
 

 

 

 
 
Tässä ohjeessa määritellään Naiset, rauha ja turvallisuus -verkoston toimintaohje ja -periaatteet. 
 
 

Verkoston tehtävä 

Suomen Naiset, rauha ja turvallisuus -verkosto on avoin kansalaisyhteiskuntaverkosto, jonka 
tavoitteena on YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1325 ja siihen temaattisesti liittyvien 
päätöslauselmien tavoitteiden edistäminen Suomessa. Verkostoon kuuluu järjestöjäseniä, 
tutkijajäseniä sekä yksittäisiä asiantuntijoita ja aiheesta kiinnostuneita.  
 
Verkoston tehtävä on seurata Suomen kansallisen 1325-toimintaohjelman, ”Naiset, rauha ja 
turvallisuus”, toteuttamista ja vaikuttaa toimintaohjelman tavoitteisiin ja toimeenpanoon. Verkosto 
vaikuttaa esimerkiksi toimintaohjelman toimeenpanosta vastaaviin tahoihin, kuten eri ministeriöihin. 

Verkosto tuo yhteen aiheen parissa toimivia kansalaisyhteiskunnan toimijoita ja nostaa niiden 
näkemyksiä esiin, välittää tietoa, vahvistaa yhteistyötä ja asiantuntijuutta verkoston jäsenten 
kesken sekä lisää yleistä tietoisuutta päätöslauselman 1325 teemoista. Verkosto tekee myös 
kansainvälistä yhteistyötä aiheen parissa.  
 

Verkoston hallinto 

Verkosto kokoontuu 1–2 kertaa vuodessa ja tarvittaessa useammin. Kutsut kokouksiin lähetetään 
sähköpostitse. Verkostolle valitaan puheenjohtajisto ja ohjausryhmä aina kahdeksi vuodeksi kerrallaan. 
Luottamushenkilöiden kausien määrää ei ole rajattu, vaan verkostolla on mahdollisuus valita 
luottamushenkilöt vaaleilla kahden vuoden välein. Valinta tapahtuu silloin verkoston vuoden 
ensimmäisessä kokouksessa. Verkoston puheenjohtajat toimivat myös ohjausryhmän puheenjohtajina.  
 
Suomen Naiset, rauha ja turvallisuus -verkoston hallinnosta ja koordinaatiosta vastaa UN Women 
Suomi. UN Women Suomi saa 1325-työhön tukea osana yleisavustustaan ja vastaa täten verkoston 
talous- ja henkilöstöhallinnosta. Verkoston työntekijä, 1325-koordinaattori, on UN Women Suomen 
työntekijä. Verkoston koordinaattori raportoi ohjausryhmälle ja verkostolle verkoston toimintaan 
liittyvistä asioista ja taloudesta säännöllisesti sähköpostitse tai kokouksissa.  
 
Verkoston jäseneksi voi liittyä ilmoittautumalla verkoston koordinaattorille tai 
ilmoittautumislomakkeella UN Women Suomen verkkosivulla. Verkoston jäsenet sitoutuvat 
noudattamaan verkoston toimintaohjetta ja -periaatteita. Verkoston toimintaan osallistuvien tulee 
sitoutua kunnioittamaan ihmisoikeuksia, eikä verkoston jäseniltä hyväksytä epäasiallista käytöstä. 

 

https://unwomen.fi/naiset-rauha-ja-turvallisuus/


 

 

Koordinaattori lisää jäseneksi ilmoittautuneet verkoston sähköiselle jakelulistalle, jonka kautta he 

saavat kutsut verkoston kokouksiin ja niihin liittyvät aineistot. Sähköinen jakelulista on tarkoitettu 

ainoastaan verkoston jäsenille tai alustavasti hyväksytyille jäsenille. Uudet verkoston jäsenet esitellään 

ja hyväksytään virallisesti verkoston kokouksissa. Kaikki verkoston jäseneksi liittyneet voivat lähettää 

verkoston sähköiselle jakelulistalle aiheeseen liittyviä ajankohtaisia viestejä. Verkostolla on myös oma 

Facebook-ryhmä, jonne voi osallistua laajemmin kaikki aiheesta kiinnostuneet. Sekä verkoston 

jäsenten että Facebook-ryhmään kuuluvien tulee sitoutua verkoston toimintaa ohjaaviin periaatteisiin. 

 

Verkoston toimintaa ohjaavat periaatteet  

1. Ei vihapuhetta tai kiusaamista 
Jokaisen tulee osaltaan varmistaa, että kaikilla ryhmässä on turvallinen olo. Minkäänlaista 
kiusaamista ei sallita, ja loukkaavia kommentteja esimerkiksi rodusta, uskonnosta, kulttuurista, 
seksuaalisesta suuntautumisesta, sukupuolesta tai identiteetistä ei hyväksytä. 

 
2. Pysytään aiheessa 

Keskustelun tulee liittyä 1325-päätöslauselman teemoihin, kuten naisten asemaan ja 
oikeuksien toteutumiseen konflikteissa, kriiseissä ja rauhanprosesseissa. 

 
3. Tavoitteena tasa-arvon ja ihmisoikeuksien toteutuminen 

Kaiken keskustelun perustana on jokaisen tasa-arvo ja yhdenvertaiset oikeudet sekä 
ihmisoikeuksien kunnioittaminen. Ryhmän yhteisenä tavoitteena on niiden toteutuminen. 

 
 

Ohjausryhmän asema ja tehtävät 

Verkoston toiminnan suunnittelua ja toimeenpanoa varten verkosto valitsee ohjausryhmän, jossa on 
4–6 jäsentä. Ohjausryhmä toimii verkostoa koordinoivana tahona ja linjaa verkostolle myönnettävän 
mahdollisen taloudellisen tuen käytöstä, pois lukien osana UN Women Suomen yleisavustusta 
myönnettävä tuki.  
 
Ohjausryhmä kokoontuu tarpeen mukaan, ja sen sihteerinä toimii Naiset, rauha ja turvallisuus -
verkoston koordinaattori. Ohjausryhmän puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja huolehtii siitä, että 
kokouskutsu annetaan jäsenille vähintään viisi arkipäivää ennen kokousta. Ohjausryhmä on 
päätösvaltainen, kun paikalla on enemmän kuin puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai 
varapuheenjohtaja mukaan lukien. Jos puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on estynyt osallistumaan 
kokoukseen, ryhmä valitsee kokoukselle tilapäisen puheenjohtajan esteen ajaksi. Naiset, rauha ja 
turvallisuus -verkoston koordinaattorilla on ohjausryhmän kokouksissa puhe- ja äänioikeus.  
 

Ohjausryhmän kokouksista pidetään pöytäkirjaa, johon kirjataan käyty keskustelu ja tehdyt päätökset. 

Ohjausryhmän jäsenen vaatimuksesta on pöytäkirjaan merkittävä eriävä mielipide sekä liitettävä 

asiasta kirjallisesti esitetyt muut mielipiteet. Pöytäkirja hyväksytään sähköpostitse viikon sisällä 

kokouksen jälkeen, sen allekirjoittavat sähköisesti kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri, ja se 

lähetetään tiedoksi kaikille verkoston jäsenille. Ohjausryhmän jäsenille ei makseta kokouspalkkioita, 

mutta voidaan korvata kokouksiin osallistumisesta koituvat matkakulut.  

Toimintaohjeen muutos käsitellään Naiset, rauha ja turvallisuus -verkoston kokouksessa. 

https://www.facebook.com/groups/naisetrauhaturvallisuus1325

