WILPF, Suomen osasto ry:n toimintakertomus vuodelta 2018
YLEISTÄ
Vuosi oli Suomen osaston 92. toimintavuosi. Osasto jatkoi toimintaansa rauhan, globaalin
oikeudenmukaisuuden ja kansainvälisen yhteistyön edistämiseksi. Toimimme aseettoman
ja väkivallattoman maailman puolesta sekä pyrimme edistämään sosiaalista ja taloudellista
oikeudenmukaisuutta, ihmisoikeuksia, turvallista ja elinkelpoista ympäristöä.
KOTIMAINEN TOIMINTA
Yhdistyksen tärkeä painopistealue oli YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselma 1325,
joka koskee naisten asemaa konflikteissa sekä rauhan ja turvallisuuden edistämisessä.
Sen osalta työ jatkui aktiivisena omien kansallisten projektien ja kansainvälisen WILPFin
projektin Women Peace and Securityn kautta.
Yhdessä Eteenpäin-kotoutusvalmennus toteutettiin keväällä Espoossa yhden neljän illan
tilaisuutena ja syksyllä Helsingissä kaksi neljän illan tilaisuuksina. Osallistujina oli iranilaisia ja afganistanilaisia maahanmuuttajanaisia. Paloturvallisuuskoulutus järjestettiin keväällä kotoutuksen käyneille.
Enna Koskelo teki Helsingin yliopistossa kandidaattityönsä Suomen osastosta. Hän
haastatteli tutkimukseensa useita hallituksen jäseniä.
Julkaistiin edellisen vuoden lopussa presidenttiehdokkaille tehty kysely, joka käsitteli YK:n
asemaa, päätöslauselmaa 1325 ja kehitysyhteistyörahoja.
Allekirjoitettiin Baltic Sea- Peace Sea-julkilausuma.
Osallistuttiin Naisasialiitto Unionin järjestämään keskustelutilaisuuteen Feministisessä
Foorumissa. WILPFiä edusti Marianne Laxén.
Rauhanliiton hallituksessa yhdistystä edusti Marianne Laxén ja varajäsenenä Kaisa
Kopsa.

KANSAINVÄLINEN YHTEISTYÖ
WILPFin eurooppalaiset osastot pitivät keväällä kokouksen Brysselissä. Kokoukseen
osallistui Marianne Laxén.
WILPFin kongressi pidettiin Ghanassa. Kokoukseen osallistuivat Marianne Laxén ja Kaisa
Kopsa. Kokouksessa hyväksyttiin liiton uusi toimintaohjelma sekä uudet säännöt. Uudet
säännöt muuttavat liiton hallintoa yksinkertaisemmaksi ja joustavammaksi. Liiton
puheenjohtajaksi valittiin ensimmäistä kertaa edustaja Afrikasta: Joy Onyesoh Nigeriasta.
Uudessa IB:ssä (International Board) jokaisella maantieteellisellä alueella on vain yksi
edustaja. Eurooppa-alueen edustaja on Heidi Meinzolt Saksasta varajäsenenään Lina
Hjärtström Ruotsista. Margrethe Tingstad Norjasta valittiin liiton varapuheenjohtajaksi.

Kaisa Kopsa osallistui WILPF Eurooppa alueen edustajana European Women’s Lobbyn
kokoukseen Brysselissä.

HALLINTO, KOKOUKSET, JÄSENISTÖ
Vuosikokous pidettiin 22.3.2018 Helsingissä.
Hallitus piti vuoden aikana kuusi kokousta. Kokouksissa käsiteltiin ajankohtaisia rauhaan
ja naisten asemaan liittyviä asioita, meneillään olevia projekteja, kansainvälistä yhteistyötä
ja yhdistyksen taloudenhoitoa.
Hallitukseen kuuluivat varsinaisina jäseninä Arja Laine (puheenjohtaja), Paula SamsNurmentaus (varapuheenjohtaja), Sirpa Mittilä (varainhoitaja), Maija Eskola (sihteeri), Aila
Auvinen, Marianne Laxén, Merva Mikkola, Tarja Pihlajisto ja Kirsti Pääkkönen sekä
varajäseninä Kaisa Kopsa, Bahar Mozaffari ja Jannika Jalander. Marianne Laxén on
osaston edustaja kansainvälisen liiton hallituksessa (International Bureau), Aila Auvinen
varajäsen.
Toiminnantarkastajana toimi Arja Pihlajisto ja varatoiminnantarkastaja Sirkka Häggqvist.
Vuoden lopussa jäsenmäärä oli 87. Jäsentiedote lähetettiin vuoden aikana kolme kertaa.
Viestintää hoidettiin myös www-sivujen, Facebookin ja Instagramin kautta.
Yhdistyksessä toimi kansainvälisiä asioita ja viestintää koskevat työjaostot.
TALOUS
Yhdistyksen talous on perustunut sijoitusten tuottoihin, joilla on rahoitettu perustoiminta
kotimaassa sekä osallistumiset WILPFin kansainvälisiin ja pohjoismaisiin kokouksiin.
Helsingin kaupungilta saatiin avustusta kotoutustoimintaan. Yhdistyksen sijoitusvarat ovat
kotimaisten yritysten osakkeissa. Yhdistyksellä ei ole velkoja.

