
WILPF, Suomen osasto ry:n toimintakertomus vuodelta 2014 
 
YLEISTÄ 
 
Vuosi oli Suomen osaston 86. toimintavuosi. Osasto jatkoi toimintaansa rauhan, 
globaalin oikeudenmukaisuuden ja kansainvälisen yhteistyön edistämiseksi.  
Toiminta jatkui aktiivisena koko vuoden. 
 
HALLINTO, KOKOUKSET, JÄSENISTÖ 
 
Vuosikokous pidettiin 27.3.2014 Helsingissä.     
           
Hallitus kokoontui viisi kertaa.  Kokouksissa käsiteltiin ajankohtaisia rauhaan ja 
naisten asemaan liittyviä asioita, meneillään olevia projekteja sekä kansainvälistä 
yhteistyötä.   
 
Hallitukseen kuuluivat varsinaisina jäseninä Marianne Laxén (puheenjohtajana), 
Paula Sams-Nurmentaus (varapuheenjohtaja), Sirpa Mittilä (varainhoitaja), Aila 
Auvinen, Kaarina Auvinen, Maija Eskola, Arja Laine (sihteeri), Merva Mikkola ja Tarja 
Pihlajisto sekä varajäseninä Elina Hatakka, Pirkko Jyväkorpi ja Kirsti Pääkkönen. 
Paula Sams-Nurmentaus on osaston edustaja kansainvälisen liiton hallituksessa 
(International Bureau), Marianne Laxén varajäsen. 
 
Toiminnantarkastajina toimivat Arja Pihlajisto ja Sirkka Häggqvist. 
 
Vuoden lopussa jäsenmäärä oli 97. Jäsentiedote lähetettiin vuoden aikana kaksi 
kertaa.   
 
 
KOTIMAINEN YHTEISTYÖ 
 

Yksi yhdistyksen painopistealue oli myös vuonna 2014 YK:n turvallisuusneuvoston 
päätöslauselma 1325:ssa, joka koskee naisten asemaa konflikteissa sekä rauhan ja 
turvallisuuden edistämisessä. Ko. teema jatkui yhteistyössä somalinaisten kanssa 
ja sen päämääränä oli kouluttaa kylien paikallisia naisjohtajia.  Projekti toteutettiin 
African Care ry:n kanssa ulkoasianministeriön viestintä- ja kehityskasvatustuen 
avulla. 

Yhdessä Eteenpäin-kotoutusvalmennus toteutettiin keväällä kolmessa tilaisuudessa 
25.2., 4.3. ja 11.3. Osallistujina oli iranilaisia ja afganistanilaisia maahanmuuttajanai-
sia. 

Heinäkuussa tehtiin julkilausuma, jossa edellytettiin lisää ponnisteluja janaisten laa-
jempaa mukaan ottamista päätöksentekoon, jotta saataisiin lopetettua Israelin ilma- 
ja maahyökkäykset miehitettyyn Gazaan ja vastaavasti Gazan hyökkäykset Israelin 
puolelle. Lisäksi kehotettiin Suomen hallitusta painostamaan Israelia suoraan ja 
EUn kautta lopettamaan kansanmurhan ja noudattamaan YK:n päätöslauselmia. Jul-
kilausuma toimitettiin Israelin suurlähetystöön sekä Suomen pää- ja ulkoasiainmi-
nistereille. 

 



Syyskuun 30.9. pidettiin yleisötilaisuus yhteistyössä Avoimen Naisten korkeakoulun 

kanssa. Aiheena oli Maailman unohdetut tyttösotilaat ja alustajana toimi toimittaja 

Minttu-Maaria Partanen. 

WILPF oli mukana YK:n päivänä 24.10. järjestetyssä ympäristö- ja rauhanliikkeiden 
yhteisessä mielenosoituksessa. Siinä muistutettiin, että rauhaa rakennetaan yhteis-
työllä, ei sotilasliitoilla ja militarismilla. Esillä olivat myös suuret globaalit turvalli-
suuskysymykset ilmastonmuutos ja luonnonvarojen liikakulutus, joita ei ratkota so-
tilaallisesti. Mielenosoitukseen osallistuivat Tarja Pihlajisto, Kirsti Pääkkönen ja Arja 
Laine. 

Rauhanliiton hallituksessa yhdistystä edusti Tarja Pihlajisto. Suomen 1325-
verkostossa edustajana oli Marianne Laxén. 
 
 
KANSAINVÄLINEN YHTEISTYÖ 

 
 
WILPFin pohjoismaisten osastojen kokous pidettiin Oslossa 25. -26.1. Kokoukseen 
osallistui Marianne Laxén.   
 
Aila Auvinen osallistui 22 - 23.3 pidettyyn WILPFin osastojen Eurooppa-kokoukseen 
Berliinissä.  
 
Osallistuimme kansainvälisen WILPFin 100-vuotisjuhlan valmisteluihin mm. 
työstämällä järjestön sääntöjä ja juhlavuoden manifestia sekä tekemällä 
päätöslauselmaehdotuksen. 
 
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.  
 


