Vuosikertomus 2018
Naiset Rauhan Puolesta –liike/Amandamaji ry
Naiset Rauhan Puolesta –liike kokoontui pääasiassa Naisasialiitto Unionin tiloissa
Bulevardilla kerran kuukaudessa. Kuluva vuosi oli liikkeemme 39. toimintavuosi.
Liikkeessämme toimivia ryhmiä ovat Itkijänaiset, Naiset Atomivoimaa Vastaan,
Amandamaji ry. ja Äidit poliisiväkivaltaa vastaan.
Amandamaji ry:n hallituksen jäsenet ovat, pj. Marika Lohi, varsinaiset jäsenet
Marjatta Kurtén, Varpu Kinnunen-Saaritsa, Kikka Rytkönen ja Lea Launokari sekä
varajäsen 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 sekä Robottiaseet kieltoon
verkostossa. Kansainvälinen toiminta on liikkeessämme aktiivista.
Naiset Rauhan Puolesta –liikkeen toiminta joutui OKM:n rauhantyön avustusten
leikkauksen kohteeksi. Emme saaneet kuluvalle vuodelle lainkaan avustusta,
emmekä tulevaisuudessa voi anoa rauhantyönrahoja, koska tukisumman määrän
pitäisi ylittää 10.000,00 euroa. Joihinkin tapahtumiin saamme tukea yksityisiltä
henkilöiltä ja teemme yhteistyötä muiden järjestöjen kanssa, jolloin kulut tasataan.
Naiset Rauhan Puolesta on kirjoittanut kannanottoja viranomaisille, laatinut ja
allekirjoittanut vetoomuksia ja osallistunut useisiin militarisoinnin- ja
atomivoimanvastaisiin mielenilmauksiin. 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. Liikkeellämme on Facebook- ja nettisivut.
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 ja
pienistä myyntituloista.
TOIMINTA
19.1. Tiedotuskeskus Hanhikiven avajaistilaisuus Pyhäjoella. Avajaisissa kuultiin
vanhemman tutkijan, Hannah Strauss-Mazzullon luento "Kansalaisvaikuttaminen
ydinvoimaa koskevassa päätöksenteossa". Osuuskunta Noidanlukko ylläpitää
Tiedotuskeskus Hanhikiveä ja Amandamaji ry on edesauttanut Noidanlukon
perustamista.
11.3. Fukushiman ydinvoimalaonnettomuuden muistoksi vietettiin hiljainen tunti
Helsingissä Kolmen Sepän patsaalla. Seitsemän vuotta on kulunut Fukushima
Dai’ichin atomivoimalaitoksessa tapahtuneesta maailmanhistorian pahimmasta
ydinvoimala-onnettomuudesta. Ongelmat jatkuvat ydinvoimala-alueella; työntekijöitä
harhautetaan, Japani rikkoo ihmisoikeuksia, joulukuussa 2014 tuli voimaan
salassapitolaki jne. Itkijänaiset olivat mukana muistopäivän tapahtumassa.
Yhteistyössä PANDin kanssa.

18.3. NRP osallistui ICAN Suomen verkoston järjestäytymiskokoukseen.
7-8.4. Osuuskunta Noidanlukon keskustelutilaisuus. Unionissa, Helsingissä.
Viikonlopun keskustelutilaisuuden tarkoituksena oli mm. Noidanlukosta
tiedottaminen, organisaation selventäminen ja tulevaisuuden suunnitelmien
laatiminen.
22.4. Itämeren militarisointi ja ydinvoimasta ja ydinaseista vapaa maailma. Seminaari
Sosiaalifoorumissa.
Yhteistyössä Tekniikka elämää palvelemaan ja AKL:n kanssa. Puhujina Ulla Klötzer,
Lea Launokari, Claus Montonen ja Esa Noresvuo. Osallistujia 23.
24.4.
Tshernobylin uhreja ei saa unohtaa! Muistotapahtuma Kolmen Sepän patsaalla,
Helsingissä. Yhdistyneiden Kansakuntien yleiskokous antoi 8. joulukuuta 2016
päätöslauselman, jossa se päätti nimetä 26. huhtikuuta kansanväliseksi Tshernobylin
katastrofin muistopäiväksi. Muistopäivää vietettiin useissa kirjastoissa lukemalla kello
12.00 otteita Svetlana Aleksijevitshin teoksesta Tshernobylistä nousee rukous.
Tilaisuuksia oli myös mm. Raahessa, Pyhäjoella ja Kirkkonummella.
Itämeri rauhan mereksi!
Toukokuussa toimitimme kaikille Itämeren alueen maiden hallituksille, parlamenttien
jäsenille ja Euroopan Unionin parlamentin jäsenille 115 järjestön ja 15 Itämeren
ulkopuolisen järjestön allekirjoitukset koskien vetoomusta Itämeri rauhan mereksi!
Allekirjoittaneet vetoavat kaikkien Itämeren alueen maiden hallituksiin, jotta ne
käyttäisivät varojaan Itämeren pelastamiseen sen sijaan että ne sijoittavat rahojaan
aseistautumiseen ja muihin ympäristöä saastuttaviin toimiin.
Tarkoituksenamme on käynnistää keskustelu Itämeren alueen sotilaallisista uhista.
Haluamme saada Itämeren alueen poliitikkoja, rauhaninstituutteja, rauhantutkijoita,
taiteilijoita, tunnettuja henkilöitä, kansalaisjärjestöjä ja yhteiskunnallisista asioista
kiinnostuneita kansalaisia ottamaan osaa projektiimme, jossa Itämerestä tehdään
RAUHAN MERI – rauhaa ihmisten kesken ja ympäristönsuojelua!
24.-25.5.
Minkälainen on demokratia? seminaari ja kouluvierailuja Raahessa ja Pyhäjoella
Suomalais-Ruotsalaisen kulttuurirahaston tuella. Seminaari pidettiin Pyhäjoen
kirjastossa esitelmöitsijöinä Ruotsista Emma Örn ja Paolo Zuccotti ja Suomesta Jari
Natunen. Kouluvierailut olivat Raahen ja Vihannin yläasteella sekä Pyhäjoen lukiossa
ja yläasteella. Yhteistyössä Osuuskunta Noidanlukon kanssa.
26.-27.5. Maailma kylässä -festivaali. Olimme yhdessä PANDin kanssa pitämässä
pöytää ohjelmateltassa, jakamassa materiaalia ja keskustelemassa ihmisten kanssa.
28.5.
Itämeren militarisointi - uhka maailman rauhalle. Ulla Klötzer esitelmöi Vantaan
Rauhanklubilla.
Näyttely Hiroshima Peace Memorial Museumista oli esillä kesäkuun ajan Pyhäjoen
kirjastossa.
15.7. No Trump! No Putin! mielenosoitus Helsingissä näitä kahta päämiestä vastaan,
mutta myös hierarkisia yhteisöjä vastaan Helsingissä. Muutama osanottaja
liikkeestämme.
6.8. Hiroshima -ilta Helsingissä. Hiroshiman ja Nagasakin atomipommi-iskujen uhreja
muistettiin laskemalla japanilaisen perinteen mukaisesti kynttilälyhtyjä veteen.

Tilaisuudessa puhui Anni Lahtinen Sadankomiteasta, pastori Kari Kanala ja
kansanedustaja Maarit Feldt-Ranta.
Ulla Klötzer oli puhumassa Vantaalla ydinaseista.
9.-12.8. Baltic Glory 2018, Loviisa. Baltic Glory -rauhanharjoitukseen osallistui
rauhanaktivisteja Suomesta, Ruotsista, Venäjältä ja Ukrainasta. Harjoitus sisälsi
kuvittellisia skenaarioita, joissa maiden väliset jännitteet ja sodan uhka Itämerellä
kasvaa. Tarkoituksena oli ratkoa tilanteet rauhanomaisesti ja kasvattaa osallistujien
konfliktinratkaisutaitoja. NRP:stä osallistui Kikka Rytkönen, joka esiintyi myös
iltaohjelmassa videollaan ja performanssilla, ja loi yhteyksiä venäläisiin taiteilijoihin.
25.-26.8. Vastavirta-festivaali. Ulla Klötzer esitelmöi aiheena Itämeren militarisointi,
uhka maailmanrauhalle ja Lea Launokari aiheena Ydinvoimasta ja ydinaseista vapaa
maailma.
8.9. Global Governance: A way forward, konferenssi Cloughjordanissa Irlannissa.
Järjestöstämme osallistui Riitta Wahlström, joka esitelmöi aiheesta The role of
Women in peace and transforming the role of military from war to peace. Riitta
osallistui myös Shannoin lentokentän mielenilmaisuun, jossa vastustettiin
Yhdisvaltojen armejan koneiden laskeutumista.
17.10. DU-aseet eli köyhdytettyä uraania käyttävät aseet täyskieltoon mielenosoitus
Kolmen Sepän patsaalla .YK:n yleiskokouksen ensimmäisessä komiteassa on ollut
vuodesta 2007 esillä DU-aseiden kieltoa vaativia aloitteita. Viimeksi ICBUW toimitti
17. lokakuuta 2018 kansalaisyhteiskunnan yhteisen julkilausuman koskien DUaseita.
20.10. Ilmastomarssi Helsingissä. NRP oli mukana rauhanryhmän blokissa.
25.10. Kärnkraft, kärnavfall, kärnvapen Helsingin kirjamessuilla. Fredspostenin
järjestämä esitelmätilaisuus, jossa Lea Launokari NRP:stä ja Claus Montonen
TEPistä esiintyivät.
20.10. ja 27.10. Naton sotaharjoitusta, Trident Junctureria vastaan mielenosoitus
Rovaniemellä. Tämä Naton harjoitus oli suurin tänä vuonna. Mukana Suomesta
Uudenmaan laivasto, Porin prikaatti ja Rovaniemen lennosto lentokenttineen.
Aktivistit osoittivat mieltään.
3.11. Hyökyaallon omaehtoinen ympäristokamppailu -kokous, jossa kuultiin
teemoihin johdattelevia esitelmiä, keskusteltiin työryhmissä ja ideoitiin tulevia
toimintoja. Lea Launokari läsnä.
8.11. Om Norden som arena för information och datatrafik. Seminaari Tukholmassa.
Puhujina Agneta Nordberg, Sveriges Fredsråd puheenjohtaja Luis Lineo. Ulla Klötzer
puhui kybersodasta ja miten kyberhyökkäyksiä käytetään esim. luomalla Venäjästä
viholliskuvia.
.
12.11. Hollantilainen maisteritutkinnon opiskelija Vita Werwaaijen haasttatteli
aktivisteja ydinjätteen loppusijoituksesta ja erityisesti henilöitä, jotka olivat mukana
silloin kun loppusijoituspaikka Suomessa päätettiin. Hän kävi myös Eurajoella.
15.11. Rauhantutkimus 50-vuotta juhlaseminaari Rauhanasemalla. NRP:stä osallistui
Lea Launokari.
6,12. Helsinki ilman natseja, mielenosoitus Helsingissä. Rakennamme maailmaa,

jossa ei ole tilaa fasismille. Järjestöstämme osallistui muutama henkilö.
8.12. Defend the INF Treaty Guardian-lehdessä julkaistiin kansainvälinen
ydinasekieltoa vaativa vetoomus, jossa myös NRP mukana.
Perjantait Gretan kanssa alkoivat syyskuussa. Mielenosoitus joka perjantai.
Ruotsalainen 15-vuotias Greta Thunberg aloitti koululakon istumalla Ruotsin
parlamenttitalon edessä perjantaisin, kunnes Ruotsi noudattaa ilmastopolitiikkaa,
jolla ilmaston lämpeneminen onnistutaan rajoittamaan alle kahden asteen. Hän
kehotti kaikkia liittymään mukaan ja istumaan perjantaisin oman parlamenttitalonsa
edessä, kunnes kyseinen maa on lupautunut tekemään kunnon tekoja ilmastokriisin
parantamiseksi. Eduskuntatalon rappusilla on syksystä lähtien osallistunut muutamia
NRPläisiäkin.
Loppuvuodesta aloitimme allekirjoitusten hankkimisen kansainvälisiltä järjestöiltä,
liikkeiltä ja ryhmiltä vetoomukseen Suomen luopumiseksi ydinvoiman käytöstä.
Vetoomuus luovutetaan keväällä 2019 suomalaisille päättäjille yhdessä Ruotsissa
kerättyjen henkilöallekirjoitusten kanssa. (Helmikuuhun 2019 mennessä
allekirjoituksia tuli 162 järjestöstä yhteensä 77 maasta). Vetoomus on luettavissa
nettisivuillamme.
Itämeren militarisointi uhka maailmanrauhalle tietopaketti on nettisivuillamme.
Olemme hakeneet avustusta toimintaamme ja suunniteltuihin seminaareihimme
Suomalais-Ruotsalaiselta kulttuurirahastolta ja Ålandsbankenilta. Emme saaneet
mitään kummaltakaan taholta.
Helsinki 17.4.2019

