
 
 
WILPF, Suomen osasto ry:n toimintakertomus vuodelta 2016 
 
YLEISTÄ 
 
Vuosi oli Suomen osaston 90. toimintavuosi. Osasto jatkoi toimintaansa rauhan, 
globaalin oikeudenmukaisuuden ja kansainvälisen yhteistyön edistämiseksi.  
Toiminta jatkui aktiivisena koko vuoden. 
 
 
HALLINTO, KOKOUKSET, JÄSENISTÖ 
 
Vuosikokous pidettiin 7.3.2016 ja yhdistyksen ylimääräinen kokous 12.12.2016 
Helsingissä.     
           
Hallitus piti vuoden aikana kahdeksan kokousta.  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), Maija Eskola 
(sihteeri), Aila Auvinen, Marianne Laxén, Merva Mikkola, Tarja Pihlajisto ja Kirsti 
Pääkkönen sekä varajäseninä Pirkko Jyväkorpi, 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 90. Jäsentiedote lähetettiin vuoden aikana neljä 
kertaa.   
 
Vuoden aikana aloitettiin sääntöjen muutostyö ja säännöt hyväksyttiin toisen kerran 
joulukuussa, jonka jälkeen ne toimitettiin yhdistysrekisteriin. 
 
 
KOTIMAINEN YHTEISTYÖ 
 

Yksi yhdistyksen painopistealue oli YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselma 
1325:ssa, joka koskee naisten asemaa konflikteissa sekä rauhan ja turvallisuuden 
edistämisessä. Osasto erosi Suomen 1325 -verkostosta, koska verkosto oli päättä-



nyt osallistua NATOn 1325 kansalaisjärjestöpaneeliin. Osaston 1325 työ jatkuu kui-
tenkin aktiivisena kansainvälisen WILPFin projektin Women Peace and Securityn 
kautta. 

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 Helsingissä keväällä ja syksyllä 
neljän illan tilaisuuksina.  Osallistujina oli iranilaisia ja afganistanilaisia maahan-
muuttajanaisia.  

Kuluneena vuotena aloitettiin osaston 90-vuotisen toiminnan kunniaksi valmistele-
maan pamflettia, jossa suomalaiset naiset kertovat näkemyksiään rauhasta. 

Osallistuttiin rauhankulkueisiin 14.5. ”Rajat auki rauhalle” ja 24.10. ”Rauhan 
puolesta”.  
 
Lähettiin 28.4. sisäasiainministeri Petteri Orpolle ja eduskuntaryhmille avoin kirje, 
jossa vaadittiin, ettei perheenyhdistämisen ehtoja tule tiukentaa asettamalla rajoja 
toimeentuloehtoihin. 
 
Yhdessä muiden rauhanjärjestöjen kanssa julkaistiin 3.9. julkilausuma 
”Vahvistetaan rauhaa sotaan varustautumisen sijaan”. 
 
Lokakuun 27. päivänä pääministeri Juha Sipilälle, ulkoasiainministeri Timo Soinille 
ja puolustusministeri Jussi Niinistölle toimitettiin kannanotto, jossa esitettiin, että 
Suomi pitäisi kiinni kansainvälisistä sopimuksistaan ja lopettaisi asekaupan 
ihmisoikeuksia rikkovien ja sotaa käyvien maiden kanssa sekä vähentäisi 
asekauppaa kokonaisuudessaan. 
 
Rauhanliiton hallituksessa yhdistystä edusti Tarja Pihlajisto ja varajäsenenä Pirkko 
Jyväkorpi. 
 
 
KANSAINVÄLINEN YHTEISTYÖ 

 
 
WILPFin pohjoismaisten osastojen kokous pidettiin 9 – 10.4 Tukholmassa ja siihen 
osallistuivat Marianne Laxén ja Aila Auvinen. Kokouksessa päätettiin yhteisestä 
kannanotosta. Pohjoismaiset osastot esittivät avoimessa kirjeessä, joka toimitettiin 
Pohjoismaisen Neuvoston puheenjohtajistolle sekä kaikille jäsenille, että 
pohjoismaiden tulisi pysyä Naton ulkopuolella: Norden utanför Nato. 
 
WILPFin eurooppalaiset osastot pitivät vuoden aikana kaksi kokousta. Brysselissä 
3-5.3 pidetyssä kokouksessa keskusteltiin mm. maahanmuutotilanteesta erityisesti 
naisten näkökulmasta.  
Toinen kokous järjestettiin Berliinissä 30.9. Siinä valmisteltiin WILPFin 
osallistumista IBP:n kongressiin 1-3.10. 
IPB:n kongressin aikana WILPF Norjan ja Suomen osastot järjestivät seminaarin 
Natosta pohjoismaisesta näkökulmasta. Marianne Laxén edusti osastoa näissä 
kokouksissa. 
 



Kansainvälisen liiton hallituksen (IB) kokous pidettiin kesäkuun aikana neljänä Go 
to Meeting kokouksena. 
  
 
TALOUS 
 
Yhdistyksen talous on perustunut sijoitusten tuottoihin, joilla on rahoitettu 
perustoiminta kotimaassa sekä osallistumiset WILPFin kansainvälisiin ja 
pohjoismaisiin kokouksiin. Valtiolta saatiin yleisavustusta toimintaan ja Helsingin 
kaupungilta avustusta kotoutustoimintaan. Yhdistyksen sijoitusvarat ovat 
kotimaisten yritysten osakkeissa. Yhdistyksellä ei ole velkoja. 
 


