
Vuosikertomus 2017

Naiset Rauhan Puolesta –liike/Amandamaji ry

Naiset Rauhan Puolesta –liike kokoontui pääasiassa Naisasialiitto Unionin tiloissa Bulevardilla 
kerran kuukaudessa. Kuluva vuosi oli liikkeemme 38. 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 Ulla Klötzer ja Gerd 
Söderholm 1.8.2017 asti. 

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 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. 
Liikkeelleemme on avattu facebook-sivut ja uudet nettisivut valmistuivat kesällä.  

Liikeemme toimii yhteystyössä 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.

Ensi vuodelle, 2018 emme saaneet lainkaan avustusta OKM:ltä. Tämä vaikeuttaa toimintaamme 
ratkaisevasti.

TOIMINTA

3-4.2. Gör Nodern till en fredszon! Seminaari Tukholmassa, ABF-huset.
Lähialueemme on vapautettava Naton taisteluharjoituksista, ydinaseista ja 
avaruussodasta,sanottiin seminaarissa, jossa oli useita ulkomaisia ja muutama ruotsalainen 
esitelmöitsijä sekä Suomesta yksi. Seminaarin järjestäjinä olivat Sveriges Fredsråd, ABF, Global 
Network Against Nuclear Weapons and Power in Space. Mukana Lea Launokari, Kikka Rytkönen 
ja Marjaliisa Siira.

6.2. Avaruuden militarisointi kiihtyy, Rauhanasemalla
Ohjuspuolustusjärjestelmä ja uudet sateliittisodankäynnin muodot ovat militarisoimassa 
avaruudenkin. Hankkeen lonkerot ulottuvat pohjoismaihin asti. Puhujina Dave Webb, UK 
Campaign for Nuclear Disarmament (CND), Bruce Gagnon, Global Network Against Weapons & 



Nuclear Power in Space ja Tarja Cronberg Suomen Rauhanliitto. Mukana NRP:n edustajia.

8.3. Kansainvälinen naistenpäivä. Ryhmämme hankki varoja tarjoilemalla valmistamiamme 
vegaanileivonnaisia Naisasialiitto Unionin järjestämässä naistenpäivän tilaisuudessa.

11.3. Fukushiman ydinvoimalaonnettomuuden muistoksi vietettiin hiljainen tunti Helsingissä 
Kolmen Sepän patsaalla. Kuusi vuotta on kulunut Fukushima Dai’ichin atomivoimalaitoksessa 
tapahtuneesta  maailmanhistorian pahimmasta ydinvoimalaonnettomuudesta. TEPCO:lla on 
jatkuva ongelma korkea-aktiivisen veden vuotamisesta maaperään ja pohjaveteen. Itkijänaiset 
olivat mukana muistopäivän tapahtumassa. Yhteistyössä PANDin kanssa.

28.3. Hanhikivi -dokumentti, esitys TEMin energiaosaston henkilöstölle. Dokumentin käsikirjoittaja 
ja tuottaja Oleg Bodrov esitteli dokumentin. Keskustelussa oli ylijohtaja Jorma Aurela ja 10 
henkilöä energiaosastolta ja Janne Nevalainen STUK:sta sekä Jari Natunen, Varpu Kinnunen-
Saaritsa, Marjatta Kurtén, Lea Launokari ja Leea Parhiala.
Dokumentti valottaa Pyhäjoen Hanhikivelle suunnitellun Fennovoiman ydinvoimalan taustoja ja 
paikallisten kamppailua ydinvoimalaa vastaan. Dokumentti paljastaa tuotanto-olosuhteet 
ydinpolttoaineen uudelleenkäyttölaitoksessa Venäjän Majakissa, josta Rosatom aikoo tuoda 
Hanhikiven voimalan polttoaineen sen toiminnan kymmenen ensimmäisen vuoden ajan.

13.4. Rauhanjärjestöjen tapaaminen kabinettipäällikkö Raili Lahnalammen kanssa 
Ulkoministeriössä.
Keskustelussa käsiteltiin Suomen poisjäämistä ydinasekieltosopimusneuvotteluista. 
Rauhanjärjestöt pyrkivät argumentoimaan, että kaikki ydinasekieltoneuotteluihin osallistuvat maat 
ovat vahvasti korostaneet prosessin olevan NPT:tä tukeva hanke. Mukana Lea Launokari

26.4.
Tshernobyl ei saa unohtua! Muistotapahtuma Kolmen Sepän patsaalla, Helsingissä. Yhdistyneiden
Kansakuntien yleiskokous antoi 8. joulukuuta 2016 päätöslauselman, jossa se päätti nimetä 26. 
huhtikuuta kansanväliseksi Tshernobylin katastrofin muistopäiväksi Tapahtumaa vietettiin myös 
Rotuaarilla Oulussa.

26.4.
Hanhikivi - Suomen ja Venäjän likaiset kaupat. Dokumentti Hanhikivi esitettiin kaksi kertaa yleisölle
Kirjasto 10. Helsingissä.

11.5. Rauhanaseman kevätjuhlat. Tilaisuudessa keskusteltiin ACE 2017 harjoituksista pohjoisessa,
informoitiin tulevasta Baltic Summer pyörämarssista ja monesta muusta ajankohtaisesta asiasta.

15.5. Autonomiset aseet ja kansainvälinen humanitaarinen oikeus + juridiikka ja algoritmit, 
Ulkoministeriön järjestämä tilaisuus, jossa kuultiin raportteja koskien mm. kansainvälisoikeudellisia 
puitteita autonomisten aseiden kehittämisessä, juridiikan ja algoritmien välisestä suhteesta ja 
keskusteltiin kansalaisyhteiskunnan edustajien kanssa. Läsnä Lea Launokari ja Riitta Wahlström

21.5. Ei ACE-lentosotaharjoituksille. Mielenosoitus Suomen-Ruotsin-Norjan pohjoisalueiden 
sotaharjoituksia vastaan. Mukana ruotsalainen rauhanaktivisti Agneta Norberg. Järjestäjänä 
suomalaiset rauhanjärjestöt.

24-25.5. Stop Nato 2017 ja ICBUW:n konferenssi Brysselissä.  
No to War - No to Nato verkosto järjesti Naton varjokonferenssin Brysselissä. Samassa 
yhteydessä pidettiin ICBUW:n kokous. NRP:stä osallistui Riitta Wahlström

31.5. Mayors for Peace - rauhanlaivan vierailu Helsingissä. Hibakushat kertovat omat terveisensä 
ja oman näkökulmansa kansalaisina jotka joutuivat pommin uhriksi. Rauhanlaivassa matkustaa 
aina myös Hibakushia -atomipommista 1945 selviytyneitä ja heidän mukanaan joitakin nuorempia 
rauhan-lähettiläitä. Lea Launokari



7.6. Dokumentaristi Tuuli Siitari haastatteli Varpu Kinnunen-Saaritsaa ja Lea Launokaria mm:ssa 
NRP:n toiminnasta, Suomen tilanteesta  rauhanpuolustajan näkökulmasta ja droneista eli kauko-
ohjatuista hävittäjistä. Siitari markkinoi dokumenttiaan DOC-point festivaalille.

18.6. Ydinvoimanvastainen tapahtuma Koroisella Turussa. Esitys Baltic Summer pyörämarssista, 
Teemu Erkko ja Ydinvoiman taloudelliset riskit, Maarit Laihonen. Ruotsista osallistui Christian, 
Jessica ja My Leffler. NRP:stä Lea Launokari

12.7. Venäläinen Alexandra Smirnova tekee väitöskirjaa pohjoismaisten rauhanliikkeiden 
Venäjäkuvasta. Hän haastatteli NRP:n liikkeestä Lea Launokaria.

8.7. Kikka Rytkönen osallistui Aseistakieltäytyjäliiton järjestämällä matkalla Gipfel für Globale 
Solidarität- huippukokouksen ohessa 8.7. järjestettyyn rauhan suurmielenosoitukseen, 
"Grenzenlose Solidarität statt G20", Hampurissa. Osanottajia 76.000..

8-16.7. Coulportin aseidenriisuntaleiri Iso-Britanniassa. Kahdeksan suomalaista osallistui yli 
seitsemänkymmenen muun rauhanaktivistin kanssa Skotlannin Coulportin aseidenriisuntaleirille 8.-
16. heinäkuuta vaatimaan Iso-Britannialta sitoutumista YK:n heinäkuun alussa hyväksymään 
ydinasekieltosopimukseen. Leirin aikana toteutettiin useita mielenosoituksia Faslanen 
ydinasetukikohdan läheisyydessä sekä kaksi tukikohtaan johtavan liikenteen pysäyttänyttä 
blokkausta. . Järjestäjänä Aseistakieltäytyjäliitto, mukana NRP.stä Kikka Rytkönen.

15.16.7. Naiset tahtovat rauhaa - perinne jatkuu seminaari Villa Salinissa Helsingissä. 
Viikonloppuseminaari on tarkoitettu nuorille naisille, jotka ovat kiinnostuneet naisten rauhantyöstä 
ja rauhankulttuurista tämän päivän Suomessa ja maailmassa. Alustajina mm. vuoden 
pakolaisnainen Bahar Mozaffar, Naisten rooli rauhanviestin välittämisessä kotimaahan, Marika 
Lohi Tarpeista lähtevä talous ja joukkorahoitus, Ulla Klötzer Naisten atomiaseiden ja atomivoiman 
vastainen toiminta, Sunni Drake Naisten merkitys taistelussa maahanmuttovihamielisyyttä vastaan
ja Hannele Tallqvist Nyt eteenpäin - uusia haasteita. Ohjelmassa myös työryhmätyöskentelyä. 
Osanottajia yhteensä 16.

6.8. Hiroshima -ilta Helsingissä. Hiroshiman ja Nagasakin atomipommi-iskujen uhreja muistettiin 
laskemalla japanilaisen perinteen mukaisesti kynttilälyhtyjä veteen. Tilaisuudessa puhui 
apulaispormestari Nasima Razmyar ja piispa Björn Vikström.

Elokuussa Amandamaji ry sai tukirahan Grassroot foundationilta kiinteistön hankintaan Pyhäjoella. 
Kauppakirja allekirjoitettiin 28.8. elokuuta. Tämän jälkeen ryhdyttiin osuuskunnan perustamiseen ja
joulukuussa rekisteröitiin Osuuskunta Noidanlukko, joka nyt ylläpitää Tiedotuskeskus Hanhikiveä. 
Osuuskunta Noidanlukko järjestää tapahtumia ja tilaisuuksia Pyhäjoella ja sen lähialueilla sekä 
toteuttaa poikkitieteellisiä ja -taiteellisia projekteja. Projektien tavoitteena on mm. kannustaa 
ihmisiä vastustamaan aktiivisesti tuhoisia energiantuotantomuotoja ja saattaa ihmisiä yhteen 
luoden monenlaisia keskustelumahdollisuuksia. 

24.8. Rauhantapaaminen Helsingin taiteidenyönä Diana-puistossa yhteistyössä PANDin kanssa. 
Illan mittaan musiikkia, runolausuntaa ja askartelua.NRP:stä Varpu Kinnunen-Saaritsa ja Lea 
Launokari

2.9.
Joukkovoima mielenosoitus Helsingissä. Sotavarustelusta rauhanrakentamiseen oli 
rauhanjärjestöjen viesti hallitukselle. 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. Iso määrä edustajiamme otti osaa tapahtumaan.

23.9. En gränslös Fredsgala, PAND, Artister för Fred, Sverige järjestämä rauhangaala. 



Tilaisuuteen osallistui kaksi henkilöä Suomen PANDista ja Pirkko Lindberg NRP:stä.

29.9. Feminismin tulevaisuus, Naisasialiitto Unionin 125 vuotta. NRP oli mukana järjestämässä 
kahvitarjoilua. NRP:stä neljä edustajaa.

2.10. Suomalaisten naisten kansainvälinen historia näkyville. Seminaari Kansallisarkistossa. 
Puhujina Hannele Varsa, TANEsta, Ylirajainen naisten historia Pirkko Markkola ja Marjaana Niemi 
ja Kestävän kehityksen agenda ja globaali etiikka, Rauni Räsänen. Seminaari  oli alkua 
pitkäaikaisen jäsenemme Hilkka Pietilän elämäntyötä kartoittavan seminaarin ja kirjan 
valmistelulle.  
NRP:stä Varpu Kinnunen-Saaritsa, Lea Launokari ja Anja Ketokoski-Rexed toimi puheenjohtajana.

12.10. Kauko-ohjatut hävittäjät eivät ole lennokkeja, mielenosoitus Kolmen Sepän patsaalla 
.Kansainvälistä avaruuden militarisointia vastustavaa viikkoa vietettiin ja kampanjoitiin 7-14. 
lokakuuta.

2-4.11. 3rd Antinuclear World Social Forum, Pariisi. Foorumiin osallistui noin 400 eri järjestöjen 
edustajaa 20 maasta. Foorumissa käsiteltiin sekä ydinvoimaa että ydinaseita noin 35 
workshopissa. Suomesta Ulla Klötzer ja Lea Launokari.

17.11. Kokemuksia ydinvoimateollisuudesta Intiassa ja maailmassa. Intialainen Kumar Sundaram 
kertoi Intian kokemuksista liittyen ydinvoimateollisuuteen, EPR-reaktorisuunitelmiin ja 
demokratiavajeesta aiheen ympärillä. Varpu Kinnunen-Saaritsa ja Lea Launokari

23.11. Asevalvontatapaaminen ulkoministeriössä. Rauhanjärjestöt oli kutsuttu UM:n 
asevalvontayksikön tapaamiseen, jossa kuulimme eri yksiköiden esittelyt ja jatkoimme 
keskustelulla. Mukana 12 rauhanjärjestön edustajaa, NRP:stä Varpu Kinnunen-Saaritsa ja Lea 
Launokari:

28.12.2017-21.1.2018, Demilitarisoitu Galaksi. Galleria Rantakasarmissa esitti vision  rauhasta, 
rauhanaktivistit ja -toimijat, voimaannuttavan toiminnan. Monimediainen näyttely peilasi sotaa 
rauhan läpi, puhutti rauhan mahdollisuudesta aktivistien ja sodan kärsijöiden kautta. Näyttelyssä oli
kuusi taiteilijaa. Näyttelyssä oli esillä myös irakilaisen taiteilijan suurikokoinen teos sodan 
kokemuksesta.
Näyttelyä tukivat Naiset Rauhan Puolesta ja 7 muuta rauhanjärjestöä ja -liikettä. Näyttelyn näki 
1750 henkilöä.

Ydinasekieltoa ajava ICAN Finland -verkosto perustettiin Suomen Sosiaalifoorumissa vuonna 
2015.  ICAN (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons) on kansainvälinen 
ydinasekieltoa ajava kampanjaverkosto. Se palkittiin työstään Nobelin rauhanpalkinnolla vuonna 
2017. Ydinaseet kieltävä kansainvälinen sopimus hyväksyttiin YK:ssa heinäkuussa 2017.
NRP on osallistunut ICAN Suomen verkoston kokouksiin vuoden mittaan.

Syksyllä Jyväskylän yliopiston tohtoritutkija Arja Turunen, joka teki tutkimusta suomalaisesta 1960-
1980-lukujen feminismistä haastatteli myös henkilöitä, jotka olivat liittyneet Naiset Rauhan 
Puolesta -liikkeeseen.Tässä tutkimuksessa keskityttiin yksilöiden tarinoihin. Haastateltavina 
NRP:stä olivat ainakin Anita Grönberg, Lea Launokari ja Kikka Rytkönen.

Loppuvuodesta Ulla Klötzer kokosi ja kirjoitti Itämeren militarisointi uhka maailmanrauhalle laajan 
tietopaketin, joka on NRP:n nettisivuilla sekä suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Helsinki 19.4.2018


