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Naiset Rauhan Puolesta -liike 

 

Naiset Rauhan Puolesta –liike kokoontui pääasiassa Naisasialiitto Unionin tiloissa Bulevardilla kerran 
kuukaudessa. Kuluva vuosi oli liikkeemme 33. toimintavuosi. Liikkeessämme toimii Itkijänaiset, 
Naiset Atomivoimaa Vastaan, Amandamaji r.y. ja Naisten verkosto –Irti uraanista, atomivoimasta ja 
atomiaseista. Olemme mukana Uraaniseet kieltoon verkostossa, joka loppuvuodesta rekisteröityi.  
 
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 hyvin aktiivista. 
 
Loppusyksyllä oli YK:n ykköskomitean käsittelyssä uraaniaseita koskeva päätöslauselma. Kävimme 
UM:ssä asevalvontapäällikkö Virrin puheilla ennen YK:n kokousta vaatimassa Suomen aktiivista 
lobbaamista pohjoismaiden kanssa. Ulkoministeri Erkki Tuomioja piti asiaa erittäin tärkeänä. 
Joulukuussa YK:n yleiskokouksessa ollut päätöslauselman sisältönä oli "Precautionary approach". 
Tätä ICBUW:n mukaan tähänastisista kauaskantoisinta päätöslauselmaa kannatti 155 jäsenmaata, 
neljä äänestivät vastaan: USA, Britannia, Ranska ja Israeli ja 27 maata pidättäytyi äänestämästä.  
 
NRP on ollut erittäin huolestunut maahanmuuttoviraston antamista kielteisistä turvapaikkapäätöksistä. 
NRP on tukenut afganistanilaisten turvapaikanhakijoiden tilannetta ja seurannut sen kulkua. Olemme 
osallistuneet loppusyksystä järjestettyihin tukimielenosoituksiin kansalaistorilla ja siirtolaisten 
päivänä Kolmen sepän patsaalla. 
Suomen tulee turvapaikanhakijoiden oikeusturvan varmistamiseksi arvioida kansainvälinen suojelu 
uudelleen. 
 
Fennovoima yhtiön suurin osakas saksalainen energiayhtiö E.ON luopui osakkuudestaan Pyhäjoki 
projektiin. Tämä oli tervetullut tieto kaikille atomivoiman vastustajille. Olimme painattaneet ja 
lähettäneet E.ON:in johtoryhmälle 10.000 postikorttia, jossa kehotettiin E.ON:ia jättämään 
Fennovoimayhtiö. Ehkä tälläkin kampanjalla oli vaikutusta tehtyyn päätökseen. 
 
Otimme kantaa Norjan suurkäräjien Nobel-komitean päätökseen, jossa se myönsi Nobelin 
rauhanpalkinnon Euroopan unionille. Kannanotossa paheksumme päätöstä, koska katsomme ettei EU 
omine puolustuspoliittisine ohjelmineen ole ’rauhan projekti’. 
 
 
 
Kuusamossa tammikuussa järjestetyssä Uraani-seminaarissa käsiteltiin myös uraaniaseiden vaikutusta 
ympäristöön. Seminaarin järjestäjinä Lappilaiset uraanivoimaa vastaan. Mukana yksi liikkeemme 
edustaja.  
 
Fukushiman muistopäivää vietettiin Helsingissä Kolmen sepän patsaalla. Vuosi sitten Fukushima 
Dai’ichin atomivoimalaitoksen onnettomuus on maailmanhistorian pahin. Ongelmaksi on 
muodostunut suuri säteilymäärä eikä siksi päästä vieläkään tarkistamaan kaikkia vaurioita.  
Itkijänaiset olivat mukana muistopäivän tapahtumassa. 
Pohjoisessa Suomen ja Ruotsin rajalla, Victoria-torilla järjestivät naiset jo toisena vuonna peräkkäin 
Hiljaisen mielenosoituksen. Yhteistyössä Kärnkraftsfritt Bottenviken ryhmän kanssa. 
 
Fukushiman muistopäivänä Ranskassa järjestettiin ympäri maata atomivoiman vastaisia Ihmisketjuja, 
pisin niistä oli Lyon – Avignonin välillä, johon osallistui yli 60.000 ihmistä. Tapahtumassa 
järjestettiin myös lehdistötilaisuus, jossa yksi osallistuja liikkeestämme kertoi Suomen tilanteesta. 
 



Maaliskuussa järjestimme Arbiksessa YLE - kriittisen seminaarin, joka oli jatkoa vuonna 2011 
järjestettyyn Helsingin Sanomat – sananvapauden monopoli seminaarille. Luennoitsijoina 
tietokirjailija Ari Ojapelto ja taloustoimittaja Seppo Konttinen. Järjestäjänä myös VS-Kustannus 
 
Osallistuimme mielenosoitukseen  kaivosyhtiö Talvivaaran vastuutonta kaisvotoimintaa ja 
uraanituontoa vastaan Helsingissä Talvivaaran yhtiökokouksen aikana. 
 
Osallistuimme Helsingin Sosiaalifoorumiin seminaariohjelmalla Uraaniteollisuuden rumat 
jalanjäljet’. Seminaarissa kysyttiin, Suomestako uraanin ja ydinenergian tuottaja ja viejä – luonnon 
pilaantumisen uhalla? Kuulimme esitelmiä mm. Uraani- ja ydinenergiateollisuuden 
ympäristövaikutuksista pohjoisessa Suomessa,  Energiavallankumous etenee – uudet energialähteet 
voimakkaassa nousussa maailmalla ja Uraanista uraaniaseisiin – köyhdytettyä uraania sisältävät aseet 
YK:n asialistalla sekä Uraaniaseet kieltoon –verkoston toiminnasta ja kansainvälisen kampanjan 
tuloksista. Toimittiin yhteistyössä Edelleen Ei ydinvoimaa –kansalaisliikkeen ja TEP Tekniikka 
elämää palvelemaan kanssa. 
 
Huhtikuussa Pohjois-Suomen Aluehallintovirasto järjesti Sotkamossa, Vuokatissa 
katselmustilaisuuden koskien Talvivaaran kaivoksen uraanin talteenottolaitoksen ympäristölupaa ja 
toiminnan aloittamista. Tilaisuuteen osallistujilla oli myös mahdollisuus katselmukseen 
kaivosalueella. Liikkeestämme osallistui neljä edustajaa tilaisuuteen. 
 
Tshernobylin muistopäivän tapahtuma Itkijänaisten kanssa Kolmen Sepän patsaalla. 
Mukana järjestelyissä oli myös Edelleen Ei ydinvoimaa –kansalaisliike.  
 
Toukokuun alussa (5.5. – 6.5.) olimme mukana järjestämässä ja viettämässä Pyhäjoella 
Hanhikivipäiviä ’Risukko vieköön’. Ohjelmassa oli mm. seminaari, Hanhikivikierros, teatteriesitys 
(Sarasvatin hiekkaa) ohjelmallinen ilta ja ryhmien keskusteluja. Mukana seminaarissa ja 
iltaohjelmassa oli esiintyjiä ja aktivisteja myös Ruotsista. NRP keräsi yli sadan suomalaisen taiteilijan 
tukilistan ainutlaatuisen Hanhikiven luonnon säilyttämiseksi. Liikkeestämme osallistui neljä edustajaa 
tilaisuuteen. 
 
Toukokuussa järjestetyssä Maailma Kylässä tapahtumassa oli suurin osa rauhanjärjestöistä omassa 
Rauhankylässä. NRP:llä oli oma pöytä, jossa keräsimme nimiä uraanivoimaa ja uraaniaseita vastaan, 
myimme kirjoja ja merkkejä. Liikkeemme edustajat esittelivät lavapuhevuorossaan toimintaansa 
kutsuen uusia jäseniä mukaan toimintaan. Mukana Edelleen Ei ydinvoimaa –kansalaisliike. 
 
Hiroshiman muistopäivää vietetiin perinteisesti Helsingissä Töölönlahden rannassa elokuun 6. 
päivänä. Tämän päivän ohjelmassa huomioitiin myös Japanin toinen suuri onnettomuus, Fukushiman 
atomivoimaloiden kohtalo. 
 
Kansainvälinen Paasto ydinaseita vastaan 6- 9.8. Pariisissa, Mur pour la Paix, Rauhanmuurilla. 
Hiroshiman ja Nagasakin pommitusten muistoksi, neljän päivän aikana osanottajat paastosivat, 
vaativat täydellistä ydinaseista luopumista, kävelivät ryhmässä Puolustusministeriöltä Eiffel tornille, 
jossa ´kuoltiin´, käytiin eri ministeriöissä ja rahalaitoksissa jättämässä vaatimus ja kuljettiin 
rauhanomaisesti illalla soihtujen kanssa ympäri kaupunkia. Järjestelyissä mukana  Maison de 
Vigilance, Armes nucléaires STOP ja Réseau Sortir du nucléaire. Liikkeestämme osallistui kaksi 
edustajaa tilaisuuteen. 
  
8-9.7. Ranskassa, Nantessa järjestetyssä Turhat suuret projektit (2ème Forum Thématique Européen 
contre les Grands Projets Inutiles Imposés). Liikkeemme edustaja osallistui tähän ja piti kaksi erillistä 
esitelmää Suomen atomivoima- ja loppusijoituksen tilanteesta. Järjestäjänä Réseau Sortir du nucléaire. 
 
Elokuussa osallistuimme Olkiluoto Blockaden järjestämään Ydin-leiriin ja Eurajoella päivän 
mittaiseen Olkiluoto Blockade tapahtumaan valtatie 8:n ja Olkiluodontien risteyksessä. Suljimme 



Olkiluodon atomivoimalan symbolisesti. Mukana oli myös liikkeemme kansanvälisiä vieraita. 
Tälläkin kertaa mielenosottajia pidätettiin. Mukana myös Edelleen ei Ydinvoimaa –kansalaisliike. 
 
Säätytalolla hallituksen budjettikeskustelun aikana (29.8.) järjesti Occupy Säätytalo päivän mittaisen 
tapahtuman. Olimme mukana vaatimassa oikeudenmukaisempaa sosiaalibudjettia, valtion velan 
leikkaamista ei korottamista ja järkeä Euroopan vakausmekanismiin. 

Folkkampanjen mot kärnkraft och kärnvapenin kokouksessa Gävlessä käsiteltiin ydinasekampanjaa 
sekä Ruotsin ja Suomen atomivoimalahankkeita. Ruotsalaiset ovat hyvin huolestuneina seuranneet 
Fennovoiman hanketta ja Posivan loppusijoitusluolan rakentamista. Yksi liikkeemme edustaja 
osallistui tilaisuuteen. 

YK:n päivänä olimme mukana rauhanliikkeiden järjestämässä mielenosoituksessa. Kulkue kulki 
Kiasmalta Senaatintorille, jossa edustajammekin piti puheen. Erityisesti Libyan tilanne puhutti ja 
hallituksen suunniteltuja ilmasta maahan laukaistavia AGM-158JASSM risteilyohjuksia vastustettiin. 

Suomen osallistumisesta Islannin lentovalvontaan on keskusteltu syksyn ajan. Marraskuussa olimme 
mukana Valvontalento-performanssissa Helsingissä, Kolmen sepän patsaalta Eduskuntatalolle. 
Performanssi oli myös Naton vastainen tapahtuma. Järjestäjinä PAND, Rauhanpuolustajat ja NRP. 
 
Kaivosyhtiö Talvivaarassa tapahtui marraskuun alussa erittäin vakava kipsisakka-altaan vuoto. 
Luontoon pääsi suuri määrä saastunutta vettä sisältäen myös uraania. Eri kansalaisjärjestöt järjestivät 
14.11 Helsingissä suurmielenosoituksen. Tapahtumia oli ympäri Helsinkiä. Eduskuntatalolta kulkea 
lähti TEMiin ja Ympäristöministeriöön ja illalla oli illanvietto. Vaatimuksena oli kaivoksen 
sulkeminen heti. Runsas määrä rauhan- ja ympäristöjärjestöjä, myös Edelleen ei Ydinvoimaa –
kanslaisliike oli mukana tapahtumassa. 
 
Osallistuimme joulukuussa rauhanjärjestöjen järjestämään Kansalaisyhteiskunnan konferenssiin Lähi-
idän joukkotuhoaseettomasta vyöhykkeestä. 
 
 
Muuta 
Naiset Rauhan Puolesta on antanut useita julkilausumia, 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. 
 
Olimme mukana adressissa, jossa vaadittiin Kansanäänestystä ydinvoimasta. Kesäkuussa oli 10.108 
kansalaista allekirjoittanut adressin, jonka luovutimme kansanedustajille. 
 
NRP:llä ei ole toimistoa eikä yhtään palkattua työntekijää, kaikki työ tehdään vapaaehtoisvoimin.  
 
Liikeemme toimii yhteystyössä monien rauhan- ja kansalaisjärjestöjen 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. 
 
 
Helsingissä 
21.4.2013 
 
Lea Launokari 
yhteyshenkilö, aktivisti 
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