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Toimintasuunnitelma vuodelle 2018

1. Yleistä

TEP  edistää  kestävän  kehityksen  mukaisia  ja  globaalia  tasa-arvoa  lisääviä  teknisiä  ratkaisuja
yhteistyössä  ja  verkostoituen  muiden  organisaatioiden  kanssa.  Toiminnan  pääalueet  ovat
asevarustelun  vähentäminen  ja  rauhankulttuurin  edistäminen,  ilmastonmuutoksen  torjuminen,
uusiutuvien  energialähteiden  käytön  edistäminen  ja  muu  ekologisesti  ja  sosiaalisesti  kestävä
teknologia, tekniikan etiikka sekä kehitysyhteistyö.

Lähivuodet  ovat  ilmasto-  ja  energiapolitiikassa erityisen  tärkeitä,  koska maapallon  elinkelpoisena
säilymiseen  tarvitaan  kiireisesti  elämäntapamuutoksia  sekä  ratkaisuja,  jotka  vaativat  kykyä
teknologian arviointiin ja ennakointiin hyvin pitkällä tähtäyksellä.

Suomen  puolustuspolitiikka  ja  ulkovaltasuhteet  ovat  laajasti  esillä  ja  vaativat  myös  huomiota.
Tuhoavaan tekniikkaan käytetyt resurssit ovat poissa kiireesti tarvittavalta säästävältä ja korjaavalta
tekniikalta. Alistamisen ja valloittamisen ihannoinnin tilalle on kansainvälisesti nostettava elämää ja
sen laatua arvostava toiminta.  Aiheeseen liittyvien  kannanottojen ja  selvitysten  laatimisessa  sekä
tilaisuuksien järjestämisessä panostamme järjestöyhteistyöhön saadaksemme mahdollisimman paljon
tulosta rajallisista taloudellisista resursseista ja henkilöresursseista huolimatta.

Tarkoituspykälämme keskeiset tavoitteet näkyvät vahvimmin seuraavissa toimintakohdissa:

Eettinen tietoisuus ja oikeudenmukaisuus 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2

Rauhantyö ja asevarustelun vähentäminen 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1.2, 3.1.3, 3.2

Kestävä kehitys ja teknologia 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2

2. Toiminta kotimaassa

Edistetään  vuonna  2018  uusiutuvien  energialähteiden  tunnettavuutta  ja  käyttöönottoa.  Lisäksi
jatketaan kaivosasioiden parissa työskentelyä. Ekotekniikalle ja rauhantyölle on erilliset keräystilit,
joiden varoja käytetään Suomessa ja ulkomaisissa yhteistyökohteissa tapahtuvaan toimintaan.

2.1 Tilaisuudet
 

 Tehdään uutta esittelymateriaalia tilaisuuksia varten.
 Esitetään uutta materiaalia Kehitysyhteistyön palvelukeskuksen (Kepa) Maailma kylässä 

-festivaalissa 26.–27.5. Helsingissä.
 Järjestetään seminaari ja pidetään esittelypöytää Suomen sosiaalifoorumissa huhtikuussa.
 Osallistutaan muiden rauhanjärjestöjen kanssa aseistariisuntaan ja aseteknologiaan liittyviin 

tilaisuuksiin.
 TEP:in kevät- ja syyskokouksen yhteydessä järjestetään seminaari.
 Järjestetään TEK:in kanssa TEP-klubeja Otaniemessä.
 Järjestetään vuoden 2018 teemoihin liittyviä seminaareja.
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 Järjestetään retki Harakansaareen energialuontopolulle. 
 Tehdään kouluvierailuja rauhan- ja ympäristökasvatus aiheena.
 Järjestetään aurinkokeitinkurssi.
 Esitetään ”The Man Who Saved the World” -elokuva yleisölle.

2.2 Tiedotus, julkaisut

 Kotisivujen (http://tekniikkaelamaapalvelemaan.fi/) ylläpitoa ja käyttöä jatketaan.
 Julkaistaan 1-2 TEP-tiedotetta, joissa käsitellään yhdistyksen tavoitteisiin liittyviä aiheita ja 

tiedotetaan toiminnasta jäsenkunnalle. Tiedotteisiin sisällytetään myös ajankohtaiset 
katsaukset kehitysyhteistyöhankkeista.

 Lähetetään kirjeitä ajankohtaisista tapahtumista.
 Ylläpidetään TEP:in Facebook sivua 

(https://www.facebook.com/TekniikkaElamaaPalvelemaan/) ja ryhmää 
(https://www.facebook.com/#!/groups/136835599934/), joissa tiedotetaan ja raportoidaan 
tapahtumista ja joissa voi vaihtaa mielipiteitä.

 Ylläpidetään TEP-list keskustelufoorumia jäsenkunnan ja TEP:in toiminnasta 
kiinnostuneiden vuorovaikutuksen lisäämiseksi ja uusien ideoiden synnyttämiseksi ja 
levittämiseksi.

 Toimitetaan ja levitetään muita ekoteknologiaa, tekniikan etiikkaa ja rauhantyötä koskevia 
julkaisuja ja opetusaineistoa.

 Tehdään julkaisu TEP:in aurinkoenergiatoiminnan historiasta.

2.3 Selvitykset, kannanotot, lausunnot

Yhdistys vaikuttaa viranomaisten päätöksentekoon ja yleiseen mielipiteeseen tekemällä esityksiä ja
kirjoittamalla kannanottoja yksin ja yhteistyössä muiden järjestöjen kanssa.

 Vuonna 2018 kohdistamme huomion seuraaviin painopisteasioihin:
 asehankinnat
 kampanjoidaan Suomen saamiseksi allekirjoittamaan ydinaseet kieltävä sopimus
 kaivosten ympäristökysymykset

sekä seuraaviin aiheisiin:
 aurinkoenergia kehitysyhteistyössä
 tappajarobotit
 ydinaseriisunta
 rauhankulttuuri
 kehitysmaiden asema ja köyhyyden vähentäminen
 globaali turvallisuus ja yhteiskunnallinen oikeudenmukaisuus
 uusiutuvien energioiden aseman vahvistaminen myös kotimaassa
 ilmastopolitiikka
 edistetään tietoutta mahdollisuuksista ekologisempaan henkilöautoiluun

2.4 Kotimainen yhteistyö

TEP on jäsenenä Kehitysyhteistyön palvelukeskuksessa (Kepa), Rauhankasvatusinstituutissa (RKI) ja
perustajajäsenenä Rauhankasvatusverkostossa. TEP on Siemenpuu-säätiön perustajajärjestö. 

TEP jatkaa yhteistyötä kannatusjäsenensä Tekniikan Akateemiset (TEK) kanssa.
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Myös  muiden  järjestöjen  toimintaa  seurataan  ja  tuodaan  niihin  TEP:in  näkökantoja.
Yhteistyöjärjestöistä  tärkeitä  ovat  rauhan  ja  sosiaalisen  vastuun  järjestöt,  ympäristöjärjestöt  ja
kehitysyhteistyöjärjestöt,  erityisesti  ammattialakohtaiset  rauhanjärjestöt  (AAK)  ja  SaferGlobe
Finland.

International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN) ja ICAN-Finland verkostojen jäsenenä
TEP yhteistyössä muiden ICAN-Finland jäsenten kanssa järjestää tapahtumia, ylläpitää kontakteja 
päättäjiin  ja  julkistaa  kannanottoja.  Toimet  koskevat  eritoten  ydinasekieltosopimuksen
voimaansaattamista ja ydinsulkusopimuksen uutta tarkastussykliä.

3. Kansainvälinen toiminta

3.1 Kehitysyhteistyötoiminta

Kehitysyhteistyöhankkeissa  toimimme  yhteistyössä  Kepa:n  ja  kohdemaissa  toimivien  järjestöjen
kanssa.  Omien  hankkeittemme  lisäksi  osallistumme  TEP:in  asiantuntemusta  ja  kokemuksia
hyödyntäviin  muiden  kansalaisjärjestöjen  hankkeisiin  antamalla  ja  saamalla  vuorovaikutteista  ja
tietotaidollista tukea.

Haastatellaan päättyneiden hankkeiden vetäjät  ja asiantuntijat.  Koostetaan kokemukset entisistä ja
nykyisistä kehitysyhteistyöhankkeista ja tehdään arviointi tukemaan jatkoa.

Vaikutetaan  Kepa:n  kautta  kehitysapumäärärahojen  lisäämiseksi  sekä  tärkeiden  avustustapojen
edistämiseksi  (mm.  ekovoimalat).  Tuodaan  julkisuuteen  ja  otetaan  omissa  hankkeissa  huomioon
aurinkokeittimien mahdollisuudet päästöleikkaajina. 

3.1.1 Ekotekniikan edistäminen kehitysmaissa

Konsultoidaan  ekotekniikkaan  liittyviä  hankkeita,  kuten  Helsingin  Pohjois-Haagan  ja  Kenian
Kakamegan  Lions-klubien  yhteistä  aurinkouunihanketta.  Selvitetään  mahdollisuuksia  löytää  uusi
rahoituslähde  vuonna  2016  suunnitellulle  TEP:in  ja  Etiopian  luonnonsuojeluliiton  (EWNHS)
yhteiselle aurinkokeitin-kehityshankkeelle, jolle ei saatu UM:n rahoitusta.

3.1.2 Somalian valmentava naisten ammattikoulu

Vuosien  2014-2016  hankkeessa  muunnettiin  entinen  tyttöjen  peruskoulu  nuorten  naisten  parturi-
kampaaja -ammattikouluksi. Tämä hanke oli osittain UM:n rahoittama.

Ammattikoulun  toimintaa  kehitetään  edelleen  vuodesta  2017  omarahoitteisena  ja  TEPin  tuella.
Koulutettavien  naisten  lisäksi  hyödynsaajia  ovat  myös  heidän lapsensa,  sillä  naisten  koulutus  ja
toimeentulo mahdollistavat myös lasten koulutuksen. Tavoitteena on myös tukea Somalian yleistä
tasa-arvokehitystä. Somalian valtion kehitystavoitteet liittyvät sodan jälkeiseen jälleenrakennukseen,
joka  etenee  hyvää  vauhtia.  Naisten  ammatilliseen  koulutukseen  liittyviä  strategisia  tavoitteita  ei
kuitenkaan  valtiotasolla  ole.  Toiminnassa  tähdätään  myös  siihen,  että  kyseisessä  koulutuksessa
opetetaan ympäristöä ja kestävää kehitystä huomioivia toimintatapoja.

Paikallinen yhteistyökumppani  Mogadishussa on Peace Education and Woman Activite  (PEWA).
Toiminnan tukemiseksi TEPillä on erillinen keräystili. Yhteistyöstä vastaa Zahra Abdulla.
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3.2 Rauhantyö

TEP  tukee  rauhantyötä  kotimaassa  ja  ulkomailla.  TEP:in  edustajat  osallistuvat  kansainvälisiin
konferensseihin  ja  tapahtumiin  ja  kutsuvat  ulkomaisia  vieraita  Suomeen.  TEP  tekee
rauhankasvatukseen  liittyvää  yhteistyötä  Rauhankasvatusinstituutin  ja  muiden  rauhanjärjestöjen
kanssa. Kotimaan rahantoiminnasta on kerrottu kohdassa 2.

Kansainvälisen järjestöyhteistyön tärkein muoto on osallistuminen INES:in (International Network of
Engineers and Scientists for global responsibility) toimintaan. TEP osallistuu INESin perustamaan
ohjuspuolustusta ja avaruuden aseistautumista käsittelevään työryhmään.

TEP on kansainvälisen ICAN-verkoston jäsen (kohta 2.4).

3.3 Muu kansainvälinen toiminta

Osallistutaan  kansainvälisen  energiaverkoston  INforSEn  (International  Network  for  Sustainable
Energy) toimintaan. Lisäksi osallistutaan seminaareihin ja konferensseihin tilanteen mukaan.

TEP osallistuu eurooppalaisen ydinvoiman kehityksen seurantaan, josta tietoa välittää mm. Nuclear 
Transparency Watch. Tähän liittyen EU:ssa on valmisteilla ydinjätteen loppusijoituksen tutkimukses-
sa EJP1 (European Joint Programming 1)-hanke, jonka yhteydessä kansalaisjärjestöt korostavat ra-
dioaktiivisen jätteen käsittelyn ja varastoinnin läpinäkyvyyttä ja kansalaisjärjestöjen vaikutusmahdol-
lisuuksia asiassa. Suomalaisten järjestöjen välillä voidaan tarvita tiiviimpi verkosto EU-ohjelman 
seuraamiseksi.

Rakennetaan yhteistyötä kansainvälisen aurinkoenergiainnovaatioverkoston INSIC (International So-
lar Innovation Council) kanssa.

4. Hallinto ja jäsenistö

4.1 Hallinto

Yhdistyksen  toiminnasta  vastaa  hallitus,  jossa  tehtävät  on  jaettu  vastuuhenkilöille  ja  -tiimeille.
Hallitus kokoontuu kerran kuukaudessa. Tehtävien hoitoon osallistuu myös hallituksen ulkopuolisia
yhdistyksen jäseniä. 

4.2 Jäsenistö

Tavoitteena  on  aktivoida  teknisten  ja  TEP:in  toimintaan  kiinteästi  liittyvien  alojen  opiskelijoita,
opettajia  ja  asiantuntijoita  sekä  nostaa  henkilöjäsenmäärä  120  jäseneen.  TEP:in  markkinoinnissa
hyödynnetään  internetiä  ja  muita  tietoverkkoja.  Suunnitellaan  ja  toteutetaan  erityisesti  nuoriin  ja
opiskelijoihin kohdistuva kampanja uusien jäsenten hankkimiseksi.
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