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Kertomus vuoden 2016 toiminnasta                        

1. Yleistä

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää rauhaa, turvallisuutta, kestävää kehitystä sekä tekniikan ja tieteen 
vastuullista käyttöä. Yhdistys vastustaa asevarustelua ja etsii varustelutuotannolle rauhaa palvelevia sekä 
elämää suojelevia vaihtoehtoja. 

Tavoitteita edistettiin tiedottamisen, seminaarien ja tapahtumien avulla, kasvatus- ja valistustyöllä 
rauhankulttuurin ja kestävän kehityksen mukaisen elämäntavan tukemiseksi sekä toteuttamalla ja 
valmistelemalla kehitysyhteistyöhankkeita. Olemme pyrkineet vaikuttamaan turvallisuus- ja 
puolustuspolitiikkaan, energia- ja ilmastopolitiikkaan, yhdyskuntasuunnitteluun, rakentamiseen ja 
liikenteeseen sekä edistämään uusiutuvaan energiaan pohjautuvia ratkaisuja niin Suomessa kuin 
kehitysmaissa.  

Tarkoituspykälämme keskeiset tavoitteet näkyvät lähinnä seuraavissa toimintakohdissa:

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

Rauhantyö ja asevarustelun vähentäminen 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2

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

2. Toiminta kotimaassa

2.1 Tilaisuudet

- 16.4. oli kevätkokous Annalan Kartanossa, Hämeentie 154, Helsinki. Kokouksen jälkeen pidettiin 
”Viholliskuva, terrorismi ja rauha” –seminaari osana Suomen sosiaalifoorumia. Pääpuhujana toimi 
Riitta Wahlström ja kommenttipuheenvuoron piti Veikko Porra. Kokousväelle tarjottiin myös 
aurinkouunilla valmistettua kasviskeittoa.

- 14.5. TEP osallistui rauhanjärjestöjen järjestämään mielenosoitukseen ”Rajat auki rauhalle”.
- 28.-29.5. osallistuttiin Helsingin Kaisaniemessä Kepa:n Maailma kylässä –tapahtumaan 

järjestöteltassa esitellen mm. TEPin kehitysyhteistyöprojekteja. Järjestelyistä vastasi Jouko Niemi.
- 12.3. ja 3.9. TEP oli mukana joukkovoiman mielenosoituksen rauhanblokissa.
- 12.11. oli syyskokous Töölön kirjaston Mika Waltari –salissa. Kokouksen jälkeen järjestettiin 

seminaari, jossa Eero Paloheimo kertoi Unite the armies -kampanjasta ja muusta maailman 
ympäristön tilaan ja suojeluun liittyvästä.

2.2 Tiedotus ja julkaisut

Vuonna 2016 TEP julkaisi kaksi jäsentiedotetta. Ensimmäisestä otettiin 250 kappaleen painos. Toinen 
julkaistiin Rauhan Puolesta –lehden 5/2016 liitteenä. Ensimmäisen tiedotteen päätoimittajana toimi Tuija 
Vihavainen ja toisen Atte Wahlström.

Atte Wahlström vastasi TEPin kotisivujen ylläpitämisestä ja kehittämisestä. TEP-tiedote 1/2016 julkaistiin 
myös kotisivuilla. Kotisivut päivitettiin uuteen osoitteeseen www.tekniikkaelamaapalvelemaan.fi. Uusien 
kotisivujen kehitystyössä toimivat lisäksi Aino Siirala ja Jouko Niemi. Sivujen kehityksen ja ulkoasun 
toteutti Erik Henriksson.
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Ari Lampinen ylläpiti TEPin yleistä sähköpostilistaa (TEP-list), ilmastosivuja ja liikenteen 
biopolttoainesivuja. Ilmastosivut ja liikenteen biopolttoainesivut poistettiin netistä syksyn aikana.

TEPillä on oma ryhmä ja sivu Facebookissa.

Voima –lehden liitteeseen kirjoitettiin esittelyteksti TEPistä sekä Riitta Wahlströmin artikkeli ”Aseet 
aurinkokennoiksi”.

Yhdistyksen jäsenkunnassa on paljon aktiivisia tutkijoita ja asiantuntijoita, jotka vuoden aikana tuottivat 
runsaasti ajankohtaisia artikkeleita ja julkaisuja ja pitivät esitelmiä eri foorumeilla TEPin toimintaan 
läheisesti liittyvistä teemoista. Moni toimii aktiivisesti myös muissa järjestöissä.

2.3 Selvitykset, kannanotot, lausunnot

Ari Lampinen koordinoi Suomen ekoauton 2016 valinnan. Vertailuun otettiin mukaan vain selkeästi 
ekoautoiksi sopivat, myynnissä olevat autot. TEPin hallitus valitsi Suomen ekoautoksi 2016 Volkswagen 
Caddy Maxi TGI:n. Voittajan maahantuojalle VV-Autolle lähetettiin valinnasta kunniakirja.

TEP oli edustettuna ulkoasiainministeriön (UM) järjestämässä autonomisia aseita eli robottiaseita koskevassa
keskustelussa 5.4., UM:n asekauppasopimusta koskevassa tilaisuudessa 26.9., sekä UM:n Suomen 
kehitysyhteistyö Somaliassa -keskustelutilaisuudessa.

TEP allekirjoitti mm. TTIP- ja CETA- kauppasopimuksiin sisältyvän investointisuojan vastaisen 
julkilausuman helmikuussa.

TEP oli mukana ICAN-Suomen kannanotossa UM:n aseidenriisunta ja -valvontayksikölle.

2.4 Kotimainen yhteistyö

TEP on jäsenenä Kehitysyhteistyön palvelukeskuksessa (Kepa), Rauhankasvatusinstituutissa, Informaatio-
osuuskunta Katto-Menyssä ja mukana perustajajärjestönä Kansalaisliikkeiden yhteistyösäätiö – 
Siemenpuussa. Kepa:n yhteyshenkilönä oli Taina Maikola. Rauhankasvatusinstituutin (RKI) hallituksessa 
edustajana oli Heidi Leino. Siemenpuu-säätiön valtuuskunnassa oli TEPin nimeämänä Jouko Niemi 
varajäsenenään Riitta Wahlström. Hallituksessa oli TEPin ehdottamana Taina Maikola varajäsenenään Kari 
Silfverberg.

TEP on ICAN-Suomen jäsen ja osallistui sen toimintaan, mm. Nuclear Café -tilaisuuksien järjestelyyn.

TEP osallistui kansalaisjärjestöjen yhteisten ilmastosivujen (www.ilmasto.org) ylläpitämiseen hoitamalla 
sivuston tilinpidon.

Suomi-Somalia -verkostossa yhteyshenkilönä oli Kari Silfverberg.

3. Kansainvälinen toiminta

3.1 Kehitysyhteistyöhankkeet

Ulkoministeriö tuki vuosina 2014-2016 hanketta Mogadishun naisten valmentava ammattikoulu, jossa 
aiemmin tyttöjen perusopetusta antanut koulu muutettiin parturikampaamo- ja kosmetologikouluksi.

Vuonna 2015 tehty aurinkokeitinkehittely ja koulutus Etiopiassa -hankkeen hankesuunnitelma päivitettiin. 
Keväällä 2016 jätettiin ulkoasiainministeriölle uusi hankerahoitushakemus, koska ministeriö ei vuonna 2015 
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käsitellyt lainkaan uusien hankkeiden rahoitushakemuksia Suomen hallituksen tekemien kehy-
määrärahaleikkausten vuoksi.

Rauhankasvattaja Helena Kekkosen työtä jatketaan. Rauhankasvatus jakaantuu kotimaiseen ja 
kansainväliseen toimintaan. Jälkimmäisessä erityisesti sosiaaliseen vastuuseen kehittävällä kansainvälisellä 
kouluyhteistyöllä on tärkeä sija.

3.1.1 Mogadishun nuorten naisten valmentava ammattikoulu 

Hankkeen tavoitteena oli muuntaa entinen tyttöjen peruskoulu kolmivuotiseksi nuorten naisten parturi-
kampaaja-ammattikouluksi ja kouluttaa 60 naista ammattiin. Koulutuksesta hyötyvät naisten lisäksi myös 
heidän perheensä ja lapsensa. Hankkeen tavoitteena on myös tukea Somalian yleistä tasa-arvokehitystä, jossa
naisten koulutus ja työllisyys ovat keskeisiä tekijöitä.  

Projektin ensimmäisenä vuonna (2014) vuonna kouluun otettiin 68 oppilasta. Kukaan oppilaista ei ole 
keskeyttänyt. Vuonna 2016 toteutettiin suuri osa työharjoitteluista, teoria- ja käytännön opinnot saatettiin 
päätökseen ja oppilaiden tiedot ja taidot testattiin päättökokeilla. 65 oppilasta valmistui ja vain kolmen 
oppilaan suoritus jäi puutteelliseksi. Valmistuneista 39 on jo tähän mennessä työllistynyt yksityisellä 
sektorilla, 7 on aloittamassa yrittäjyyttä ja 5 on kumppanina muissa hankkeissa.

Kolmivuotisen hankkeen (2014-2016) kokonaisbudjetti oli 80 040 euroa ja toteuma oli 82 959,47 euroa. 
Paikallinen yhteistyökumppani on Peace Education and Woman Activite (PEWA) -järjestö, joka on 
aikaisemmin toteuttanut yhteistyössä TEPin kanssa Mogadishun SOMFIN-koulun. 

UM:n avustus hankkeelle vuonna 2016 oli 21 715 euroa. Hankkeen kulut olivat yhteensä 25155,61 euroa. 
Projektin rahoista käytettiin suurin osa opettajien palkkoihin ja koulun vuokraan. Omarahoitusta hankkeelle 
kerättiin vuoden 2016 aikana 2739 euroa. Tukimaksuja saatiin viideltä yksityishenkilöltä. Omarahoitusta 
käytettiin 3440,61 euroa, josta osa oli 2014 vuoden Espoon Kaitaan koulun taksvärkki. Vapaaehtoistyön arvo
oli 1910 euroa. 

Hankevastaava Zahra Abdulla teki seurantamatkan Mogadishuun 10.6-15.7 ja mm. osallistui opetukseen 
pitämällä erityiskursseja. Hankkeen ohjausryhmässä olivat Zahra Abdulla ja Taina Maikola.

Tavoitteena oli myös saada koulun jatkuminen valtion tai paikallisten järjestöjen vastuulle, mutta ilmeni, että
siihen tarvitaan lisäaikaa. UM:ltä haettiin rahoitusta jatkovuodelle, mutta sitä ei saatu. Toistaiseksi on 
pystytty turvaamaan koulun jatkuminen pienimuotoisempana, mutta kestävää pitemmän tähtäyksen ratkaisua
yritetään edelleen kehittää.

3.1.2 Ekoteknologian edistäminen kehitysmaissa

Hanke tukee ekologisen kehitysmaatekniikan kehittämistä ja käyttöönottoa.

Aurinkokeitinkehittely ja koulutus Etiopiassa -hankkeen taustalla oli Etiopiassa vuosina 2013-2015 toteutettu
pienimuotoinen aurinkokeitin-kouluyhteistyö Kirkkonummen Veikkolan koulun ja kolmen etiopialaisen 
koulun kesken sekä TEP:in, Veikkolan koulun, Suomi-Etiopia seuran ja Lähetyksen kehitysavun yhteisen 
aurinkotiimin voimin laadittu perusteellinen aurinkouunimanuaali. Hankevalmistelun etiopialaisena 
yhteistyökumppanina oli Etiopian luonnonsuojeluliitto EWNHS (Ethiopian Wildlife and Natural History 
Society).

Kevään aikana päivitettiin hankesuunnitelma ja hankerahoitushakemus ulkoasiainministeriölle vuodelle 
2017, mutta joulukuussa saimme kielteisen päätöksen, joten hankkeen jatkotyö jäi avoimeksi. 

Hankevastaava oli Kari Silfverberg. Hankkeella on oma keräystili. Tukimaksuja kertyi 650 euroa ja 
tukimaksajia oli 3 henkilöä.
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3.1.3 Rauhankasvatus 

Rauhankasvatushankkeen tilille maksetut avustukset kohdennettiin rauhankasvatuksen ja kehitysyhteistyön 
tarpeisiin.

Vuonna 2015 aloitettua Etiopian Dibe Adaman koulun ympäristökasvatustyön tukemista jatkettiin 
myöntämällä 2000 euroa sadevesitankkien hankintaan. Tankkien avulla kerätään sadevettä koulurakennusten
katoilta kasvimaan ja puuntaimien kasvatusta varten. Hankkeen organisoijana toimii Etiopian 
luonnonsuojeluliitto EWNHS.  

Tukimaksuja kasvatustilille suorittivat viisi yksityistä tukimaksajaa yhteensä 1223 euroa.

3.2 Muu kansainvälinen toiminta

TEPin tärkein kansainvälinen yhteistyökumppani on International Network of Engineers and Scientists for 
Global Responsibility -verkosto (INES), jossa TEP on perustajajäsen. INES toimii aktiivisesti 
ydinaseriisunnan ja ilmastomuutoksen hillinnän puolesta ja tieteen militarisointia vastaan. Claus Montonen 
edustaa TEPiä INESin ohjustorjuntaa ja avaruuden aseistamista tutkivassa työryhmässä. Talousvaikeuksien 
vuoksi TEP ei kuitenkaan ole pystynyt maksamaan jäsenmaksuaan vuodelle 2016. 

Claus Montonen ja Leone Montonen osallistuivat TEPin edustajina International Peace Bureau World 
Congressiin Berliinissä 30.9.-3.10. ja INESin Councilin kokoukseen niinikään Berliinissä 3.10.

TEP on jäsenenä energiakysymyksiin keskittyneessä järjestössä International Network for Sustainable 
Energy:n (INforSE). INforSE on pyrkinyt aktiivisesti vaikuttamaan ilmastonmuutoksen torjumiseen 
kohdistuvaan EU:n päätöksentekoon.

Claus Montonen osallistui konferenssiin “Solutions for a Secure Nuclear Future” Washingtonissa 30.-31.3.

22.-23.2. Jari Natunen edusti TEPiä ydinjätteiden loppusijoitukseen liittyen BEPPER-JOPRAD kokouksessa 
Ljubljanassa ja SITEX-II workshopissa 15.-16.11. Brysselissä. Lisäksi Natunen osallistui TEPin edustajana 
ANCCLI järjestöjen ja EU-komission (Århus Convention & Nuclear) ydinonnettomuuksiin varautumisen ja 
vastatoimien (ER&R) keskusteluihin 29.-30.11.2016 Luxemburgissa. BEPPER projektin kautta TEP on 
antanut tietoja koskien Suomen tilannetta Nuclear Transparency Watch:ille. Natunen oli myös edustajana 
Euroopan komission ja Nuclear Transparency Watch:in ydinonnettomuuksiin varautumisen ja vastatoimien 
(ER&R) seminaarissa 1.12.2016 Luxemburgissa kohdistuen hyvään ja tehokkaaseen tiedonvälitykseen 
perustuen BSS direktiivin artikloihin 70 ja 71 (2013/59/Euratom) ja korjatun ydinturvallisuusdirektiivin 
artiklaan 8 (2014/87/Euratom).

4. Talous

Yhdistyksen varainhankinnan tuotot olivat 6 714,07 euroa (edellisenä vuonna 8 014,25 euroa). 

Yhdistystoiminnan kulut olivat 9 782,17 euroa (edellisenä vuonna 18 635,65 euroa).

Valtionavustuksia emme saaneet yhdistyksen varsinaiseen toimintaan. Kehitysyhteistyöhankkeiden erittelyt 
on esitetty kappaleen 3 yhteydessä.

Vuoden lopussa pankkitileillä oli yhteensä 8 194,89 euroa. Suurin osa rahoista on hankkeille kerättyjä rahoja.
Yhdistystilillä oli 750,57 euroa.

Yhdistyksen kaikkien toimintojen alijäämä tilikaudella 2016 oli 3 975,86 euroa.
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5. Hallinto ja jäsenistö

5.1 Hallinto
TEPin puheenjohtajana toimi vuonna 2016 Atte Wahlström ja varapuheenjohtajana Jouko Niemi. Sihteerinä 
toimi Aino Siirala ja rahastonhoitajana Taina Maikola. Lisäksi hallitukseen kuuluivat varsinaisina jäseninä 
Antero Honkasalo, Marjatta Näätänen, Kari Silfverberg ja Riitta Wahlström sekä varajäseninä Zahra 
Abdulla, Genku Kayo, Claus Montonen, Ilkka Norros ja Satu Torikka. Hallitus kokoontui vuoden aikana 11 
kertaa.

Eri tehtävien ja toimintojen vastuut oli jaettu hallituksen jäsenille ja tiimeille. Kirjanpidon hoiti Taina 
Maikola. Tilintarkastajana toimi Jyri Favorin ja varatilintarkastajana Riitta Kallio-Saukkonen. 
Kehitysyhteistyövastaavina toimivat Zahra Abdulla ja Kari Silfverberg. Kevätkokous pidettiin 16.4. Annalan
huvilassa Helsingissä ja syyskokous 12.11. Töölön kirjaston Mika Waltari -salissa Helsingissä. 

5.2 Jäsenistö
Yhdistyksen jäsenmäärä laski vuonna 2016, mutta kannatusjäsenten määrä nousi. Kannatusjäseninä olivat 
Tekniikan akateemiset TEK ja yksi henkilöjäsen.

Jäsenistö v. 2016 v. 2015
Varsinaiset jäsenet 73 91              
Opiskelijat ja työttömät 3 8    
Kannatusjäsenet 2 1       
Jäseniä yhteensä 78 100                               
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