Vuosikertomus 2014
Naiset Rauhan Puolesta –liike/Amandamaji ry
Naiset Rauhan Puolesta –liike kokoontui pääasiassa Naisasialiitto Unionin tiloissa Bulevardilla kerran
kuukaudessa. Kuluva vuosi oli liikkeemme 35. toimintavuosi. Liikkeessämme toimii Itkijänaiset,
Naiset Atomivoimaa Vastaan, Amandamaji r.y. ja Naisten verkosto –Irti uraanista, atomivoimasta ja
atomiaseista. Olemme mukana Uraaniseet kieltoon ry:ssä. Amandamaji ry:n hallituksen jäsenet ovat,
pj. Marika Lohi, varsinaiset jäsenet Marjatta Kurtén, Kikka Rytkönen, Lea Launokari ja Gerd
Söderholm sekä varajäsenet Marjaliisa Siira ja Ulla Klötzer.
Naiset Rauhan Puolesta on työskennellyt kuluvan vuoden aikana sen puolesta, että rauhanjärjestöt ja –
liikkeet tekisivät yhteistyötä. Tässä ollaan onnistuttu muutamassa tapauksessa; keskustelu UM:ssa
uraaniaseiden kiellosta ja kirjelmä valtioneuvostolle kauko-ohjatuista hävittäjistä.
Teemme yhteistyötä ja olemme jäsenenä ICBUW:ssä, (Kansainvälinen uraaniaseiden kieltoa vaativa
verkosto) ja sen lisäksi Pohjoismaisessa Uraaniaseet kieltoon verkostossa sekä IPB:ssä (International
Peace Bureau). Kansainvälinen toiminta on liikkeessämme aktiivista.
Naiset Rauhan Puolesta on sitä mieltä että ydinvoima ja ydinaseet sekä uraaniaseet ovat kaikki osa
uraanin elinkaarta. Niin kauan kun maailmassa on ydinvoimaloita on mahdollisuuksia rakentaa
ydinaseita ja uraaniaseita.
Fennovoima-yhtiön suurimmaksi osakkaaksi ryhtyi Venäjän valtion korporaatio Rosatom, peräti 34
prosentilla. Rosatom toimii täysin Venäjän valtionhallinnon alaisuudessa ja sen päätoimiala on
ydinasetuotanto ja suunnittelu. Rosatom toimittaa polttoaineen Pyhäjoelle ja toimii myös laitoksen
rahoittajana. Fennovoima sai aikaa vuoden 2015 kesäkuulle hankkia tarvittavan määrän osakkaita.
TOIMINTA
Fukushiman muistopäivää vietettiin Helsingissä Kolmen Sepän patsaalla 10.3. Kolme vuotta sitten
Fukushima Dai’ichin atomivoimalaitoksessa tapahtunut onnettomuus on maailmanhistorian pahin.
Ongelmaksi on muodostunut suuri säteilymäärä ja edelleen meriveteen vuotava radioaktiivinen
jätevesi. Itkijänaiset olivat mukana muistopäivän tapahtumassa.
Kuuban naisten tapaaminen 28.3. Naisasialiitto Unionissa. Kuuban suurlähetystön kulttuurisihteeri ja
muutama Suomi-Kuuba-Seuran sekä Unionin ja NRP:n jäsentä keskustelivat naisten asemasta.
Osallistuimme Helsingin Sosiaalifoorumiin seminaariohjelmalla Uraaniaseet kieltoon! Seminaarissa
sunnuntaina 27.4. ICBUW:n koordinaattori Doug Weir luennoi uusimmista DU – köyhdytetty
uraaniaseiden tutkimuksista. Keskusteltiin miten Suomi voi edesauttaa tiedon leviämistä. Doug
Weirille järjestettiin tapaaminen Ulkoasianministeriössä, Euroopan kemikaalivirastossa, Suomen
Rauhanliiton, Sadankomitean ja Suomen Rauhanpuolustajien kanssa. Järjestettiin yhteistyössä
Edelleen Ei ydinvoimalle – kansalaisliikkeen ja Uraaniaseet kieltoon ry:n kanssa.
Tshernobylin muistopäivän tapahtuma Itkijänaisten kanssa Helsingin Sosiaalifoorumin yhteydessä,
puistossa, Arkadiankatu 3, Helsinki.
Pelastetaan Pyhäjoki, 17.5. Fennovoiman vastainen seminaari Pyhäjoella. Gerd Söderholm osallistui.
Peace Event, Sarajevo 2014, 6. – 9. kesäkuuta. IPB oli järjestänyt neljän päivän mittaisen
konferenssin Sodan ja väkivallan maailmasta rauhankulttuurin ja väkivallattomaan maailmaan.
Seminaareja, työpajoja, pyöreänpöydän keskusteluja, katuteatteria, konsertteja, näyttelyitä ja muita

tapahtumia oli runsaat 200. Yhteyksiä uusiin kansalaisjärjestöihin saatiin luotua ja keskusteltiin
tulevista yhteisistä tapahtumista. Osallistujina Ulla Klötzer ja Lea Launokari.
Nordiskt Kvinnoforum, Malmö, 12.- 15. kesäkuuta. Pohjoismaiseen foorumiin osallistuivat Ulla
Klötzer, joka myös luennoi yhdessä seminaarissa sekä Lea Launokari. Ohjelmassa oli mm. ympäristö
ja rauhantyö, atomivoima ja atomiaseet, myös uraaniaseet, naiset sotatilanteessa, naisten militarisointi,
tasa-arvo jne. Keräsimme nimiä Kärnkraftsfritt Bottenviken verkoston Fennovoiman vastaiseen
vetoomukseen.
Hiroshiman muistopäivää vietettiin perinteisesti Helsingissä Töölönlahden rannassa elokuun 6.
päivänä. Tämän päivän ohjelmassa huomioitiin myös Japanin toinen suuri onnettomuus, Fukushiman
atomivoimaloiden kohtalo.
Från Hiroshima till Nagasaki, 6-9.8. Tukholma. Gröna Kvinnorna järjesti Tukholmassa tapahtuman
Hiroshiman muistolle. Ulla Klötzer luennoi tapahtumassa.
Työväenmuseo Werstas keräsi Feminismi –näyttelyyn materiaalia. NRP toimitti Werstaalle 172
valokuvaa, yli kaksikymmentä banderollia, julisteita, kirjoja ja paljon muuta materiaalia. Feminismi –
näyttely avattiin 23.9. ja se on auki keväälle 2015 asti.
No to War – No to NATO konferenssi 30.8. – 2.9. Newport ja Cardiff. Kansainvälinen verkosto järjesti
varjokonferenssin Naton huippukokousta vastaan Newportissa. Tässä varjokonferensissa keskusteltiin
naisten militarisoinnista, kauko-ohjatuista hävittäjistä ja lentokoneista (käytetään myös nimitystä
lennokki), Nato kumppanuudesta ja Suomen ja Ruotsin isäntämaasopimuksen allekirjoittamisesta. Lea
Launokari osallistui.
Kansainvälinen rauhanpäivä 21.9.
YK:n rauhanpäivää vietettiin Etelärannassa Rauhanpatsaan äärellä. Lea Launokari oli puhumassa
ajankohtaisista asioista; Suomen Naton isäntämaasopimuksen allekirjoittamisesta, kauko-ohjattavista
hävittäjistä ja syksyn YK:n ykköskomiteassa käsiteltävästä köyhdytettyjen uraaniaseiden kiellosta.
Fennovoiman hanke puntarissa, luentotilaisuus 24.9. Kansalaisinfo, Helsinki. Järjestäjänä NRP.
Luentotilaisuudessa puhuivat tekniikan tohtori Marke Hongisto (Ydinvoimalaitoksen
ympäristövaikutukset), energiavastaava Jehki Härkönen (Rosatom hiipuvan ydinvoima-alan
markkinahäirikkönä), biokemisti Jari Natunen (Väärä ja salailtu tieto Fennovoima-päätöksistä), tutkija
Olli Tammilehto (Fennovoiman ydinvoimalan kytkökset ydinaseisiin) ja puheenjohtaja Helena
Maijala ja varapuheenjohtaja Hanna Halmeenpää (Näkökulma Fennovoimasta ja terveiset Pyhäjoelta).
Usean eduskuntaryhmän kansanedustajat pitivät lyhyen puheenvuoron. Keskustelu tilaisuudessa oli
hyvin vilkasta.
Autonomiset asejärjestelmät, 9.10. UM. Ulkoministeriön järjestämä keskustelutilaisuus
rauhanjärjestöille, puolustusministeriön edustajille, aseteollisuudelle ja muille kansalaisjärjestöille.
Osanottajana Lea Launokari.
Euroopan laajuinen toimintapäivä Vapaakauppasopimuksia vastaan 11.10. TTIP mielenosoitus
Helsingissä.
Köyhdytetyt uraaniaseet 13.10. UM. Keskustelua köyhdytetyistä uraaniaseista ja evästystä YK:n
yleiskokouksen ykköskomitean kokoukseen lähteville virkamiehille. Virkamiehet olivat kiinnostuneita
saamaan tietoja kansalaisjärjestöiltä, tutkimuksia ja toimintaohjeita. Luovutettiin heille vetoomus
Suomen YK-edustajille uraaniaseiden käyttöä koskevissa päätöksissä. NRP, sai mukaansa
allekirjoittamaan 10 järjestöä ja ryhmää. Mukana käynnillä oli kuuden järjestön ja liikkeen edustajat,
NRP:stä Kikka Rytkönen ja Varpu Kinnunen-Saaritsa.

YK:n aseidenriisuntaviikon rauhankulkue 24.10. Helsingissä. Ympäristö- ja rauhanjärjestöt järjestivät
yhteisen mielenosoituksen. Osallistuimme kulkueeseen ja järjestöjen kannanottoon. Kikka Rytkönen
puhui militarisoinnin lisääntymisestä.
Naiset Rauhan Asialla, 27.10. Vantaan Rauhanpuolustajien järjestämä Vantaan Rauhanklubi.
Keskustelutilaisuus puhujina Lea Launokari (NRP:n toiminta) ja Kikka Rytkönen (ICBUW:n toiminta
ja kauko-ohjatut hävittäjät).
Kärnkraftsfritt Bottenviken luovutti yli 20.000 nimeä Suomen eduskunnalle 2. joulukuuta. Neljä
ruotsalaista verkoston aktivistia toi eduskunnalle ruotsalaisten kansalaisten, pohjanmaan maakuntien
ja järjestöjen nimilistat, joissa vastustetaan Fennovoiman ydinvoimahanketta.
Ruotsalaiset vieraat kävivät tapaamassa STUKin edustajia sekä vierailivat Työ- ja
elinkeinoministeriössä 1. joulukuuta. Eduskunnassa järjestettiin tiedotustilaisuus Vihreän
eduskuntaryhmän kutsumana. Ruotsalaiset luovuttivat yli 20.000 nimeä eduskunnalle.
Muuta
Naiset Rauhan Puolesta –liikkeen toiminta nojautuu yksityisten henkilöiden vapaaehtoiseen
työskentelyyn. Pienen pienellä julkisella tuella liikkeemme pystyy pitämään sekä kotimaisia että
ulkomaisia yhteyksiä yllä osallistumalla eri tapahtumiin. Joihinkin tapahtumiin saamme tukea
yksityisiltä henkilöiltä tai yhdistyksiltä. Julkinen tuki ei riitä edes yhden seminaarin järjestämiseen.
Naiset Rauhan Puolesta on antanut useita julkilausumia, kirjoittanut kannanottoja viranomaisille,
tavannut eduskuntaryhmiä ja kansanedustajia, allekirjoittanut vetoomuksia ja osallistunut useisiin
militarisoinnin- ja atomivoimanvastaisiin mielenosoituksiin Helsingissä ja muualla Suomessa. Useat
liikkeemme jäsenet ovat kirjoittaneet artikkeleita ja mielipidekirjoituksia, joita on julkaistu
suomalaisissa ja ulkomaisissakin lehdissä.
Toimitimme julkaisun Kauko-ohjattu sota – tappamista etätyönä. Julkaisu on ensimmäinen
suomenkielinen julkaisu koskien kauko-ohjattuja hävittäjiä ja lentokoneita. Julkaisu toimitettiin
kaikille kansanedustajille, UM:n asevalvontaosaston virkahenkilöille, rauhanjärjestöille. Julkaisua saa
tilata NRP:n kautta ja se on myynnissä Kurvin kirjassa, Helsingissä. Julkaisutilaisuus pidetään vuoden
2015 alussa.
NRP:llä ei ole toimistoa eikä yhtään palkattua työntekijää, kaikki työ tehdään vapaaehtoisvoimin.
Liikkeelleemme on avattu facebook-sivut.
Liikeemme toimii yhteystyössä lähes kaikkien suomalaisten rauhan- ja ympäristöjärjestöjen kanssa.
Amandamaji ry toimii Naiset Rauhan Puolesta –liikkeen virallisena rekisteröitynä järjestönä, jonka
puitteissa liikkeemme pystyy hoitamaan varainhankinnan viranomaisiin päin. Taloutemme koostuu
tukimaksuista, osanottomaksuista sekä Opetus- ja kulttuuriministeriön rauhantoiminnan vuotuisesta
anotusta avustuksesta.
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