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Sadankomitea on pasifistinen ja antimilitaristinen rauhanjärjestö, joka vastustaa sotilaallista
voimankäyttöä ja asevarustelua sen kaikissa muodoissa. Sadankomitea tukee aseidenriisuntaa ja
tekee työtä, jotta Suomi ja Euroopan unioni olisivat aktiivisia rauhan, turvallisuuden,
ihmisoikeuksien ja vakauden edistäjiä maailmassa. Sadankomitean tarkoituksena on vaikuttaa
siten, että yhteiskunnan resursseja käytetään kansalaisten hyvinvoinnin parantamiseksi ja
globaalien haasteiden ratkaisemiseksi asevarustelun sijaan. Sadankomitea on puoluepoliittisesti ja
uskonnollisesti sitoutumaton.

2

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2018
JOHDANTO
Vuonna 2018 suomalaista rauhantyötä tarvitaan enemmän kuin koskaan. Suomen ja maailman
turvallisuuspoliittinen ilmapiiri on kiristynyt entisestään. Rauhanliikettä tarvitaan nyt tuomaan
vastapainoa asevarustelukeskusteluun ja hillitsemään halua tehdä lyhytnäköisiä sotilaallisia
ratkaisuja. Rauhantyö on pitkäjänteistä työtä niin aseidenriisunnan ja yhteiskunnan militarismin
vähentämisen puolesta kuin hyvinvoinnin ja kestävän kehityksen edistämiseksi.
Sadankomitean toiminnan painopisteinä vuonna 2018 ovat vaalivaikuttaminen, aseidenriisuntatyön
vahvistaminen ja nuorisotyön kehittäminen. Lisäksi vuonna 2018 jatketaan laajamittaisempaa
järjestöllistä työtä tavoitteena nostaa Sadankomitean asiantuntijaprofiilia ja kehittää
varainhankintaa. Sadankomitean vuoden 2018 tavoitteena on rauhanpoliittisen toiminnan
valtavirtaistaminen, rauhantilan vakiinnuttaminen ja sen edellytysten luominen Suomessa.
RAUHANPOLITIIKKA
Sadankomitean rauhanpoliittisen työn keskeisin tavoite on vaikuttaa Suomen turvallisuuspolitiikan
linjaan. Elämme yhä tiiviimmin keskinäisriippuvuuksien maailmassa, jossa kansallisvaltiot ovat monin
eri sitein (kauppa, tietoliikenne, vapaa liikkuvuus, jne.) sidoksissa toisiinsa. Keskinäisriippuvuus estää
konflikteja, koska ne aiheuttaisivat lopultakin kaikille sekä inhimillisiä että taloudellisia tappioita.
Voimapolitiikkaan ja sotilaalliseen varustautumiseen sekä niiden kautta saavutettavaan
turvallisuuteen kuitenkin uskotaan edelleen vahvasti.
Sadankomitean rauhanpoliittisen työn keskeisin tavoite on herättää keskustelua ja vaikuttaa Suomen
turvallisuuspolitiikan linjaan periaateohjemassa määriteltyjen arvojen mukaisesti. Voimapolitiikan ja
varustautumisen sijaan turvallisuuspolitiikan on kyettävä vastaamaan ilmastonmuutokseen,
väestönkasvuun, tuloerojen kasvuun ja muihin globaaleihin ongelmiin.
Ilmaston lämpenemisen pysäyttäminen, väestönkasvun hillitseminen ja taloudellisen eriarvoisuuden
kaventaminen, edellyttävät valtioiden välistä yhteistyötä, sille perustuvia rakenteita sekä riittävää
rahoitusta. On kestämätöntä, että samaan aikaan kun kaikilla ei ole esimerkiksi puhdasta vettä,
sotilasmenoihin käytetään jokaista maapallon asukasta kohti noin 200 euroa, ja että Suomessa
valmistellaan suurinta yksittäistä varusteluhankintaa valtiontalouden ongelmista huolimatta.
Sadankomitean rauhanpoliittisen toiminnan tavoitteena on:
•
•
•

vahvistaa Sadankomitean roolia rauhan- ja turvallisuuspolitiikan asiantuntijana;
hankkia kannatusta ja julkisuutta Sadankomitean linjauksille yksittäisissä asiakysymyksissä
sekä
vahvistaa laaja-alaisen turvallisuusnäkemyksen omaksumista suomalaisessa
kansalaisjärjestökentässä ja laajemmin suomalaisessa yhteiskunnassa.

Sadankomitean rauhanpoliittinen työ kohdistuu ensisijaisesti eduskuntaan, hallitukseen, turvallisuusja puolustuspolitiikasta vastaaviin ministeriöihin, kansalaisjärjestöihin sekä mediaan.
Rauhanpoliittista työtä tehdään esimerkiksi tuottamalla lausuntoja ulko-, turvallisuus- ja
puolustuspolitiikkaa käsittelevistä asiakirjoista, yhteydenpidolla kansanedustajiin, virkamiehiin,
toimittajiin ja kansalaisjärjestöihin, tuottamalla turvallisuuspoliittista aineistoa Sadankomitean
verkkosivuille ja osallistumalla kansainvälisiin sekä kansallisiin kampanjoihin.
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Keskeisiä rauhanpoliittisen toiminnan kohteita vuonna 2018 ovat presidentinvaalit ja
valmistautuminen vuoden 2019 eduskuntavaaleihin, tiedustelulait, EU:n yhteinen puolustus sekä
EU:n rauhanpolitiikka.
Vaalivaikuttaminen
Presidentinvaalien alla Sadankomitea perää ehdokkaiden turvallisuus- ja puolustuspoliittisia
näkemyksiä, tuo keskusteluun omia tavoitteitaan ja tuottaa niistä aineistoa ehdokkaiden käyttöön.
Erityisesti keskitytään Suomen ja Itämeren alueen turvallisuuspoliittiseen tilanteeseen,
pohjoismaiseen puolustusyhteistyöhön, Euroopan unionin yhteiseen puolustukseen, Natoon ja
Suomen omaan varustautumiseen.
Vuoden 2019 eduskuntavaaleihin tuotetaan yhteistyössä muiden kansalaisjärjestöjen kanssa
"vaihtoehtoinen" hallitusohjelma, joka hallitusohjelman tapaan asettaisi tavoitteita suomalaisen
yhteiskunnan kehittämisestä eduskunnan toimikaudelle. Tarkoituksena on, että vaalikampanjassa
puolueilta perätään näkemyksiä ohjelmaan ja sitoutumista sen tavoitteisiin sekä tätä kautta herättää
keskustelua yhteiskuntapolitiikan vaihtoehdoista.
Tiedustelulainsäädännön uudistaminen
Sadankomitea pyrkii yhdessä muiden kansalaisjärjestöjen kanssa estämään siviilitiedustelulain
säätämisen, sillä valmisteltu lakiesitys kaventaisi merkittävästi yksityisyyden suojaa ja antaisi tuleville
hallituksille rajattomat mahdollisuudet lisätä kansalaisten valvontaa ja heikentää perustuslain
takaamaa yksityisyyden suojaa. Sotilastiedustelusta on tarpeen säätää lailla ja korvata tältä osin
lainsäädännöllinen aukko, mutta lakiesityksen kansalliseen turvallisuuteen liittyvien salaisten
tiedonhankintamenetelmien käyttöedellytyksiä on tarkennettava niiden hyvin väljästä määritelmästä.
EU:n yhteinen puolustus
Sadankomitea osallistuu EU:n yhteisestä puolustuksesta käytävään keskusteluun toisaalta
korostamalla unionin merkitystä rauhanprojektina ja toisaalta tuomalla esille unionimaiden olemassa
olevan puolustuskapasiteetin tason. Kun unionimaiden yhteenlasketut varustelumenot ovat
suuremmat kuin Kiinalla, jopa Britannia pois lukien, tarve ei ole varustelun kasvattamiseen vaan sen
vähentämiseen.
EU:n rauhanpolitiikka
Sadankomitea toteuttaa vuonna 2018 Euroopan unionin rauhanpolitiikkaa käsittelevän hankkeen,
johon haetaan ulkoministeriön Eurooppatiedotuksen tukea. Hankkeen tavoitteena on tuottaa
julkaisu, jonka tarkoituksena on pohtia sitä, kuinka EU:n roolia rauhan ja vakauden ylläpitäjänä
voitaisiin vahvistaa erityisesti unionin lähialueilla. Samoin arvioidaan sitä, miksi EU on esimerkiksi
Syyrian konfliktin ratkaisussa ollut lähes täysin sivussa, vaikka konflikti on merkittävästi heijastunut
myös EU-alueelle. Tavoitteena on myös arvioida EU:n toiminnan johdonmukaisuutta sekä etsiä keinoja
eri politiikkalohkojen yhteistyön tiivistämiseen. Hankkeen tarkoituksena on tuoda rauhanpoliittista
näkökulmaa Suomen EU:n puheenjohtajuuskaudelle 2019.
Rauhanpolitiikka 2020
Vuonna 2017 aloitettua 2020-luvun rauhanpolitiikka hanketta jatketaan, tavoitteena on yhteistyössä
Rauhanliiton kanssa tuottaa ohjelma, joka rauhanliikkeen arvopohjalta asettaa tavoitteet tulevan
vuosikymmenen rauhan- ja turvallisuuspolitiikalle.
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Agenda 2030
Sadankomitea seuraa ja edistää omalta osaltaan YK:n kestävän kehityksen tavoiteohjelman Agenda
2030 toimeenpanoa Suomessa. Kepa koordinoi Suomi ja Agenda 2030 -raporttien valmistelua, joissa
käsitellään vuosittain ne Agenda 2030 -ohjelman tavoitteet, jotka ovat esillä YK:n korkean tason
kokouksessa High Level Political Forumissa. Vuonna 2019 mukana on tavoite 16. Rauha ja
oikeudenmukaisuus. Raportin valmistelu aloitetaan vuoden 2018 aikana ja Sadankomitea osallistuu
tavoite 16. tekstin valmisteluun.
ASEIDENRIISUNTA
Aseidenriisuntatyö on Sadankomitean keskeistä asiantuntija- ja vaikuttamistyötä, josta vastaa
pääsihteeri. Aseidenriisuntatyön rooli kestävän rauhan ja turvallisuuden edistämisessä on merkittävä.
Sadankomitea toimii, jotta Suomi olisi aktiivinen aseidenriisunnan edistäjä niin Suomessa kuin
globaalisti. Sadankomitean pitkän linjan tavoite on kansainvälinen aseidenriisunta.
Sadankomitean aseidenriisuntatyön tavoitteena on:
•
•
•

vahvistaa Sadankomitean roolia aseidenriisuntatyön asiantuntijana Suomessa ja
kansainvälisesti;
hankkia kannatusta ja julkisuutta Sadankomitean työlle kansainvälisissä
aseidenriisuntakampanjoissa sekä
vahvistaa aseidenriisuntatyön merkitystä suomalaisessa kansalaisjärjestökentässä ja
laajemmin suomalaisessa yhteiskunnassa.

Aseidenriisuntatyö kohdistuu ensisijaisesti eduskuntaan,
ulkoministeriöihin, kansalaisjärjestöihin sekä mediaan.

hallitukseen,

puolustus-

ja

Aseidenriisuntatyötä tehdään esimerkiksi tuottamalla lausuntoja ulko-, turvallisuus- ja
puolustuspolitiikkaa käsittelevistä asiakirjoista, yhteydenpidolla kansanedustajiin, virkamiehiin,
toimittajiin ja kansalaisjärjestöihin, tuottamalla aseidenriisunta-aineistoa Sadankomitean
verkkosivuille ja osallistumalla kansainvälisiin sekä kansallisiin kampanjoihin.
Keskeisiä aseidenriisunnan kohteita vuonna 2018 ovat kansainväliset kampanjat koskien ydinaseita,
pienaseita, rypäleaseita sekä autonomisia asejärjestelmiä, asekauppa ja -valvonta sekä
varustelumenot. Aseidenriisuntatyö liittyy keskeisesti myös YK:n kestävän kehityksen
tavoiteohjelman Agenda 2030 toimeenpanoon.
Ydinaseet
Sadankomitea seuraa erityisesti ydinaseisiin liittyviä prosesseja tavoitteena edistää ja tukea
ydinaseriisuntaa. Sadankomitea osallistuu aktiivisesti aiheesta käytävään julkiseen keskusteluun ja
pyrkii lisäämään tietoa viestimällä laajasti ydinaseisiin liittyvistä uhkista.
YK:ssa hyväksyttiin 7.7.2017 kansainvälinen ydinaseet kieltävä sopimus. Sopimus avattiin
allekirjoitettavaksi syyskuussa 2017 ja se astuu voimaan 90 päivän kuluttua siitä kun 50 valtiota on
sen allekirjoittanut ja ratifioinut. Sadankomitea toimii, jotta Suomi allekirjoittaisi sopimuksen.
Sopimukseen liittyvää vaikuttamistyötä tehdään osana kansainvälistä vuonna 2017 Nobelin
rauhanpalkinnolla palkittua International Campaign to Abolish Nuclear Weapons ICAN -verkostoa ja
erityisesti suomalaisen ICAN Finland -verkoston kautta.
Ydinaseriisuntaa edistävää työtä tehdään myös osana Abolition 2000 -verkostoa, joka on muun
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muassa ollut aktiivisesti edistämässä korkean tason ydinaseriisuntakonferenssin järjestämistä.
Konferenssi (High-level Conference on Nuclear Disarmament) järjestetään YK:ssa 14. - 15.

toukokuuta 2018.
Pienaseet
Sadankomitea seuraa erityisesti pienaseiden ja ammusten vientiä, koska ne osaltaan aiheuttavat
aseväkivaltaa ja ylläpitävät konflikteja. Pienaseet ja ammukset kulkeutuvat myös helposti muualle,
mistä syystä niiden vientivalvonnan tulisi olla perusteellista ja ulottua myös käytön valvontaan.
Pienaseisiin liittyvää vaikuttamistyötä tehdään muun muassa toteuttamalla kansainvälisen
International Action Network on Small Arms, IANSAn kampanjoita kuten kansainvälistä aseväkivallan
vastaista viikkoa.
YK:n pienasetoimintaohjelman kolmas tarkastelukonferenssi pidetään kesällä 2018. Sadankomitea
seuraa tarkastelukonferenssia, sen valmistelua ja tuloksia sekä osallistuu mahdollisuuksien mukaan
osana muuta kansalaisyhteiskuntaa. Sadankomitea tekee aktiivista viestintää ja osallistuu sitä kautta
konferenssin aiheista käytävään julkiseen keskusteluun sekä tuottaa tietoa suomalaiselle
kansalaisjärjestökentälle ja laajemmin kansalaisyhteiskunnalle.
Rypäleaseet
Sadankomitea toimii, jotta Suomi liittyisi kansainväliseen rypäleaseet kieltävään sopimukseen.
Rypäleaseet kieltävään Oslon sopimukseen kuuluu lähes 120 valtiota, mutta Suomi ei ole
allekirjoittanut sopimusta. Vaikuttamistyötä tehdään osana kansainvälistä kampanjaa Cluster
Munition Coaliton, CMC. Sadankomitea seuraa sopimuksen toimeenpanoa ja viestii vuosittain
julkaistavasta Cluster Munition Monitorin keskeisistä tiedoista.
Autonomiset asejärjestelmät
Sadankomitea toimii, jotta Suomi olisi aktiivinen toimija autonomisten asejärjestelmien kieltämisessä.
Vaikuttamistyötä tehdään osana kansainvälistä Stop Killer Robots kampanjaa. Sadankomitea seuraa
YK:ssa käytäviä keskusteluja koskien autonomisia asejärjestelmiä ja osallistuu siitä käytävään
keskusteluun tavoitteena tuoda esille rauhannäkökulmaa. Sadankomitea järjestää vuonna 2018
yhteistyössä aiheen piirissä toimivien tahojen kanssa keskustelutilaisuuden EU:n robottiviikolla.
Asekauppa- ja valvonta
Sadankomitean asekauppa- ja -valvontatyö keskittyy Suomen asekaupan seurantaan ja
asekauppapolitiikkaan vaikuttamiseen. Erityinen seurannan ja vaikutustyön kohde on Suomesta Lähiidän maihin suuntautuva asekauppa, joka osaltaan ylläpitää käynnissä olevia konflikteja. Lähi-idän
maihin suuntautuvassa aseviennissä vaarana on myös aseiden kulkeutuminen muualle kuin
alkuperäisiin vientimaihin. Asevienti myös tukee Lähi-idän maiden epädemokraattisia hallituksia,
jotka ovat syyllistyneet ihmisoikeusloukkauksiin.
Sadankomitea seuraa aseviennin vuosiraportin valmistelua ja tuottaa sen rinnalle omaa aineistoa
yhteistyössä ajatushautomo SaferGloben kanssa. Yksittäisistä asevientipäätöksistä tuotetaan
kannanottoja ja uutisia verkkosivuille.
Sadankomitea seuraa kansainvälisen asekauppasopimuksen (Arms Trade Treaty, ATT) toimeenpanoa
ja toimii, jotta Suomi olisi jatkossakin aktiivinen sopimuksen edistämisessä myös globaalisti. ATT:n
suhteen tehtävässä vaikuttamistyössä toimitaan osana kansainvälistä Control Arms Coalition
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verkostoa. ATT:n neljäs osapuolikokous pidetään 20.-24. elokuuta Japanissa. Sadankomitea seuraa
osapuolikokousta, sen valmistelua ja tuloksia sekä osallistuu mahdollisuuksien mukaan osana muuta
kansalaisyhteiskuntaa. Sadankomitea tekee aktiivista viestintää ja osallistuu sitä kautta kokouksen
aiheista käytävään julkiseen keskusteluun sekä tuottaa tietoa suomalaiselle kansalaisjärjestökentälle
ja laajemmin kansalaisyhteiskunnalle.
Sadankomitea osallistuu eurooppalaisen asekaupan vastaisen verkoston ENAAT (European Network
Against Arms Trade) toimintaan. Verkoston ajankohtainen kampanja on aseteollisen tutkimuksen
rahoituksen vastustaminen Euroopan unionin budjetista. Lisäksi verkosto kerää ja julkaisee tietoja
asekaupasta ja koordinoi verkostoon kuuluvien järjestöjen työtä. Sadankomitea hyödyntää ENAATin
kautta tulevaa asiantuntemusta ja materiaalia Euroopan unioniin liittyvässä vaikuttamistyössään, joka
kohdistuu niin eduskuntaan kuin Euroopan parlamenttiin. Sadankomitea osallistuu ENAATin
vuosittaiseen kokoukseen, joka pidetään 16.-18.3.2018 Lyonissa, Ranskassa.
Varustelumenot
Sadankomitea seuraa yhteistyössä Rauhanliiton sekä maailman että Suomen varustelumenoja ja
tuottaa niistä aineistoja. Varustelumenojen tason lisäksi tuotetaan vertailuja siitä, mitä muuta ja
hyödyllisempää varusteluun suunnatuilla varoilla voitaisiin saada. International Peace Bureau, IPB on
Sadankomitean tärkeä jäsenyysjärjestö. Sadankomitea toteuttaa IPB:n asevarustelun vastaista
kampanjaa (The Global Campaign on Military Spending, GCOMS) muun muassa järjestämällä
asevarustelun vastaista toimintapäivää (Global Day Against Military Spending, GDAMS) huhtikuussa
2018 Suomessa yhteistyössä Rauhanliiton kanssa.
Hornet-hävittäjien korvaaminen
Sadankomitea seuraa ilmavoimien Hornet-hävittäjien korvaamista ja laivaston alushankintojen
etenemistä. Seurannan erityinen kohde on hankintojen rahoitus, joka on edelleen ratkaisematta.
Hankintojen rahoituksen lisäksi on olennaista nostaa esiin kysymys kokonaiskustannuksista, sillä
hankintakustannukset osuus niistä on noin kolmasosa. Suurin kustannuserä muodostuu käytön
aikaisista kustannuksista, joista ei ole julkisuudessa esitetty luotettavia arvioita. Lisäksi tavoitteena on
herättää laajemmin keskustelua asevaraisen turvallisuuspolitiikan mielekkyydestä ja sen riskeistä.
Sadankomitea painottaa myös eduskunnan roolia hankintapäätöksissä. Eduskunnan on ennen
hankintapäätöksiä saatava riittävä informaatio hankintojen kokonaiskustannuksista sekä päätöksiin
liittyvistä poliittisista kytköksistä.
NUORISOTYÖ
Työ kestävän rauhan edistämiseksi edellyttää ylisukupolvista yhteistyötä. Rauhankysymykset
koskettavat kaikkia, ja kestämätön turvallisuuspolitiikka tänään vaikuttaa etenkin nuorimpiin
ikäluokkiin vuosia, jopa vuosikymmeniä. Rauhantyön jatkuvuuden varmistamiseksi on erityisen
tärkeää, että nuoret ikäluokat kiinnostuvat rauhantyöstä ja sitoutuvat mukaan toimintaan.
Osa Sadankomitean toiminnasta onkin suunnattu erityisesti nuorille. Nuorisotoiminnasta vastaa
järjestökoordinaattori. Nuorille suunnattua toimintaa ovat esimerkiksi rauhanlähettiläs-koulutus ja
osa keskustelutilaisuuksista sekä yhteistyössä Pax-, Ydin- ja Antimilitaristi-lehtien kanssa
järjestettävät toimittajakoulutukset. Lisäksi Sadankomitean toimintaa esitellään erityisesti nuorille
suunnatuissa tapahtumissa. Sadankomitean toimintaan ei ole ala- tai yläikärajaa lukuun ottamatta
rauhanlähettiläs-koulutusta.
Sadankomitea esittelee työtään erilaisissa yleisötilaisuuksissa, ja kiertää erityisesti kesällä Maailma
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kylässä -tapahtumassa, Pax-festivaaleilla sekä mahdollisuuksien mukaan muissa Sadankomitealle
sopivissa kesätapahtumissa ja yleisötilaisuuksissa, joilla rauhankysymyksistä kiinnostuneita ihmisiä
liikkuu.
Sadankomitea on valtakunnallinen järjestö ja toimintaa järjestetään eri kaupungeissa. Kauempana
toiminnan paikoista asuville jäsenille maksetaan matkakorvauksia, jotta matkakulut eivät tule esteeksi
toimintaan osallistumiselle. Aktiiveja kannustetaan ja tuetaan järjestämään Sadankomitean työtä ja
periaatteita tukevaa toimintaa paikkakunnillaan. Vapaaehtoisten kiinnostuksesta riippuen kehitetään
koulu-, yliopisto- ja järjestövierailumalleja. Toimijoiden ja työntekijöiden osaamista jäsenten ja
vapaaehtoisten sitouttamisessa lisätään.
Nuorisotyön yhteistyöverkostoja vahvistetaan kansallisesti ja kansainvälisesti. Vuonna 2018
jatketaan yhteistyötä nuoriso- ja opiskelijajärjestöjen sekä nuorisotyötä tekevien tahojen kanssa ja
toimintaa pyritään kehittämään. Aktiivisella yhteydenpidolla ja yhteistyöllä esimerkiksi eri
vähemmistöjen nuorisojärjestöjen kanssa edistetään yhdenvertaisuutta ja kehitetään omia
toimintatapoja erityisryhmiä paremmin huomioiviksi. Kansainvälisiä verkostoja hyödynnetään entistä
paremmin nuorisotyössä. Seurataan aktiivisesti toimintaympäristön kehitystä, jotta hedelmällisimpiin
yhteistyömahdollisuuksiin osattaisiin tarttua entistä proaktiivisemmin.
Sadankomitean toimintaa, sen päämääriä ja vaikuttavuutta tehdään näkyvämmäksi. Vahvemmalla
näkyvyydellä edistetään nuorten osallistumista toimintaan ja liittymistä jäseniksi sekä rakennetaan
pohjaa varain- ja jäsenhankinnan kehittämiselle sekä yhä vaikuttavammalle asiantuntijatyölle tulevina
vuosina. Nuorille suunnattua viestintää kehitetään edelleen. Nuorille tiedotetaan osallistumis- ja
vapaaehtoismahdollisuuksista ja jäsenyydestä Sadankomiteassa. Kampanjakohtaisesti hyödynnetään
entistä tarkempaa kohdentamista eri nuorille.
Sadankomitean nuorisotyön tavoitteet:
•
•

•

•

Sadankomitea järjestää rauhanlähettiläs-koulutuksen ohella myös muuta nuorille suunnattua
toimintaa ja osallistuu nuorille suunnattuihin ja nuoria kiinnostaviin tapahtumiin.
Nuoret kokevat Sadankomitean vaikuttavaksi ja mielenkiintoiseksi toimijaksi rauhantyön
saralla. Erityisesti korkeakoulupaikkakunnilla Sadankomitean näkyvyys nuorten keskuudessa
kasvaa.
Nuorten määrä Sadankomitean aktiivisissa toimijoissa ja jäsenistössä kasvaa. Nuorille
suunnataan enemmän ja kohdennetumpaa viestintää. Toiminnasta kiinnostuneet nuoret
sitoutuvat Sadankomiteaan vahvemmin.
Sadankomitean yhteydet nuoriso- ja opiskelijajärjestöjen kanssa tiivistyvät. Uusia yhteyksiä
luodaan esimerkiksi eri vähemmistöjen nuorisojärjestöihin.

Rauhanlähettiläs-koulutus
Sadankomitea järjestää vuonna 2018 rauhanlähettiläs-koulutuksen, jonka tarkoituksena on tarjota
tietoa ja osaamista rauhantyöhön ja globaalien haasteiden ymmärtämiseen. Rauhanlähettiläskoulutuksen teemana on asevarustelu. Koulutukseen kutsutaan asiantuntijoita eri rauhan- ja
kansalaisjärjestöistä sekä muilta relevanteilta tahoilta.
Koulutukseen haetaan avoimen haun kautta 18–29-vuotiaita osallistujia. Koulutukseen toivotaan
osallistujia erilaista taustoista; turvapaikanhakijoita ja maahanmuuttajia kannustetaan hakemaan
koulutukseen. Aliedustettujen ryhmien osallistumista edistetään myös positiivisella erityiskohtelulla
osallistujia valittaessa. Koulutukseen valitaan osallistujia noin 30-40 henkeä. Koulutus järjestetään
Rauhanasemalla ja osallistujilta peritään osallistujamaksu, joka kattaa koulutuksen tarjoilut.
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Rauhanlähettiläs-koulutusta kehitetään aiempien vuosien kokemusten ja osallistujien palautteen
perusteella. Rauhanlähettiläs-koulutukseen on edelleen integroitu myös jatkuva kehittäminen:
koulutuspäivien aikana ja niiden jälkeen kerätyn suoran ja epäsuoran palautteen perusteella
kehitetään koulutusta paremmin vastaamaan osallistujien toiveita ja tarpeita.
Vuonna 2018 panostetaan erityisesti osallistujien sitouttamiseen ja ryhmäyttämiseen. Tavoitteena
on, että jokainen rauhanlähettiläs suorittaa koulutuksen alusta loppuun ja että entistä useampi on
mukana Sadankomitean toiminnassa koulutuksen jälkeenkin.
Osallistujat saavat koulutuksen päätteeksi rauhanlähettiläs-todistuksen. Vuonna 2018 kehitetään
rauhanlähettiläiden yhteisöä, johon kuuluvat kaikki koulutuksen suorittaneet ja sitä suorittavat.
Rauhanlähettiläät hyödyntävät yhteisöään vertaistuen ja -oppimisen kanavoimiseen. Lisäksi yhteisön
kautta kannustetaan rauhanlähettiläitä mukaan Sadankomitean toimintaan ja heitä tuetaan omassa
rauhantyössään. Yhteisö helpottaa eri vuosikurssien ja alueiden nuorten yhteydenpitoa ja
paikallistoiminnan järjestämistä.
Rauhanlähettiläs-koulutuksen tavoitteet:
•

•

•

Koulutetaan 30–40 nuorta rauhanlähettiläiksi. Osallistujat edustavat monipuolisesti eri
alueita, ikäryhmiä ja koulutus- ja urataustoja. Hakijoiden ja osallistujien määrä
maahanmuuttaja- ja muista vähemmistöryhmistä kasvaa.
Rauhanlähettiläät kokevat koulutuksen mielenkiintoiseksi ja hyödylliseksi, ja innostuvat
tekemään rauhantyötä myös koulutuksen jälkeen. Vähintään puolet rauhanlähettiläistä on
Sadankomitean jäseniä tai muuten mukana toiminnassa koulutuksen jälkeen.
Rauhanlähettiläiden yhteisöstä muodostuu vuoden loppuun mennessä aktiivinen ja
kannustava foorumi, jonka kautta pidetään yhteyttä, tiedotetaan rauhanlähettiläitä
kiinnostavista mahdollisuuksista ja suunnitellaan omaa rauhantyötä. Rauhanlähettiläät
hyödyntävät foorumia esimerkiksi organisoidessaan toimintaa omilla paikkakunnillaan.

Nuoret, rauha ja turvallisuus
Yhdistyneiden kansakuntien (YK) turvallisuusneuvosto hyväksyi joulukuussa 2015 päätöslauselman
aiheesta Nuoret, rauha ja turvallisuus (2250). Päätöslauselma velvoittaa osallistamaan ja ottamaan
huomioon nuoret kaikessa turvallisuuteen ja rauhaan liittyvässä toiminnassa. Suomessa
päätöslauselmaa edistämään on perustettu kansallinen 2250-verkosto, johon Sadankomitea kuuluu.
Vuonna 2018 verkoston tavoitteena on saada teema laajemmin erityisesti nuorten ja päättäjien
tietoon ja edistää kansallisen toimintasuunnitelman valmistelua. Sadankomitea toimii verkostossa,
jotta päätöslauselmaa edistetään myös Suomen sisällä, ei vain esimerkiksi ulko- ja kehityspolitiikassa.
Suomessa tulisi panostaa erityisesti nuorten osallistumiseen ulko- ja turvallisuuspoliittiseen
päätöksentekoon sekä rauhankulttuurin edistämiseen esimerkiksi kasvatuksen ja koulutuksen
keinoin. Päämääränä on, että nuoret nähdään aktiivisina turvallisemman ja väkivallattomamman
yhteiskunnan rakentajina niin omissa yhteisöissään kuin kansallisesti ja kansainvälisesti. Erityisesti
vaikutetaan, että Suomessa puututtaisiin nuorten turvallisuutta ja turvallisuudentunnetta
heikentäviin ongelmiin kuten eriarvoisuuteen, syrjintään, työttömyyteen ja ilmastonmuutokseen.
Sadankomitea huomioi päätöslauselman myös omassa toiminnassaan. Viestinnässä pyritään
tavoittamaan yhä enemmän nuoria ja kannustamaan heitä mukaan Sadankomitean toimintaan,
jäseniksi ja sitä kautta päätöksentekoon. Erityisesti rauhanlähettiläs-koulutuksen ja muiden nuorille
suunnattujen tilaisuuksien kautta tarjotaan nuorille tietoa ja taitoja, jotka vahvistavat heidän
mahdollisuuksiaan osallistua rauhaa ja turvallisuutta edistävään toimintaan. Sadankomitea nostaa
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päätöslauselman kysymyksiä mahdollisuuksien mukaan muuhun vaikuttamistyöhönsä kuten
kannanottoihin ja lausuntoihin.
Nuoret, rauha ja turvallisuus -vaikuttamistyön tavoitteet:
•
•
•

Osallistutaan aktiivisesti Nuoret, rauha ja turvallisuus -verkoston toimintaan. Verkostossa
nostetaan esiin erityisesti vaikuttaminen nuorten asemaan Suomessa.
Nuoret, rauha ja turvallisuus -tematiikka huomioidaan Sadankomitean laajemmassa
vaikuttamistyössä kuten kannanotoissa ja lausunnoissa.
Nuorten määrä Sadankomitean aktiivisissa toimijoissa ja jäsenistössä kasvaa. Nuorille
suunnataan enemmän ja kohdennetumpaa viestintää.

VIESTINTÄ
Sadankomitea viestii toiminnastaan verkkosivujen, sosiaalisen median, jäsen- ja uutiskirjeiden, Pax- ja
Ydin-lehden sekä ulkopuolisten kanavien kautta. Sadankomitean viestinnästä vastaa
järjestökoordinaattori. Sadankomitean viestinnän tavoitteena on:
•
•
•

•
•

tukea Sadankomitean vaikuttamistyötä kertomalla siitä jäsenille, seuraajille, medialle,
päättäjille ja muille kiinnostuneille;
kertoa Sadankomitean tapahtumista, koulutuksista ja julkaisuista jäsenille, muille
kiinnostuneille ja kulloinkin oleellisille sidosryhmille;
tavoittaa mahdollisia uusia jäseniä, lahjoittajia ja aktiivisia toimijoita, herättää heidän
kiinnostuksensa järjestöä kohtaan, vakuuttaa heidät Sadankomitean tekemän työn
merkityksestä ja aktivoida heidät liittymään, lahjoittamaan ja ryhtymään vapaaehtoisiksi;
kertoa ajankohtaisista rauhankysymyksistä jäsenille ja muille kiinnostuneille; sekä
vahvistaa Sadankomitean profiilia rauhan- ja turvallisuuspoliittisena toimijana ja alan
asiantuntijajärjestönä.

Sadankomitean verkkosivut tarjoavat vuonna 2018 edelleen ajantasaista tietoa Sadankomitean
toiminnasta ja siihen liittyvistä rauhankysymyksistä ja ilmentävät järjestön työntekijöiden ja
hallituksen jäsenten asiantuntemusta. Verkkosivuilla muun muassa julkaistaan Sadankomitean
kannanotot, tiedotteet, tapahtumat ja julkaisut. Sivuilla ylläpidetään Sadankomitean hallituksen blogia
ja Rauhan tiellä -kampanja-arkistoa sekä kampanjatietoa eri aseidenriisuntakysymyksistä.
Kampanjatietouden määrää sivuilla lisätään mahdollisuuksien mukaan. Vuonna 2018 verkkosivujen
hakukoneoptimointia parannetaan ja niille tuotetaan aktiivisesti uutta sisältöä esimerkiksi
panostamalla tekstintuottoon ja video- ja kuvasisältöön. Mahdollisuuksien mukaan otetaan käyttöön
työkaluja, joilla voidaan seurata, millainen sisältö kiinnostaa kävijöitä eniten, jolloin sen tuottamiseen
voidaan panostaa.
Sadankomitea viestii jäsenilleen perinteisen jäsenkirjeen kautta muutaman kerran vuodessa. Kirjeissä
kerrotaan Sadankomitean toiminnasta, tapahtumista ja kansainvälisistä kampanjoista, järjestöuutisia
sekä toisinaan keskeisimmistä rauhanpoliittisista uutisista. Vuonna 2018 siirrytään enimmäkseen
sähköisiin uutiskirjeisiin.
Sadankomitea lähettää kerran kuussa uutiskirjeen, jossa kerrotaan Sadankomitean vaikuttamistyöstä,
muusta ajankohtaisesta rauhantyöstä Suomessa ja maailmalla, Sadankomitean järjestökuulumisista ja
tulevista tapahtumista. Uutiskirje on erikseen tilattava ja vuonna 2018 uutiskirjettä kehitetään entistä
kiinnostavammaksi. Tilaajamäärää kasvatetaan tapahtumissa, muun viestinnän kautta sekä
mainostamalla kirjettä erityisesti Sadankomitean jäsenille, vapaaehtoisille ja rauhanlähettiläille.
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Sadankomitean sosiaalisen median kanaviin kuuluvat Facebook, Twitter ja Instagram. Videoiden ja
kuvien jakamiskanavia YouTubessa ja Flickrissä kehitetään. Sosiaalisen median kehittymistä
seurataan, ja tarvittaessa ja mahdollisuuksien mukaan otetaan käyttöön uusia välineitä, jos
kohderyhmän tehokas tavoittaminen sitä edellyttää. Vuonna 2018 Sadankomitea toimii aktiivisesti ja
strategisesti eri sosiaalisen median kanavissa ja kohdentaa viestintää ja viestejä kullekin kanavalle
määritellylle kohdeyleisölle.
Facebook ja Twitter tarjoavat mahdollisuuden seurata sitä, kuinka moni ja millaiset käyttäjät näkevät
julkaisun ja reagoivat siihen. Näitä työkaluja hyödynnetään vuonna 2018 entistä aktiivisemmin.
Sadankomitea analysoi suosituimpia ja eniten kannatusta saavia viestinnän ja viestien muotoja ja
panostaa niihin. Tavoitteena on saada suurempi näkyvyys ja lisää seuraajia Sadankomitean
vaikuttamistyölle ja muulle toiminnalle ja lisätä kiinnostusta järjestöä kohtaan. Tämän saavuttamiseksi
analytiikkaa hyödyntämällä tuotetaan laadukkaampaa ja kohdennetumpaa sisältöä, joka herättää
kohderyhmissä reaktioita ja keskustelua. Sosiaalisen median markkinointityökaluja hyödynnetään
aktiivisemmin.
Sadankomitea pyrkii mahdollisuuksien mukaan näkymään ulkopuolisissa viestintäkanavissa ja
tiedotusvälineissä. Tähän pyritään verkostoitumisella ja yhteiskunnallisella aktiivisuudella.
Lehdistötiedotteita hyödynnetään osana Sadankomitean vaikuttamistyötä.
Rauhan tiellä -viestintäkampanja
Vuonna 2018 jatketaan Rauhan tiellä -viestintäkampanjaa, jossa tuodaan näkyväksi jäsenyyden eri
muotoja ja jäsenkirjoa. Vuoden aikana esitellään kuukausittain yksi Sadankomitean jäsen, joka kertoo
omasta suhteestaan Sadankomiteaan ja rauhantyöhön. Kampanjassa esitellään eritaustaisia
henkilöitä tavoitteena puhutella erilaisia kohderyhmiä. Kampanjan ensisijainen tarkoitus on edistää
Sadankomitean jäsenhankintaa, ja vuonna 2018 Rauhan tiellä -kampanjassa kannustetaan lisäksi
lahjoittamaan Sadankomitealle ja tulemaan järjestön vapaaehtoiseksi. Kampanjaa hyödynnetään
myös Sadankomitean vaikuttamis- ja nuorisotyöstä sekä tapahtumista tiedottamisessa. Esiin
nostetaan sadankomitealaisia, jotka edustavat laajasti jäsenkirjoa. Viestintäkampanjaa tehdään
ensisijaisesti sosiaalisessa mediassa, verkkosivuilla ja uutiskirjeessä ja mahdollisuuksien mukaan myös
muissa medioissa.
Rauhan- ja turvallisuuspolitiikan sanasto
Sadankomitea tuottaa suomalaisen turvallisuuspoliittisen keskustelun monipuolistamiseksi
ensimmäisen suomenkielistä rauhan- ja turvallisuuspolitiikan sanastoa käsittelevää verkkopalvelua
rauhansanat.fi. Palveluun kootaan rauhanliikkeen arvoihin perustuvia artikkeleja asiasanoista, jotka
käsittelevät rauhanliikkeen eri suuntauksia, rauhan- ja turvallisuuspolitiikan termejä, kansainvälisiä ja
suomalaisia rauhanjärjestöjä ja verkostoja sekä kampanjoita, aserajoitussopimuksia ja rauhanliikkeen
ajattelijoita. Hankkeelle on haettu rahoitusta Kansan Sivistysrahastosta.
Pax-lehti
Sadankomitea julkaisee Pax-lehteä yhteistyössä Rauhanliiton kanssa. Lehti ilmestyy viisi kertaa
vuonna 2018, kerran paperilehtenä lähinnä kesäjakelua varten ja neljä kertaa verkkolehtenä
osoitteessa www.pax.fi. Lehdestä ja toimituskunnan työstä vastaa palkkiotoiminen päätoimittaja.
Lehden julkaisuun on haettu kulttuurilehtitukea.
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Pax-lehdessä julkaistaan rauhanpoliittisia uutisia, turvallisuuspolitiikka käsitteleviä artikkeleita ja
muuta vapaaehtoispohjalta toimivan toimituskunnan tuottamaa sisältöä. Toimituskunnan kokoukset
ovat kaikille avoimia ja kaikilla kiinnostuneilla on mahdollisuus päästä mukaan tekemään lehteä.
Lehden kirjoittajien määrää lisätään ja laatua kehitetään edelleen vuonna 2018 jatkamalla yhdessä
Antimilitaristi- ja Ydin -lehtien kanssa järjestettäviä, uusien toimittajien koulutustapahtumia.
Koulutuksen kautta saadaan uusia, usein nuoria ja kokemattomia, toimittajia mukaan tekemään lehteä
ja tarjotaan heille mahdollisuuksia saada rauhanpolitiikkaa käsitteleviä juttujaan julkaistua Paxissa.
Paxiin kirjoittamista tarjotaan yhtenä keskeisenä aktiivisen vapaaehtoisuuden muotona
Sadankomiteassa.
Ydin-lehti
Sadankomitea on Ydin-lehteä julkaisevan Ydin-julkaisut ry:n jäsen. Ydin-lehti on aatteellisesti
Sadankomiteaa lähellä ja Sadankomitean jäsenet saavat Ydin-lehden jäsenetuna kotiin postitettuna
neljä kertaa vuodessa. Vuonna 2018 selvitetään jäsenten halukkuutta siirtyä paperisesta sähköiseen
Ydin-lehteen.

HALLINTO
Sadankomitealla on syyskokouksessa 2013 hyväksytty periaateohjelma, johon järjestön toiminta
pohjaa sekä syyskokouksessa 2014 hyväksytty strategia, jonka mukaisesti järjestön toimintaa
kehitetään edelleen vuonna 2018.
Sadankomitean hallintoa johtaa pääsihteeri. Kirjanpito ostetaan kirjanpitäjältä. Toimisto sijaitsee
Rauhanliiton omistamalla Rauhanasemalla Helsingin Pasilassa. Sadankomitealla on Rauhanasemalla
huone yhdessä Ydin-lehden kanssa, missä työskentelee pääsihteeri ja järjestökoordinaattori. Iso osa
tapahtumista järjestetään Rauhanaseman tiloissa.
Sadankomitean sääntömääräinen kevätkokous pidetään maalis-huhtikuussa ja sääntömääräinen
syyskokous loka-marraskuussa.
Hallituksen jäsenet valitaan aina kahden vuoden kaudeksi siten, että puolet on erovuorossa samalla
kertaa. Hallitus kokoontuu keskimäärin kerran kuukaudessa. Hallitus nimittää työryhmiä tarpeen
mukaan temaattiseen työskentelyyn tai jonkin tietyn toimintamuodon järjestämiseksi.
Sadankomitea on jäsenenä seuraavissa suomalaisissa kansalaisjärjestöissä:
Kehys ry
Kepa ry
Laajan turvallisuuden verkosto WISE
Rauhankasvatusinstituutti ry
Suomen Oneworld -portaaliyhdistys ry (maailma.net)
Suomen Rauhanliitto ry
Suomen YK-liitto ry
Taksvärkki ry
Lisäksi Sadankomitea on tutkimusverkosto SaferGlobe Finlandin kannatusjäsen. Sadankomitea tekee
myös yhteistyötä Kansalaisjärjestöjen ihmisoikeussäätiön (KIOS) kanssa. Sadankomitea on yksi
KIOSin perustajajäsenistä ja sitä kautta oikeutettu nimeämään edustajansa säätiön hallitukseen.
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Sadankomitea on jäsenenä seuraavissa kansainvälisissä kansalaisjärjestöissä, verkostoissa ja
kampanjoissa:
Abolition 2000
Cluster Munition Coalition, CMC
Control Arms Coalition
European Forum on Armed Drones, EFAD
European Network Against Arms Trade, ENAAT
International Action Network on Small Arms, IANSA
International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, ICAN
International Campaign to Ban Landmines, ICBL
International Peace Bureau, IPB
Stop Killer Robots
War Resisters International, WRI
TALOUS
Sadankomitean talous on ollut kohtuullisen vakaalla pohjalla ja yhdistys on velaton. Valtionavustusten
yllättävä vähentyminen vuonna 2016 ja 2017 ovat tuoneet järjestön talouteen epävarmuutta ja
painetta kasvattaa omaa varainhankintaa.
Sadankomitean taloutta johtaa pääsihteeri. Hallitus vastaa talouden seurannasta ja koordinoinnista.
Sadankomitean toimintaa rahoitetaan ensisijaisesti valtionavustuksilla. Sadankomitean yleinen
perustoiminta rahoitetaan opetus- ja kulttuuriministeriön rauhantyön edistämiseen kohdennetuista
määrärahoista. Tämän lisäksi Sadankomitean nuorisotyötä rahoitetaan opetus- ja
kulttuuriministeriön nuorisotoiminnan avustuksella ja asevalvonta- ja aseidenriisuntatyötä on
tarkoitus rahoittaa ulkoministeriön kansalaisjärjestöjen avustuksella. Nämä toiminnot ovat
Sadankomitean erityisosaamisen alaa rauhantyössä ja niille on jatkuva tarve, mutta toiminnan
mahdollistaminen vaatii omaa erillistä valtionavustusta.
Valtionavustusten lisäksi toimintaa rahoitetaan jäsen- ja tukimaksuilla, erityisavustuksilla, toiminnan
tuotoilla sekä varainhankinnalla. Varainhankintaa tehdään muun muassa verkkokaupan,
festivaalimyynnin ja projektirahoituksen avulla.
Sadankomitea kehittää vuonna 2018 varainhankintaa ja tavoitteena on kasvattaa jäsenmaksujen ja
lahjoitusten määrää. Tavoitteen saavuttamiseksi järjestön jäsenrekisteri uudistetaan alkuvuodesta ja
taloushallintoa kehitetään muun muassa siirtymällä sähköiseen kirjanpitoon. Varainhankintaa
tehdään myös kehittämällä tapahtumia, joiden kautta saadaan tuottoja esimerkiksi
osallistumismaksujen tai lahjoitusten muodossa.
Vuonna 2017 saatu rahankeräyslupa uusitaan vuoden 2018 aikana ja samalla rahankeräysmuotoja ja
-kohteita kehitetään ja uudistetaan. Uutta jäsenrekisteriä hyödynnetään lahjoitusrekisterin
muodostamisessa ja sen kampanjatyökaluja hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan.
Lahjoitusvarojen lisäämiseksi kehitetään uusia
muistolahjoitukset sekä testamenttilahjoitukset.

lahjoitusmuotoja

kuten

syntymäpäivä-

ja

Sadankomitean tunnuksena käytetty rauhanmerkki eli harakanvarvas täyttää vuonna 2018 60 vuotta.
Gerald Holtom suunnitteli merkin englantilaisen rauhanjärjestön Campaign for Nuclear Disarmament,
CND:n pääsiäismarssille vuonna 1958. Vuonna 2018 tuotemyynnissä hyödynnetään rauhanmerkin
näkyvyyttä sekä sen tuomaa positiivista mielikuvaa rauhanliikkeestä. Tuotemyyntiä lisätään
kehittämällä taiteilija- ja yritysyhteistyötä.

