Suomen Rauhanpuolustajat ry

T O I M I N TA K E R T O M U S 2021

Rauhanpuolustajien jäsenmäärässä ei tapahtunut
merkittäviä muutoksia, mutta sekä sosiaalisen median
seuraajien että nettisivujen käyttäjämäärissä oli merkittävää kasvua edellisvuoteen verrattuna.

1. Yleistä
Vuoden 2021 tärkein turvallisuuspoliittinen kysymys
oli HX-hävittäjähanke ja siitä käyty keskustelu, johon
Rauhanpuolustajat osallistui aktiivisesti eri foorumeilla.
Rauhanpuolustaja (ent. Rauhan Puolesta) -lehden
ja verkkosivujen ylläpidon avuksi otettiin verkkopohjainen julkaisujärjestelmä, jota kehitettiin edelleen,
samoin kuin järjestön nettikauppaa.
Koronapandemia oli yhä toimintaa voimakkaasti
rajoittava elementti. Moni suunniteltu seminaari
ja tapahtuma jäi toteutumatta, vaikka pandemian
hellittämisen toivossa niitä suunniteltiin aktiivisesti. Esimerkiksi useampaan otteeseen siirrettyjen
Työpaikkojen rauhantoimikunnan Ay-väen rauhan
päivien järjestäminen jouduttiin siirtämään vuodelle
2022. Tapahtumat siirtyivät pääasiassa verkkoon, ja
sosiaalisen median merkitys kasvoi huomattavasti.
Elokuussa 2021 Rauhanpuolustajat käynnisti
nuorille aikuisille suunnatun Tottelemattomuus
akatemian. Mukaan valikoitui hakemusten perusteella
25 nuorta (18–29-vuotiasta) eri puolilta Suomea.
Akatemian tavoitteita ovat osaamisen vahvistaminen kansalaisvaikuttamisen tavoista, historiallisen
jatkumon ja asioiden keskinäisriippuvuuden
parantunut ymmärrys, motivoituminen ja oman polun
löytäminen aktiivisena kansalaisena, verkostoituminen muiden aktiivisten kansalaisten ja eri teemojen
asiantuntijoiden kanssa, uusien toimijoiden löytäminen kansalaisvaikuttamistyöhön, nuorten ihmisten
toiminnan tukeminen ja toiveikkuuden ylläpitäminen
tulevaisuuden suhteen.

2. Painopisteet
Vuonna 2021 Rauhanpuolustajat osallistui aktiivisesti
hävittäjähankintoja koskevaan kansalaiskeskusteluun
sekä julkaisi lukuisia teemaan liittyviä artikkeleita ja kirjoituksia. Toimintaa koordinoitiin yhteistyössä muiden
rauhanjärjestöjen kanssa. Yhdessä Suomen Rauhan
liiton ja Sadankomitean kanssa toteutettiin Kantar TNS
Oy:n kyselytutkimus, josta ilmeni, että kritiikki uusien
hävittäjien hankkimista kohtaan on suomalaisten
keskuudessa laajempaa kuin aiheesta käydystä julkisesta keskustelusta olisi voinut päätellä.
Rauhanpuolustajat tuki Kimmo Kiljusen
toimittaman Raportti hävittäjähankinnasta -kirjan
kustantamista ennakko-ostolla ja tuki markkinointia
eri tapahtumissa. Loppuvuodesta Rauhanpuolustajat
avusti Pentti Sainion Kansakunta kenraalien käsissä
-kirjan toimituksessa ja teknisessä toteutuksessa sekä
painettuna että e-kirjana. Rauhanpuolustajat järjesti
kirjan julkistamistilaisuuden yhdessä Rosebud Books
Oy:n kanssa.
Rauhanpuolustajat jatkoi pitkäjänteistä työtä
liittyen konflikteihin erityisesti Ukrainassa, Lähi-idässä
(Turkki, Kurdistan ja Palestiina) ja Länsi-Saharassa.
Ukrainan tapahtumista käynnistynyt Venäjän ja
Euroopan unionin välinen poliittisten jännitteiden
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kasvu heijastui voimakkaasti myös Itämeren alueelle.
Rauhanpuolustajat piti koronarajoitteista huolimatta
ruohonjuuritason yhteyksiä venäläisiin rauhanliikkeen
eri toimijoihin ja muihin liennytystä ja konfliktien
rauhanomaista ratkaisua edistäviin tahoihin.
Rauhanpuolustaja-lehdessä julkaistiin säännöllisesti
artikkeleita Ukrainan vuodesta 2014 jatkuneeseen
konfliktiin liittyen. Vuoden aikana julkaistiin kansainväliselle yleisölle suunnattua englanninkielistä Ukraine
Alert -tiedotetta, jotka julkaistiin myös nettisivuilla.
Syksystä alkaen englanninkielinen tiedotustoiminta
keskittyi Peace for Ukraine -Facebook-sivulle.
Vapaaehtoisvoimin oltiin säännöllisessä yhteydessä
Itä-Ukrainan konfliktialueen siviiliväestöön sekä Etyjin
tarkkailijamissioon ja YK:n Ukrainan-toimistoon.
Vuonna 2021 yhtenä erityisteemana oli järjestön
toiminnan osallisuuden, vaikuttamistyön, vapaa
ehtoistoiminnan ja paikallisjärjestöjen kehittäminen. Tätä
varten palkattiin osa-aikainen ja määräaikainen työn
tekijä, joka vieraili paikallisjärjestöissä ja järjesti työpajoja.
Tottelemattomuusakatemia on Rauhanpuolustajien
uusi merkittävä nuorisotyön ja rauhankasvatuksen
malli, joka käynnistyi syksyllä.
Toukokuussa 2021 alkoi kaksivuotinen Biologian ja
maantieteen opettajien liiton (BMOL), Voima-lehden
ja Rauhanpuolustajien yhteinen hanke, jossa syvennytään Agenda 2030 -tematiikkaan käsittelemällä
kompleksisten ongelmien herättämiä tunteita ja niiden
kanavoimista rakentavaksi toiminnaksi.
Rauhanpuolustajat on ollut yksi keskeinen
toteuttaja Fingon koordinoimassa ja Opetushallituksen rahoittamassa täydennyskoulutushankkeessa
Transformer 2030 – Tulevaisuuden tekijät, joka päättyi
joulukuussa 2021.

3. Turvallisuuspolitiikka
Rauhanpuolustajat osallistui aktiivisesti Suomen 	
ulko- ja turvallisuuspolitiikasta käytävään keskusteluun
niin omissa julkaisuissaan kuin muiden medioiden
mielipidesivustoilla. Asekaupassa kiinnitettiin erityistä
huomiota HX-hävittäjähankkeen vaihtoehtoihin ja
Israelin kanssa käytävään asekauppaan.
Aseidenriisuntakysymyksissä rauhanjärjestöt
toimivat tiiviisti yhteistyössä, erityisesti robottiaseita
ja ydinaseita koskevissa kysymyksissä. Järjestöjen ja
ulkoministeriön asevalvontayksikön kanssa käytävä
keskustelutilaisuus järjestettiin maaliskuussa.

Autonomisten asejärjestelmien
vastainen työ
Stop Killer Robots Finland eli Robottiaseverkosto,
jossa Rauhanpuolustajat on mukana, järjesti kaksi
webinaaria. 9.2. pohdittiin, miten tekoäly toimii
tappajaroboteissa. Dosentti ja yliopistotutkija
Kai K. Kimppa alusti aiheesta tekoälyn käyttö eettisenä
kysymyksenä yleisesti ja erityisesti sodankäynnissä.
VTM, tohtorikoulutettava Mireille Isaron aihe oli
autonomiset asejärjestelmät ja etiikka. 21.9. webinaarin
nimi oli Näkökulmia teknologiaan ja turvallisuuteen.
Asiantuntijoina olivat filosofian väitöskirjatutkija
Otto Sahlgren ja Suomen Punaisen Ristin
oikeudellinen neuvonantaja Jani Leino.
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Rauhankonsertissa
kuultiin Liisa Tavia
yhdessä Ville Rauhalan
ja Arto Piispasen kanssa.

Ydinaseet

telua vastaan pidettiin Lentokentäntiellä Toivalassa.
Rauhanpuolustajat katsoo, että tällaiset harjoitukset
lisäävät turhaan jännitettä Suomen ja Venäjän välillä.

Rauhanpuolustajat on ICAN Finland -verkoston
aktiivinen jäsen. ICAN eli International Campaign to
Abolish Nuclear Weapons on kansainvälinen ydinaseiden täyskieltoa ajava verkosto ja ICAN Finland
sen Suomen-osasto. ICAN Finland järjesti tammikuun
alussa somekampanjan, jossa nostettiin esiin ydinaseiden täyskieltosopimuksen voimaantulo 22.1. ja
Suomen kanta sopimukseen.
Verkosto järjesti kaksi NuclearCafé-tapahtumaa
etänä:
29.4. Kaikki mitä olet aina halunnut tietää
ydinaseista. Käytiin läpi ydinaseiden toimintaa, ase
arsenaaleja ja nykyistä varustelutilannetta, ydinaseiden
humanitaarisia ja ilmastovaikutuksia sekä kansainvälistä sopimusjärjestelmää, ydinasekieltosopimusta
ja erityisesti miten voisimme parhaiten edistää
ydinaseriisuntaa. Alustajina toimivat ICAN Finlandin
koordinaattorit Kati Juva ja Claus Montonen.
31.10. Hibakusha-tapaaminen. Japanin atomipommien uhreja hibakushia tavattiin etänä, kun he
kertoivat ydinaseettoman maailman tärkeydestä.

Uudenkaupungin rauha
15.8. Uudenkaupungin rauhasta tuli kuluneeksi 300
vuotta. Rauhanpuolustajat järjesti U
 udenkaupungin
Rauhan Symposiumin yhteydessä seminaarin Historian
kokemuksista oppien turvallista tulevaisuutta etsimässä
Kulttuurikeskus Crusellissa. Seminaarissa filosofian
maisteri Kari Paasonen alusti aiheesta Turvallisuus
ja asevarustelu. Erikoislähettiläs Heikki Talvitien
alustuksen aiheena oli Rauhanomaisen rinnakkainelon tulevaisuudennäkymät ja edellytykset historian
kokemusten valossa. Rauhanliikkeen näkökulmia
esitteli Rauhanpuolustajien toiminnanjohtaja
Teemu Matinpuro. Tilaisuuden päätti rauhankonsertti,
jossa esiintyi rauhanaktiivinakin tunnettu ja monien
ikivihreiksi nousseiden laulujen tulkki Liisa Tavi. Laulajalauluntekijä palasi lavoille muutaman v uosikymmenen
hiljaiselon jälkeen yhdessä pianisti Arto Piispasen ja
basisti Ville Rauhalan kanssa.

Yhdysvaltojen osallistuminen
sotaharjoituksiin Suomessa

4. Rauhankasvatus

Joensuussa järjestettiin 4.–5.6. Rauhaa rajoille!
-mielenilmaus protestina Yhdysvaltain merijalkaväen
lento-osaston (10 monitoimihävittäjää ja ilmatankkausja kuljetuskoneet) vierailulle Rissalan tukikohdassa
2.–20.6.2021, jossa se harjoitteli Karjalan lennoston
koneiden kanssa. Sodanvastustajien mielenilmaus
Yhdysvaltojen Suomessa tapahtuvaa lentosotaharjoit-

Rauhanpuolustajien toteuttamalle rauhan
kasvatustyölle on ollut yhä enemmän kysyntää.
Teemme kasvatustyötä sekä yhteistyössä muiden
alan toimijoiden kanssa että itsenäisesti. Oma uusi
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vilkasta, ja lukuisia ideoita on viriämässä. Suunnitteilla
on järjestää erilaisia aktioita, tuottaa podcasteja, kirjoituksia ja vaikuttavia käsitöitä keväällä 2022.
Syyslukukausi huipentui nuorten järjestämiin ”Itsepäisyyspäivän rauhanpitoihin”, joissa satapäinen yleisö
juhli bändien, yhteislaulujen ja bingon voimalla 6.12.
Helsingissä Bar Loosessa.

r auhankasvatuksellinen toimintamuotomme on
syksyllä 2021 käynnistynyt Tottelemattomuusakatemia.
Verrattuna muihin rauhanjärjestöihin ja toisaalta muihin globaalikasvatusjärjestöihin Rauhanpuolustajien
vahvuus on matalan kynnyksen osallistumismahdollisuus ja epämuodollinen toimintakulttuuri, joka vetää
helpommin puoleensa nuoria aktiivisia kansalaisia,
jotka saattavat vierastaa järjestömaailman rakenteita.

Läntisen tuolla puolen

Tottelemattomuusakatemia

Rauhanpuolustajien vuonna 2018 toteuttama Läntisen
tuolla puolen -mediakasvatushanke sai jatkoa vuonna
2020. Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi hankkeelle
jatkorahoituksen, jonka turvin vanhaa materiaalia
päivitettiin ja täydennettiin uusilla osioilla. Läntisen
tuolla puolen -sivustoa on täydennytty uusilla materiaaleilla vuoden 2021 aikana. Rauhanpuolustajat oli
mukana Opetushallituksen rahoittamassa opettajien
Transformer 2030 – Tulevaisuuden tekijät -täydennyskoulutushankkeessa, jonka verkkokurssille tuotettiin
muun muassa Läntisen tuolla puolen -podcast.
Vuonna 2021 Läntisen tuolla puolen -työpajoja
järjestettiin:
• Fingon koordinoimien Maailma koulussa
-seminaaripäivien yhteydessä opettajankoulutus
laitoksilla Joensuussa, Turussa, Raumalla,
Helsingissä ja Jyväskylässä.
• Osana Fingon koordinoimaa opettajien täydennyskoulutus Transformer 2030 -hanketta verkossa.
Hankkeesta julkaistiin artikkeleita Kansallisen
audiovisuaalisen instituutin KAVIn koordinoiman
Mediataitoviikon lehdessä sekä omassa Rauhanpuolustajassa ja Voiman mediakasvatusliitteessä
Mediaattorissa.

Tottelemattomuusakatemia kokoontui avaus
viikonloppuun Sorjan kesäsiirtolaan Karkkuun
elokuun lopulla. Ohjelmasta vastasivat akatemian
tuutori rauhankasvattaja Hanna Niittymäki,
vapaaehtoistoiminnan koordinaattori Maria
Hukkamäki ja vierailevana kouluttajana artisti
Paleface eli Karri Miettinen.
Syksyn aikana Helsingissä järjestettiin kolme
sunnuntaiseminaaria, joissa paneuduttiin kansainväliseen solidaarisuustyöhön (Syksy Räsänen,
Aleksandra Aksenova, Baida Embarec), vaikuttaviin
meemeihin (Kyösti Salokorpi) ja vähemmistöjen
oikeuksiin (Mona Eid, Leif Hagert, Julianna Brandt).
Jokaista seminaaria varten akatemialaiset saivat
ennakko-opiskelupaketin.
Tottelemattomuusakatemia vieraili tuotantoeläinten turvakodissa kirjailija Laura Gustafssonin
ohjauksessa ja tapasi aktivistikirjailija Rosa Liksomin.
Akatemian nuoret tuottivat 16-sivuisen liitteen
marraskuun Voima-lehden yhteyteen, joka julkaistiin
myös Rauhanpuolustajassa.
Tottelemattomuusakatemialle luotiin moni
kanavainen keskustelufoorumi, jonka toiminta on ollut
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filippiiniläisen toimittaja Maria Ressan kanssa
myönnettyä Nobelin rauhanpalkintoa.
Rauhanpuolustajat toimi Kansallisen audiovisuaalisen arkiston KAVIn koordinoiman Mediataitoviikon
aktiivisena kumppanina ja osallistui Voiman media
kasvatusnumeron toteutukseen.
Rauhanpuolustajat osallistui aktiivisesti Fingon
globaalikasvatusverkoston toimintaan.
Rasisminvastaisuus, kuten myös sukupuolten
tasa-arvon edistäminen, ovat oleellinen osa kaikkea
Rauhanpuolustajien rauhankasvatustoimintaa. Rasismin ja syrjinnän vastaisuutta on pidetty säännöllisesti
esillä sekä sosiaalisen median kanavilla että Rauhanpuolustajassa. Suomalaisen äärioikeiston nousu ja sen
edustaman rasistisen ideologian aktiivinen levittäminen
erityisesti sosiaalisessa mediassa on huolestuttava ilmiö.

Läntisen tuolla puolen -hankkeessa on työskennellyt hanketta koordinoineen rauhankasvattaja,
opettaja Hanna Niittymäen ohella Tampereen rauhan
ja konfliktin tutkimuskeskuksen tutkija Karim Maïche,
kaupunkimaantieteilijä Daria Tarkhova ja yhteisö
pedagogi Maria Hukkamäki.

Ihmisiksi elämisen taito:
rauhankasvatusneuvola
Rauhanpuolustajien pedagogisen asiantuntijan
Hanna Niittymäen kirja Ihmisiksi elämisen taito ilmestyi ja sai paljon huomiota sekä ammattikasvattajilta
että muilta aktiivisilta kansalaisilta. Kirjaa esiteltiin
sekä Helsingin että Jyväskylän kirjamessuilla. Rauhan
kasvatusneuvolan Facebook-sivun vinkkausta seurasi
yli 800 rauhankasvatuksesta kiinnostunutta.

Muuta

6. Kansainvälinen
toiminta

Novaya-elokuva
Askold Kurovin Novaya-dokumenttielokuva
esitettiin joulukuussa Helsingissä, Kemissä,
Joensuussa, Kemiönsaarella, Turussa, Tampereella ja Kuopiossa yhteistyössä Voiman, Le Monde
diplomatique & Novaja Gazetan, Suomi–Venäjä-seuran
sekä suomalaisten elokuvateatterien ja paikallisten
elokuvayhdistysten kanssa. Elokuva kuvaa Novaja
Gazeta -lehden toimituksen elämää. Dokumentti
elokuvakiertue oli osa Rauhanpuolustajien suurelle
yleisölle suunnattua rauhan- ja mediakasvatustoimintaa. Samalla juhlistettiin Novaja Gazetan
päätoimittajalle Dmitri Muratoville yhdessä

Pohjoismaat ja Venäjä
Rauhanpuolustajien edustaja Daria Tarkhova osallistui
Oslossa marraskuussa 2021 kaksipäiväiseen pohjoismaiseen rauhantoimijoiden yhteistyöseminaariin, jossa
pohdittiin erityisesti yhteistyö- ja muista toiminta
mahdollisuuksista venäläisten toimijoiden kanssa ja
Venäjän ja pohjoismaiden naapuruuden mahdollisuuksia ja haasteita.
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Polisarion uusi edustaja
Baida Embarec Rahal

kehityksestä Rojavan maantieteellisellä alueella,
jota hallinnoi Pohjois- ja Itä-Syyrian autonominen
hallinto (AANES). Puhujina kuultiin suomalaista
Avestaa ( taistelijanimi), joka osallistui vuonna 2019
Isis-joukkojen rippeiden häätämiseen Rojavasta,
ja suomalaista kurdidiasporaa edustanut, pelkällä
etunimellään esiintynyt Ali.

Israel/Palestiina
Rauhanpuolustajat ja ICAHD Finland järjestivät
16.3. osana kansainvälistä Israeli Apartheid Week
-kampanjaa etätapahtuman 10 vuotta arabikeväästä,
2 kuukautta Trumpista: miltä Lähi-idän tulevaisuus
näyttää. Keskustelemassa olivat Palestiinan nyky
tulevaisuudet -akatemiaprojektin tutkija Tiina Järvi
Tampereen yliopistolta, Rauhanpuolustajien Karim
Maiche ja ICAHD Finlandin pj. Syksy Räsänen.
Toukokuun 20. päivänä Rauhanpuolustajat järjesti
yhteistyössä ICAHD Finlandin ja Palestinian Voice
Finlandin kanssa etätapahtuman Palestinian Voice
Finland – Israel/Palestiina liekeissä. Keskustelua johti
ICAHD Finlandin puheenjohtaja Syksy Räsänen
vierainaan uuden Palestinian Voice Finland -kollektiivin
perustajajäsenistä Nuura, Maya ja Nora S. Osallistuja
määrä lähenteli sataa, taltiointia pystyi katsomaan
myös myöhemmin.
Tutkija Kari Paasoselta tilattiin selvitys Israelin ja
Suomen välistä asekauppaa 2000-luvulla koskeva selvitys, jonka julkistaminen toteutetaani keväällä 2022.

Länsi-Sahara
Länsi-Saharan pitkittynyt konflikti on jo vuosien ajan
ollut Rauhanpuolustajien kampanjoinnin kohteena.
Kampanjoinnin tarkoituksena on tehdä tunnetuksi
Länsi-Saharan pitkittynyt konflikti ja länsisaharalaisten
pakolaisten elinolot pakolaisleireillä Algeriassa.
Rauhanpuolustajat oli tiiviissä yhteistyössä
Suomeen syksyllä 2020 saapuneen Polisarion uuden
edustaja Baida Embarec Rahalin kanssa ja tuki hänen
ja hänen perheensä kotoutumista Suomeen sekä auttoi
häntä verkostoitumaan suomalaisten toimijoiden
kanssa ja tarjosi toimistolta hänelle työskentelytilan.
Rauhanpuolustajat järjesti yhdessä PAND – Taiteilijat rauhan puolesta, Rauhanliiton ja Demokraattisen
sivistysliiton kanssa 27.2. webinaarin Taiteella Länsi-Sahara tunnetuksi. Voivatko suomalaiset taiteilijat ja
aktivistit tehdä mitään sahrawien tukemiseksi? Voiko
taiteella keventää kokonaisen kansan kärsimystä tai vaikuttaa niihin, jotka päätöksillään ylläpitävät miehitystä
ja sortoa? Aiheesta keskustelivat valokuvataiteilija Sanni
Seppo, mediataiteilija Marja Viitahuhta ja käsitetaiteilija Juha-Pekka Väisänen. Ajankohtaisesta poliittisesta
tilanteesta kertoi Länsi-Saharan itsenäisyysrintama
Polisarion Suomen-edustaja Baida Embarec Rahal, ja
keskustelua johdatteli toimittaja Jaana Kanninen.

Syyria, Rojava
Keväällä järjestettiin kaksiosainen webinaarisarja
kurdien itsehallintoalueen Rojavan tilanteesta.
Ensimmäinen järjestettiin yhteistyössä Siemenpuu-säätiön kanssa 8.4. otsikolla Pohjois-Syyriassa
itää demokratian siemenet. Keskustelemassa olivat
emeritussuurlähettiläs Ilkka Uusitalo ja
Coopnet-verkoston Ilkka Jaakkola.
Ruohonjuurinäkymiä Pohjois- ja Itä-Syyriaan
-webinaarissa 17.5. puhujat kertoivat viime vuosien
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Rahal kävi alustamassa Tottelemattomuusakatemiassa sahrawien tilanteesta, ja akatemian nuoret ovat
päättäneet järjestää tiedotustoimintaa Länsi-Saharan
tilanteeseen ja kauppaboikottiin liittyen vuonna 2022.
Joulukuussa järjestettiin 45. Euroopan ja
Länsi-Saharan yhteistyöseminaari Las Palmasissa
Kanarialla, johon Hanna Niittymäki osallistui
Rauhanpuolustajien edustajana.
Rauhanpuolustajien toiminnanjohtaja Teemu
Matinpuro toimi kansainvälisen Western Sahara
Resource Watch -järjestön edustajana Suomessa.

koskevaa tiedotusmateriaalia eri muodoissa. Järjestöllä
on alueen kansalaisjärjestöihin ja muihin toimijoihin
hyvät yhteydet, joita pidetään säännöllisesti yllä.
Rauhanpuolustajien vapaaehtoinen koordinaattori
oli säännöllisesti yhteydessä Itä-Ukrainan konfliktialueen siviilileihin, joiden välittämiä tietoja toimitettiin
Etyjin tarkkailu- ja YK:n Ukrainan missiolle varmennettaviksi ja lisätoimenpiteitä varten.
Rauhanpuolustajien Peace for Ukraine Facebook-
sivuston seuraajien määrä yli kolmikertaistui vuoden
aikana.

Afganistan
Kansainvälisten joukkojen vetäytymiseen ja talebanien
valtaannousuun liittyen Rauhanpuolustajat järjesti
18.8. webinaarin Afghanistan in Year Zero – a creation
of over 30 years of war?, jossa puhuivat yhdysvaltalainen Matthew Hoh ja tietokirjailija, kansalaisaktivisti
Reko Ravela. Hoh on entinen sotilas, joka on palvellut
Afganistanissa ja työskennellyt urallaan myös USA:n
puolustus- ja ulkoministeriössä.
Pirkanmaan Rauhanpuolustajien yleisötilaisuudessa
9.11. Suomen Afganistan-operaation opetukset pohdittiin, mitä Suomi oppi Afganistanista ja mitä meidän
tulisi oppia epäonnistuneesta operaatiosta. Puhumassa
väitöstutkija Ilona Kuusi Helsingin yliopistosta ja
kansalaisaktivisti, tietokirjailija Reko Ravela.

7. Tiedotustoiminta
Erilaiset julkaisut ovat merkittävä osa Rauhan
puolustajien toimintaa. Tiedotustoiminnassa, kuten
kaikessa muussakin toiminnassa, lähtökohtana
on aktiivinen verkostoituminen ja yhteistyö eri
toimijoiden kanssa.
Rauhanpuolustaja-lehti ilmestyi kuusi kertaa vuoden
aikana. Lehden postitettu levikki on keskimäärin noin
3 000. Jäsenistön lisäksi lehti postitettiin yli 70:n eri lehden toimitukseen ja muille median edustajille, lähes 350
kirjastolle ja yli 170 kansalaisjärjestölle. Näiden lisäksi
lehti toimitettiin useisiin oppilaitoksiin, vankiloihin ja
vastaanottokeskuksiin. Lehden julkaisemiseen myönnettiin kulttuuri- ja mielipidelehtitukea. Suurin osa lehden
artikkeleista julkaistiin myös nettisivuilla.
Yhteistyötä Herra Langen laatikko Oy:n kustantaman Le Monde diplomatique / Novaja Gazeta -lehden

Ukraina
Ukrainan konflikti on yksi Rauhanpuolustajien toiminnan
tärkeimmistä painopisteistä. Rauhanpuolustajat seurasi
Ukrainan kriisin kehittymistä aktiivisesti ja julkaisi sitä
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julkaista kirjoja, joita muut eivät julkaise – kirjoja,
jotka kertovat meille myös epämukavia asioita ja
kyseenalaistavat valtamedian maailmankuvaa. Kirjasarjassa voidaan ottaa kantaa, mutta ei toisaalta
julisteta myöskään yhtä totuutta. Julkaisupolitiikkaan
kuuluu olennaisesti yhteistyö muiden kansalaisjärjestöjen kanssa. Umpihanki-sarja oli mukana Helsingin
virtuaalisilla kirjamessuilla.
Vuonna 2021 Umpihanki-sarjassa ilmestyivät
seuraavat teokset:
Hanna Niittymäki: Ihmisiksi elämisen taito:
rauhankasvatusneuvola
Bubble – venäläistä nykysarjakuvaa, yhteistyössä
Helsingin yliopiston venäjän kielen opiskelijoiden
Rupla ry:n ja Suomi–Venäjä-seuran kanssa. Kirjan
pohjalta tehtiin näyttely, joka oli esillä kulttuuritalo
Stoassa Helsingissä.
Nora Kotilainen ja Johanna Vuorelma (toim.): 	
Kun tutkija kohtaa vihaa
Umpihanki-sarjassa julkaistiin myös jo vuodesta
1998 ilmestynyt Solidaarisuuskalenteri 2022. Vuonna
2021 tehdyn kalenterin teema oli koti.

kanssa jatkettiin, ja lehti ilmestyi liitteenä jokaisen
Rauhanpuolustajan numeron välissä.
Rauhanpuolustaja teki kansalaisjärjestöyhteistyötä muun muassa Arabikansojen ystävyysseuran
ja Tekniikka elämää palvelemaan -yhdistyksen
kanssa, joilta ilmestyi liite lehden välissä. Lehden
jokaisessa numerossa julkaistiin suomenruotsalaisen
Fredsposten-lehden artikkeli ruotsiksi, ja vastaavasti
Fredpostenissa julkaistiin Rauhanpuolustajan artikkeli
ruotsinnettuna. Rauhanpuolustajassa ilmestyi myös
kansainvälisen ydinaseiden kieltoa ajavan ICAN-liikkeen Ollaan realisteja -liite.
Järjestön nettisivuilla rauhanpuolustajat.org oli
vuoden aikana lähes 54 000 käyttäjää kävijää (kasvua
edellisvuoteen verrattuna noin 13,5%). Kuukausittain
toimitettavalla digitaalisella Kirjekyyhky-uutiskirjeellä
oli yli 1 300 tilaajaa (kasvua enoin 10%). Facebookissa
Rauhanpuolustajilla oli noin 4 900 seuraajaa (kasvua
yli 10%), Twitterissä yli 1 200 (kasvua noin 20%) ja
Instagramissa lähes 1000 (määrä on vuodessa kaksinkertaistunut).
Facebookin englanninkielisen Peace for Ukraine
-sivuston seuraajamäärä yli kolminkertaistui edellis
vuodesta ollen noin 1 750.
Rauhanpuolustajilla on myös oma YouTube-kanava,
jossa julkaistaan järjestön tuottama audiovisuaalinen
materiaali.

Vuoden 1999 marraskuussa perustettu Voima on
Rauhanpuolustajien, Maan ystävien, Luonto-Liiton,
Rosebud Books Oy:n ja muutamien yksityishenkilöiden
omistaman Voima Kustannus Oy:n julkaisema lehti.
Voima on pääosin mainosrahoitteinen, itsenäinen
ilmaisjakelulehti, joka käsittelee laajasti myös Rauhanpuolustajien toiminnan kannalta olennaisia teemoja.
Rauhanpuolustajien jäsenet voivat tilata lehden ale
hintaan jäsenmaksun yhteydessä.

Rauhanpuolustajien kirjankustannustoiminta
tapahtuu yhteistyössä Rosebud Books Oy:n kanssa
Umpihanki-nimikkeellä. Kirjasarjan tavoitteena on
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Rauhanrahasto

8. Jäsenille

Rauhanrahasto on Rauhanpuolustajien solidaarisuustoiminnan ja taloudellisen avun kanava
yhteistyökumppaneille. Keräysvaroista voidaan
tukea kulloinkin Rauhanpuolustajien johtokunnan
päätöksellä ajankohtaisia hankkeita, joihin on tullut
avustuspyyntö järjestön yhteistyötahoilta. Rauhan
rahastosta ei jaettu avustuksia vuonna 2021.

Rauhanpuolustajat on valtakunnallinen järjestö,
jolla on vajaat 2 000 jäsentä, jäsenmaksun maksaneiden jäsenten määrä oli edellisvuoden tasolla.
Rauhanpuolustajille on erityisen tärkeää tukea jäsenten ja rauhanaktiivien toimintaa muuallakin kuin
pääkaupunkiseudulla. Tapahtumia järjestetään eri
puolilla Suomea ja tavoitteena on jäsenistön aktivoiminen niilläkin paikkakunnilla, joissa ei tällä hetkellä
ole Rauhanpuolustajien järjestäytynyttä toimintaa.
Tapahtumat ovat kaikille avoimia ja niistä tiedotetaan
eri keinoin erityisesti sosiaalisessa mediassa.

Jäsenyydet ja yhteistyötahot
Rauhanpuolustajat korostaa yhteistyön merkitystä
yhteiskunnan eri toimijoiden välillä. Kansalaisjärjestö
yhteistyö on itsestään selvä tavoite, mutta myös työ
kaupallisten tahojen, poliittisten päättäjien ja muiden
toimijoiden kanssa on tärkeä osa toimintaa. Suomessa
toimii monia erikoistuneita kansalaisjärjestöjä, jotka
ovat keskittyneet yksittäisiin teemoihin tai kokonaisuuksiin. Rauhanpuolustajat ei toiminnallaan pyri
kilpailemaan niiden kanssa, vaan yrittää tuoda omaa
osaamistaan ja antiaan eri hankkeisiin. Tavoitteena on
toimia yhdistävänä foorumina erilaisista rauhanliikkeen teemoista ja toimintatavoista kiinnostuneiden
ihmisten kesken.

Työpaikkojen rauhantoimikunta
Työpaikkojen rauhantoimikunta on Rauhanpuolustajien yhteydessä toimiva ammattiyhdistysaktiivien oma
toimintaverkosto, joka huomioi laajasti työelämän,
yhteiskunnan ja rauhan teemoja. Toimikunta valitaan
kaksivuotiskaudelle ja siihen kuuluu 20–30 jäsentä
eri puolilta Suomea ja eri ammattialoilta. Toimikunta
kokoontui koronaepidemian vuoksi etäkokouksiin ja vain
marraskuussa kerran Helsingissä hybridikokoukseen.
Työpaikkojen rauhantoimikunnan näkyvin ja suurin
tapahtuma on kerran vuodessa vaihtuvilla paikka
kunnilla järjestettävä Ay-väen rauhanpäivät. Vuonna
2021 ne jouduttiin perumaan koronan vuoksi, kuten
myös vuosittain lokakuun alkupuoliskolla järjestettävä
Pietarin seminaarimatka.
Työpaikkojen rauhantoimikunnalla on Facebookissa
noin 450 seuraajaa.

Rauhanpuolustajat on Fingo ry:n, Rauhankasvatus
instituutin ja Maailma.netin jäsenjärjestö. Lisäksi
järjestö on mukana SaferGlobe-verkostossa, joka on
riippumaton rauhan ja turvallisuuden ajatushautomo.
Rauhanpuolustajat on vuonna 1998 perustetun Kansalaisjärjestöjen ihmisoikeussäätiön KIOSin
perustajajäsen yhdessä yhdeksän muun suomalaisen kansalaisjärjestön kanssa. Säätiön tarkoituksena
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on tukea kehittyvissä maissa tapahtuvaa ihmis
oikeustyötä. Rauhanpuolustajilla on edustaja säätiön
hallituksessa.
Kansainvälisistä rauhanjärjestöistä Rauhanpuolustajat on jäsenenä IPB:ssä (International Peace Bureau)
sekä tarkkailijana WPC:ssä (World Peace Council).
Rauhanpuolustajien nelihenkinen delegaatio osallistui
IPB:n järjestämään World Peace Congress -tapahtumaan Barcelonassa 15.–17.10.
Rauhanpuolustajilla on laaja epämuodollinen
kotimainen ja kansainvälinen yhteistyöverkosto.
Suomessa tärkeimmät yhteistyötahot ovat muut
suomalaiset rauhanjärjestöt kuten Rauhanliitto, Sadankomitea, Rauhankasvatusinstituutti, Lääkärin sosiaalinen
vastuu, Pand – Taiteilijat rauhan puolesta, Aseistakieltäytyjäliitto, Naiset rauhan puolesta, Pugwash sekä
Kristillinen rauhanliike. Muita vakiintuneita yhteistyö
tahoja ovat muun muassa ICAHD Finland, Arabikansojen
ystävyysseura, Attac, eri kurdiyhdistykset sekä eri
ammattiliittojen paikallisjärjestöt ja -osastot.

jissa työskenteli osa-aikainen vapaaehtoistoiminnan
koordinaattori. Pedagoginen asiantuntija työskenteli
vuonna 2021 tuntiperustaisesti. Lisäksi palkkatuella palkattuna oli yksi osa-aikainen avustava
toimistotyöntekijä kevään 2021 ajan. Alueelliset,
vapaaehtoistoiminnan varassa toimivat toimistot ovat
Tampereella, Turussa ja Porissa.
Rauhanpuolustajien kanssa samassa toimitilassa
(Vellamonkatu 30 B, 00550 Helsinki) toimivat vanhat
yhteistyökumppanit Voima Kustannus Oy, suomen
kielinen Le Monde diplomatique & Novaja Gazeta,
Maan ystävät, Kultti ry, Attac ja Suomi–Kuuba-seura.

10. Vuosikello/
Toimintakalenteri
Tähän osioon on listattuna vuosittaisia Rauhan
puolustajien järjestämiä merkittävimpiä tapahtumia
ja toimintoja. Näiden lisäksi vuoden aikana järjestetään monia pienempiä tilaisuuksia sekä maailman
tapahtumiin nopeasti reagoivia tapahtumia. Paikallis
toiminnasta tähän on nostettu vain suuremmat
alueelliset ja valtakunnalliset tapahtumat. Rauhan
puolustajien paikalliset osastot, piirit ja aktiivit
järjestävät lukemattomia tilaisuuksia eri puolilla
Suomea. Koronasta huolimatta yksittäisiä tapahtumia järjestettiin muun muassa Imatralla, Joensuussa,
Jyväskylässä, Kemissä, Kotkassa, Porissa, Raumalla,
Tampereella, Turussa, Uudessakaupungissa ja Vantaalla.

9. Hallinto
ja toimihenkilöt
Vakinaisessa työsuhteessa Helsingissä oli kolme
täysiaikaisessa työsuhteessa olevaa työntekijää:
toiminnanjohtaja, järjestösihteeri/viestintäkoordinaattori sekä graafikko, ja yksi osa-aikainen toimittaja/
tapahtumatuottaja. Syksyllä 2021 Rauhanpuolusta-
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15.8. Historian kokemuksista oppien turvallista tulevaisuutta etsimässä -seminaari Uudenkaupungin
Kulttuurikeskus Crusellissa.
18.8. Afghanistan in Year Zero - a creation of over 30
years of war? -etätapahtuma.
19.8. Läntisen tuolla puolen hanketta esiteltiin
Mediataitoviikon Kick-off-tilaisuudessa.
28.–29.8. Tottelemattomuusakatemian avaus
viikonloppu Sorjan kesäsiirtolassa Karkussa.

9.2. Tekoälyn käyttöä tappajaroboteissa pohdittiin
Stop Killer Robots Finland -kampanjaverkoston,
jonka jäsen Rauhanpuolustajat on, tilaisuudessa.
27.2. Taiteella Länsi-Sahara tunnetuksi, etätapahtuma.
16.3. Kymmenen vuotta arabikeväästä -webinaari.
8.4. yhteistyössä Siemenpuu säätiön kanssa webinaari
Pohjois-Syyriassa itää demokratian siemenet.
14.4. Aseistäkieltäytyjäliiton ja Sadankomitean
järjestämässä etäseminaarissa oli yhtenä alustajana
Rauhanpuolustajien rauhanakasvattaja Hanna
Niittymäki.
29.4. NuclearCafé: Kaikki mitä olet aina halunnut tietää
ydinaseista.

21.9. Näkökulmia teknologiaan ja turvallisuuteen
-webinaari Stop Killer Robots Finland -verkoston
järjestämänä.
26.9. Tottelemattomuusakatemian seminaaripäivä
Rauhanasemalla. Työpaikkojen rauhantoimikunnan perinteinen lokakuun seminaari-,
työpaikkavierailu- ja kulttuurimatka Pietariin
jouduttiin perumaan koronan vuoksi.

17.5. Ruohonjuurinäkymiä Pohjois- ja Itä-Syyriaan
(Rojava), webinaari.
20.5. Palestinian Voice Finland – Israel/Palestiina
liekeissä, webinaari.

24.10. YK:n päivänä Kemissä Lapin Rauhanpuolustajien järjestämä rauhankulkue ja keskustelutilaisuus.
Imatralla YK:n päivän elokuvanäytös ja rauhanilta,
joita oli järjestämässä Imatran Rauhanpuolustajien
kanssa usea taho. Elokuvan Hiroshima, rakastettuni
ilmaisnäytöksen jälkeen sytytettiin kynttilät rauhan,
ystävyyden ja aseistariisunnan puolesta Imatrankoskella.
27.10. Ihmisiksi elämisen taito -kirjan julkaisutilaisuus
Rosebudin Sivullinen-kirjakaupassa.
30.10. Tottelemattomuusakatemia vierailulla Saparomäessä Porvoossa.
31.10. Tottelemattomuusakatemian meemityöpaja
Kalasataman Vapaakaupungissa.

4.–5.6. Rauhaa rajoille!, Joensuu
6.8. Hiroshima-päivä. Rauhanpuolustajat mukana
järjestämässä tapahtumia Vantaalla, Vääksyssä,
Tampereella, Turussa, Joensuussa ja Maarianhaminassa. Helsingissä osallistuttiin perinteiseen tapaan
Rauhanliiton ja seurakuntayhtymän järjestämään
tapahtumaan.
12.8. Miten konfliktit muodostuvat? -luento, järjestäjinä
Keski-Suomen Rauhanpuolustajat ja Jyväskylän
yhteiskunnallinen opisto.
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31.10. Hibakusha-tapaaminen. Japanin atomi
pommien uhreja hibakushia tavattiin etänä, kun he
kertoivat ydinaseettoman maailman tärkeydestä.

JOULUKUU Askold Kurovin Novaya-dokumentti
elokuva esitettiin joulukuussa Helsingissä, Kemissä,
Joensuussa, Kemiössä, Turussa, Tampereella ja
Kuopiossa yhteistyössä Voima-lehden, Le Monde
diplomatique & Novaja Gazetan, Suomi-Venäjäseuran sekä suomalaisten elokuvateatterien ja
paikallisten elokuvayhdistysten kanssa.
1.12. Rauhankahvit. Pirkanmaan Rauhanpuolustajien toimistolla järjestettiin vapaamuotoinen
tutustumis- ja keskustelutapaaminen Aseista
kieltäytyjäliiton, Pirkanmaan Rauhanpuolustajien
ja Sadankomitean paikallisille aktiiveille.
5.12. Liisa Tavin konsertti: Rakkaudesta elämään –
lauluja nuoruudestani Turussa Rauhanpuolustajien
paikallisen piirijärjestön järjestämänä.
6.12. Itsepäisyyspäivän rauhanpidot Helsingissä Bar
Loosessa Tottelemattomuusakatemian järjestämänä.
17.12. Pikkujoulut toimistolla Helsingissä omalle
henkilökunnalle ja yhteistyökumppaneille.

6.11. Rauhanpuolustajien vapaaehtoistoiminnan
kehittämispäivä Helsingissä.
9.11. Suomen Afganistan-operaation opetukset,
Pirkanmaan Rauhanpuolustajien yleisötilaisuus
Tampereella.
24.11. Rauhanpuolustajien rauhankasvatusalustus
Käpylän TUL:n 100-vuotis juhlaseminaarissa.
28.11. Tottelemattomuusakatemian vähemmistöjen
oikeudet seminaari Rauhanasemalla
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