
 

Vuosikertomus 2016 

Naiset Rauhan Puolesta –liike/Amandamaji ry 
 

Naiset Rauhan Puolesta –liike kokoontui pääasiassa Naisasialiitto Unionin tiloissa Bulevardilla 
kerran kuukaudessa. Kuluva vuosi oli liikkeemme 37. toimintavuosi. Liikkeessämme toimii 
Itkijänaiset, Naiset Atomivoimaa Vastaan, Amandamaji r.y. ja Äidit poliisiväkivaltaa vastaan. 
Olemme mukana Uraaniaseet kieltoon ry:ssä. 
Amandamaji ry:n hallituksen jäsenet ovat, pj. Marika Lohi, varsinaiset jäsenet Marjatta Kurtén, 
Varpu Kinnunen-Saaritsa, Kikka Rytkönen ja Lea Launokari sekä varajäsenet Gerd Söderholm 
ja Ulla Klötzer.  
 
Teemme yhteistyötä ja olemme jäsenenä ICBUW:ssä, (Kansainvälinen uraaniaseiden kieltoa 
vaativa verkosto) ja sen lisäksi Pohjoismaisessa Uraaniaseet kieltoon verkostossa, IPB:ssä 
(International Peace Bureau) ja ICAN (International Campaing to Abolish Nuclear Weapons) 
verkostossa. Kansainvälinen toiminta on liikkeessämme aktiivista. 
 
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 ja joiltakin yhdistyksiltä. Julkinen tuki ei riitä edes yhden 
seminaarin järjestämiseen. 
 
Naiset Rauhan Puolesta on antanut useita julkilausumia, kirjoittanut kannanottoja 
viranomaisille, tavannut eduskuntaryhmiä ja kansanedustajia, laatinut ja 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. 
 
NRP:llä ei ole toimistoa eikä yhtään palkattua työntekijää, kaikki työ tehdään 
vapaaehtoisvoimin. Liikkeelleemme on avattu facebook-sivut ja nettisivuja uudistetaan.   
 
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. 
 
 
TOIMINTA 
 
Fukushiman muistopäivää vietettiin Helsingissä Kolmen Sepän patsaalla 11.3. Viisi 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. 
 
Pirkko Lindbergin Fukushima ikuisesti -teoksen julkistamistilaisuus pidettiin Kirjasto 10, 
Helsingissä 
Kirjailija Pirkko Lindberg matkusti ympäri Japania syksyllä 2013 haastatellen maanviljelijöitä, 
taiteilijoita, aktivisteja, poliitikkoja ja tavallisia ihmisiä. Kirja julkaistiin ensiksi ruotsiksi, 



Fukushima för evigt, 2015. 
 
 
6.4. Pidetään Rauha, Rauhanpatsaan luona, Helsingissä 
Tapahtumassa korostamme rauhaa kaiken elämän perusehtona ja haluamme tuoda naisten 
äänen kuuluviin. Rauhanpatsaan naisfiguuri ja sen tekijä, taiteilija, Essi Renwall edustaa 
rauhankulttuuri- ja naisnäkökulmaa. Järjestäjinä Naiset Rauhan Puolesta, PAND-Taiteilijat 
Rauhan puolesta, Suomen rauhanpuolustajat, Turun rauhanpuolustajien piirijärjestö, Vantaan 
rauhanpuolustajien osasto. Puhujana NRP:n edustaja. 
 
7.4. 
Maahanmuuttajat ja uskonnonvapaus –paneeli STOA:ssa. Järj. Helsingin vapaa-ajattelijat. 
Paneeliin osallistui Varpu Kinnunen-Saaritsa. 
 
8.4. 
Kaivosfoorumi 2016, Pikkuparlamentissa. Satu Hassi emäntänä. 
Suomen mineraalistrategian mukaan mineraalialasta muodostuisi yksi Suomen talouden 
tukijaloista (Visio2050). 
Mutta mitä tapahtuu kun kaivoshanke tulee lähiseudulle?  
Millainen on Talvivaaran toimintaa jatkavan valtion Terrafamen yhteiskuntavastuu? 
Miten uudet talvivaarat estetään ympäri Suomen?  
Miten kaivostoimintaa järkevöitetään? Alustuksia ja keskustelua asioista. 
Järjestäjänä Kaivosinfo-hanke yhdessä kansanedustaja Satu Hassin (vihr.) kanssa Mukana 
useita NRP:n jäseniä.  
 
25.4. 
ICANin ja rauhanjärjestöjen audienssi ulkoministeriön asevalvontayksikköön. Tällä kertaa oli 
tarkoitus puhua nimenomaan ydinaseista ja YK:n Open Ended Working Groupin työstä 
(kokoontui keväällä 2016 useaan otteeseen Genevessä, myös Suomi mukana). UM:lle 
toimitetussa kirjelmässä sanotaan mm.: ’Nykyisessä uhkaavassa maailmanpolitiikan 
tilanteessa tulee Suomen ulkopolitiikan tarpeisiin laatia kokonaisvaltainen tilannekatsaus 
maailman ydinasetilanteesta ja ydinaseiden uhkasta.’ Ruotsi on allekirjoittanut humanitaarisen 
vetoomuksen, joten tästäkin asiasta oli tapaamisessa keskustelua.  
 
21.4. – 1.5. 
Reclaim the Cape – Hanhikivienniemi, Pyhäjoki. Toimintaviikko protestileirin 1 vuotispäivän 
kunniaksi. 
Toimintaviikolla opetettiin käytännön taitoja, järjestettiin työpajoja, pidettiin teemaa käsitteleviä 
luentoja ja harjoiteltiin suoraa toimintaa. Leirin aikaan järjestettiin joukkotoimintapäivä 
Tshernobylin 30.vuotismuistopäivänä ja toinen 28.4. Järjestäjinä useita kansallisia ja 
kansainvälisiä ympäristö- ja joitain rauhanjärjestöjä. 
  
Toimintaleiri oli rakennettu metsään Hanhikiviniemellä. Osanottajia oli toistasataa monista 
Euroopan maista myös Kanadasta ja Yhdysvallasta. Osan aikaa NRPläisiä oli kuusi henkilöä. 
 
 
26.4. 
Tshernobylin 30-vuotismuistopäivän tilaisuutta muistettiin Kolmen Sepän patsaalla, 
Helsingissä. Tapahtumassa esitetään otteita Svetlana Aleksijevitshin teoksesta, 
Tshernobylistä nousee rukous.. Esittäjinä näyttelijät Arja Pekurinen ja Jussi Lehtonen. 
 
26.4. 
Tshernobyl - ettemme unohtaisi! tilaisuus järjestettiin Pyhäjoella, kirjastossa 30 -vuotta 
ydinvoimalaonnettomuudesta. Esitettiin Maryann DeLeon Tshernobyl Heart 



dokumenttielokuva,  luettiin otteita Svetlana Aleksijevitshin teoksesta Tshernobylistä nousee 
rukous ja Pirkko Lindberg kertoi Japanin matkastaan diaesityksin. 
 
8.5. klo 15.00 
Äitienpäivän pikinik. Kansalaistori, Helsinki 
Tule keskustelemaan ydinvoimasta, lasten ja ympäristön tulevaisuudesta, vastuun ottamisesta 
ja poliisiväkivallasta. Äidit poliisiväkivaltaa vastaan ryhmän järjestämä tapahtuma. 
 
14.5. 
Rajat auki rauhalle! -mielenosoitus 14.5. Helsingissä. 
Mielenostoituksen teemoja: Puretaan jännitteitä, ei luoda niitä!,  Turvaa kaikille!,  
Asevarustelun sijaan varoja kestäviin ratkaisuihin! ja  Suomen pysyttävä sotilasliittojen 
ulkopuolella!  Suomen tulee olla aloitteellinen liennytyksen ja vuoropuhelun edistäjänä. 
Sotaharjoitusten sijaan tarvitsemme neuvotteluyhteyttä. Sotilaallinen liittoutumattomuus antaa 
uskottavuutta Suomen roolille konfliktien sovittelijana.Järjestäjinä rauhanjärjestöt. 
 
21-22.5. Skellefteå, Ruotsi 
Ydinvoimasta vapaa Pohjanmeri – Konferenssi Fennovoiman suunnitelmista, ydinjätteista ja 
uusiutuvista energioista. Konferenssilla oli kolme pääteemaa: 
 - Mitä tapahtuu Pyhäjoella, jossa Fennovoima aikoo rakentaa ydinvoimalan ja mitkä ovat sen 
riskit ja vaikutukset Perämerelle? 
 - Miten ydinjätehuolto hoidetaan on polttavan ajankohtainen ja vailla vastausta oleva kysymys 
sekä Ruotsissa että Suomessa?  
 - Keskustelua niistä suurista saatavilla olevista tulevaisuuden energiahuollon 
mahdollisuuksista mm. energiatehokkuuden parantamisella ja 100% uusiutuvalla energialla. 
Tilaisuudessa sai ensi-illan venäläinen dokumentti "Hanhikivi", joka kertoo Pyhäjoelle 
rakennettavasta venäläisestä ydinvoimalaitoksesta ja polttoainetuotannosta. 
Järjestäjät:  
Nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken, Folkkampanjen mot Kärnkraft - Kärnvapen (FMKK), 
Miljörörelsens kärnavfallssekretariat (Milkas), Naiset Rauhan Puolesta ja Naiset Atomivoimaa 
Vastaan –liikkeet Suomesta. 
Useita osallistujia Suomesta. Puhujina myös Ulla Klötzer ja Lea Launokari. 
 
27.5. 
Mielenosoitus TTIP-, CETA- ja TiSA-sopimuksia vastaan, klo 15 Helsingissä. Järjestäjät 
vaativat että neuvottelut TTIP- ja TiSA-sopimuksista keskeytetään ja CETA-sopimus jätetään 
ratifioimatta. Ajatuksella ihmiset ja ympäristö voitonteon edelle. Järjestäjänä Stopttip, stopceta, 
stoptisa ja Vapaakauppa. 
 
Kesäretki ydinasetehtaan toiminnan estämiseksi, Burghfieldiin Englantiin 2.6. – 13.6. 
Ydinaseista on päästävä eroon. Jos valtiot eivät siihen kykene, on kansalaisten toimittava itse. 
Trident -ydinasejärjestelmä perustuu siihen, että sukellusveneet partioivat maailman meriä 
valmiina laukaisemaan ydinohjuksensa milloin tahansa ja missä tahansa kun käsky käy.  
Torstaina 2.6. Rauhanasemalta lähti kahdeksan aktivistia vastustamaan Englannin 
ydinasejärjestelmän, Tridentin, uusimista. Burghfieldin Atomic Weapons Establishment (AWE) 
-tehtaassa ylläpidetään ja kootaan taistelukärkiä. Uusia, tarkempia ja tuhovoimaltaan entistä 
suurempia ydinkärkiä valmistellaan jo, vaikka järjestelmän uusimisesta ei ole parlamentin 
päätöstä. 
Näin kirjoitti matkasta Kikka Rytkönen 
 
8.6. 
Raahen käräjäoikeudessa käsiteltiin kahden nuoren aktivistin syytettä Pyhäjoen 
mielenosoituksessa. 
Molempia syytettiin väkivaltaiseen mellakkaan osallistumisesta ja virkamiehen väkivaltaisesta 



vastustamisesta. Oikeudenkäynti kesti koko päivän. Molemmat saivat 1 v 3 kk ehdollisen 
tuomion  Molemmat ovat valittaneet tuomiosta. Lea Launokari oli kuuntelemassa 
oikeudenkäyntiä. 
 
10.6.  
Anti-nuclear information, Bellona, Ksenia Vakhrushevan ja Andrey Ozharovskyn Onkaloon 
tehdyn vierailun yhteydessä keskustelutilaisuus. Yhteistyössä Maan ystävien 
ydinvoimatoimintaryhmän kanssa Helsingissä Kupolissa.  
 
29.6. kello 13.00 
Loppu Fennovoiman uhkapelille - mielenosoitus Narinkkatorilla ja TEMin edessä 
Aleksanterinkatu 4. 
Kesäkuun 2016 piti olla jälleen uusi virstanpylväs ydinvoimalayhtiö Fennovoiman tarinassa, 
kun yhtiön oli määrä kuun loppuun mennessä ilmoittaa jätehuoltosuunnitelmistaan. 
Viestejä TEMille ja päättäjille lähettivät Olli Tiainen, Greenpeace, Ulla Klötzer, Naiset 
Atomivoimaa Vastaan, Jari Natunen, biokemisti, My Leffler, Kvinnor för Fred, Ruotsista, Aamu 
Aurora taiteilijaryhmä tulkitsi erään ministerin ja erään dramaturgin syvälle käyviä ajatuksia. 
Järjestäjinä  Maan ystävien ydinvoimatoimintaryhmä, Naiset Atomivoimaa Vastaan, Naiset 
Rauhan Puolesta. Mukana myös: Suomen Luonnonsuojeluliitto, Greenpeace. 
 
23.7. 
Mustan Pispalan viikonlopputapahtuma, Hirvitalo, Tampere. Työpaja, Ydinvoiman vastainen 
toiminta Pyhäjoella oli lauantaina johon NRP:n edustajia osallistui. 
 
12-14.8. 
Nordiska Fredssamtal, Degerforssissa Ruotsissa. 
Teema: Nato och Norden – FN och folkrätten och Nordiskt arbete för fred och alliansfrihet. 
Mukana Kerstin tuomala. 
 
27. – 28.8. 
Pirkanmaan Rauhanakatemia, Kuusjärvi. 
Tarkoitus oli yhdistää sodan (militarismin) ja rauhan, ympäristön ja talouskasvun teemat ja 
pohtia, miten ne mahdollisesti linkittyvät toisiinsa. Lauantain paneelissa Asevarainen 
turvallisuus ja talouskasvu ydinaseen ja ilmastomuutoksen aikakaudella? oli mukana Lea 
Launokari 
Sunnuntain paneelissa oli tarkoitus keskittyä siihen tapaan, jolla Venäjästä puhutaan 
esimerkiksi keskusteltaessa Suomen Nato-jäsenyydestä, turvallisuuspolitiikasta yleensä, 
Venäjän sisä- ja ulkopolitiikasta tai maahanmuutosta. Ulla Klötzer osallistui tähän paneeliin. 
Järjestäjänä Pirkanmaan Rauhanpuolustajat ry. 
 
3.9. Boskalis-Terramare vesirakennusyhtiön mielenosoitus, Helsingissä  
Fennovoiman vesityöt Hanhikiven niemellä estettävä. Terrafamen ruoppaus- ja räjäytystyöt on 
uhka alueen luontoarvoille. Veimme Boskalis-Terrafamen pääkonttoriin toimitusjohtajalle 
viestimme huolestumisestamme. Järjestäjinä Maan ystävien ydinvoimatoimintaryhmä ja Naiset 
Rauhan Puolesta sekä Naiset Atomivoimaa Vastaan. 
 
3.9. 
Ei leikata! Vahvistetaan rauhaa sotaan varustautumisen sijaan. Mielenosoitus Helsingissä: 
Rauhanjärjestöt olivat mukana omana blokkinaan suuressa mielenosoituksessa hallituksen 
rajuja leikkauksia vastaan. Sotaan valmistautumisen ja varustelun sijaan tarvitaan rauhan 
lujittamista, luottamuksen sekä kansainvälisen yhteistyön lisäämista kaikilla tasoilla valtioista 
kansalaisyhteiskuntiin. Vaadimme ettei rauhantyönrahoja leikata.  
 
10.9. 
AKL:n ja Girls Rock Finlandin tukikeikka ja keskustelutilaisuus aiheina rauha, sukupuolet ja 



sukupolvet sekä Naiset Rauhan Puolesta –liikkeen esittely. Esittelijänä Varpu Kinnunen-
Saaritsa ja Kikka Rytkönen. 
 
13.9. 
Hanhikivi –dokumentti, Eduskunnan pikkuparlamentissa. 
Tuore venäläinen dokumentti valottaa Pyhäjoen Hanhikivelle suunnitellun Fennovoiman 
ydinvoimalan taustoja ja paikallisten kamppailua ydinvoimalaa vastaan. Voiko ydinvoima edes 
olla kannattava tulevaisuuden  
energiamuoto?  
Mukana tilaisuudessa dokumentin käsikirjoittaja ja tuottaja Oleg Bodrov ja ohjaaja, 
käsikirjoittaja ja kuvaaja Genady Shabarin. Bodrov on fyysikko ja venäläisen ympäristöjärjestö 
Green Worldin johtaja. Järjestäjä Vihreä eduskuntaryhmä. 
 
22.9. 
TEMin järjestämä Fennovoiman käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitushankkeen 
ympäristövaikutusten arviointiohjelman keskustelutilaisuus Pyhäjoella. Fennovoiman 
selvityksessä esitettiin kaksi paikkakuntaa loppusijoituspaikaksi, Sydänneva Pyhäjoella ja 
Eurajoki (paikkaa ei määritelty).  
 
Päivällä kävimme biokemisti Jari Natusen kanssa ottamassa vesinäytteitä Hanhikiven 
uimarannalta, johon oli tullut epämääräisen sinisen-ruskean näköistä ainetta. Mukana Lea 
Launokari ja monia muita pohjoisesta. 

30.9. – 3.10. 
IPB World Congress Berlin, Disarm! for a Climate of Peace.  
Neljän päivän aikana useita kymmeniä luentoja ja työpajoja ja muita tapahtumia oli Berliinin 
Teknisen korkeakoulun tiloissa. Aamupäivisin lounaaseen asti oli yleisiä luentoja puhujina mm. 
Michael Möller, Maria Fernanda Espinosa Garcés, Jayantha Dhanapala, Reiner Hoffmann, 
Vandana Shiva, Madeleine Rees, Betty Reardon jne. Osallistuin Militarismin rahoitusta 
käsitteleviin pariin työryhmään, Aseistariisuntaa koskevaan työryhmään, ICBUW:n 
kokoukseen ja ihmisoikeudet rajoilla. NRP:n edustaja osallistui. 

7.10. 
Rauha avaruudessa tapahtuma Kolmen sepän patsaalla Helsingissä. Kauko-ohjatut hävittäjät 
eivät ole lennokkeja. Jaettiin julkaisua Kauko-ohjattu sota - tappamista etätyönä ja 
keskusteltiin aiheesta kiinnostuneiden kanssa. Järjestäjinä eri rauhanjärjestöjen edustajia. 
 
24.10. 
Save Syria. Helsingissä marssittiin Syyrian rauhan puolesta. Rautatientorilta Senaatintorille 
kulkeva marssi vaatii siviilien suojaamista, sodan lopettamista sekä Suomen hallitusta 
ottamaan lisää pakolaisia sekä edistämään kansainvälisiä rauhanneuvotteluja. 
Rauhanjärjestöt totesivat myös, että pakolaisuuden lisäksi sotiminen on aiheuttanut mittavat 
aneelliset tuhot ja kaikki osapuolet ovat rikkoneet sodan oikeussääntöjä sekä loukanneet 
ihmisoikeuksia. Järjestäjinä laajat kansalaisjärjestöt. 
 
10.- 15.11.  
Reclaim the Fields, Bure, Ranska. Ydinjätteen loppusijoitusta vastustava leiri. Ranskassa on 
jo parinkymmennen vuoden ajan vastustettu ydinjätteen sijoittamista maaperään. Andra 
niminen yritys on suunnitellut Cigeo projektin avulla menetelmän, jolla se aikoo loppusijoittaa 
koillis-Ranskaan, Bureen ydinjätteet. Kansa vastustaa tätä hanketta valtaamalla peltoja ja 
alueita. Buressä vastustajilla on oma iso talo, jossa he asuvat, pitävät työpajoja, 
keskustelutilaisuuksia ja kansainvälisiä leirejä. Yli puolet lähiseudun asukkaista osallistuu 
Reclaim the Fieldsin toimintaan. Tapahtuman yhteydessä mm. istutimme pensaita ja puita. 
Ruotsin MILKAS avusti matkakustannuksilla My Leffleriä Ruotsista ja Lea Launokaria 
Suomesta.  



 
15.11. kello 07.15 kutsuntojen vastainen tapahtuma Helsingin työväenopiston edessä, 
Helsinginkadulla. Tapahtuma järjestetään yhteistyössä AKL:n ja muiden rauhanjärjestöjen 
kanssa. Mukana rumpuryhmä ja Itkijänaiset. 
 
6.12.  
Kello 14.30 Helsinki ilman natseja – nyt ja aina! Mielenosoituksen tarkoitus ei ole synnyttää 
konfliktia poliisin kanssa, vaan vastustaa natseja väkivallattomalla mielenilmauksella. 
Paikkoina Elielin aukio - Kaisaniemi 
Mielenosoituksen järjestävät Varisverkosto, A-ryhmä ja Helsingin Vasemmistonuoret 
kello 18.00 – 20.30 
Tanssit jakamattoman ihmisarvon puolesta, Esplanadin puistossa. Tarjolla oli hyvää musiikkia 
ja vegekorvapuusteja ja glögiä. 
 
 
Helsinki 15.4.2017 


