on saanut vuosille 2018-2019 jakautuvan rahoituksen.  

Julkisenkin rahoituskin vaatii kuitenkin yhä enemmän työaikapanostusta ja erityyppistä osaamista ja resurssia, jotta liitto 
pärjäisi kilpailussa rahoituksesta ja vaativasta hankehallinnosta. 

Yksityisvarainhankinta

Rauhanliiton viestintä kietoutuu tiiviisti yhteen etenkin liiton yksityisvarainhankinnan kanssa. Yksityisvarainhankinnalla 
tarkoitetaan tukijäsenhankintaa, lahjoitusten keräämistä ja tukituotemyyntiä. Vuonna 2019 liitto aloittaa 
tukijäsenhankinnan ohella lahjoitusten keräämisen. Tätä varten hankitaan uusia työkaluja ja maksupalveluita sekä 
kehitetään maksettua mainontaa etenkin sosiaalisessa mediassa.

Kiinteistö Rauhanasema 

Rauhanasema kiinteistön juhla- ja kokoustilojen vuokrauksesta saatavat tulot ovat merkittävä osa Rauhanliiton 
varainhankintaa. Ulosvuokrauksella katetaan suuri osa vanhan puutalokiinteistön ylläpidosta tulevista kuluista. 

Muu varainhankinta

Rauhanliitto hakee lisäksi rahoitusta ja avustuksia esimerkiksi säätiöiltä vaikka tämä puoli on liitolle uudempaa ja vaatii 
lisäpanostusta onnistuakseen, tähän astu liitto saanut lähinnä pienempiä avustuksia säätiöpuolelta. 

 Rauhanliiton kirjanpidon hoitaa Tiliverkko. Tilintarkastajana on toiminut Tilintarkastusrengas.

 Rauhantyön kattojärjestönä liitto tekee vaikuttamistyötä, jotta rauhantyön järjestöille elintärkeitä valtionapuja ei 
enää leikattaisi vaan päinvastoin rauhantyölle saataisiin tulevina vuosina nostettaisiin miljoonaan.

 Yksityisvarainhankinnassa tavoitteena on lisätä kannattajajäsenten ja tukijoiden määrää. Kannattajajäseniltä 
pyydetään  toistuvaislahjoituksia ja etsitään keinoja saada testamenttilahjoituksia liiton työn hyväksi. Liitto pyrkii 
aloittamaan lahjoitusten keräämisen vuoden 2019 aikana. 

 Liitto etsii koko ajan uusia yhteistyökumppaneita toiminnalleen. Uusia rahoittajia ja tukijoita haetaan erityisesti 
osalle kansainvälistä toimintaa ja osalle seminaaritoimintaa, jotta kaikkea kansainvälistä toimintaa ei tarvitsisi 
rahoittaa Rauhanliiton normaalista toiminta-avustuksesta. Myös kulttuuritoiminnan rahoitukseen etsitään 
yhteistyökumppaneita.
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