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Ydinvoima on katastrofialtis sekä terveyden että talouden kannalta 
 
- Fukushima on yksi kaikkien aikojen tuhoisimmista ydinvoimalaonnettomuuksista maailmassa. 
Fukushiman tuhoja ei kukaan pysty määrittelemään, koska vaurioituneista reaktoreista vuotaa 
jatkuvasti radioaktiivista vettä luontoon. Viimeksi kuluvan vuoden helmikuun lopulla havaittiin 
uusi suuri vuoto. TEPCO, ydinvoimayhtiö, ei pysty tarkentamaan mistä vuoto johtuu. 
Arvovaltainen saksalainen päivälehti ”Die Welt” kutsuu 3.3.2015 Fukushimaa loputtomaksi 
atomipainajaiseksi.  
Radioaktiivinen perintö kasvaa kasvamistaan. Harrisburgin, Krasnojarskin, Tshernobylin sekä 
Fukushiman aikeuttamat päästöt ovat aiheuttaneet ja aiheuttavat pitkälle tulevaisuuteen 
tunnustamattomia kuolemantapauksia ympäri maailmaa. 
 
- Ydinvoima on katastrofialtis paitsi terveyden myös talouden kannalta. Tästä Ranskan Arevan 
rakentamat reaktorit OL 3 ja Flamanville ovat järkyttäviä esimerkkejä. OL 3:n hinta on noussut 3,2 
miljardista kohta 10 miljardiin. Ellei Areva olisi 85 prosenttisesti Ranskan valtion omistama, se olisi 
jo konkurssissa. Yrityksen velka 4,9 miljardia euroa ylittää yrityksen markkina-arvon. 
 

- Missään päin maailmaa ei olla vielä kehitelty korkea-aktiivisen jätteen loppusijoitusta. Ei edes 
Suomessa, vaikka Posiva julkisuudessa uskottelee näin. SKB:n loppusijoitusmenetelmästä käydään 
Ruotsissa perusteellista arviointia. Eri viranomaisten, järjestöjen sekä kansainvälisen 
asiantuntijakomitean mukaan menetelmä ei suinkaan ole ongelmation. Tälle epävarmalle 
menetelmälle ollaan Suomessa antamassa rakennuslupaa.  

Lisäksi ydinvoimaloiden purkukustannukset ovat edelleen ainoastaan arviointi- asteella ja eräiden 
lähteiden mukaan kustannukset on raskaasti aliarvioitu. 
 
Ruotsissa ollaan erittäin huolestuneita mm. yllä mainituista syistä Fennovoima/Rosatomin 
suunnitelmista rakentaa ydinvoimala Pyhäjoelle. Ruotsissa järjestetään, 11.3. Fukushiman päivänä, 
Suomen ja Japanin suurlähetystöjen ulkopuolella mielenilmaus ydinvoimaa vastaan. On häpeällistä 
ettei Suomessa oteta huomioon ruotsalaisten vakavaa huolta mahdollisesta 
ydinonnettomuudesta, Pohjanmeren ainutlaatuisesta luonnosta, sen arvokkaista kalavesistä ja sen 
herkästä ympäristöstä. 
 
 
Fukushiman neljäntenä muistopäivänä järjestetään Kolmen Sepän patsaalla, Helsingissä kello 
15.30 - 16.30 ydinvoiman uhrien hiljainen muistohetki.  
 
 
Naiset Rauhan Puolesta, Lea Launokari, puh 050-5522330, lea.launokari(at)nettilinja.fi 
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Fennovoima Oy:n ydinvoimalaitoshanketta koskeva rakentamislupahakemus 
Error! Hyperlink reference not valid. 
Error! Hyperlink reference not valid.Error! Hyperlink reference not valid.Error! Hyperlink 
reference not valid.Error! Hyperlink reference not valid.Ydinvoiman rakentaminen ja käyttö 
sisältää monia ratkaisemattomia ongelmia, kuten jätteen loppusijoitus ja uraanivarantojen 
rajallisuus. Ydinvoimalan käyttöön liittyy aina riski vakavasta ydinonnettomuudesta, jossa suuria 
määriä radioaktiivisia aineita vapautuu ympäristöön. 
 
Suomi ei tarvitse lisää ydinvoimaa. Sähkönkulutus Suomessa on laskussa ja sähkönkulutusta 
koskevat arviot on syytä tehdä uudelleen. Suomen ei pidä rakentaa lisää ydinvoimaa, jotta se voisi 
toimittaa sähköä vientiin. Kaikki riskit liittyen vuotoihin, onnettomuuksiin, ydinjätteisiin sen sijaan 
jäävät suomalaisten kannettiviksi. 
 
Naiset Rauhan Puolesta –liike vastustaa rakentamisluvan myöntämistä Fennovoima Oy:n  
ydinvoimalaitoshankkeelle Suomen kokonaisedun mukaisesti.  
 
Fennovoima Oy:n rakentamislupahakemus jättää liian monia kysymyksiä avoimeksi kuten talous, 
ydinvoimatekninen osaaminen, ydinvoimalan suunnittelualue, ydinpolttoainehuolto ja ydinjätteen 
loppusijoitus. 
 
 



Talous 
Fennovoima ei selvitä mihin takuuhinta 50€/MWh perustuu.  Fennovoima lupaa ensimmäisten 12 
vuoden ajaksi osakassähkönsä takuuhinnaksi 50 €/MWh. Osakkaat siis tekisivät voittoa, jos sähkön 
markkinahinta olisi tätä korkeampi. Tämä takuuhinta ei kata kustannuksia.  
Arviot sähkön hintakehityksestä eivät tue sitä, että 50 €/MWh olisi kunnallisille sähköyhtiöille 
kannattava hinta, etenkään voimalan ensimmäisinä käyttövuosina. Sähkön hinnan laskusta on 
esitetty alhaisia arvioita. 16.12.2013 Kauppalehti julkaisi artikkelin, jonka mukaan on mahdollista, 
että sähkön hinta lähes puolittuu tasolle 24 Eur/MWh vuoteen 2035 mennessä, ei siis 
kaksinkertaistu Fennovoiman kannattavuusoletuksen mukaisesti. 
Hinnanlasku selittyy sillä, että Suomessa ja muissa Pohjoismaissa investoinnit uusiutuvaan 
energiaan tuovat markkinoille lisää sähköä. Lisäksi Olkiluoto 3 käynnistyessään kasvattaa 
sähkökapasiteettia merkittävästi. 
 
Myös Fennovoiman rahoitukseen otettava laina muodostaa riskin osakkaille. Fennovoiman on 
tarkoitus kerätä osakkailtaan rakennusvaiheessa vain 27,5 % hankkeessa tarvittavasta pääomasta. 
Loppu 72,5 % rahoitetaan Rosatomin järjestämällä lainalla, jossa Fennovoima on velallisena. 
Lainan rakenteesta kertoi Rusatom Overseasin johtaja Dhzonar Aliev Atomexpo 2014 -
konferensissa. Pääosa lainasta tulisi Venäjän valtion Kansallisen hyvinvoinnin rahastosta. Jos 
sähkön hinta ei vastaa Fennovoiman arviota, tämän lainan takaisin maksusta ovat vastuussa 
Mankala-osakkaat. 
 
Suomen kokonaisedun mukaisesti Fennovoima Oy:n rakentamisluvasta on luovuttava. 
 
Myös Tšekissä luovuttiin Rosatomin ydinvoimalahankkeesta kannattavuussyistä. Rosatom voitti 
AES-2006 voimalatyypillään vuonna 2013 tarjouskilpailun Temelin 3 ja 4 -reaktorien 
rakentamisesta CEZ-yhtiölle. Tämä hanke kuitenkin peruttiin vuonna 2014 Tšekin valtion 
vetäydyttyä tukemasta sitä taloudellisesti. CEZ:n toimitusjohtaja totesi, ettei hanke olisi ollut 
kannattava tilanteessa, jossa sähkön hinta määräytyy vapailla markkinoilla. Myös Hanhikivi 1 –
voimalan kohdalla sama riski uhkaa toteutua. 
 
Hinta, jonka Fennovoima on ilmoittanut on epämääräinen ja hanke, joka rakennetaan 
neitseelliselle maaperälle nostaa hintoja, Maailmassa ei yksikään ydinvoimalahanke ole pysynyt 
suunnitellussa kustannusarviossaan eikä rakennusaikataulussaan. 
 
Kuten Olkiluoto 3:n rakennusprosessista olemme nähneet, ydinvoimalahankkeiden hinta tulee 
länsimaissa uudentyyppisten laitosten ja niiden projektihallinnan ongelmien, sekä mm. kiristyvien 
turvavaatimusten vuoksi alati nousemaan.  Myös olemassa olevien reaktoreiden kannattavuus on 
kyseenalaista. Vattenfall on Ruotsissa sulkemassa Ringhalsin voimaloitaan etuajassa, sillä ne eivät 
sähkön hintakehityksen ja nousevien ylläpitokustannusten vuoksi ole kannattavia. 
 
Naiset Rauhan Puolesta – liike huomauttaa, että Fennovoiman omistajat – suuri määrä 
suomalaisten veronmaksajien omistamia kunnallisia sähköyhtiöitä selviäisivät pienemmällä 
vahingoilla, jos Fennovoima Oy:lle ei myönnettäisi rakentamislupaa. Kuntien energiayhtiöt voisivat 
investoida uusiutuvaan energiaan ja saada tuottoja huomattavasti nopeammin. 
 
 



Ydinvoimalan turvallisuuskulttuuri 
 
Rosatomin tarjoama reaktorityyppii VVER-1200 (AES-2006) on prototyyppi Euroopan markkinoilla, 
jossa turvallisuusvaatimukset ovat eri luokkaa kuin Itä-Euroopassa tai Aasiassa. Suomen 
Säteilyturvakeskuksen asiantuntija Keijo Valtonen arvioi elokuussa 2013, että AES-2006 
ydinvoimalaan on tehtävä useita turvallisuusparannuksia ennen kuin se täyttää suomalaisten 
turvallisuusvaatimukset. 
 
Suomeen tarjottu reaktori on modifioitu versio Intiassa vuonna 2013 käyttöön otetusta 
reaktorista. Kaksikymmentä kuukautta verkkoon kytkemisen jälkeen, reaktori ei läpäissyt viimeistä 
hyväksyntätestiä. Sähköyhtiö julisti 31.12.2014 reaktorin kaupallisesti käyttöön hyväksytyksi ilman 
valvontaviranomaisen suostumista. Markkinointimateriaalissa Intian reaktori on poistettu AES-
2006 reaktorien sukupuusta ja korvattu vanhemmalla versiolla, joka on käytössä Kiinassa vuodesta 
2007. Kiinalaisreaktorin tuotanto on ollut 15 % alhaisempi, kuin mitä käy ilmi 
Rosatomin/Fennovoiman markkinointi/sijoittajatiedoista. 
 
Julkisuudessa olemme saaneet lukea Sosnovy Borin Leningrad I ydinvoimalarakennuksen 
työmaalla yleisestä huonosta turvallisuuskulttuurista: ammattitaidottoman työvoiman käytöstä, 
liian pitkistä työvuoroista ja varastelusta työmaalla. Titan –2 on myös Fennovoima Oy:n 
pääurakoitsija. 
Turvallisuusselvityksiä tekee Rosatomin lisäksi väärennöksistä epäilty konsulttiyhtiö Worley 
Parsons.  
 
Ydinvoimalahankkeen hinta tulee nousemaan uusien turvallisuusmääräysten myötä. 
 
 
Naiset Rauhan Puolesta –liike vaatii että Suomen on kiinnitettävä vakava huomio näihin 
julkisuudessa oleviin turvallisuuteen liittyviin asioihin. 
 
 
Ydinjätteen loppusijoitus 
 
Korkea-aktiivista ydinjätettä on tuotettu maailmassa jo yli 50 vuoden ajan, mutta missään päin 
maailmaa ei ole vielä otettu käyttöön loppusijoitustilaa. 
Suomessa ja Ruotsissa loppusijoitushankkeet perustuvat maiden yhteisesti kehittämän KBS-
malliin, joka lähtee siitä, että loppusijoituksen tulee toimia turvallisesti vähintään 100 000 vuotta.  
Fennovoima Oy ei toistaiseksi ole ydinjäteluolaa Olkiluotoon rakentavan Posivan osakkaana. 
 
Suomen ydinjätehaudan paikaksi valittua Olkiluodon saarta ympäröivä alue on seismistä 
aluetta.:Viimeisten 1000 vuoden aikana Ruotsissa on tapahtunut kuusi isoa 4.2-7 richterin 
järistystä, viimeksi maaliskuussa 2016. 
 
Moni taho myöntää, ettei KBS-menetelmän mukaisten loppusijoituskapselien kestävyyttä voida 
taata vuosituhansien aikana. Posiva aikoo haudata korkea-aktiivisen vaarallisen ydinjätteen 420 
metrin syvyyteen Olkiluodon kallioperään. Ruotsissa ja Kanadassa tehtyjen tutkimusten mukaan 
ikirouta on tunkeutunut 750-800 metriin, minkä mukaan ydinjätteet pitäisi haudata vähintään 800 
metrin syvyyteen. 



 
Rakenteilla oleva OL 3 reaktori kuten myös Hanhikivi I on suunniteltu toimimaan korkeammalla 
poistopalamalla. Tällä tavalla syntyvä jäte on radioaktiivisempaa, hauraampaa ja helpommin 
liukenevaa. Käytetty menetelmä samoin kuin mahdollinen MOX-polttoaineen käyttö vaikuttaa 
ratkaisevasti loppusijoituksen vaativuuteen ja sen tuottamiin lähes ikuisuuden kattaviin riskeihin. 
 
Fennovoima ei esitä ratkaisua suunnittelemaan ydinvoimalaitoksen korkea-aktiivisen jätteen 
loppusijoituksesta. Tämä olisi esitettävä jo rakennuslupavaiheessa sisältäen teknisten tietojen 
ohella tiedot loppusijoitusratkaisun sijainnista ja sijoituspaikkakunnan hyväksymispäätöksestä. 
 
Naiset Rauhan Puolesta –liike huomauttaa että rakentamislupaa ei voi hyväksyä näiden erittäin 
tärkeiden energialain mukaisten selvitysten puuttuessa. 
 
 
Rosatom ja ydinaseet 
 
Erittäin suurta huolta herättää Venäjän valtion ydinvoimayhtiö Rosatomin ydinasesuunnittelu ja –
tuotanto. Rosatom on ainoa ydinalan toimija, jonka tuotevalikoimaan kuuluvat sekä ydinaseet että 
ydinvoimalaitokset. Lähes 40 prosenttia yhtiön työntekijöista toimii ydinaseiden parissa. Rosatom 
toimii suorassa yhteistyössä Venäjän puolustusministeriön ja kansallisten yritysten kanssa. 
Puolustusmateriaalialan ohjelman 2011-2020 mukaan Rosatom on sitoutunut tuottamaan 
ydinaseita kansalliseen puolustukseen. 
http://www.rosatom.ru/en/areas_of_activity/nuclear_weapons/ 
 
Tämän päivän poliittisen tilanteen valossa tämä yhtälö näyttää hyvin vaaralliselta. Emme voi 
koskaan olla varmoja milloin energiapolitiikkaa käytetään poliittisena välineenä. 
 
 
Ydinvoiman käyttö ja rakentaminen lisää ydinaseiden, uraaniaseiden ja ydinmateriaalin leviämisen 
vaaraa. Ydinpolttoaineen valmistusprosessissa syntyvästä köyhdytetystä uraanista valmistetaan 
uraaniaseita, joiden käytölle ei ole toistaiseksi saatu aikaan maailmanlaajuista kieltoa. Köyhdytetty 
uraani on radioaktiivinen ja kemiallisesti myrkyllinen raskasmetalli. Mitä enemmän ydinvoimaloita 
rakennetaan ja ydinpolttoainetta tarvitaan, sitä enemmän kasautuu myös köyhdytettyä uraania. 
 
Köyhdytettyä uraania kuljetetaan nykyään hexafluoridin muodossa tuhansia tonneja 4-6 kertaa 
vuodessa Saksasta Gronaun rikastuslaitokselta Rotterdamin kautta Itämerta ja Suomenlahtea 
myöten Pietariin, mistä se jatkaa matkaa Novouralskiin Uralille varastoitavaksi väliaikaisesti. Jos 
hexafluoridi esimerkiksi onnettomuuden sattuessa kuumetessaan kaasuuntuu ja joutuu 
kosketuksiin ilman kosteuden kanssa, se on räjähdysherkkää ja syntyviä myrkyllisiä kaasuja leviää 
laajalle. 
 
 
Naiset Rauhan Puolesta –liike katsoo, että Fennovoima Oy:n ydinvoimalaitoshanketta koskevaa 
rakentamislupahakemusta ei tule hyväksyä yllämainittujen epäselvyyksien ja puutteiden vuoksi. 
Lisäksi  kaikessa ihmiseen ja luontoon vaikuttavassa toiminnassa on noudatettava 
varovaisuusperiaatetta. Ydinvoiman käyttö vaarantaa ihmisen ja luonnon elinehtoja.  Suomen 
kokonaisedun mukaisesti Fennovoiman ydinvoimalahanke on pysäytettävä.  



 
Liike vaatii, että Suomessa ryhdytään ydinvoiman sijaan mahdollisimman nopeasti toteuttamaan 
uusiutuvien energialähteiden, energiatehokkuuden noston ja energiansäästön ohjelmaa ja toivoo 
myös Fennovoima Oy lähtevän investointeineen yksinomaan tälle linjalle. 
 
 
Kirkkonummella 30.4.2016 
 
Lea Launokari 
Naiset Rauhan Puolesta   
lea.launokari(at)nettilinja.fi 
 
………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 

 
 
A demonstration against nuclear power outside the Finnish Parliament  
April 2009  
Photo: Ulla Klotzer. 
 
Ecologist: http://bit.ly/1zk5r1x 

Russian roulette? Finland's inexplicable nuclear obsession 
Ulla Klötzer/1st May 2015 

Does Finland suffer from a nuclear death wish? So it seems, writes Ulla Klötzer. Its government 
responded to the world's two greatest nuclear disasters by ... ordering a new nuclear plant. And 
as the Olkiluoto nuclear project descended into face and litigation over a disputed €5 billion, 
they resolved to build two more. This time, supplied by Russia's nuclear weapon-maker 
Rosatom. 

The main pro-nuclear argument in the Parliament was to make Finland less dependent on 
energy imports from Russia. But in 2012, after the Fukushima accident, Eon's 34% share of the 
company was taken over by the Russian nuclear giant Rosatom. 



Finland was the first western country to decide to build a new nuclear power plant after the 
Chernobyl accident, as well as after the Fukushima catastrophe - despite of almost all opinion polls 
showing that a majority of Finns are critical to nuclear power. 

The first project, decided upon in 2002, was at the existing Olkiluoto nuclear site - the OL3 
European Pressurized Reactor (EPR), a 'third generation' pressurized water design. 

This 1.6 GW reactor, which is currently being built by the French company Areva for the Finnish 
energy supplier TVO, will be the biggest reactor in the world. 

The construction work started in 2005 and the reactor was to be connected to the grid in 2009. 
The fixed turnkey-price was €3.2 billion. According to Areva, EPR is "a reactor with an unparalleled 
level of security, extremely resistant to both internal and external risks." 
Today, the price has soared to about €9 billion and the reactor is estimated to be completed only 
in 2018. According to the Helsinki Timesin November 2013, the OL3 reactor may upon completion 
become the most expensive building in the world. 
Now, fighting in court over a disputed $5 billion 
Meanwhile Areva and TVO are battling in the International Chamber of Commerce about the 
increasing costs. TVO has made a claim of €2.3 billion against Areva, and Areva a claim of €2.7 
billion against TVO. 

Numerous problems have occurred with the Finnish OL3 EPR. As early as 2006, the Finnish 
radiation and nuclear safety authority, STUK, released a report about insufficient guidance of 
subcontractors' work concerning the OL3 nuclear power plant, pointing out many serious 
problems with the construction. 
The STUK press release in regard to the report states among other things: "The power plant vendor 
has selected subcontractors with no prior experience in nuclear power plant construction to 
implement the project. These subcontractors have not received sufficient guidance and supervision 
to ensure smooth progress of their work". 
In October 2009, the UK nuclear safety regulator (HSE's ND), the French nuclear regulator (ASN), 
and STUK made a joint regulatory position statement on the EPR. It dealt primarily with ensuring 
the adequacy of the safety systems, which should maintain control of the plant under abnormal 
conditions and should be independent from the control systems that operate the plant under 
normal conditions. 

System independence is crucial. If, in case of an accident, both systems fail together, it will have 
catastrophic consequences. In the joint statement the regulatory bodies pointed outthat 
"AREVA doesn't comply with the independence principle, as there is a very high degree of complex 
interconnectivity between the control and safety systems." 
Areva hit by problems 
The same EPR design is also being built by Areva in Flamanville, France. This project is suffering the 
same problems as OL3, with rising costs and delays. On top of that, at the end of 2014 
extremely serious fabrication defects were found in the lid and the pressure vessel bottom, a 
crucial part of the Flamanville EPR reactor. 
The defective pressure vessel was forged at Areva's own Le Creusot plant, whereas the Finnish 
corresponding components were entirely forged by Japan Steel Works, apparently without 
repeating the fault. 

Since replacing the crucial part will be connected with significant costs, the question arises, the 
question arises: would it now be cheaper to abandon the Flamanville project altogether? 



The Hinkley Point reactor in the UK, now being seriously criticized because of the highly disputed 
financial state support built up to get the project running, is also to use the EPR technology - this 
time with two reactors each of 1.2GW. 

Astonishingly, Areva has already made the two reactors for Hinkley C - even though its client, EDF, 
has yet to order them, because in turn, EDF and the UK Government have yet to finalise terms 
pending anticipated legal challenges to the subsidy package. 

Areva, 87% owned by the French state, has already been hit with huge financial problems, with a 
loss of around €4.9 billion for 2014, substantially larger than the company's stock-market value of 
about €3.7 billion. If it finds itself with two unwanted reactor vessels on its hands, things will only 
get worse. 

From Russia with love 
Despite of all the problems with the Finnish OL3 reactor, the Finnish Parliament voted for two 
further new reactors in 2010: OL4 planned to be built at the site of OL3 in Eurajoki at the Finnish 
west coast; and the Fennnovoima reactor, planned to be built in Pyhäjoki in northern Finland. 

No reactor design was specified for either project, but the presumption was that OL4 would be 
another EPR, while Fennnovoima, then 34% owned by the German company Eon, would be built 
to the Toshiba-Westinghouse AP1000 design. 

The main pro-nuclear argument in the Parliament was to make Finland less dependent on energy 
imports from Russia. But in 2012, after the Fukushima accident, Eon withdrew from the 
Fennovoima project. 

And incredibly - in view of the debate in Parliament - Eon's share of the company was taken over 
by the Russian nuclear energy and nuclear weapons producer Rosatom, which is directly tied to 
the Russian government. 

The reactor type that Rosatom plan to build in Finland, a 1.2GW AES-2006 pressurized water 
reactor, has never before been built in a western economy. Additionally, this reactor will be 
among the largest reactors in the world. 
The story of Fennovoima also deserves scrutiny because of the fact that Jukka Laaksonen in 2012, 
immediately after retiring as longtime general manager of STUK, became vice president of the 
Russian company Rosatom Overseas. STUK has over the years played, and is still playing, a crucial 
and extremely pro-nuclear role in the permit process of new nuclear power plants. 

In the Rosatom Country Newspaper of 9th July 2012 Jukka Laaksonen was asked: "What are your 
responsibilities in Rosatom Overseas now?" Her answer: 
"Very generally, my work is to promote ROSATOM's technology in the world market in all possible 
ways...For me this is easy because I personally know all the world's leading regulators from my 
past activities." 
Since the Eon shares were obtained by Rosatom, the Finnish Parliament had to vote again on the 
project. The vote in December 2014 was in favor of the new plant, despite the tough stance of the 
European Union on trade with Russia (due to the situation in the Ukraine). 

And, even more amazingly, this time there was no discussion about Finland's dependency on 
energy import from Russia. 

What makes the whole issue even more delicate is that Eon was just a 34% shareholder in 
Fennovoima, whereas Rosatom is a 34% shareholder but will also provide any loans needed for 



the project, build the reactor and provide the fuel for the reactor, and so will, in effect, be in full 
control of the project. 

Areva, Rosatom and nuclear weapons 
Eon had no connection to nuclear weapons whereas on the Rosatom homepage for a number of 
years it was stated that: 

"The Nuclear Weapons Complex of ROSATOM implements the nuclear deterrence policy pursued by 
Russia. The sector operates in liaison with defence industry ... the nuclear weapons industry paved 
the way for the national nuclear power because the idea to use nuclear for electricity generation 
appeared in the process of A-bomb creation." 
What about energy self-sufficiency? What about Finland's in former days quite prominent role of 
acting for peace and disarmament in the world? 

In addition to Rosatom's direct connection to nuclear weapons, it is worth mentioning that also 
Areva has connections to the nuclear weapons industry. 

In 1945 the French government created the Atomic Energy Commission (CEA) with the explicit and 
secret task of undertaking the French nuclear bomb program, as well as developing civilian nuclear 
applications. 

The CEA has since then consolidated the military-civilian nuclear connection, both domestically 
and internationally. The CEA deals with a wide area of nuclear matters. Its former subsidiary 
Cogema, now Areva NC, is responsible for the production and maintenance of nuclear materials, 
including plutonium. 

No lessons learned 
The Finnish politicians have apparently not learned anything from Hiroshima, Nagasaki, Chernobyl, 
and Fukushima. 

OL4 appears, thankfully, to have been shelved for the time being. But OL3, one of the ten most 
expensive construction projects in the world and beset by delays and astronomical costs, could 
end up as the world's biggest nuclear mausoleum. 

The Fennovoima project, however is still going ahead. But an active citizens' movement has come 
together to oppose it, and they may yet succeed. 

Finland's new government (not yet appointed at the time of writing) will have the decision in its 
hands, as they will have to decide about the construction permit application that Fennovoima is to 
submit in July this year.  

Petition: 'Stop the Nuclear power plant in Pyhäjoki built by Fennovoima!' 
Ulla Klötzer is Coordinator of Women Against Nuclear Power - Finland, a teacher, active since 40 
years in anti-nuclear and peace movements and former vice chair of the Green League of Finland. 
She has been invited speaker at several national and international conferences and meetings on 
nuclear power, she has participated in numerous demonstrations against nuclear power all over 
Europe, and she has coordinated several meetings between foreign groups of energy experts and 
representatives of nuclear critical associations with Finnish members of Parliament and STUK. She 
is also one of the initiative takers of the European '1 million signatures against nuclear power' 
campaign in 2007 and a writer of two books about nuclear power and nuclear weapons. 
 
************************************************* 



 
 
Kenen etuja uusi hallituksemme ajaa? Kysely hallitukselle.  
29.5.2015 
 
Arvoisa pääministeri Juha Sipilä! 
  
Haluamme vastaukset uudelta hallitukselta allaoleviin kysymyksiin. Vastaukset ovat ratkaisevan 
tärkeitä kansalaisten hyvinvoinnin, turvallisuuden, terveyden sekä ympäristön kannalta. 
  
Hallitus kansalle vai suuryrityksille ja sotateollisuudelle? 
  
TTIP –kauppasopimusta on valmisteltu salassa EU:n ja USA:n välillä.Toukokuun alussa vanhempi 
YK:n asianajaja varoitti, että sopimus uhkaa demokratiaa ja hän kehottaa keskeyttämään 
neuvottelut (Guardian 4.5.15). Sopimuksesta julkisuuteen vuotanut tieto osoittaa, että se korvaa 
kunkin maan sääntelyjä elintarvikkeiden ja lääkkeiden turvallisuuden, ympäristönsuojelun ja 
työturvallisuuden osalta. Suurten kansainvälisten yritysten asettamat lakimiespaneelit päättävät 
sääntelyistä ja laeista. 
Sopimus sisältää ISDS välimiesmenettelyn, joka tarkoittaa esim. sitä, että jos Suomi kieltää jonkun 
tietyn kemikaalin leluissa voi valmistava yritys haastaa Suomen hallituksen menetetyistä voitoista. 
Koska kemikaalilainsäädäntö vaihtelee EU:n ja USA:n välillä on riski että saamme takaisin 
myrkkyjä, jotka olemme kieltäneet. Saksan ammattiliitot ovat varoittaneet autoalan yrityksia, että 
TTIP -sopimus vesittää työntekijöiden oikeuksia. 
18.4 sadattuhannet ihmiset marssivat 800 paikkakunnalla sopimusta vastaan. Yli 1,9 miljoonaa 
allekirjoitusta on kerätty TTIP:ä vastaan.. 
  
Mitä kritiikkiä Suomen hallitus aikoo kohdistaa sopimukseen EU:n neuvottelevien toimielimien 
kautta? 
Aikooko Suomen hallitus julkisuusperiaatteen mukaan julkaista sopimustekstin suomeksi ja 
ruotsiksi yleisölle ennen kuin päätös tehdään sopimuksen allekirjoittamisesta? 
  
Suomessa kritisoidaan Venäjää vahvasti kasvavasta sotilaallisista toiminnoista, samanaikaisesti kun 
Suomi osallistuu maailman suurimpaan sotaharjoitukseen, ACE, 25.5. – 5.6. Pohjois- Ruotsissa, 
Suomessa ja Norjassa yhdessä USA:n ja Britannian kanssa. Yli 100 konetta on ilmassa 
samanaikaisesti harjoittelemassa. Harjoitusalue ulottuu Ruotsin, Suomen ja Norjan pohjoisilla 
alueilla. Se että nykyisessä tilanteessa provosoidaan Venäjää, jota ympäröi USA:n ja Naton 
sotajoukot ja sotalaivastot, voi olla kohtalokkaita seurauksia. 
  
Osallistuuko Suomen hallitus jatkossakin harjoituksiin, jotka varauksettomasti tukevat 
Yhdysvaltojen globaalia ylivaltapolitiikkaa? 
Aikooko  Suomen hallitus jouduttaa Nato-jäsenyyttä? 
Miten Suomen hallitus suhtautuu EU:n hiipivään militarisointiin? 
Aikooko Suomen hallitus tulevaisuudessa jouduttaa ydinaseriisuntaa? 
  
Suomessa rakennetaan maailman suurinta ja kalleinta ydinvoimalaa, OL 3:a. Rakentaminen on 
viivästynyt, sillä on teknisiä ongelmia ja kustannukset ovat tähtitieteelliset. 



Suomen eduskunta on hyväksynyt ydinvoimalaitoksen periaatepäätöksen Fennovoimalle, josta 
Venäjän valtion yhtiö Rosatom omistaa 34%. Rosatom osallistuu rahoitukseen 2,4 milj. eurolla, 
joka otetaan venäläisiltä eläkerahastoilta. Ydinvoimalan päärakentajaksi on nimetty venäläinen 
Titan-2. 
Tärkein argumentti Suomen uudelle ydinvoimalalle oli riippumattomuus Venäjän energiasta. 
Newsweekin artikkelin otsikko (28.4.15) sanoo, "Venäjän uusin ensikäden ase on ydinvoima." Lili 
Bayerin, Stratforin Eurasian analyytikon mukaan, Venäjä käyttää "halpaa hintaa" 
atomienergiakaupassa saadakseen vaikutusvaltaa mm. EU:ssa.  
  
Mitä Suomen hallitus aikoo tehdä, kun TVO rakentaa maailman kalleinta rakennusta, jonka 
kustannuksista viime kädessä vastaa suomalainen ja ranskalainen sähkön kuluttaja? 
Aikooko Suomen hallitus hyväksyä Fennovoiman Rosatom reaktorin rakentamisluvan Pyhäjoelle? 
  
Ulla Klötzer – Naiset Atomivoimaa Vastaan 
Lea Launokari – Naiset Rauhan Puolesta 
Pirkko Lindberg – Amandamaji ry 
  
Ystävällistä vastausta odotellen: 
lea.launokari(at)nettilinja.fi 
 
************************************************** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arvoisa sosiaali- ja terveysministeri Hanna Mäntylä!  
29.5.2015 
  
Haluamme vastaukset uudelta hallitukselta allaoleviin kysymyksiin. Vastaukset ovat ratkaisevan 
tärkeitä kansalaisten hyvinvoinnin, turvallisuuden, terveyden sekä ympäristön kannalta. 
  
Hallitus kansalle vai suuryrityksille ja sotateollisuudelle? 
  
TTIP –kauppasopimusta on valmisteltu salassa EU:n ja USA:n välillä.Toukokuun alussa vanhempi 
YK:n asianajaja varoitti, että sopimus uhkaa demokratiaa ja hän kehottaa keskeyttämään 
neuvottelut (Guardian 4.5.15). Sopimuksesta julkisuuteen vuotanut tieto osoittaa, että se korvaa 
kunkin maan sääntelyjä elintarvikkeiden ja lääkkeiden turvallisuuden, ympäristönsuojelun ja 
työturvallisuuden osalta. Suurten kansainvälisten yritysten asettamat lakimiespaneelit päättävät 
sääntelyistä ja laeista. 
Sopimus sisältää ISDS välimiesmenettelyn, joka tarkoittaa esim. sitä, että jos Suomi kieltää jonkun 
tietyn kemikaalin leluissa voi valmistava yritys haastaa Suomen hallituksen menetetyistä voitoista. 
Koska kemikaalilainsäädäntö vaihtelee EU:n ja USA:n välillä on riski että saamme takaisin 



myrkkyjä, jotka olemme kieltäneet. Saksan ammattiliitot ovat varoittaneet autoalan yrityksia, että 
TTIP -sopimus vesittää työntekijöiden oikeuksia. 
18.4 sadattuhannet ihmiset marssivat 800 paikkakunnalla sopimusta vastaan. Yli 1,9 miljoonaa 
allekirjoitusta on kerätty TTIP:ä vastaan.. 
  
Mitä kritiikkiä Suomen hallitus aikoo kohdistaa sopimukseen EU:n neuvottelevien toimielimien 
kautta? 
Aikooko Suomen hallitus julkisuusperiaatteen mukaan julkaista sopimustekstin suomeksi ja 
ruotsiksi yleisölle ennen kuin päätös tehdään sopimuksen allekirjoittamisesta? 
  
Suomessa kritisoidaan Venäjää vahvasti kasvavasta sotilaallisista toiminnoista, samanaikaisesti kun 
Suomi osallistuu maailman suurimpaan sotaharjoitukseen, ACE, 25.5. – 5.6. Pohjois- Ruotsissa, 
Suomessa ja Norjassa yhdessä USA:n ja Britannian kanssa. Yli 100 konetta on ilmassa 
samanaikaisesti harjoittelemassa. Harjoitusalue ulottuu Ruotsin, Suomen ja Norjan pohjoisilla 
alueilla. Se että nykyisessä tilanteessa provosoidaan Venäjää, jota ympäröi USA:n ja Naton 
sotajoukot ja sotalaivastot, voi olla kohtalokkaita seurauksia. 
  
Osallistuuko Suomen hallitus jatkossakin harjoituksiin, jotka varauksettomasti tukevat 
Yhdysvaltojen globaalia ylivaltapolitiikkaa? 
Aikooko  Suomen hallitus jouduttaa Nato-jäsenyyttä? 
Miten Suomen hallitus suhtautuu EU:n hiipivään militarisointiin? 
Aikooko Suomen hallitus tulevaisuudessa jouduttaa ydinaseriisuntaa? 
  
Suomessa rakennetaan maailman suurinta ja kalleinta ydinvoimalaa, OL 3:a. Rakentaminen on 
viivästynyt, sillä on teknisiä ongelmia ja kustannukset ovat tähtitieteelliset. 
Suomen eduskunta on hyväksynyt ydinvoimalaitoksen periaatepäätöksen Fennovoimalle, josta 
Venäjän valtion yhtiö Rosatom omistaa 34%. Rosatom osallistuu rahoitukseen 2,4 milj. eurolla, 
joka otetaan venäläisiltä eläkerahastoilta. Ydinvoimalan päärakentajaksi on nimetty venäläinen 
Titan-2. 
Tärkein argumentti Suomen uudelle ydinvoimalalle oli riippumattomuus Venäjän energiasta. 
Newsweekin artikkelin otsikko (28.4.15) sanoo, "Venäjän uusin ensikäden ase on ydinvoima." Lili 
Bayerin, Stratforin Eurasian analyytikon mukaan, Venäjä käyttää "halpaa hintaa" 
atomienergiakaupassa saadakseen vaikutusvaltaa mm. EU:ssa.  
  
Mitä Suomen hallitus aikoo tehdä, kun TVO rakentaa maailman kalleinta rakennusta, jonka 
kustannuksista viime kädessä vastaa suomalainen ja ranskalainen sähkön kuluttaja? 
Aikooko Suomen hallitus hyväksyä Fennovoiman Rosatom reaktorin rakentamisluvan Pyhäjoelle? 
  
Ulla Klötzer – Naiset Atomivoimaa Vastaan 
Lea Launokari – Naiset Rauhan Puolesta 
Pirkko Lindberg – Amandamaji ry 
  
Vastaustanne odotellen. 
lea.launokari(at)nettilinja.fi 
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TulevaisuudenTekijät kehottavat: Uhraamme yhden päivän elämästämme ja lähdemme 
Pyhäjoelle. Tavoitteemme: saada kansa puolellemme, herättää median huomio. Kerätä 
vaikuttavan joukon ihmisiä, jotka pelkällä läsnäolollaan näyttävät, että kieltäydymme 
hyväksymästä, että luontomme ja meremme tuhotaan lopullisesti hamaan tulevaisuuteen. Meidän 
pitäisi vähintään saada kokoon 200-300 henkilöä. Mitä useampi, sitä parempi.  
Häpeäpilkku Fennovoima kuurataan pois. Kukin ottaa juuriharjan ja ämpärin. Polvistumme 
Pyhäjoen torilla, myöskin portailla kaupungin talon edessä ja kuuraamme juuriharjoillamme 
häpeätahra Fennovoiman. Kuuratessamme laulamme reippaasti. Kukin tulostaa itselleen 
etukäteen laulutekstit. 
Kulkueet – laulut ja mielenosoitukset - herättävät huomiota, luovat hienoa tunnelmaa – 
muistammehan ”We are the nice guys!” Kieltäydymme hyväksymästä epäoikeudenmukaisuuksia 
ja metsien hävittämistä. Kieltäydymme hyväksymästä merten lämmittämistä, s.o. termistä 
saastuttamista! 
Ekoviljelijöiltä voi kysyä sponsorivihanneksia. Luvassa esim tomaattia ja kurkkua (Solsidans 
Trädgård).  
Päivämäärä 12.6.2015, kl. 10 – n. 18 Tätä ennen kuolonilmoitukset, satiiripiirustukset katukuvaan 
ja sosiaaliseen mediaan. 
ILMOITUKSIA (busseja varten) mahd. pian, miel. ennen 3.6.2015: 
 framtidsforesprakarna@gmail.com  
Omin päin voi myös matkustaa Pyhän joen torille 12.6.2015. 
 
******************************************************* 
 

 

Kallelse till Pyhäjoki demon  

12.6.2015 

 



NU PÅ FREDAG 12.6 samlas vi i Pyhäjoki för att demonstrera vår kärlek för livet och naturen samt 
visa på det oacceptabla med kärnkraftsbygget. 

SAMLING: kl.12 på torget. Vi ser hur länge vi håller på, hur det känns. Det har stått till kl 18 men vi 
håller ju inte AKTIVT på så länge. 

PROGRAM:  
- Vi skurar bort skamfläcken under glada tillrop, sång och skratt. 

- Utdelning av kopierade och urklippta sedlar (svartvitt.. samt värdelöst) eller biodynamiska 
grönsaker, folk får välja, vill de ha i praktiken värdelöst papper eller vill de ha ren mat? 

- Utspillning av dödsskalle-/giftsymbolmärkta vätskor => saft, té, brännässelavkok samt dylikt 
hälsosamt, ENDAST förvaringsdunkarna är egenhändigt märkta med dödsskallesymboler, 
giftsymboler, strålningsmärket etc. Vi gör symboliskt vad Fennovoima gör på riktigt, helt 
oifrågasatt. 

- Utfärd till Hanhikivi udde. 

TA MED: 
- Utprintat sångkompendie, senaste versionen bifogad här (inkl. de finskspråkiga Den blomstertid 
samt Härlig är jorden).  
- Skurborste, golvmopp och skurämbar. 
- Gamla saftkanistrar utan etikett/med ny etikett där man ritat dödsskallesymbolen, giftmärken, 
strålningssymbolen. Fyll dem med saft/brännässelavkok/té. OBS ofarliga nyttiga ämnen som ni fast 
kan dricka själva ifall någon vill ha bevis på att det är ofarligt! 
- kopierade och utklippta sedlar, några A4or 
- Ett glatt och segervisst humör 
SAMT DET VIKTIGASTE: DU själv! 

KLÄDSEL: Biskötardräkt, -huva, -jacka (Låna!) alternativt reflexväst/-jacka och mygghatt. (För att 
symbolisera skyddskläder samt skapa synlighet och massmediauppmärksamhet). Fritt fram att 
vara kreativ! 

HUVUDSAKEN är att man kommer, även fast man kommer tomhänt och inte gör något! Alla är 
hjärtligt välkomna! 
 
************************************************* 
 
 
 
 
 
Ulkoministeriön vastaus hallitukselle tehtyyn kysymykseen.  
26.6.2015 
 
Hyvät vastaanottajat, 
  
Kiitos kiinnostuksestanne ja näkemyksistänne ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa kohtaan. Sosiaali- ja 
terveysministeriö on siirtänyt kysymyksenne ulkoasiainministeriön vastattavaksi siltä osin kuin ne 
liittyvät ulkoasiainministeriön toimialaan. Kysymystenne osalta ulkoasiainministeriö toteaa 
seuraavaa: 
  



Valtioneuvosto pitää avointa tiedon jakamista EU:n ja Yhdysvaltojen välisistä 
vapaakauppaneuvotteluista (Transatlantic Trade and Investment Partnership, TTIP) erittäin 
tärkeänä. Suomi tulee jatkossakin korostamaan neuvottelujen läpinäkyvyyden merkitystä EU:n 
kokouksissa. Neuvotteluja käydään jäsenvaltioiden Euroopan komissiolle antaman 
neuvottelumandaatin pohjalta. Mandaatti julkistettiin marraskuussa 2014. Lisäksi komissio antaa 
yksityiskohtaista tietoa neuvotteluista verkkosivuillaan. EU:n TTIP-neuvotteluesityksiä on julkaistu 
komission verkkosivuilla tammikuusta 2015 lähtien. Myös ulkoasiainministeriön verkkosivuilla on 
tietoa TTIP-neuvotteluaiheista ja neuvottelujen tilanteesta. Ministeriön asiantuntijat ovat valmiina 
vastaamaan kansalaisia askarruttaviin kysymyksiin. Lisäksi ministeriö järjestää neuvottelujen 
kuluessa sidosryhmille kuulemistilaisuuksia, joista viimeisenä investointisuojaa koskeva 
kuuleminen järjestettiin 12.6.2015. Valtioneuvosto antaa myös eduskunnalle säännönmukaisesti 
selvityksiä sekä ottaa huomioon eduskunnan esittämät kannat. 
  
Valtioneuvosto pyrkii vaikuttamaan neuvottelujen kuluessa aktiivisesti sopimuksen sisältöön, jotta 
aikaan saadaan Suomen kannalta hyvä sopimus. Sitten, kun sopimusteksti aikanaan valmistuu, se 
tullaan kääntämään kaikille unionin virallisille kielille, myös suomeksi ja ruotsiksi. Valtioneuvosto 
pitää tärkeänä, että sekä suomen- ja ruotsinkieliset tekstiversiot julkistetaan ennen kuin päätös 
sopimuksen allekirjoittamisesta tehdään. 
  
TTIP-sopimuksella ei puututa EU:n ja sen jäsenmaiden oikeuteen säätää omia lakeja ja määräyksiä. 
Myös jatkossa EU:lla ja Suomella on oikeus säännellä sen tasoisesta elintarvikkeiden ja lääkkeiden 
turvallisuuden, ympäristönsuojelun ja työturvallisuuden tasosta, jonka se katsoo asianmukaiseksi. 
Sopimus ei tule myöskään vapauttamaan kiellettyjen kemikaalien tuontia eikä heikentämään 
työntekijöiden oikeuksia.  
  
Neuvotteluja investointisuojasta ja sitä koskevasta riitojenratkaisusta ei ole vielä käyty EU:n ja 
Yhdysvaltojen välillä vuoden 2014 julkisen kuulemisen ja käynnissä olevan sisäisen keskustelun 
vuoksi. Selvää kuitenkin on jo tässä vaiheessa, että jatkossakin valtiolla säilyy täysi 
lainsäädäntöoikeus omalla lainkäyttöalueellaan. Kuten nykyisinkin edellytetään, valtion 
lainsäädäntö ei saa olla syrjivää esimerkiksi kansallisuuden perusteella. 
  
Lisätietoa TTIP-neuvotteluista:  
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip/index_en.htm 
http://formin.finland.fi/public/default.aspx?nodeid=49307&contentlan=1&culture=fi-FI 
     
Kansainvälinen harjoitustoiminta on tärkeässä roolissa Suomen kansallisen puolustuskyvyn 
kehittämisessä. Suomi osallistuu jatkossakin kansainvälisiin sotilaallisiin harjoituksiin. 
  
Pääministeri Juha Sipilän hallituksen ohjelmassa todetaan, että "Suomi on sotilasliittoon 
kuulumaton maa, joka toteuttaa käytännönläheistä kumppanuutta Naton kanssa ja yhteisen 
turvallisuus- ja puolustuspolitiikan syventämiseen. Suomi osallistuu EU:n yhteisen turvallisuus- ja 
puolustuspolitiikan (YTPP) kehittämiseen aktiivisesti ja korostaa YTPP:n merkitystä osana EU:n 
kokonaisvaltaista lähestymistapaa ulkoiseen toimintaan ja kriiseihin, jossa pyritään luomaan eri 
EU-toimien välille jatkumo. Toiminnan lähtökohtana tulee olla uhkien torjumisen lisäksi 
turvallisuuden rakentaminen. EU:lla on kattava politiikka- ja instrumenttivalikoima käytössään ja 
sen avulla voidaan edistää myös laajaa turvallisuutta, jossa keinot ylittävät myös perinteisen ulko- 
ja turvallisuuspolitiikan.  



  
Suomi on sitoutunut ydinaseriisunnan edistämiseen monenvälisen ydinsulkusopimuksen puitteissa 
nyt ja jatkossa.  Suomi pyrki aktiivisesti edistämään konsensuksen syntymistä 
ydinsulkusopimuksen tarkastelukonferenssissa 27.4.–22.5.2015 ydinaseriisunnan ja sopimuksen 
muiden osa-alueiden osalta. Suomi on osallistunut ydinaseiden humanitaarisia vaikutuksia 
koskeviin konferensseihin sekä aloitetta tukevaan julkilausumaan YK:n yleiskokouksessa 
tunnustaen kysymyksen merkityksen inhimillisen turvallisuuden kannalta. Suomi korostaa 
käytännön toimenpiteitä ydinaseriisunnan edistämiseksi. Ydinaseista eroon pääseminen edellyttää 
niiden maiden rakentavaa mukaan ottamista, jotka omistavat ydinaseita. 
  
Parhain terveisin, 
Anu Konttinen 
  
Anu Konttinen 
Lähetystöneuvos, virkamiessihteeri 
Ulkoasiainministeriö 
Poliittinen osasto 
PL 176 
00023 VALTIONEUVOSTO 
p. 0295 351 428 
anu.konttinen@formin.fiylläpitää mahdollisuutta hakea Nato-jäsenyyttä." Tämän lisäksi hallitus kertoo 
ohjelmassaan laativansa "ulko- ja turvallisuuspoliittisen selonteon, jonka valmistelun yhteydessä arvioidaan 
mahdollisen Nato-jäsenyyden vaikutukset Suomelle." 
  
Valtioneuvosto informoi myös näistä kysymyksistä eduskuntaa säännönmukaisesti sekä ottaa huomioon 
eduskunnan esittämät kannat. 
  
EU on Suomelle tärkeä turvallisuusyhteisö. Suomi katsoo, että tapahtumat EU:n eteläisessä ja itäisessä 
naapurustossa ovat muuttaneet Euroopan turvallisuuspoliittista tilannetta ja vahvistavat tarvetta EU:n  
 
 
 
 
Ei enää verorahoja Ydinvoimaan! Ei lupaa Fennovoimalle!  
26.6.2015 
 
Tiistaina 30. kesäkuuta, tisdag 30. juni, Tuesday 30th of June 2015. 
Senaatintori 12.00 – 17.00 
 
Hanhikivi kuuluu Parhalahden ja Pyhäjoen asukkaille. Ei Fennovoimalle/ Rosatomille! 
Vastustamme jyrkästi verorahojen käyttöä Pyhäjoelle suunniteltuun Fennovoiman ydinvoimalaan. 
Nyt on hallituksemme aika sulkea veronmaksut Fennovoimalle. Haluamme tekoja emmekä puheita 
siirtymäajoista. Vaadimme uusiutuvan energian puolesta tekoja. Suomi nousuun työllä ja 
osaamisella Uusiutuvan Energian avulla. Emme halua vastuullemme ydinvoimalaa tuleville 
sukupolville! Päätökset on tehtävä nyt! Nyt on tekojen aika. 
 
Hanhikivi hör till Parhalahtis och Pyhäjokis invånare. Inte till Fennovoima/Rosatom!  
Vi vill inte att våra skattepengar går till det planerade kärnkraftverket i Pyhäjoki.  



Det är på tiden att vår regering upphör att stödja Fennovoima med skattemedel.  
Vi vill ha konkreta handlingar och inte prat om övergångstiden.  
Vi kräver satsningar på förnybara energikällor. Arbete, kunnande och förnybara energikällor får 
Finland på fötter igen. Vi vill inte ha kärnkraftverket på vårt samvete, för kommande generationers 
skull!  
Besluten måste fattas nu! Nu är det dags att agera. 
 
Hanhikivi is belonging to Parhalahtis and Pyhäjokis citizens. Not to Fennovoima/Rosatom!  
We are strongly against that tax money is used to the planned nuclear power plant in Pyhäjoki.  
Now is the governments time to shut the tax money paying to Fennovoima. 
We want doing and less saying about the changing to renewables. Finland will rise with jobs and 
knowledge with the help of renewable energy. We don't want to be responsible for this nuclear 
powe plant for coming generations! The decisions are made nowt! Now is the time to act. 
 
Järjestäjä Taina Mäntykenttä ja Ida Alda Hattifnatthemul 
Facebook https://www.facebook.com/events/699373126875154/ 
 
********************************************************** 
 
 
Fennovoimahankkeesta voi vielä luopua!  
Kirje kunnanvaltuustoille 21.7.2015 
 
Arvoisa kunnanvaltuutettu! 
 
Fennovoimahankkeesta voi vielä luopua! 
 
Hankkeesta voi vielä luopua, kun ei ole sitoutunut osaksasopimukseen, jolla tulee 3/4 koko 
sijoituksesta lainana eli vieraanpääoman sijoituksena. Jos Fennvoima ei päästä 
pois niin sitten sijoituksen määrä ei nouse velalla ja sähkön saa 1/4 hintaan, tämä on tuskin 
mahdollista Fennovoimalle. 
Luopuminen on hyvä ilmoittaa julkisesti ja TEMille, aikaa on ehkä 5.8. asti, kun hallitus käsittelee 
Fennovoima-asiaa 6.8. 
 

Jos hankeesta ei luovu, on riski jäädä eritäin tappiollisen ja mahdollisesti kalliisti oikeusasteissa 
roikkuvan projektin vangiksi. 
  
Fennovoiman rahoittajan Sberbankin rahoittama todennäköinen bulvaaniyhtiö Migrit lisää 
suomalaisten omistajien riskiä. Venäläisillä ei ole syytä rahoittaa suomalaisten osuutta vaan 
tarkoituksena on houkutella hanke käyntiin, jonka jälkeen suomalaisten osakkaiden vastuita 
voidaan kasvattaa esim. toimitusjohtaja Engmanin ehdottamilla lainajärjestelyillä 
TEM selvityksessä Migrit on todettu Sberbankin rahoittamaksi ja Sberbank on Hanhikivi-
1/Fennovoiman rahoittaja: 
http://www.rosatom.ru/en/presscentre/atomexpo_2015/ccb5d18048990894a407bc674017ae6c 
 
Hankehan on erittäin todennäköisesti kannattamaton, kun asiaa tunteva Fortum 
vaatii 250 MEur sijoitukselle vastineeksi 6300 MEur arvosta 



vesivoimaa. Näin tyhmiä venäläiset eivät liene ja bulvaanipelit jatkunevat. 
"Jos vesivoima arvostettaisiin kuten Pohjoismaissa, sen arvo olisi 8,4 miljardia euroa, josta 
Fortumin osuus (75%) siis olisi 6,3 miljardia euroa." 
http://www.seligson.fi/phoebus/blogi/show_item.asp?itemID=330 
http://www.ksml.fi/mielipide/kolumnit/mihin-fortumin-fennovoima-diili-kaatui/2083423 
 
Kunnille ei ole tulossa sijoitukseen nähden monikymmenkertaisia myötäjäisiä, 
vaan todennäköiset vastaavat tappiot. 
 

Parhain Terveisin 
Naiset Rauhan Puolesta 
 
*************************************************************************** 
 
 
Fennovoimahanke haudatta.  
Lehdistötiedote 4.8.2015 
 
Mielenosoittavat hautaavat Fennovoiman Helsingissä torstaina 6.8. 
  
Valtioneuvoston päättäessä torstaina 6.8. Fennovoiman tulevaisuudesta järjestöt, 
ympäristöliikkeet ja verkostot järjestävät ydinvoimalahanketta vastustavan mielenosoituksen 
Helsingissä alkaen klo 11. Rautatientorilta käynnistyvä mielenosoitus jatkuu Senaatintorilla 
toritapahtumana, jossa on tarjolla iltaan asti musiikkia, performansseja ja puheita. Järjestäjät 
kutsuvat kaikkia mukaan vaatimaan, että hallitus hylkää Fennovoiman kelvottoman hakemuksen ja 
lopettaa vihdoin liian pitkälle venyneen tragikoomisen farssin. 
 
Fennovoima ei määräpäivänä 30.6. täyttänyt eduskunnan ehtoa 60% kotimaisesta omistuksesta. 
Mielenosoittajien mukaan hankkeen rahoitus lainoineen on jopa 85% venäläistä ja siksi riippuvuus 
Venäjästä on ilmeistä. He katsovat Fennovoiman menettäneen skandaalien myötä 
luotettavuutensa ja vaativat myöntämään kaikille osakkaille mahdollisuuden irtautua hankkeesta. 
  
Mielenosoittajat muistuttavat, että Fukushiman katastrofin jälkeen on ydinvoimasta tullut 
toivoton sijoitus, eivätkä he hyväksy kannattamattoman hankkeen jatkamista julkisin varoin. 
Mielenosoituksen järjestäjät pitävät riskinä, että merkittävien yksityisten sijoittajien vetäydyttyä 
kunnat ja valtionyhtiöt, kuten hallituksen painostamana mukaan pyrkivä Fortum, sälyttäisivät 
tappiot veronmaksajille. 
 
”Fennovoima ei aja yhteiskunnan etua. Vaadimme hankkeen lopullista hylkäämistä. Vastustamme 
hanketta laittomasti eteenpäin jyrääviä rahoittajia ja hallintoa. Työt Hanhikivenniemellä on 
välittömästi lopetettava ja alue  ennallistettava”, toteaa Angi Mauranen Maan ystävistä. 
  
Mielenosoituksen järjestäjien mukaan ympäristön, talouden ja työllisyyden kannalta olisi 
järkevämpää panostaa hajautettuun uusiutuvaan energiaan. Järjestäjät eivät myöskään hyväksy 
Fennovoiman avohakkuita, jotka ovat tuhonneet luonnoltaan ainutlaatuista Hanhikivenniemeä 
kuukausia ennen rakennusluvan hakemista. Mielenosoittajat katsovat, että kiirehtimällä koetetaan 
saada hanke vaikuttamaan väistämättömältä. 



 
”Fennovoima uhkaa Pohjanlahden herkkää luontoa, sekä miljoonia ruotsalaisia, jotka asuvat 
itärannikolla Pohjanlahden rannalla. Ruotsi on alkanut luopua ydinvoimasta taloudellisista ja 
turvallisuussyistä. Vastustamme ehdottomasti tätä järjetöntä hanketta. Suomi alkaa yhä enemmän 
muistuttaa banaanivaltiota, jossa hallinto ei kunnioita tietoa, lakia tai eduskuntaa”, sanoo My 
Leffler "Folkkampanjen mot Kärnkraft – Kärnvapen"-liikkeestä 
 
Mielenosoituksen järjestävät Naiset Atomivoimaa Vastaan, Naiset Rauhan Puolesta, Maan 
ystävien ydinvoimatoimintaryhmä, Luonto-Liitto, PAND, Taiteilijat Rauhan Puolesta, Suomen 
Luonnonsuojeluliitto, Kärnkraftsfritt Bottenviken, Folkkampanjen mot Kärnkraft – Kärnvapen ja Ei 
Fennovoimaa-verkosto.  

  
Mielenosoituksen kokoontuminen Rautatientorilla klo 11.00, marssi Senaatintorille lähtee klo 
11.30, jossa ohjelmaa klo 17 asti. (Valtioneuvoston kokous alkaa klo 13, joten ainakin tätä ennen 
on hyvä olla paikalla.) 
Tiedotusvälineitä pyydetään myös järjestöjen Työ- ja Elinkeinoministeriön energiaosaston 
virkamiesten tapaamiseen 5.8.2015 klo 8.30-8.50. 
  
Lisätietoja: Jari Natunen, Biokemisti, FT 
+358 40 77 13 781, njarit@yahoo.com 
https://www.facebook.com/events/1625430364395346/  
www.parempaavirtaa.com 
 
******************************************** 
 
 
Järjestöjen kannanotto pääministeri Juha Sipilän johtamalle hallitukselle 
Fennovoiman ydinvoimalahankkeen hylkäämisestä.  
5.8.2015  
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Kutsu mielenosoitukseen, Fennovoimahanke haudattava  
6.8.2015 
 
Mielenosoitus ja toritapahtuma torstaina 6.8. 
Kokoontuminen Rautatientorilla klo 11.00,  
marssi Senaatintorille lähtee 11.30 
Senaatintorilla ohjelma klo 17. asti 
 
 
Valtionneuvosto aloittaa Fennovoiman rakentamisluvan 
käsittelemisen 6.8 klo 13.00. 
 
Tule mukaan vaatimaan hallitusta hylkäämään vaillinainen hakemus välittömästi ja vihdoin lopetettamaan 
turhan pitkälle venynyt tragikoominen farssi. 
 
Emme hyväksy tappiollisen hankkeen jatkamista julkisilla varoilla. Fukushiman katastrofin jälkeen yksityiset 
markkinat ovat hylänneet ydinvoiman liian riskialttiina ja kalliina sijoituskohteena, minkä vuoksi Fennovoiman 
ydinvoimalahanketta toteutetaan lähes kokonaan julkisen rahan varassa, alkuperäisten lupausten vastaisesti. 
 
Mukana olevat kunnat ja valtion yhtiöt SSAB ja Outukumpu, sekä mahdollinen Fortum tulevat sälyttämään 
mahdolliset taloudelliset ongelmat lopulta veronmaksajien maksettaviksi. Myöskään Venäjän 
hyvinvointirahaston osuutta rahoituksessa ei voi pitää reiluna talousvaikeuksissa painivien venäläisten kannalta. 
 
Fennovoiman väite 55% suomalaisomistajuudesta ei ole rehellinen. Luvussa on edelleen mukana nekin yhtiöt, 
joiden kuuluisi saada tahtonsa mukaisesti irtautua hankkeesta. Todellinen luku saattaa olla jopa alle 45%. Kunnat 
on houkuteltu mukaan valheellisilla tiedoilla riskeistä, joten on mahdollista että lähtijöitä tulee vielä lisääkin 
asian tultua ymmärretyksi. 
 
Hankkeen venäläinen rahoitusosuus on lainoitus mukaan lukien jopa 85%, ja kustannusten kohotessa 
mahdollisesti tätäkin suurempi, joten on huijausta väittää, ettei hanke olisi täysin Venäjän hallinnoima. 
Venäjäsuhteista riipuvaisen Fortumin mukaantulo vain syventäisi riippuvuutta. On huvittavaa että pikkuruisen 
Migritin rahoittamista Venäjältä pidetään huijauksena, mutta venäläisellä luotolla hankkeeseen osallistuvia 
suomalaisia sähköyhtiöitä pidetään riippumattomina toimijoina. 
 
Fennovoiman hanketta ei voi pitää yhteiskunnan kokonaisedun mukaisena. Yhtiö on menettänyt 
uskottavuutensa ja luottamuksen jäätyään toistuvasti kiinni viranomaisten, kunnallispoliitikkojen ja kansalaisten 
vedättämisestä. Valheet alkavat jo periaatepäätöslupahakemuksesta, jossa yhtiö väittää totuuden vastaisesti 
selvittäneensä jätteen loppusijoituksen ja hallinoivansa tarvitsemaansa maa-aluetta. 
 
Yhteydet energiamafian hallinoimaan bulgaarialaiseen konsulttiyhtiöön ei enää edes hämmästytä. Ydinvoima 
vaatii ehdottoman luotettavan toimijan, eikä se koskaan ole riskitöntä. Fennovoima on osoittanut ettei se 
kykene toteuttamaan näin vaativaa hanketta. Niin ympäristön kuin kansantaloudenkin kannalta uusiutuvia ja 
hajautettua energiantuotantoa tukeva politiikka olisi järkevämpää, kuin tukea ydinvoimaa, joka massiivisena 
investointina vaatii kestävämpien vaihtoehtojen blokkaamista markkinoilta. 
 
Vaadimme hankkeen hylkäämistä välittömästi. 
Kaikille osakkaille on myönnettävä mahdollisuus irtautua vapaasti hankkeesta. 
Työt Hankhikivessä on välittömästi lopetettava ja alue 
ennallistettava, siinä määrin kuin se vain enää on mahdollista. 
Hankkeen vilpilliseen etenemiseen osalliset viranomaiset, 
poliitikot ja muut toimijat saatettava vastuuseen tekemisistään. 
 
Maan ystävien ydinvoimatoimintaryhmä 
Naiset Rauhan Puolesta 



Naiset Ydinvoimaa Vastaan 
 
https://www.facebook.com/events/1625430364395346/ 
 
 
***************************************************************** 
 

Hundreds demonstrate against Fennovoima on Hiroshima Day. Finland Times.  

7.8.2015 

FTimes – STT Report, Aug 7,2015, 12.09 AM 

  

 
People stage demonstration against Fennovoima nuclear power plant project in Helsinki on Thursday. Photo – Lehtikuva. 

A couple of hundred demonstrators gathered on Thursday in Helsinki to protest the Fennovoima nuclear power plant. 
  
The demonstrators marched alongside a drum orchestra from the Railway Square to the Senate Square. 
  
Besides the local demonstrators, protestors from Sweden including the members of the Kärnkraftfritt Bottenviken organisation 
came to Helsinki to protest the planned nuclear power plant project in Pyhäjoki. 
  
The colourful demonstration at the Senate Square raised the attention of the tourists flocking to the Square. 
  
“No more Hiroshima, no more Fukushima, no more Fennoshima,” the demonstrators roared on the 70th anniversary of the 
Hiroshima atomic bombing. 
  
The demonstration attracted participants from different parts of the country. 
  
Marianne Cygnel, who came to Helsinki from Pyhäjoki neighbouring town of Kokkola expressed her disapproval of a “secretive” 
nuclear power plant acquisition from Russia. 
  
“Russia is not an open democracy. We are not told all that lies beneath, rather things are hidden from us,” said Cygnel adding “That 
strange arrangement with a Croatian company shows that Fennovoima cannot be trusted 
 
******************************************************** 



 
 
Kysely vartijoiden käytöksestä sisäministeri Petteri Orpolle.  
31.8.2015 
 
Arvoisa sisäministeri Petteri Orpo, 
  
Olen saanut tietooni että perjantain ja lauantain välisenä yönä 28 elokuuta kolme vartiointiliike 
Arlian vartijaa tunkeutui Pyhäjoen Hanhikivenniemellä ympäristöaktivistien leirin portista sisään 
leirialueelle puukkoa heiluttaen. Alueella ei ole liikkumiskieltoa, joten leiriläisillä on 
maanomistajan lupa oleskellä siellä. 
  
Tilanne on erittäin vakava ja vartijoiden yöllinen käyttäytyminen ei voi olla luvallista. Vartijat olivat 
ottaneet yhden henkilön kiinni ja olivat raahanneet häntä kohti työmaa-aluetta. Paikalla ollutta 
kuvaajaa yksi vartija paiskoi pitkin soratietä, kuristi ja veti hiuksista. Poliisille vartijat kertoivat 
toisenlaisen tarinan. 
  
Paikalla olleiden leiriläisten kuvaus tilanteesta on luettavissa seuraavasta 
linkistä: http://hyokyaalto.net/ 
  
Haluan tietää kuka antaa ohjeet Arlian vartijoille? Kuka määrää vartijoita tunkeutumaan puukko 
kädessä yöllä Hanhikiviniemen leiriin, alueelle joka ei ole Fennovoiman hallinnassa? Kuka ohjeistaa 
vartijoita valehtelemaan? Milloin vartija saa käyttäytyä väkivaltaisesti leiriläisiä kohtaan ja miksi 
väkivaltaa käytetään? Saako vartija raahata leiriläisiä pitkin maata niin pitkälle että ovat ns. 
Fennovoiman työmaa-alueella? 
  
Ihmettelen ja paheksun suuresti myös sitä, että paikalle tulleet poliisit eivät kiinniottaneet myös 
vartijoita, jotka eivät suostuneet ilmoittamaan nimiään ja vaikka leiriläiset kertoivat kysyttäessä 
todellisen asioiden kulun ja poliisin olisi täytynyt kohdella osapuolia tasapuolisesti. Kysymyksessä 
on vakava virkavirhe. 
  
Pyydän sisäministerin puolueettomasti tutkimaan tämän yöllisen tapahtuman. 
Pyydän myös selvityksen voiko vartiointiliikkeen palveluksessa oleva henkilö, jolla on selkeä 
kytkentä Fennovoima Oy:n vartioida kyseistä työmaa-aluetta? 
  
Jään odottamaan pikaista vastaustanne. 
  
Ystävällisin terveisin 
Lea Launokari 
 
 
 
 
 
 
 



Conference on NATO and Russia in the Baltic Sea Area  
31.8.2015  
 
Conference on „NATO and Russia in the Baltic Sea Area“ 
Hotel Arthur, Helsinki, 4-6- September 2015 
 
A new confrontation is arising: an increase of military spending, failure of progress in the abolition 
of nuclear weapons, saber-rattling via military exercises are its expressions. NATO’s expansions to 
the East, Russia’s annexation of Crimea, and the war in East Ukraine have led to a much tenser 
situation in the Baltic Sea where Russia and NATO states border. Military activities in the region 
have escalated. Poland and the three Baltic states have been alarmed at the perceived threat from 
Russia and have been clamoring for a stronger NATO presence in the region. With new partnership 
agreements between NATO and Sweden as well as Finland these former neutral countries become 
increasingly a part of this rising conflict. 
The conference “NATO and Russia in the Baltic Sea Area” wants to analyze the rise of this new 
confrontation, the expansion of NATO and the conflict in Ukraine and wants to highlight and 
discuss alternatives to militarization and the building of a new cold war area, namely forms of 
cooperation and neutralism as well as non-violent bottom-up processes for peace and 
understanding. 
The conference is organized by the international network No to War – No to NATO together with Committee 
of 100 in Finland, Finnish Peace Committee, Finnish Psychologists for Social Responsibility, Artists for Peace 
(PAND), Peace Education Institute, Peace Union of Finland, Physicians for Social Responsibility, Svenska 
Kvinnors Vänsterförbund/ Swedish Women of the Left, WILPF Finland, Women for Peace, Finland, Women 
for Peace, Sweden, and the support of the European Left. 

Speakers include among others: Maj Britt Theorin (Sweden), Sven Hirdman (former Swedish 
Ambassador in Moskva), Kimmo Kiljunen (Special Representative for Mediation of Foreign Minister 
of Finland), Ingeborg Breines (Norway, International Peace Bureau), Tarja Cronberg (Finnish Peace 
Union, Middle Power Initiative, former MEP), Urve Randmaa (Estonia), Nikita Lomagin (Russia, 
Baltic Center of International Studies) Sergei Kirichuk (Ukraine, Borotba) and Nina Potarskaya 
(Ukraine, Center for Social and Labor Research) 
 

For more information please see: www.no-to-nato.org  
Please find the program attached. 
Contact:  
Teemu Matinpuro (Finnish Peace Committee), teemu.matinpuro@rauhanpuolustajat.fi,  
050 5941499 
Lea Launokari (Women for Peace), lea.launokari@nettilinja.fi, 050 5522330 
Lucas Wirl (Co-Chair ICC No to War – No to NATO, Germany: info@no-to-nato.org, 0049 176 
64103500) 
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NATO and Russia in the Baltic Sea Area, conference 4-6.9.2015, Helsinki 
 
 
NATO and Russia in the Baltic Sea Area 
 

 
 

Helsinki, 4.-6. September 2015 
Program (as of 26 August) 

 
Organizers: 

No to War – No to NATO 
Together with: 

Committee of 100 in Finland ǀ Finnish Peace Committee 

Finnish Psychologists for Social Responsibility 

PAND, Artists for Peace ǀ Peace Education Institute 

Peace Union of Finland ǀ Physicians for Social Responsibility 

Svenska Kvinnors Vänsterförbund/Swedish Women of the Left ǀ WILPF Finland Women for Peace, Finland ǀ 
Women for Peace, Sweden 

With the support of: 
European Left 

 



Introduction 
After the fall of the Berlin wall the Warsaw pact came to an end. NATO on the other hand enlarged from 16 
to 28 member states from which many belonged to the former Eastern block. When Ukraine considered 
joining NATO a conflict aroused with Russia. Russia annexed Crimea and a war is going on in East Ukraine.    
This situation has led to a much tenser situation in the Baltic Sea where Russia and NATO states border. 
Military activities in the region have escalated. 
Poland and the three Baltic states have been alarmed at the perceived threat from Russia and have been 
clamoring for a stronger NATO presence in the region.  
At the NATO summit in Wales there were no decisions about new headquarters, but it has been discussed 
on suggestion of Phil Breedlove, Supreme Allied Commander Europe. Finland and Sweden used to be 
neutral but are since 1994 partners to NATO. At the last summit of NATO in September 2014, a “treaty” 
(Finnish and Swedish ministers’ talk about an agreement, NATO talks about a Memorandum of 
Understanding) of “Host Nation Support” which concerns the rights for NATO to use their territories in case 
of exercises, crises or war on request of the countries. 
 
Aim of the conference   
The aim of the project is to gather citizens from the Baltic Sea region and experts to inform each other; 
analyze the tense situation in the area, and present alternatives to militarization including cooperation, a 
common house of Europe, OSCE, and Neutralism. 
Besides the analysis of the NATO strategy and their geostrategic interests the international conference 
discusses the negative impacts of these policies to the societies, in particularly to a social and gender-
justice society. 
 
Program 
Friday, 4th of September 
19:00 Get together party @ Peace Station (“Rauhanasema”), Veturitori 3 (tram no 3 and 7, bus no 23, get 

off at Pasila station) 
Saturday, 5th of September 
10:00 Welcome  

- Kristine Karch (No to War – No to NATO), Markku Kangaspuro (Finnish Peace Committee) 

10:15 Part 1: Introductory presentations with discussion 
- “NATO expansion strategy and the militarization of Europe”  

Ingeborg Breines (International Peace Bureau), Elsa Rassbach (UNAC, Code Pink, USA/Germany) 

- “NATO expansion to the Baltic States and Scandinavia”  
Laura Lodenius (Peace Union of Finland), Maj Britt Theorin (Sweden), Urve Randmaa (Estonia) 

Chair: Kristine Karch 
12: 30 Lunch 
13:30 Part 2: Working Groups 

NATO Expansion and NATO Strategy - Case Studies with discussion 
1. Finland (Tarja Cronberg, Peace Union of Finland) 

2. Sweden (Staffan Ekbom, Aktionsgruppen Nej till Nato, Sweden) 

3. Poland (Pasquale Policastro, University of Szezcin, Poland) 

15:30 Coffee Break 
16:15 Part 3: Plenary presentation with discussion 

- Russia and the Baltic region – actors and victims  
Oleg Bodrov, (Chair of Interregional Environmental Movement Green World, Russia) 



- Russia: controversy in the Western debate 
Claudia Haydt (Information Center Militarization / European Left, Germany) 

Chair: Ingela Martensson 
17:30 Reports from the working groups 

Chair: Teemu Matinpuro (Finnish Peace Committee) 
18:30 Break 
19:00 Panel on Ukraine  
Sergei Kirichuk (Borotba, Ukraine), Nina Potarskaya (Center for Social and Labor Research, Ukraine), Andrej 
Hunko (MP Die Linke, Germany), Tord Björk (environmentalist, Sweden), Tarja Cronberg, Leo Gabriel (World 
Social Forum, Austria) 
Chair: Reiner Braun (International Peace Bureau) 
20:30 Sauna 
 
Sunday, 6th of Sept. 
9:30 Part 4: Plenary presentations with discussion 

- Political Alternatives to Militarization of the Baltic Sea Area  
Sven Hirdman (Sweden, former Swedish ambassador in Moskva) 

Kimmo Kiljunen (Special Representative for Mediation of Foreign Minister of Finland) 

- Common Security, OSCE, Neutralism 
Reiner Braun 
Maj Britt Theorin (Sweden) 
Nikita Lomagin (Baltic Center of International Studies, Russia) 

Mikael Böök (Civic Activist, Finland) 

Chair: Lea Launokari (Women for Peace, Finland) 
11:30 Short Break 
11:45 Part 5: Final Panel:  

- Which lessons do we learn and what are our next steps? 
Ludo de Brabander, (vrede vzw, Belgium) 
Ulla Klötzer (Women for Peace, Finland) 
Ingela Martensson (Women for Peace, Sweden) 
Tobias Pflüger (Die Linke, Germany) 

Yves-Jean Gallas (Mouvement de la Paix, France) 

Chair: Kristine Karch 
13:45 Final Words 

Lucas Wirl (No to War – No to NATO), Ulla Klötzer 
14:00 End of Conference 
 
 
 
 
 
Organizational Details: 

15:00-19:00 annual meeting of the international network No to War – No to NATO (for more 
details, see http://no-to-nato.org/2015/06/anual-meeting-2015-network-no-to-war-no-to-nato/ 



Registration: info@no-to-nato.org 

Location: Hotel Arthur, Vuorikatu 3, 00100 Helsinki 

Accommodation: A limited contingent of rooms is available at Hotel Arthur. For further information please 

contact: teemu.matinpuro  [at]  gmail.com 

Registration Fee: 20 Euros (regular) / 5 Euros (reduced) 

Conference Language: English 

Further information: info@no-to-nato.org / www.no-to-nato.org  

© Picture page 1: NormanEinstein 
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Statement from the Conference on NATO and Russia in the Baltic Sea Area.  

6.9.2015 

On Common Security for the European Union and Russia 
In Sweden before the Parliamentary elections in 2014, the Swedish Government signed the Host Nation 
Agreement with NATO. The implication of this signature was that NATO, in times of crisis and war, will be 
able to deploy military equipment and staff for training on Swedish soil. Since nuclear weapons are not 
directly mentioned in this Agreement, they might very well be included in the process, forcing Sweden to 
support the NATO nuclear policy. 
In Finland, the ‘Memorandum of Understanding of Host Nation Support’ – the prelude to the Agreement – 
is little known by the public and, probably, also to most politicians. It is said that it is only a part of “a 
planning and review process” that concerns Finland. It consists of 57 points leading to an extremely 
profound commitment to NATO. 

While even during the height of the Cold War, Finland and Sweden remained neutral, they are now, 
without much public discussion and debate, being forced further away from neutrality into a much closer 
relationship with the NATO Alliance and perilously close to full NATO membership. This process heightens 
tension in the Baltic Region as it encompasses an increase in war exercises and, consequently, the arms 
race. 

Getting closer to NATO means a much increased defence budget. If Sweden and Finland finally join NATO 
this will result in a doubling of the military expenditure – reflected in the already existing demands to 
increase the military budget to 2% of the GDP. 

The developments above are taking place while there is an alarming increase of mass migration of people 
fleeing countries at war. We are convinced and believe that wars must be immediately stopped in Syria and 
everywhere else. In Syria today 50% of the population are refugees in and outside the country. Resources 
must be used for humanitarian aid, adequate social welfare and eradicating the reasons forcing citizens 



becoming war refugees. We must achieve security by working in unison with the various adversaries as 
there is no military solution in such a conflict. We have to create a climate of security for all with the tools 
of a just foreign policy and diplomacy, civil conflict prevention and resolution, dialogue and negotiations, 
international co-operation and foreign aid. 

We need a new Helsinki Agreement. Helsinki I that took place forty years ago led to the OSCE – the 
Organisation for Security and Co-operation in Europe. A new such Agreement will have to incorporate 
people to people diplomacy, civil society and the peace movement as active participants. 

We call on the Swedish and Finnish leaders to reject the idea of a Host Nation Support Agreement with 
NATO. 

In 2016, we will plan a Conference on NATO/EU in Sweden and will be active at the NATO Summit in 
Poland. 

******************************************************************* 
 
 
Vetoomus ulkoministeri Timo Soinille allekirjoittaa Humanitaarisen vetoomuksen.  
17.9.2015 
 
Arvoisa ulkoministeri Timo Soini! 
 
Maailmassa on edelleen arviolta 16 400 ydinasetta, joiden yhteenlaskettu tuhovoima on 150 000-
kertainen Hiroshiman pommiin verrattuna. Jo yksittäinen pommi aiheuttaisi suurkaupunkiin 
pudotettuna satojentuhansien ihmisten kuoleman.  
Ydinaseiden suurin uhka on kuitenkin mahdollisesta ydinsodasta aiheutuva ilmastonmuutos. 
Esimerkiksi Intian ja Pakistanin välisessä alueellisessa ydinsodassa – jossa kumpikin käyttäisi 50 
pommia eli 0.03 % maailman nykyisestä ydinasearsenaalista – kuolisi lähes välittömästi 20 
miljoonaa ihmistä. Räjäytykset ja tulimyrskyt nostaisivat miljoonia tonneja pölyä ja nokea 
ilmakehään. Tämä heikentäisi maahan tulevaa auringon säteilyä kaikkialla. Keskilämpötila laskisi, 
kasvukaudet lyhenisivät ja sateet vähenisivät merkittävästi. Seurauksena olisi maailmanlaajuinen 
nälänhätä, ja nälkäkuolema uhkaisi jopa kahta miljardia ihmistä.  
Niin kauan kun ydinaseita on olemassa, on olemassa myös vahingossa syttyvän ydinsodan 
mahdollisuus. Merkittävä osa ydinkärjistä on jatkuvasti laukaisuvalmiina esimerkiksi 
ydinsukellusveneissä. Vuosien mittaan on ollut lukuisia läheltä piti -tilanteita, joissa ydinsodan 
syttyminen on ollut minuuteista kiinni. 
Ydinaseet ovat nousseet kansainvälisissä keskusteluissa taas enemmän esille. Venäjän presidentti 
Vladimir Putin ilmoitti aktivoineensa Venäjän ydinaseita Krimin Venäjään liittämisen yhteydessä, ja 
Ukrainan parlamentissa on esitetty puheenvuoroja, joissa haikaillaan atomiaseiden perään. 
Toisaalta keskustelu ydinaseista on siirtynyt tekniikasta ja sotilaallisesta tasapainosta sodan 
humanitaarisiin vaikutuksiin. Tällä teemalla on järjestetty useita kansainvälistä kongresseja, joihin 
Suomikin on osallistunut. Viimeksi syksyllä 2014 Wienissä oli mukana 158 valtiota. Itävalta on 
esittänyt Humanitaarisen vetoomuksen (liite), joka edellyttää toimia kansainvälisen ydinaseet 
kieltävän sopimuksen aikaansaamiseksi – samaan tapaan kuin kemialliset ja biologiset aseet on jo 



kielletty. Jo 117 valtiota on allekirjoittanut tämän vetoomuksen, mutta Suomi ei vielä ole mukana. 
Monet kirkot ja mm. kansainvälinen Punainen Risti, Maailman Lääkäriliitto ja Rotary International 
tukevat tätä kampanjaa.  
Myös Suomen Ulkoministeriö viestitti 6.8. Hiroshiman muistipäivänä, että ”Nyt ydinaseisiin ja 
niiden seurauksiin kiinnitetään huomiota niin kutsutun humanitaarisen aloitteen yhteydessä. 
Suomi tukee tätä aloitetta ja tavoitetta ydinaseettomasta maailmasta. Samoin Helsingissä viime 
heinäkuussa järjestetty ETYJ parlamentaarinen juhlakokous toivotti Humanitaarisen aloitteen 
tervetulleeksi ja kehottaa jäsenmaitaan toimimaan yhteistyössä ydinaseiden hävittämisen ja 
kieltämisen välisen laillisuusristiriidan poistamiseksi.  
 
Vetoamme Suomen hallitukseen ja Teihin, ulkoministeri Soini 
Toivomme Suomen pikaisesti allekirjoittavan tämän kansainvälisen Humanitaarisen 
vetoomuksen. Lisäksi Suomen tulee toimia selvästi nykyistä aktiivisemmin muun muassa 
YK:ssa ydinaseriisunnan puolesta. Ydinaseiden täydellinen hävittäminen on ainoa keino 
ydinsodan uhkan lopulliseksi poistamiseksi. Kyse on koko ihmiskunnan eloonjäämisen 
edellytyksistä.  
  
Helsingissä 17.9.2015 
Suomen ICAN (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons) verkosto 
Lääkärin sosiaalinen vastuu 
Naiset Rauhan Puolesta 
Suomen Kristillinen Rauhanliike 
Suomen Rauhanliitto 
Suomen Rauhanpuolustajat 
Suomen Sadankomitea 
Tekniikka elämää palvelemaan 
 
 
************************************************************* 
 
 
Atomipommista selviytyneet kiertueella Suomessa 5.-7.10. 
Lehdistötiedote 2.10.2015 
 
Ryhmä ydinaseiden käytön ja niiden olemassaolon seurauksista puhuvia japanilaisia vierailee 
Suomessa 5.-7.10. Mukana on Hiroshiman atomipommi-iskusta selvinnyt Reiko Yamada sekä 
atomipommien ja Fukushiman ydinvoimalaonnettomuuden uhreja hoitanut lääkäri Osamu Saito. 
Vierailu on osa kansainvälistä hibakusha-kiertuetta. 
 
Hiroshiman ja Nagasakin ydinpommi-iskuista tuli tänä vuonna kuluneeksi 70 vuotta. Iskuissa tai 
muutaman kuukauden sisällä niistä kuoli ainakin 210 000 ihmistä. Myös pommituksista 
selviytyneet, hibakushat, ja heidän jälkipolvensa ovat kärsineet mittavasti säteilysairauksista ja 
sosiaalisesta stigmasta. 
 
Monet hibakushat ovat kuitenkin halunneet kertoa kokemastaan ja olla mukana kampanjoimassa 
ydinaserisunnan puolesta. Heidän viestinsä on, etteivät he halua kenenkään joutuvan kokemaan 
saman kuin he. Tämän vuoksi hibakushat kiertävät maailmaa muistuttaen ydinaseiden vaaroista ja 



kysymyksen ajankohtaisuudesta sekä puhuen ydinaseriisunnan puolesta. Tämänkertaisen 
kiertueen aiheisiin kuuluvat myös ydinasepolitiikan yhteydet ydinvoima- ja 
ydinmateriaalikysymyksiin. 
 
Suomessa hibakusha-ryhmä tapaa toimittajia, kansanedustajia ja ydinaseriisuntaa ajavia sekä 
ydinvoimakysymysten parissa toimivia aktivisteja. Ryhmä vierailee myös Säteilyturvakeskuksessa 
(STUK) keskustelemassa säteilysairauksista ja niiden ennaltaehkäisystä. Ryhmä luennoi myös 
Lapinjärven siviilipalveluskeskuksessa. 
 
Yleisön on mahdollista tavata hibakusha-ryhmä ja kuulla kokemuksia atomipommien inhimillisistä 
seurauksista maanantaina 5.10. klo 18 alkavassa rauhanjärjestöjen järjestämässä tilaisuudessa 
Rauhanasemalla, Helsingissä. Lisäksi vieraat antavat mielellään haastatteluita erikseen sovittavina 
aikoina Helsingissä oleskelunsa aikana. 
 
Lisätietoja ja haastattelupyynnöt 
Tuuli Vuori tiedottaja, Suomen Rauhanliitto – Finlands Fredsförbund 
puh. 040 099 8275 
sähköposti: tiedotus@rauhanliitto.fi 
 
Katso myös 
hibakusha-kiertueen englanninkielinen esite ja tiedote verkkosivuilla 
 
Maanantain iltatilaisuus Facebookissa 
https://www.facebook.com/events/816486965130730/ 
 
Haastateltavien biografiat 
 
Reiko Yamada oli 11-vuotias kun Yhdysvallat pudotti ydinpommin hänen kotikaupunkiinsa 
Hiroshimaan. Hän on toiminut vuosikymmeniä vastuutehtävissä atomipommeista selviytyneiden, 
hibakushien, järjestöissä. Hän on kiertänyt kertomassa omista kokemuksistaan useissa maissa sekä 
edustanut hibakusheja YK:n ydinsulkusopimuksen valmistelukomitean kokouksessa. 
 
Osamu Saito on säteilybiologiaan erikoistunut lääkäri, jonka taustalla on 30 vuoden ura 
Hiroshiman uhrien hoitamisessa. Fukushimalaissyntyinen Saito on myös tutkinut Tšernobylin 
onnettomuuden uhrien tilannetta 90-luvulla Liettuassa ja Valko-Venäjällä. Tällä hetkellä hän toimii 
Fukushiman kaupungin neuvoa-antavassa toimikunnassa tarjoten asiantuntijatietoa säteilystä. 
 
 
******************************************************************* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vegaanibrunssikutsu  
18.11.2015 
 
Hyvät naisverkoston jäsenet! 
 
Meillä on ilo kutsua sekä jäsenet että jäsenten ystävät ja sukulaiset osallistumaan ja nauttimaan 
Naisunionissa  
järjestettävästä vegaanisesta brunssista sunnuntaina 29.11 klo 11-17. 
 
Keräämme brunssilla varoja ydinvoimanvastaiseen työhön. Olemme tehneet hienoa yhteistyötä 
Hyökyaallon ja Maan Ystävien kanssa ja työ jatkuu. Tarvitsemme toiminnan pyörittämiseen 
rahallista tukea. 
 
Kiitos, jos osallistut brunssiin tulemalla paikalle itse tai ystävä- tai sukulaisjoukon kanssa!  
Voit myös antaa brunssin lahjaksi tai mainostaa sitä tuttavillesi.  
 
Jos haluat varata pöydän, lähetä sähköpostia brunssi@riseup.net. 
 
 Maksaa voit etukäteen NRP:n tilille Aktia FI8040550010135032 ja viestiksi kirjoittaa 'brunssi' ja 
mahdollisesti kuinka monta osallistuu.  
Brunssin hinta on 10-20 € ja lapsille 1 €/ikävuosi. 
  
Jos haluat, voit maksaa myös ylimääräistä tukimaksua toiminnallemme samassa yhteydessä. 
Paikan päällä suoritettuna maksu käteisenä, kiitos! 
 
https://www.facebook.com/events/868419346586830/ 
 
Tervetuloa! 
 
Ystävällisin terveisin,   
 
Naiset Rauhan Puolesta –liike 
 
 
************************************************** 
 
 
Ruotsin ja Suomen kuuluu edistää maailmanrauhaa – ei liittoutua maailman 
suurimman ydinaseliiton kanssa.  
18.11.2015 
 
Suomen ja Ruotsin hallituksille 
 
RUOTSIN JA SUOMEN KUULUU EDISTÄÄ MAAILMANRAUHAA –  EI LIITTOUTUA MAAILMAN 
SUURIMMAN YDINASELIITON KANSSA 
  



Sekä Ruotsissa että Suomessa toteutetaan politiikkaa, joka yhä nopeammin vie maitamme 
NATOn, maailman suurimman ydinaseliiton, täysjäseneksi. Molemmat maat kuuluvat 
rauhankumppanuusohjelmaan ja molemmat maat ovat allekirjoittaneet 
NATOn isäntämaasopimuksen, joka kattaa kohtalokkaita sotilaallisia velvoitteita. 
  
Suomen osalta isäntämaasopimus on loppuun käsitelty. Sopimuksesta ei koskaan keskusteltu 
julkisesti eikä sitä käsitelty demokraattisesti Suomen eduskunnassa. Ruotsissa sitä 
vastoin sopimus käsitellään parlamentissa keväällä 2016. 
  
NATOn kanssa solmittu isäntämaasopimus tarkoittaa, että NATO voi sijoittaa sotilasjoukkoja ja 
aseistusta, myös ydinaseita, Ruotsin ja Suomen maaperälle. NATOlla on mahdollisuus myös 
ehdottaa operaatioita kolmansia maita vastaan Ruotsin ja/tai Suomen alueelta.  
  
On vastuutonta sallia NATOn aseman jatkuva eteneminen, erityisesti arktisella alueella, joka 
muutenkin on kehittymässä sotilaallisesti korkeajännitealueeksi. 
Tarvitseeko Ruotsi NATOa suojautuakseen Venäjää vastaan, vaikka Venäjä ei ole nykyaikana 
muodostanut Ruotsille minkäänlaista uhkaa? Tai haluaako NATO Ruotsin, koska sillä on 
strategisesti tärkeätä laitteistoa ja maa-alueita, kuten NEAT-alue, joka on Euroopan suurin 
sotilasaseiden testausalue? Norrbottenissa sijaitseva Esrange on myös maailman suurin 
satelliittivastaanottoasema ja ehdottoman välttämätön NATONn sodankäynnille. 
  
Ruotsi ja Suomi ovat kansainvälisillä foorumeilla perinteisesti olleet aktiivisia ja erittäin 
arvostettuja rauhan ja aseistariisunnan puolesta puhujia. Sitä mukaan kun maittemme hallitukset 
ovat vähitellen laajentaneet yhteistyötään NATOn kanssa, äänemme rauhanpuolustajina ovat 
hiljentyneet. Tämä tuhoisa kehitys on pysäytettävä. Maailmanrauhaa ei edistetä sotilasliitoilla eikä 
asevarustelua lisäämällä vaan konfliktien ehkäisemisellä vuoropuheluin ja luottamuksen 
kasvattamisella. 
  
Edellytämme, että Suomi ja Ruotsi palauttavat asemansa rauhantekijöinä ja aseistariisujina 
maailmassa. Maittemme ei pidä liittyä sotilasliittoon, joka vie meidät cyber-sodan 
aseistushulluuteen ja ajaa meneillään olevan uuden kylmän sodan siihen pisteeseen, jossa 
maapallon tulevaisuus on uhattuna. 
 
Folkkampanjen mot Kärnkraft-Kärnvapen (Ruotsi) 
Naiset Rauhan Puolesta (Ruotsi) 
Naiset Rauhan Puolesta (Suomi) 
Naiset Atomivoimaa Vastaan (Suomi) 
Suomen Rauhanpuolustajat ry. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sverige och Finland ska befrämja fred i världen - inte alliera sig med världens 
största atomvapenallians.  
Debattsidan 18.11.2015 
 
 
SVERIGE OCH FINLAND SKA BEFRÄMJA FRED I VÄRLDEN - INTE ALLIERA SIG MED VÄRLDENS 
STÖRSTA ATOMVAPENALLIANS 
 

I både Sverige och Finland förs en politik som i allt raskare takt för länderna mot ett fullt 
medlemskap i världens största atomvapenallians, NATO.Båda länderna ingår i Partnerskap för Fred 
och i båda länderna har man undertecknat NATOs värdlandsavtal som omfattar ödesdigra militära 
förpliktelser. 
 

För Finlands del är värdlandsavtalet slutbehandlat. Det har aldrig utsatts för någon offentlig debatt 
och ska inte genomgå någon demokratisk behandling i Finlands riksdag. Däremot ska avtalet i 
Sverige ännu genomgå en behandling i riksdagen våren 2016. 
 

Värdlandsavtalet med Nato innebär att NATO kan få stationera trupper och militär utrustning, 
inklusive kärnvapen, i Sverige/Finland. NATO kan dessutom föreslå att man ska bedriva 
operationer mot tredje land från svenskt/finskt territorium. Att tillåta en ytterligare framflyttning 
av Natos positioner, speciellt i det arktiska området som håller på att utvecklas till ett militärt 
högspänningsområde, är ansvarslöst. 
 

Behöver Sverige NATO som skydd mot ett Ryssland som inte under modern tid har utgjort något 
som helst hot? Eller behöver NATO Sverige som har viktiga strategiska installationer och 
landområden, t.ex. NEAT-området som är Europas största område för utprovning av militära 
vapensystem? I Norrbotten finns även Esrange som är världens största nedladdningsstation för 
satelliter och helt nödvändig för NATOs krigföring. 
 

Sverige och Finland har i internationella forum traditionellt varit aktiva och högt uppskattade 
pådrivare av fred och nedrustning. I takt med att våra länders regeringar stegvis har utökat 
samarbetet med NATO har våra röster för fred tystnat. Denna ödesdigra utveckling måste stoppas.  
Freden i världen främjas inte av militärallianser och upprustning utan av konfliktförebyggande 
insatser som dialog och förtroendeskapande. 
 

Vi förutsätter att Sverige och Finland återtar sina ställningar som fredsstiftare och 
nedrustningspådrivare i världen. Våra länder ska inte bli medlemmar i en allians som för oss in i 
cyberkrigens upprustningsvansinne och driver den redan inledda nya kalla krig-eran in i en fas där 
jordens framtid är hotad. 
 

Folkkampanjen mot Kärnkraft-Kärnvapen (Sverige) 
Kvinnor för Fred (Sverige) 
Fredskämparna i Finland 
Kvinnor För Fred (Finland) 
 
**************************************************** 
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