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SUOMEN RAUHANLIITTO - FINLANDS FREDSFÖRBUND ry.
• Rauhantyön kattojärjestö, joka kokoaa yhteen kummallakin kotimaisella kielellä erilaisia järjestöjä
aseistakieltäytyjistä kristilliseen rauhanliikkeeseen - antimilitaristeista rauhankasvattajiin,
rauhantutkijoista aktivisteihin.
• 16 varsinaista jäsenjärjestöä, lisäksi kannattajajäseniä.
• Kerää, julkaisee ja jakaa tietoa ajankohtaisista rauhankysymyksistä ja tekee Suomessa arjen
vaikuttamistyötä väkivallattoman maailman puolesta.
• Turvallisuuspolitiikan ja asevalvalvontakysymysten asiantuntija.
• Ylläpitää Rauhanasemaa, joka on monipuolisen kansalaistoiminnan keskus.
• Kasvattaa tulevia sukupolvia väkivallattomaan kulttuuriin.
• Toimii linkkinä kansainväliseen rauhanliikkeeseen ja kansainvälisiin aseidenriisuntaa ajaviin
kampanjoihin, tuoden uusia keskutelunavauksia suomalaiseen yhteiskunnalliseen keskusteluun ja
antaen tietoa Suomen rauhanpoliittisista linjauksista maailmalla.
Suomen Rauhanliitto on tehnyt puoluepoliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumatonta, kestävää
rauhantyötä vuodesta 1920. Järjestön riveissä toimii eri lähtökohdista tulevia kaikenikäisiä ihmisiä.

1

Johdanto
Rauhanliiton aktiivinen työ on jo 100 vuotta tähdännyt siihen, että valtiot nojaisivat asevaraisten
ratkaisujen sijaan kansainväliseen yhteistyöhön – että vahvistettaisiin sitä mitä nykýisin kutsumme
yhteistyövaraiseksi järjestelmäksi. Valtioiden ja kansojen välisiin sopimuksiin perustuva järjestelmä on
johtanut muun muassa sellaisten instituutioiden luomiseen kuin kansainvälinen rikostuomioistuin ja YK. Tätä
työtä Rauhanliitto jatkaa tänäänkin, kun oikeusvaltioperiaatteet ja yhteistyövarainen turvallisuusajattelu ovat
maailmanlaajuisesti paineen alla..
Kysymys yhteistyövaraisen turvallisuuden mahdollisuuksista ja siitä, mitä se vaatii Suomelta, EU:lta ja
suomalaisilta, on keskiössä 2021, kun Rauhanliitto ajaa Suomelle rauhanpoliittista ohjelmaa. Ohjelman tulee
osata yhdistää ilmastonmuutoksen ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden asettamat haasteet ulko- ja
turvallisuuspoliittiseen ajatteluun ja strategiaan. Pandemiasta ja siihen vastaamisen vaikeudesta pitää oppia
tunnistamaan yhteiskuntiemme todelliset turvallisuushaasteet, joihin ei ole asevaraista ratkaisua. Päinvastoin
resursseja ja varautumista tarvitaan ihmisten arkiturvallisuuden ylläpitämiseen.
2021 Suomen hallitus on tuottamassa muun muassa puolustuspoliittisen selonteon. Se on aikeissa
tehdä uuden sukupolven hävittäjien hankinnasta sitovan tarjouspyynnön, pohtii allekirjoittaako
ydinasekieltosopimusta , tai miten edistää autonomisten aseiden kieltosopimusta. Nämä linjaukset ja
toimintapäätökset vaikuttavat Suomen mahdollisuuksiin vastata globaalihaasteisiin.
Rauhanliitto on asiantuntijajärjestö, joka tuottaa taustoja päättäjille ja medialle ajankohtaisista
rauhanpoliittisista kysymyksistä, aseidenriisunnasta ja asevalvonnasta sekä niihin liittyvistä kansainvälisen
oikeuden ja sopimusten kysymyksistä. Samalla se popularisoi näitä teemoja, jotta suuri yleisö saadaan
mukaan ottamaan kantaa ja osallistumaan yhteiskunnalliseen keskusteluun.
Ajatus yhteistyöstä ja väkivallattomasta riitojen sovittelusta paitsi valtioiden, myös yksilöiden välillä on
ollut ohjaava ajatus liiton toiminnassa jo pitkään. Rauhankasvatustoiminnassaan Rauhankoulussa liitto
työskentelee yhdessä koulujen ja opettajankoulutuslaitosten kanssa yhdenvertaisuuden sekä empatia- ja
kansalaisuustaitojen edistämiseksi. Vuonna 2021 Agenda 2030-tavoitteiden rinnalla uutena aiheena ovat
erityisesti pakolais- ja maahanmuuttokysymykset.
Vuonna 2021 Rauhanliitto aloittaa strategiatyön, jossa hahmotellaan suuntaa sille, miten
rauhantyön kattojärjestö vaikuttaa ja palvelee suomalaista yhteiskunnallista keskustelua muuttuvassa
toimintaympäristössä. Tavoite on ,että vuoden loppuun mennessä uusi strategia on valmis.
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Uusi avaus 2021 – 2023: Avaruuden varustelukilpa ja sen seuraukset
Rauhanliiton ollessa kansainvälisesti verkottunut suomalaisten rauhanjärjestöjen kattojärjestö, on
tehtävämme tuoda suomalaiseen keskusteluun ajankohtaisia tärkeitä aiheita.
Vuonna 2021 Rauhanliitto ottaa uutena kysymyksenä tarkempaan seurantaan avaruuden kilpavarustelun,
siihen liittyvän kansainvälisen sopimusjärjestelmän ja mahdollisuudet kansainvälisillä toimilla vaikuttaa
tähän. Aiheeseen liittyy koko maapallon turvallisuuden kannalta suuria haasteita.

Toimintamuodot

Viestintä ja
vaikuttamistyö

Rauhankoulu

Rauhantyön
toimintakeskus

Temaattisia painopisteitä liiton vaikuttamistyössä

Asiantuntijuus ja aktiivinen toiminta
kansainvälisissä aseidenriisunta ja
-valvontakysymyksissä – tärkeimpänä
ydinaseriisunta ja autonomiset
asejärjestelmät.

Rauhanpoliittiseen
kansalaiskeskusteluun vaikuttaminen
(mm. rauhanpoliittinen ohjelma).

Lähialueyhteistyö (Pohjoismaat, Venäjä,
Itämeren alue) sekä luottamusta
herättävät toimet ja dialogisuus
ulkopolitiikassa.
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Yleistoiminta, hallinto
ja yhteistyö
Rauhanliitto on 16 suomalaisen rauhanjärjestön kattojärjestö. Lisäksi Rauhanliitolla on kannattajajäseninä
järjestöjä ja henkilöitä. Liitto on jäsen useissa kansainvälisissä ja kotimaisissa järjestöissä, joista se löytää
yhteistyökumppaneita ja resursseja rauhantyöhön. Kattojärjestömme International Peace Bureau (IPB) on
kansainvälisistä verkostoista vanhin ja laajin. Tämän rinnalle uudellenaktivoidaan yhteistyötä pohjoismaisten
ja lähialueiden rauhanjärjestöjen kanssa. Hyviä kanavia tähän ovat EU-Russia Civil Society Forum ja Asia
Europe People’s Forum (AEPF), joiden kautta Rauhanliitolla on tärkeitä kontakteja.
Liitto toimii arjessa kaksikielisesti. Sen useat jäsenjärjestöt ovat ruotsinkielisiä ja kokouskieliä ovat sekä
suomi että ruotsi, vaikka virallinen pöytäkirjakieli onkin suomi. Tiedotusta pyritään resurssien mukaan
tekemään lisäksi myös englanniksi.
2021
• Hankitaan uusia kannattajajäseniä, niin järjestöjä kuin yksityishenkilöitäkin.
• Tukijäsenille lähetetään kaksi jäsenkirjettä.
• Liiton hallinnon viralliset asiakirjat käännetään ruotsiksi.
• Lähialueyhteistyön puitteissa toteutetaan koronatilanteen vuoksi siirretty matka Ruotsiin sekä
osallistutaan norjalaisten järjestämään konferensiin.
• Kutsumme kansainvälisen kattojärjestömme IPB:n yhteiseen seminaariin Suomeen.

Päätöksenteko

Painopiste
lähialueyhteistyössä:
Dialogisuutta ja luottamusta
lisäävää ulkopolitiikkaa
tarvitaan. Liitto aktivoi
yhteistoimintaa
pohjoismaisten ja
venäläisten rauhanaktiivien
kanssa.

• Liitolla on vuosittain kaksi varsinaista kokousta:
kevätkokous ja syyskokous. Varsinaisten
kokousten äänivaltaisina edustajina ovat
jäsenyhteisöjen valitsemat edustajat.
• Liiton hallitus kokoontuu vuoden aikana 4-6
kertaa.
• Hallituksen asettama työvaliokunta valmistelee
hallituksen kokoukset ja vastaa päätösten
toimeenpanosta. Se kokoontuu n. 10 kertaa
vuodessa.
• Aloitetaan strategiaprosessi. Samalla
arvioidaan Rauhanliiton periaatejulistuksen
uudistamistarvetta.
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Rauhanasema, rauhantyön
toimintakeskus

Henkilöstö ja vapaaehtoiset
Rauhanliiton palveluksessa on työskennellyt
vakituisesti 5 henkilöä sekä kymmenittäin
Rauhankoulun ohjaajia ja muita keikkatyöntekijöitä.
Lisäksi kymmenet vapaaehtoiset toimivat tärkeänä
osana liiton tekemää rauhantyötä.

Rauhanliitto omistaa Helsingin Pasilassa
Rauhanasema-kiinteistön. Se on rauhantyön
toimintakeskus varattavine ja vuokrattavine
tiloineen, toimistopalveluineen sekä kirjastoineen.
Näiden resurssien tuottaminen on Rauhanliitolta
suuri panostus rauhan hyväksi tehtävään työhön
ja kansalaistoimintaan laajemmin. Rauhanryhmien
lisäksi tiloja käyttää vähävaraisia maahanmuuttajaja ympäristöryhmiä ja kulttuuritoimijoita. Tiloja
vuokrataan myös ulos kertavuokrauksilla juhliin
ja kokouksiin. Talolla toimii lounaskahvila. Näin
Rauhanasema palvelee kansalaistoiminnan lisäksi
laajempaa yleisöä.. Ulosvuokraustoiminnalla voidaan
kattaa osa kiinteistön kuluista, ja sitä kuvataan
tarkemmin kohdassa talous ja varainhankinta.

2021
• Rekrytoidaan lisätyöntekijä Rauhankoulutoimintaan.
• Muutetaan viestinnän asiantuntijan tehtävä
täysipäiväiseksi.
• Rekrytoidaan resurssien salliessa joku hoitamaan
ruotsinkielistä viestintää.
• Rekrytoidaan henkilö hoitamaan myyntisihteeri-/
toimistoapulaisen tehtävää osa-aikaisesti.
• Otetaan korkeakouluharjoittelijoita sekä
työllistämistuen avulla työllistettyjä henkilöitä,
jotka avustavat mm. viestinnän ja hallinnon
tehtävissä.

Vanhassa puutalossa on aina korjaamistarvetta.
Tällä hetkellä tiedossa on, että talon sähkövetoja
pitäisi uusia, putket ovat yli 30 vuotta vanhat ja
lämmöneristys vaatisi huomiota. Akuuttia on myös
talon turvallisuuten liittyvät avain- ja lukkoremontin
tarve ja hälytysjärjestelmän päivitystarve.
Remontteja ja rahoitushakuja varten tehdään
aikataulutus seuraaville vuosille, Rauhaliitolla on
talotoimikunta, joka seuraa kiinteistöön liittyviä
asioita ja valmistelee kunnostuksiin liittyvää
päätöksentekoa.
2021
• Parannetaan talon verkkoyhteyksiä.
• Konseptoidaan kansalaistoimijoille tarjolla olevia
palvelupaketteja.
• Rauhanaseman kirjaston tietokanta siirretään
julkiseen tietokantaan, jonka kautta se on helposti
laajemmin mm. opiskelijoiden ja tutkijoiden
käytettävissä.
• Teetetään uusi kuntoarvio ja tehdään pidemmän
aikavälin korjaussuunnitelma. Aloitetaan
suunnitelman toteuttamista resurssien puitteissa.
• Uusitaan talon lukitukset ja mahdollisesti myös
jätehuolto.
• Helsingin kaupungilta haetaan toimintaavustusta, jonka suuruus vastaa Rauhanaseman
tonttivuokraa
• Kotiseutuliitolta haetaan avustusta
kuntokartoitukseen ja seuraavan 10 vuoden
peruskorjaussuunnitelman teettämiseen.
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Viestintä
Viestinnällä on keskeinen rooli rauhaa rakentavassa vaikuttamistyössä. Rauhanliitto toimii
rauhankysymysten – kuten turvallisuuspolitiikan ja aseidenriisuntatyön – asiantuntijana ja tietotoimistona,
joka osallistuu aktiivisesti alaansa liittyviin yhteiskunnallisiin keskusteluihin.
Viestintänsä kanavina liitto hyödyntää niin journalistista mediaa, järjestön omia julkaisuja, verkkosivuja
kuin sosiaalista mediaakin. Kattojärjestönä Rauhanliitto tarjoaa resurssiensa puitteissa viestinnällistä
asiantuntemusta ja koulutusta myös liiton jäsenjärjestöjen toimijoiden avuksi.

Verkkoviestintä

Rauhanliitto mediassa

Rauhanliitto ylläpitää verkkosivustoa, josta
löytyy omat osiot Rauhanliitolle, Rauhankoululle
ja Rauhanasemalle. Rauhanliiton sivuilla
julkaistaan tietoa liiton vaikuttamistyön teemoista,
ajankohtaisista tapahtumista ja uutisista sekä
rauhantyön tekijöiden blogitekstejä ja podcastsarjaa. Rauhankoulun sivut palvelevat etenkin
opettajia, kasvatusalan ammattilaisia ja opiskelijoita
sekä muita rauhankasvatuksesta kiinnostuneita.
Rauhanaseman sivuilla markkinoidaan vuokrattavia
tiloja, kerrotaan talon toiminnasta ja historiasta sekä
ohjataan talon järjestöjen sivuille.

Rauhanliitto pyrkii aktiivisesti ja pitkäjänteisesti
saamaan näkökulmiaan esille suomalaisessa
mediassa. Liitto on rauhankysymysten ja
turvallisuuspolitiikan asiantuntija, jonka puoleen
median edustajien on luontevaa kääntyä
halutessaan taustatietoja tai haastateltavia. Liitto
ylläpitää kontakteja toimittajiin ja lähettää tarpeen
tullen mediatiedotteita.
• Vuonna 2021 Rauhanliiton tavoitteena on
saada muun muassa mediatiedotteiden ja
henkilökohtaisten toimituskontaktien avulla
50 mediaosumaa, joista puolet ovat julkaisuja
valtakunnallisissa medioissa. Tavoitteen
toteutumista seurataan mediaseurannan avulla.
• Hankitaan liiton käyttöön nykyaikainen palvelu
mediaseurantaa ja tiedotteiden lähettämistä
varten.

Liitto on lisäksi aktiivisesti läsnä myös useilla
sosiaalisen median kanavilla. Vuoden alussa liiton
pääasialliset sosiaalisen median viestintäkanavat
ovat Facebook, Instagram, Twitter ja LinkedIn.
Liitto ylläpitää myös Rauhanaseman Facebookja Instagram -tilejä sekä rauhantyöhön ja
rauhankasvatukseen liittyviä Facebook-ryhmiä.
Rauhanliitto julkaisee noin kerran kuussa
ilmestyvää sähköistä uutiskirjettä, joka sisältää
tietoa liiton ajankohtaisista kampanjoista ja tulevista
tapahtumista sekä toimintavinkkejä.

Rauhanliitto
on aktiivinen
yhteiskunnallinen
keskustelija.

• Vuoden tavoitteena on 10 % kasvu koko
Rauhanliiton verkkosivuston kävijämäärissä
sekä tuntuva kasvu etenkin Facebook- ja
Instagram-sivujen seuraajamäärissä. Tavoitteiden
toteutumista seurataan analytiikkaohjelmien
avulla.
• Kehitetään verkkoviestinnän sisältösuunnittelua.
• Kehitetään digitaalista markkinointia
painopisteenä hakukonemainonta.
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Lehdet, julkaisut ja esitteet
Rauhanliiton jäsenjärjestö Suomen Rauhanliiton
kannatusyhdistys julkaisee neljästi vuodessa
ilmestyvää Fredsposten-lehteä. Rauhanliitto itse on
jäsen Rauhanliitto on jäsen Ydin-lehteä julkaisevassa
Ydinjulkaisut ry:ssä.
Molemmat lehdet kuuluvat liiton tukijäsenetuihin
ja ne lähetetään postitse tukijäsenille neljästi
vuodessa. Lisäksi liitto tukee lehtien sisällöllistä
työtä ja tarjoaa sisältöjä, kuvituksia ja
asiantuntijatietoa niiden käyttöön.
Liitto tuottaa ja kääntää rauhanpoliittista
kirjallisuutta resurssien ja tarpeen mukaan.
Julkaisuprojekteissa voidaan tehdä yhteistyötä
muiden toimijoiden kanssa. Vuoden aikana liitto
tuottaa lisäksi tarpeen mukaan kampanjoihinsa
liittyviä esitteitä ja muuta materiaalia.
2021
• Ollaan mukana yhteistyössä Suomen
hävittäjähankintaa valmistelevaa HX-hanketta
taustoittavan kirjan tuottamisessa.
• Tuotetaan juhlavuonna alkunsa saanut julkaisu
rauhanliikkeen 80-luvun eurooppalaisten
toimijoiden haastatteluista “kylmästä
sodasta 2020 luvulle.” Julkaisussa arvostetut
eurooppalaiset, rauhanliikkeessä toimivat
turvallisuuspolitiikan asiantuntijat analysoivat
rauhanliikkeen toimintaa kylmän sodan
varustelukierrettä ja vastakkainasettelua
vastaan, ja mitä ajasta oli opittavaa 2020-luvun
toiminnalle. Kirja julkaistaan joko verkossa, tai
mikäli saadaan tukea, paperisena kirjana.

Tiedotushankkeet
Rauhanliitto hakee rahoitusta erilaisiin
tiedotushankkeisiin, kuten ulkoministeriön
myöntämää Eurooppa-tiedotuksen tukea.
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Vaikuttamistyö
Vaikuttamistyö kestävän rauhan puolesta sisältää laajan kirjon näkökohtia. Vuosittain näistä valitaan
muutama painopiste, joita edistetään aktiivisesti omin toimenpitein, esimerkiksi järjestämällä tapahtumia ja
vaikuttajatapaamisia sekä viestinnän keinoin. Monissa asioissa seurataan ajankohtaista tilannetta ja otetaan
kantaa, osallistutaan ja reagoidaan tilanteen niin vaatiessa.

Tapahtumat

Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikka,
rauhanpolitiikka

Rauhanliitto järjestää tilaisuuksia ajankohtaisista
aiheista. Osa tapahtumista järjestetään yhteistyössä
muiden toimijoiden kanssa ja niitä satetaan järjestää
myös verkossa tai hybridimuotoisina.

Maailmanlaajuinen pandemia viimeistään opetti,
että suurimpaan osaan turvallisuutta uhkaavista
tekijöistä ei ole sotilaallisia ratkaisuja. Akuutin
pandemiatilanteen rauhoituttua on syytä arvioida,
mitä siitä seurasi demokraattisille ja avoimille
yhteiskuntarakenteille.

Liitto on koronatilanteen salliessa läsnä myös
muiden tahojen järjestämissä yleisötilaisuuksissa.

Liitto tekee työtä, jotta Suomen ulko- ja
turvallisuuspolitiikka olisi johdonmukaista siten, että
sanat, politiikan linjaukset ja käytännön teot olisivat
johdonmukaisia toisiinsa nähden.

2021
• Kehitetään osaamista laadukkaiden tilaisuuksien
järjestämisestä myös verkossa.
• Järjestään ydinaseriisuntaa käsittelevä
Hiroshima-päivän iltatilaisus Helsingissä 6.8.
• Muita säännöllisesti toistuvia tapahtumaajankohtia ovat mm. sotilasmenojen vastaiset
toimintapäivät keväällä, Rauhanpäivä 21.9.,
ydinaseriisunnan päivä 26.9., Gandhi- ja
väkivallattoman toiminnan päivä 2.10. ja YK:n
päivä ja aseidenriisuntaviikko 24.-31.10.
• Muiden järjestämistä tapahtumista ollaan
paikalla (koronatilanteen salliessa) ainakin Educamessuilla Helsingissä tammikuussa, Maailma
kylässä -festivaaleilla Helsingissä toukokuussa,
Suomen Sosiaalifoorumissa Helsingissä ja
Mahdollisuuksien tori -tapahtumissa ainakin
Vaasassa ja Turussa.

Liitto vie ulko- ja turvallisuuspolittisen
keskustelun “turuille ja toreille”, mutta yhtälailla
myös “verkkokansan” pariin. On nähtävä, että
ilmastohaasteeseen vastaaminen ja sosiaalinen
eriarvoistuminen globalisoituneessa maailmassa
aiheuttavat sellaisia haasteita, joihin on
panostettava. Sitä ei voi tehdä, mikäli aseelliseen
kilpavarusteluun laitetaan samalla niin valtavia
määriä resursseja kuin tänä päivänä tehdään.
Vuonna 2021 Suomen hallitus antaa
puolustuspoliittisen selonteon. Rauhanliitto
pitää yllä kansalaiskeskustelua aiheesta ja pyrkii
vaikuttamaan selonteon sisältöön muun muassa
siten, että sotilasmenojen kasvattamistrendi
saataisiin kääntymään turvallisuuskatsauksen muille
sektoreille kuin asevaraiseen turvallisuuteen. Myös
asevelvollisuus ja sen kehittäminen on kysymys,
josta käytävään keskusteluun liitto osallistuu.

8

2021

2021

• Tuotetaan rauhanpoliittinen ohjelma Suomelle
• Vaikutetaan puolustuspolittiseen selontekoon
(koherenssi ulko- ja turvallisuuspoliittisen
selonteon ja ilmastohaasteeseen vastaamisen
kanssa, puolustusmenojen kasvattamisen
hillitseminen ja asevelvollisuuden kehittäminen).
• Hävittäjähankintoja taustoittavaa kirjaa jaetaan
kaikille kansanedustajille ja medialle.
• Selvitetään suunniteltujen hävittäjien
vaikutustenarviointia suhteessa päästöihin ja
ilmastonmuutokseen.
• Järjestetään tilaisuus koronan seurauksista
demokratialle ja ymmärrykselle perusoikeuksista
ja tiedonsaannin vapaudesta.

• Jatketaan koronan takia viivästynyttä hanketta,
jossa on tavoitteena järjestää syyrialaisten
kanssa noin 3 pyöreän pöydän keskustelua siitä,
miten yhteisössä nähdään rauhan visioita /
mahdollisuuksia toimia Syyriassa sodan jälkeen
demokratian, ihmisoikeuksien ja kestävän rauhan
puolesta.
• Halabja-päivänä 16.3. järjestetään yhteistyössä
kurdien kanssa tilaisuus, jossa muistetaan
kurdien joukkomurhaa ja kemiallisten aseiden
uhreja maailmassa.

Rauhanrakentaminen, rauhanvälitys ja
kriisinhallinta
Suomella on maine rauhanvälittämiseen
panostavana maana. Rauhanliitto
korostaa rauhanvälittämisessä, kuten
myös siviilikriisinhallinnasta puhuttaessa,
kansalaisyhteiskunnan ja kansalaisjärjestöjen
roolia ja pitkäjänteisen työn merkitystä. Toiminnan
konfliktialueilla, kriisinhallinnan ja siihen liittyvien
missioiden suunnittelun tulisi hyödyntää tutkimusta
ja toisista operaatioista saatuja oppeja, kokemuksia
ja vakavaa evaluointitietoa.

Yhteistyö maahanmuuttaja- ja
pakolaisryhmien kanssa
Rauhanliitto tukee maahanmuuttajaryhmien
omaa ja omaehtoista toimintaa rauhan puolesta.
Yhteistyötä on tähän mennessä tehty erityisesti
Suomessa asuvien syyrialaistaustaisten, kurdien
ja somalialaisten ryhmien sekä jonkin verran
Afganistanista saapuneiden kanssa. Rauhanasema
on avoin, tukeva ja syrjimätön toimintakeskus
kaikille, jotka toimivat väkivallattomasti rauhan
puolesta.

Rauhanliitto haluaa, että jäsenvaltiot palauttavat
YK:lle valtaa toimia aidosti maailmanjärjestönä ja
vahvistaa kansainvälistä sopimusjärjestelmää.

Liitto muun muassa auttaa uussuomalaisia
luomaan yhteyksiä päättäjiin, ja mahdollisuuksiensa
mukaan auttaa yhdistysbyrokratian kanssa tai
neuvoo tilaisuuksien järjestelyissä. Ennen kaikkea
on pyritty tekemään yhdessä muiden järjestöjen
kanssa työtä syrjäytymistä ja väkivaltaisiin ryhmiin
värväytymistä vastaan.

Rauhanliitto tekee vaikuttamistyötä, jotta EU
nostaisi ulkosuhdetoiminnassa rauhanvälityksen
ja rauhanrakentaminen keskeisimpään rooliin
siviilikriisinhallinnan rinnalle, eikä niinkään osallistuisi
kilpavarusteluun kiihdyttäen sitä aseteollisuuden
tukemisen kautta. Rauhanliitto suhtautuu kriittisesti
Euroopan puolustusrahaston kehittämiseen, eikä
näe uuden nk. rauhanrahastonkaan edistävän
niinkään rauhaa, kuin muita jäsenvaltioiden
pyrkimyksiä.

Konfliktialueilta Suomeen muuttaneista
moni pitää yhteyttä entiseen kotimaahansa tai
saattaa palata sinne myöhemmin. Siksi he ovat
tärkeä kohderyhmä vaikuttamistyössä, kun
halutaan vahvistaa rauhanprosesseja maailman
kriisipesäkkeissä.
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2021

Liitto tuo
suomalaisia
näkökulmia
kansainväliseen
aseidenriisuntakeskusteluun.

• Kriisinhallintakeskuksen CMC:n muutettua
Helsinkiin, lisätään sen kanssa yhteistyötä ja
tarjotaan omaa kansalaisjärjestöosaamista
koulutukseen liittyen.
• Rauhanliitolla on edustaja muun
muassa valtioneuvoston asettamassa
kehityspoliittisessa toimikunnassa, jossa liitto tuo
rauhanrakentamisen laajaa näkökulmaa Suomen
kehityspoliittiseen päätöksentekoon.
• Tehdään tunnetuksi siviilikriisinhallintaa,
konfliktien ennaltaehkäisyä ja mm. ETYJ:in roolia
näissä. Liiton yhteistyökumppani aiheessa on
erityisesti WISE (Wider Security Network), jonka
jäsen Rauhanliitto on.
• EU:n puolusturahaston kehittämiseen
liittyvässä työssään liitto vaikuttaa mm.
europarlamentaarikoihin ja EU:n toimielimien
ja eduskunnan suuren valiokunnan suuntaan
yhteistyössä ENAAT (European Network Against
Arms Trade) -verkoston ja EPLO:n (European
Peace Building Liason Office) kanssa.

2021
• Seurataan YK:n Agenda 2030 toteuttamiseen
liittyvien tavoitteiden toteutumista Suomessa
ja tekee tunnetuksi erityisesti sen rauhaan ja
aseistariisuntaan liittyvää kohtaa 16.
• Osallistutaan mm. Global Campaign on Military
Spending (GCOMS) -kampanjan tiedotustyöhön
globaalia sotilasmenojen kasvua vastaan. Näistä
aiheista tiedotetaan ja järjestetään toimintaa
sotilasmenojen vastaisilla toimintaviikoilla huhtitoukokuussa sekä YK:n aseidenriisuntaviikolla
lokakuussa.

Agenda 2030
YK:ssa on sovittu yhteisistä kestävän kehityksen
tavoitteista (Agenda 2030), jonka myötä myös
Suomi on sitoutunut mm. vähentämään väkivaltaa
ja väkivallasta syntyviä kuolemia. Asevalvonta ja
aseidenriisunta on yksi osa tätä työtä.

Aseidenriisunta ja asevalvonta

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.

Rauhanliitto tekee vaikuttamistyötä
Suomessa. Aseidenriisuntaan ja asevalvontaan
liittyvä työ on aihepiiriltään ja luonteeltaan
kansainvälistä ja rajat ylittävää. Liitto toimii
kansalaisjärjestöpuolella asiantuntijana
aseidenriisunta- ja asevalvontakysymyksissä.
Se tuottaa tietoa ja näkökulmia näiden
kysymysten kytköksistä suomalaisten arkeen ja
suomalaiseen päätöksentekoon. Liitto on myös
se, johon kansainväliset tahot ottaa yhteyttä
tarkistaakseen miten Suomessa keskustellaan
jostain kysymyksestä, tai mikä on Suomen linja
rauhanliikkeen näkökulmasta.

Vuonna 2021 on edelleen ajankohtaista nostaa
esille sotilasmenojen ja ilmastonmuutoksen
kytköksiä ja lisätä kontakteja ja yhteistyötä
ympäristöjärjestöjen kanssa. Liitto edistää
ydinaseista ja muista joukkotuhoaseista
irtisanoutumista YK:n ja EU:n kestävän kehityksen ja
yhteiskuntavastuun politiikassa.
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Liiton tavoite on, että Suomi ja EU olisivat
aktiivisia aseidenriisunnan ja asevalvonnan
kysymyksissä ja toimivat kansainvälisillä areenoilla
ja omien valintojensa suhteen kilpavarustelua ja
aseiden leviämistä vastaan.

Ydinaseet

2021

Maailmassa on noin 14 000 ydinkärkeä,
joista arviolta ainakin 3600 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 ilmastonmuutoksen ohella koko
ihmiskuntaa uhkaava vaaratekijä, joiden käytön
humanitaariset vaikutukset olisivat kestämättömät.

• Rauhanliitto tekee työtä, että hallituksen
toimeenpanohankkeissa otetaan
huomioon hallitusohjelman tavoite kaikkien
joukkotuhoaseiden – myös ydinaseiden –
kieltäminen ja hävittäminen , ja että sen myötä
Suomi liittyisi ydinasekieltosopimukseen ja
että ydinaseita koskeva lainsäädäntö saadaan
vastaamaan muiden joukkotuhoaseiden kieltoa
koskevaa tasoa.
• Liitto edistää mm. Euroopan
ydinaseetonta vyöhykettä ja ydinaseiden
modernisointiohjelmista luopumista sekä
sitä, että Naton puitteissa ei tuotaisi uusia
ydinaseita ja ydinaseiden käyttöön liittyvää
kuljetuskapasiteettia Eurooppaan.
• Olemme paikalla ydinsulkusopimuksen (NPT)
seurantakokouksessa.
• Osallistumme Suomen ICAN-verkoston ja
Abolition 2000 -verkoston toimintaan.
• Liitto tekee tunnetuksi kansalaismielipidettä
ydinaseita vastaa, oman tiedotustyön kautta ja
osana kansallisia ja kansainvälisiä verkostoja.
• Liitto järjestää ydinaseriisuntaan liittyviä
tapahtumia muun muassa Hiroshimapäivänä 6.8., ydinaseriisunnan päivänä
26.9., ja ydinkoekieltopäivä sekä YK:n
aseidenriisuntaviikolla lokakuussa.
• Liitto edistää suomalaisten kaupunkien ja kuntien
osallistumista ydinaseriisuntaa ajavaan Mayors
for Peace -verkostoon ja ICAN:in Cities Appeal
-aloitetta, tavoitteenaan saada mukaan ainakin
pari uutta kaupunkia Suomessa vuoden 2021
aikaina.
• Liitto tekee työtä suomalaisten yritysten
yhteiskuntavastuun ja julkisten rahastojen
investointien osalta, jotta ydinaseisiin
investoiminen ja yhteistyö ydinasetuottajien ja
rahoittajien kanssa kaikilla tasoilla saataisiin
tyrehdytettyä.
• Tuotetaan uusi yleisesite ydinase-kysymyksestä
tapahtumissa jaettavaksi.
• Tuotamme ydinaseita koskevan tietovisan
verkkoon.

Koronan takia siirretty ydinsulkusopimuksen
(NPT) tarkistuskonferenssi pidetään
maailmanpoliittisesti yhä kiristyneemmässä
tilanteessa. Ydinasekieltosopimus saataneen
voimaan vuoden 2021 aikana, kun riittävä määrä
valtioita on ratifioinut sen. Liitto seuraa NPT:n
ja ydinasekiellon lisäksi muun muassa YK:n
ykköskomitean työtä ja siellä olevia muitakin
aseidenriisuntaan ja turvallisuuteen liittyviä aloitteita,
sekä tiedottaa Suomen linjauksista niissä. Liiito
tekee näissä teemoissa yhteistyötä ja käy dialogia
erityisesti ulkoministeriön ja sen asevalvontayksikön
sekä eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan kanssa.
Ydinasekysymyksissä tehdään yhteistyötä
suomalaisten kansalaisjärjestöjen ja kansainvälisten
verkostojen kanssa. Rauhanliitto on jäsen vuoden
2017 Nobelin rauhanpalkinnon saaneessa
International Campaign to Abolish Nuclear Weapons
(ICAN) -verkostossa ja 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 ydinaseiden
kalliiden modernisointiohjelmista luopumisen
tavoitetta erityisesti lähialueillamme Euroopassa.
Rauhanliitto toimii aktiivisesti Suomen ICANverkostossa.

Painopiste
aseidenriisuntatyössä:
Kampanjoimme
yhteispohjoismaisesti sen
puolesta, että Pohjoismaat
allekirjoittaisivat
ydinasekieltosopimuksen.
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Avaruuden varustelu

Tavanomaiset aseet, miinat,
rypäleaseet, räjähtävät aseet
asutusalueilla

Tällä hetkellä avaruuden aseistaminen
ja eri valtioiden hankkeet siihen liittyen ovat
kiihtyvässä vaiheessa. Tämä liittyy osittain
ohjuspuolustusjärjestelmän kehittämiseen, mutta
yleisemmin myös haluun pystyä satelliittien
kautta ohjamaan ja valvomaan aseita ja aseiden
käyttöä. Problematiikkaan liittyy myös suuri määrä
avaruusromua, jota syntyy kun testataan aseistusta
avaruudessa, mikä jo itsessään on uhka maapallolle.

Maailman sodissa käytetään joka päivä
tavanomaisia aseita ja yhä useammin
tarkoituksellisesti asustusalueilla. Rauhanliitto on
jäsen kansainvälisessä miinojen ja rypäleaseiden
vastaisessa kampanjassa. Rauhanliitto jatkaa
jäsenjärjestöjensä kanssa työtä, jotta Suomi liittyisi
rypäleasekieltosopimukseen.

YK:lla on toimisto, joka seuraa avaruusasioita
ja Suomikin on liittynyt YK:n avaruuden
yleissopimukseen. Suomi on aktiivinen monessa
avaruuteen ja sen hyödyntämiseen liittyvässä
kansainvälisessä hankkeessa. Rauhanliitto aloittaa
aiheen tiiviimmään seuraamisen vuoden aikana ja
tuotaa tiedotusmateriaalia aiheesta. Avaruusteema
on Rauhanliiton uusi avaus seuraaviksi vuosiksi.

2021
• Rauhanliitto tiedottaa miinoista ja rypäleaseista
sekä nk. epäinhimillisistä aseista. Rypäleaseiden
osalta liiton tavoitteena on, että Suomi kirjaa
edes jonkinlaisen aikataulun kieltosopimukseen
liittymisestä, ja perustaisi poikkihallinnollisen
ryhmän valmistelemaan asiaa ja selvittämään
aktiivisesti vaihtoehtoja.
• Seuraa kansainvälistä prosessia, jossa on
esillä räjähtävien aseiden lisääntynyt käyttö
asutusalueilla konflikteissa ja siihen puuttuminen.
Aihe ei ole vielä ollut erityisesti Suomen
agendalla.
• Pyrkii osallistumaan kansainväliseen, vuosittain
järjestettävään humanitaarisen aseidenriisunnan
kokoukseen.

2021
• Järjestämme tilaisuuden aiheesta: Avaruus
sodan vai rauhan käytössä.
• Käännämme ja julkaisemme aiheeseen liittyvää
tietoa.

Autonomiset asejärjestelmät
Kysymys autonomisista asejärjestelmistä ja
tekoälyn käytöstä aseteknologiasta on erittäin
ajankohtainen. Liitto kuuluu kansainväliseen
autonomisten asejärjestelmien eli nk. robottiaseiden
kieltoa ajavaan Stop Killer Robots -kampanjaan.
Kampanjan verkosto Suomessa työskentelee
sen puolesta, että Suomi edistäisi neuvotteluissa
hallitusohjelman tavoitetta edistää autonomisten
aseiden säätelyä; siis saataisiin aikaiseksi sopimus,
joka kieltäisi täysin autonomiset asejärjestelmät.

Painopisteenä
robottiaseiden säätely:
2021 on ratkaiseva vuosi,
jotta robottiaseet saadaan
kiellettyä kansainvälisellä
sopimuksella. Rauhanliitto
toimii Stop Killer Robots
-kampanjassa ja laajentaa
vuoden aikana Suomen
verkostoa.

2021
• Laajennettaan Suomen Stop Killer Robots
-verkostoa niin, että saadaan toimintaan mukaan
tiedemaailman vaikuttajia ja ihmisiä yliopistoista.
• Lähetetään edustaja kansainvälisiin aihetta
käsitteleviin kokouksiin.
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Asekauppa

Aseturvallisuus Suomessa

Rauhanliitto seuraa asekauppasopimuksessa
(ATT, Arms Trade Treaty) sovittujen periaatteiden
toteutumista. Rauhanliiton lyhyen tähtäimen
tavoite aseviennin suhteen 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.

Suomessa on edelleen liikaa aseita kodeissa,
eri syistä. Rauhanliitto työskentelee suomalaisten
aselupakäytäntöjen tiukentamisen puolesta ja ajaa
reaalisten asemäärien vähentämistä. Tämä työ liittyy
muun muassa Agenda 2030 -tavoitteiden kohtaan
16 kirjattuun väkivallan ennaltaehkäisemiseen.
Liiton mielestä vähintään ylimääräisten eiaktiiviharrastuskäytössä olevien ja muiden kuin
metsästysaseiden määriä pitäisi vähentää.
Aselupakäytäntöihin liittyen Rauhanliitto on
yhteistyössä sisäasianministeriön ja poliisin kanssa.
2021

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

• Tiedotetaan tarpeesta saada turhia käsi- ja
pienaseiden pois suomalaisista kodeista ja
pyritään eri tavoin tietoa lisäämällä lisäämään
aseiden vastaista asennetta.

2021
• Kansainväliseen pienasetyöhön liittyen
tehdään yhteistyötä UM asevalvontayksikön ja
puolustusministeriön kanssa.
• Osallistutaan ENAAT (European Network
Against Arms Trade) -verkoston työhön. Se
välittää verkoston kautta tietoa eurooppalaisille
kansalaisyhteiskunnan toimijoille Suomen
asekauppapolitiikasta, tekee Suomessa
tunnetuksi eurooppalaista yhteiskunnallista
keskustelua asevalvonnasta ja osallistuu
vaikuttamistyöhön ja kampanjoihin Suomessa ja
EU:ssa.
• Tuetaan ajatuspaja SaferGloben
tutkimusprojektia, jossa seurataan Suomen
asekauppaa ja julkistetaan vuosittainen raportti
Suomen asekaupasta.
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Rauhankoulu ja
muu nuoriso- ja
koulutustyö
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.
Rauhanliitto tekee nuoriso- ja rauhankasvatustyötä erityisesti yhteistyössä Taksvärkki ry:n ja
Rauhankasvatusinstituutti ry:n kanssa sekä osallistuu Fingo ry:n koordinoiman globaalikasvatusverkoston
yhteistyöhön.
Hankkeiden myötä liitto tarjoaa Rauhankoulun toimintakokonaisuuksia koululaisryhmille sekä
koulutuksia kasvatusalan ammattilaisille, opettajaksi opiskeleville ja nuorisoalan opiskelijoille. Tavoitteena
on lisätä hankkeen toimintoihin osallistuvien tietoa ja tietoisuutta globaaleista kehityskysymyksistä
sekä harjoitella aktiivisen maailmankansalaisen taitoja. Temaattisena painotuksena ovat YK:n kestävän
kehityksen sosiaalisen kestävyyden ulottuvuus. Toivon pedagogiikan lähestymistapaan nojautuen kerrotaan
kehityshaasteiden rinnalla myös positiivisesta muutoksesta ja rohkaistaan nuoria omaan toimijuuteen.
Rauhankoulu toimii itsenäisesti omien lähtökohtiensa mukaisesti tukien koulujen ja nuorisotyön
kasvatustehtävää.
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Rauhankoulun toimintakokonaisuus koostuu pääsääntöisesti kullekin osallistuvalle koululaisryhmälle
kahdesta työpajasta, sekä ennakko-, 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 kunnioittavan,
oikeudenmukaisemman maailman puolesta. Koronaepidemian aikana Rauhankoulu tarjoaa lähiopetuksen
vaihtoehtoina hybridi- ja etäopetusta sekä ulkotiloissa toteutettavia pajoja ja aikuiskoulutuksia. Etäopetusta
voidaan tarjota oppilaitoksiin eri puolille Suomea. Rauhankoulun pedagogisia menetelmiä ja sisältöjä
kehitetään jatkuvan kehittämisen periaatteella.
Tärkeinä yhteistyökumppaneina ovat yliopistojen opettajankoulutuslaitokset eri paikkakunnilla, joiden
kautta saadaan suora kontakti hankkeen keskeiseen kohderyhmään, aineen- ja luokanopettaja opiskelijoihin.
Opetus- ja nuorisoalan opiskelijoille tarjotaan vähintään 20 koulutusta vuoden aikana.
2021
• Peruskoululaisten ja lukiolaisten kanssa
toteutetaan Rauhankoulun rauhan- ja
globaalikasvatuksen toimintakokonaisuuksia
Pääkaupunkiseudulla, Tampereella, Turussa
ja ruotsinkielisissä kouluissa Uudellamaalla.
Tavoitteena on tavoittaa noin 800 oppilasta.
• 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.
• Ohjaajaverkostoon koulutetaan uusia ohjaajia.
Kokeneemmille Rauhankoulun ohjaajille tarjotaan
jatkokoulutusta. Lisäksi järjestetään ohjaajien
tukiverkostona toimivia paikallisia tapaamisia,
jotka toimivat ohjaajien vertaisoppimisen
foorumeina.
• Osallistutaan eri kansalaisjärjestöjen ja
koulutusalan tapahtumiin, kuten Educa-messuille,
Fingon Maailma Kylässä -festivaaleihin,
Mahdollisuuksien tori -tapahtumiin, YK:n päivän
tapahtumiin 24.10. ja globaalikasvatusverkoston
toimintaan.
• Tiedotetaan aktiivisesti rauhanjärjestöjen
ja kasvatusalan lehdissä sekä kehitetään ja
päivitetään omia internet-sivuja.
• Rauhankoulua koordinoi globaalikasvatuksen
asiantuntija kokopäiväinen
• Ohjaajaverkostoon kuuluu noin 30 aktiivista
ohjaajaa. Rauhankoulun ohjaajat ovat
kasvatukseen sekä rauhan ja kehityskysymyksiin
perehtyneitä vapaaehtoisia, jotka haluavat
hyödyntää toiminnassaan osallistavia
menetelmiä. Ohjauskerroista Rauhankoulussa he
saavat kertapalkkiot.

Tavoitteena
tavoittaa suoraan
800 oppilasta.

Rauhankasvatustoiminnan hankkeet
2021
• Ulkoministeriöltä haetaan rahoitusta
kaksivuotiselle globaalikasvatushankkeelle
vuosille 2021-2022.
• Viestintä ja Kehitys -säätiön (VIKES) EUrahoituksella tukema hanke “Rauhankoulua
siirtolaisuuskysymysten äärellä” 2021-2022.
• Osallistuu kumppanina Fingo ry:n hankkeen
”Transformer 2030 - opettajat kestävän
kehityksen muutosagentteina” jatkohankkeeseen,
jonka kautta tarjotaan opettajien
täydennyskoulutusta.
• Kasvatustoimintaan voidaan hakea myös muita
sopivia hankerahoituksia.

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

Talous ja
varainhankinta
Rauhanliiton tulojen kivijalan muodostavat yleisavustukset. Näitä täydennetään hankerahoituksilla.
Yksityisvarainhankinta ja vuokratulot tuottavat omarahoituksen edellisiin.
Menot ovat rauhantyön menoja, lukuun ottamatta omalle kustannuspaikalleen erotetun
vuokrausliiketoiminnan menoja, jotka ovat alv-vähennyskelpoisia. Hankkeiden menot pidetään kirjanpidossa
erillään muista menoista.

Yleisavustukset

Muut hankerahoitukset

Pohjoismainen käytäntö, että verovaroin tuetaan
laaja-alaisesti yhteiskunnallista työtä ja myös
riippumattomien kansalaisjärjestöjen työtä, on ollut
tärkeä osa hyvinvointiyhteiskuntaa. Rauhantyön
kattojärjestönä liitto tekee vaikuttamistyötä, jotta
järjstöjen Suomessa tekemälle rauhantyölle valtion
budjetissa varattu raha nostettaisiin miljoonaan
euroon vuoteen 2023 mennessä.

Rauhanliitto hakee hankerahoituksia esimerkiksi
aseistariisunnan puolesta tehtävään työhön. Usein
muihin hankerahoituksiin liittyy kansainvälinen
aspekti.

Muut tulot
Rauhanliitto myös myy osaamistaan.

• Haetaan rauhantyöhönyleisavustusta
rauhantyöhön osoitetuista määrärahoista.

• Rauhankoulu-toimintaa järjestetään pyynnöstä
myös tilauskoulutuksena, ei kuitenkaan niin,
että nämä toiminnot olisivat päällekkäisiä
julkisrahoitteisen toiminnan kanssa.
• Podcast-yhteistyötä, jossa myydään tuotettuja
jaksoja, jatketaan sopivien kumppanien kanssa.

Julkiset hankerahoitukset
Ulkoministeriön globaalikasvatustuki (VGK) on
ollut tärkeä rahoitusinstrumentti Rauhankoulutoiminnalle. Kasvatustoimintaan on saatu myös
muita julkisia rahoituksia.

Yksityisvarainhankinta
Yksityisvarainhankinnalla tarkoitetaan
tukijäsenhankintaa, lahjoitusten keräämistä ja
tukituotemyyntiä. Digitaalinen markkinointi on tärkeä
osa varainhankintaa.

• Uusia julkisia hankerahoituksia etsitään erityisesti
EU-rahoitteisista hankkeista osana suurempia
konsortioita.
• Ulkoministeriöltä haetaan rahoitusta
Rauhanliiton vaikuttamis- ja viestintätyöhön
asevalvontasopimusten seurantaan ja Suomen
ulko- ja turvallisuuspoliittisiin linjauksiin liittyen.

• Otetaan lahjoitushankinnan uusi
asiakkuudenhallintajärjestelmä käyttöön
täysipainoisesti
• Kehitetään lahjoitusten keräämistä painopisteinä
kuukausilahjoitukisen hankkiminen.
• Kehitetään verkkokauppaa ja varmistetaan että
tukituotemyynti on voitollista.
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Vuokratulot

Lainat

Rauhanasema kiinteistön juhla- ja kokoustilojen
vuokrauksesta saatavat tulot ovat merkittävä osa
Rauhanliiton varainhankintaa. Ulosvuokrauksella
katetaan suuri osa vanhan puutalokiinteistön
ylläpidosta tulevista kuluista. Vuokraustoiminnan
kulut ja tulot erotetaan kirjanpidossa niin, että
vuokraustoimintaan ei kohdenneta julkista
avustusta, joka ei siihen kuulu. Vuokrausliiketoiminta
on arvolisäveron piirissä. Rauhanaseman vuokraus
on kuitenkin vain täydentävää tulonhankintaa.
Kiinteistön omistamisen varsinainen tarkoitus
on ylläpitää tiloja rauhantyön palvelukeskuksen
tarpeisiin, ja tämä katsotaan yleishyödylliseksi
toiminnaksi.

Rauhanliitto on aiemmin ottanut lainaa
Rauhanaseman välttämättömien korjaustarpeiden
toteuttamiseksi.
• Jatketaan Rauhanaseman peruskorjausta varten
otetun lainan lyhentämistä lyhennysvapaan
päätyttyä.
• Haetaan uutta lainaa, jos peruskorjaustarpeet sitä
edellyttävät.

• Uudistetaan vuokraustoiminnan järjestelmiä ja
hinnoittelua.
• Kehitetään digitaalista markkinointia.
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