
WILPF, Suomen osasto ry:n toimintakertomus vuodelta 2015 
 
YLEISTÄ 
 
Vuosi oli Suomen osaston 89. toimintavuosi. Osasto jatkoi toimintaansa rauhan, 
globaalin oikeudenmukaisuuden ja kansainvälisen yhteistyön edistämiseksi.  
Toiminta jatkui aktiivisena koko vuoden. 
 
HALLINTO, KOKOUKSET, JÄSENISTÖ 
 
Vuosikokous pidettiin 25.3.2015 Helsingissä.     
           
Hallitus piti vuoden aikana 8 kokousta, joihin osallistui 7-11 henkilöä.  Kokouksissa 
käsiteltiin ajankohtaisia rauhaan ja naisten asemaan liittyviä asioita, meneillään 
olevia projekteja sekä kansainvälistä yhteistyötä.   
  
Hallitukseen kuuluivat varsinaisina jäseninä Arja Laine (puheenjohtaja), Paula 
Sams-Nurmentaus (varapuheenjohtaja), Sirpa Mittilä (varainhoitaja), Kirsti 
Pääkkönen, Marianne Laxén, Aila Auvinen, Maija Eskola (sihteeri), Merva Mikkola ja 
Tarja Pihlajisto sekä varajäseninä Elina Hatakka, Pirkko Jyväkorpi ja Bahar 
Mozaffari. Marianne Laxén on osaston edustaja kansainvälisen liiton hallituksessa 
(International Bureau), Aila Auvinen varajäsen. 
 
Toiminnantarkastajina toimivat Arja Pihlajisto ja Sirkka Häggqvist. 
 
Vuoden lopussa jäsenmäärä oli 91. Jäsentiedote lähetettiin vuoden aikana kolme 
kertaa.   
 
Aloitettiin sääntömuutostyö. 
 
 
KOTIMAINEN YHTEISTYÖ 
 

Yksi yhdistyksen painopistealue oli YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselma 
1325:ssa, joka koskee naisten asemaa konflikteissa sekä rauhan ja turvallisuuden 
edistämisessä.  Ulkoasiainministeriö järjestämään seminaariin 1.12. osallistui Suo-
men 1325-verkoston edustajana oleva Marianne Laxén. 

Suunnittelimme yhteistyötä Suomen Planin kanssa maailman tyttösotilaiden tilan-
teen parantamiseksi. Esityksemme pohjalta myös kansainvälinen WILPF antoi kong-
ressissaan siitä päätöslauselman. 

Lähetimme ulkoasiainministeriölle avoimen kirjeen, jossa ilmaisimme huolemme 
Suomen ja Israelin välisestä asekaupasta sekä Palestiinan valtion tunnustamisen 
viivästymisestä. 

Haweenka-projekti jatkui yhteistyössä somalinaisten kanssa päämääränä kouluttaa 
kylien naisjohtajia Somaliassa.  Projekti toteutettiin African Care ry:n kanssa ulko-
asianministeriön viestintä- ja kehityskasvatustuen avulla. 



Yhdessä Eteenpäin-kotoutusvalmennus toteutettiin Bahar Mozaffarin vetämänä kol-
messa tilaisuudessa 1.10, 8.10 ja 15.10.  Osallistujina oli iranilaisia ja afganistanilai-
sia maahanmuuttajanaisia. Projekti toteutettiin Espoon Matinkylässä. 

NATO and Russia in the Baltic Sea Area- seminaari 4 -6.9. Helsingissä. WILPF osal-
listui tapahtumaan neljän hengen voimalla. 

Alettiin suunnitella pamflettia, jolla voimme juhlistaa yhdistyksemme 90-vuotisjuh-
laa. 

Vietettiin hauskat pikkujoulut yhdessä iranilaisten kotoutusvalmennuskurssilaisten 
kanssa 3.12. Villa Salinissa. Vieraina oli myös kaksi henkilöä Vamos Espoosta. 
 
Rauhanliiton hallituksessa yhdistystä edusti Tarja Pihlajisto. 
 
 
KANSAINVÄLINEN YHTEISTYÖ 

 
 
WILPFin pohjoismaisten osastojen kokous pidettiin Helsingissä 31.1 – 1.2. 
Suomalaisia edustajia kokouksessa oli seitsemän. Kokouksessa keskusteltiin 

etupäässä Haagin kongressissa esille tulevista asioista ja henkilövalinnoista. 

Toinen pohjoismainen kokous pidettiin 26.11. tietokonevälitteisesti. Osallistujia oli 
Ruotsista kolme, Tanskasta, Norjasta ja Suomesta jokaisesta yksi. Suomen edustaja 
oli Marianne Laxén. 
  
Osallistuimme kansainvälisen WILPFin 100-vuotisjuhlaan Haagissa, missä 
kansainvälinen järjestömme perustettiin huhtikuussa 1915. Kongressin virallisina 
edustajiamme toimivat Marianne Laxén, Paula Sams-Nurmentaus ja Aila Auvinen. 
Juhlakonferenssiin osallistui kaikkiaan 12 henkeä Suomen WILPFistä. 
Juhlakokouksia varten saimme avustusta ulkoasiainministeriöltä. 
 
TALOUS 
 
Yhdistyksen talous on perustunut sijoitusten tuottoihin, joilla on rahoitettu 
perustoiminta kotimaassa sekä osallistumiset WILPFin kansainvälisiin ja 
pohjoismaisiin kokouksiin sekä valtion avustuksista eri projektien kuluihin.  
Yhdistyksen sijoitusvarat ovat kotimaisten yritysten osakkeissa. Yhdistyksellä ei ole 
velkoja. 
 


