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SISÄLLYS       

AJATUKSIA JOTKA MUUTTAVAT MAAILMAA

SaferGloben sääntöjen mukaan sen toiminnan tarkoituksena 
on tuottaa tietoa rauhasta ja turvallisuudesta sekä edistää 
rauhan ja turvallisuuden tutkimusta ja tuntemusta. Toiminnalle 
keskeisiä periaatteita ovat positiivinen käsitys rauhasta ja 
turvallisuudesta sekä inhimillinen turvallisuus.

Säännöt ovat luettavissa verkkosivuillamme.

SaferGlobe rekisteröitiin yhdistysrekisteriin vuonna 2010.

SaferGlobe on riippumaton rauhan ja turvallisuuden 
kysymyksiin keskittyvä ajatushautomo, joka tuottaa 
korkeatasoista tutkimusta ja asiantuntijapalveluita. 

Tämä julkaisu on SaferGlobe ry:n (jatkossa SaferGlobe) 
toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2019.
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Allelkirjoittaneelle vuosi on ollut hyvin 
mielenkiintoinen, sillä sain aloittaa SaferGloben 
toiminnanjohtajan sijaisena heinäkuun lopussa. 
Tehtävä on ollut erittäin monipuolinen ja kiinnos-
tava. Toiminnanjohtaja Maria Mekri jäi työva-

SaferGloben vuotta 2019 värittivät haasteet, 
jotka liittyivät ennen kaikkea rahoitukseen. 
SaferGlobe ei saanut vuodelle 2019 yleis-
avustusta ulkoministeriöltä eikä opetus- ja kulttuu-
riministeriöltä, vaikka oli aiempina vuosina saanut 
yleisavustusta kummaltakin. Lisäksi hankerahoi-
tusta saatiin vuodelle 2019 vähemmän kuin 
monina muina vuosina. 

Vuodessa 2019 näkyi myös monella tapaa 
SaferGloben toiminnan pitkäjänteisyys. Olemme 
raportoineet asekaupasta ja asevalvonnasta 
Suomessa ja maailmalla vuodesta 2010 alkaen. 
Digitalisoimme Suomen asevalvontaraportin vuon-
na 2017. Futurice-ohjelmistoyhtiö toteutti raportin 
digitalisoinnin teknisen osuuden SaferGlobelle pro 
bono -työnä. Syksyllä 2019 Euroopan komission 
julkaisema EASME-raportti (Executive Agency for 
Small and Medium-sized Enterprises) totesi Safer-
Globen ja Futuricen yhteistyön asevalvonta-
raportin digitalisoinnissa parhaaksi käytänteeksi 
sponsoroinnissa, vaativassa vapaaehtoistyössä ja 
pro bono -investoinneissa.

SaferGlobe edisti vuonna 2019 monia 
kansainvälisiä hankkeita. Teimme vuonna 2018 
aiesopimuksen Suomen rauhanindeksin kehittämi-
sestä arvostetun Institute for Economics and Peace -
ajatushautomon kanssa. Aiesopimus oli Safer-
Globelle monen vuoden työn tulos. Vuonna 2019 
suunnittelimme tarkemmin rauhanindeksin toteutus-
ta sekä haimme hankkeelle rahoitusta. Kehitämme 
myös visualisointityökalua rauhanoperaatioiden 
vaikuttavuudesta ZIF:n (Center for International 
Peace Operations) kanssa. 

Viime vuosien tunnustukset, tiedotusvälinei-
den aiempaa useammin tulevat asiantuntija-
pyynnöt sekä lisääntyneet puhujakutsut kansain-
välisiin tilaisuuksiin kertovat siitä, että kiinnostus 
työtämme kohtaan Suomessa ja kansainvälisesti on 
kasvanut. 
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Kari Paasonen
toiminnanjohtajan 
sijainen 
29.7.2019 alkaen

Hankkeisiin liittyen sekä niiden ohella 
osallistuimme vuoden aikana kuuteentoista 
tapahtumaan, joista kuusi oli kansainvälistä. 
Tapahtumien aiheet vaihtelivat rauhanteknolo-
gioiden mahdollisuuksista ja asevalvonnasta niin 
työttömyyden ja poliittisen väkivallan yhteyteen 
kuin myös EU:n kohtaamiin turvallisuusuhkiin. Liki 
kaikissa näistä tapahtumista olimme järjestäjinä, 
puhujina tai esimerkiksi paneelikeskusteluiden 
vetäjinä. Tapahtumien määrä jäi kuitenkin 
edellisvuotta pienemmäksi. Pienentyneitten 
resurssien vuoksi emme kyenneet vastaamaan 
kaikkeen asiantuntijuuteemme kohdistuvaan 
kysyntään.

SaferGlobe selvisi vuoden 2019 talou-
dellisista haasteista toteuttamalla varainkeruu-
kampanjan sekä mukauttamalla toimintaansa 
pienempään budjettiin toiminnanjohtajan osa-
aikaisella lomauttamisella, karsimalla suunni-
teltua toimintaa ja säästämällä muun muassa 
tilakuluissa. Toiminnan jatkamiseen käytettiin 
myös pitkälti aiempina vuosina kertyneet sääs-
töt. Tulevina vuosina toiminnalle on välttämä-
töntä löytää vakaampi rahoituspohja, jotta 
SaferGlobe voi jatkaa arvostettua ja vaikut-
tavaa työtään.

paalle 28.7. aloit-taessaan YK:n innovaatio- ja 
teknologialaboratorion (UNTIL) rauhan ja 
turvallisuuden temaattisena johtajana.
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1. Toiminnanjohtajan katsaus

Taloudellisesti haastavaan vuoteen mahtui 
myös saavutuksia
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2. Toiminnan päätavoitteet vuodelle 2019

1) Kansainvälisen yhteistyön vakiinnuttaminen 
ja lisääminen

Lisäksi vuoden 2019 toimintasuunnitelmassa 
asetettiin vuoden toiminnalle kolme erityistä 
tavoitetta. Nämä tavoitteet ja niillä tehtyjä toimia 
kuvataan seuraavassa. Kokonaisuutena strategian 
tavoitteita sekä toimintasuunnitelmassa esitettyjä 
tavoitteita kyettiin edistämään hyvin huomioon 
ottaen toiminnan vähäiset henkilöstö- ja talou-
delliset resurssit.

SaferGlobe toteutti vuonna 2019 toiseksi 
viimeistä vuotta hallituksen vuosille 2016–2020 
laatimaa strategiaa. Strategiassa on eritelty 
kolme osaamisaluetta, jotka ovat (a) turval-
lisuuden ulottuvuudet, (b) ase- ja sopimusvalvonta 
ja (c) rauhanrakentaminen ja koniktinehkäisy. 
Vuonna 2019 SaferGlobella oli toimintaa kaikilla 
osaamisalueilla.

Strategiassa on määritelty myös viisi 
organisatorista tavoitetta, jotka ovat kansain-
välinen yhteistyö, tunnettuuden ja luotettavuuden 
lisääminen, rahoituksen vakiinnuttaminen, organi-
saatiorakenteen vakiinnuttaminen ja tutkimus-
toiminnan vakiinnuttaminen. 

2) Asiantuntijuuden syventäminen ja vaikut-
tavuuden kehittäminen

Vuonna 2019 hyväksyttiin julkaistavaksi tieteel-
lisessä Peace Economics, Peace Science and Public 
Policy -aikakauslehdessä SaferGloben tutkijan 
tutkimusartikkeli, joka tarkastelee työttömyyden 
roolia arabikevään kansanousuissa. Kyseessä oli 
ensimmäinen kerta, kun kansainvälisessä vertais-
arvioidussa tieteellisessä aikakauslehdessä jul-
kaistiin artikkeli, jossa kirjoittajan ensimmäisenä 
afliaationa oli SaferGlobe. Tutkimus liittyy muun 
muassa SaferGloben vuoden 2016 hankkeeseen 
Työllistymisen merkitys turvallisuusnäkökulmasta. 

SaferGlobe toimi monissa kansainvälisissä 
yhteistyöverkostoissa, jotka on eritelty kohdassa 
4.5. Yhteistoiminta ja edustukset. SaferGlobe haki 
aktiivisesti rahoitusta erityisesti Suomen rauhan-
indeksin kehittämiseen, joka on yhteistyöhanke 
Institute for Economics and Peace -ajatushautomon 
kanssa.

SaferGlobe alkoi jälleen julkaista sekä 
omien asiantuntijoidensa että ulkopuolisten 
asiantuntijoiden blogia verkkosivuillaan. Aiem-
min SaferGlobe on julkaissut Horisontin takana   
-blogia vuosina 2010–2011 sekä 2014. Blogin 
tarkoituksena on tuoda tiiviitä näkökulmia ja 
asiantuntijakirjoituksia rauhan ja turvallisuuden 
aiheista helposti verkossa jaettavassa muodossa. 
Myös vuonna 2019 tiedotusvälineiden kertoessa 
aseviennistä media pohjasi tietonsa lähes aina 
SaferGloben kokoamiin tilastoihin ja haastatteli 
SaferGloben asiantuntijaa.

3) Työkalujen kehittäminen. 

Suunnitelman mukaisesti SaferGlobe kehitti 
EPOT-työkalun (Effectiveness of Peace Opera-
tions Visualisation Tool) pilottia. Suunnitelmassa 
mainittiin lisäksi, että SaferGlobe kehittää 
työmalleja resurssien käytön suunnitteluun. 
Aiempaa tiukempi taloustilanne edellytti myös 
resurssien aiempaakin tarkempaa kohden-
tamista.

SaferGlobe teki myös aiesopimuksen 
yhteistyöstä Eurooppalainen Suomi ry:n kanssa. 
Yhteistyön tarkoituksena on muun muassa etsiä 
hyötyjä SaferGloben tutkimusosaamisen sekä 
Eurooppalaisen Suomen viestinnällisen osaa-
misen ja verkostojen yhdistämisestä EU-
teemoissa. 
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SaferGlobe jatkoi EPOT-hankkeen pilotin 
kehittämistä yhdessä yhteistyökumppaniensa 
kanssa. EPOT tulee olemaan verkossa toimiva 
interaktiivinen visualisointi, joka esittelee 
rauhanoperaatioiden kompleksisuutta pohjautuen 
EPON-verkoston (Effectiveness of Peace Opera-
tions Network) kehittämään metodologiaan. 

Hanke: Effectiveness of Peacekeeping Operations 
(EPON) Technical Pilot (EPOT) 

Pilotin tarkoitus on esitellä alan toimijoille sekä 
mahdollisille rahoittajille sitä, miten EPOT 
käytännössä toimisi. EPOTin myötä NORGLOBAL-
rahoituksen saaneen EPONin metodologiaa 
tarkennettiin työpajassa Berliinissä. SaferGlobe 
oli esittelemässä EPOT-hankkeen pilottia Tuk-
holman kansainvälisen rauhantutkimusinstituutin 
SIPRIn toukokuussa järjestämässä konferenssissa 
Stockholm Forum of Peace and Development. 
Hanke sai osakseen runsaasti mielenkiintoa ja 
pilotin kehittämistä jatkettiin syksyllä.

Kumppanit: ZIF (Center for International 
Peacekeeping Operations, Berlin) ja Futurice

SaferGlobe osallistui myös EPON-verkoston 
internet-sivujen kehittämiseen.

Prototyyppi työkalusta 
rauhanoperaatioiden 
vaikuttavuuden visualisointiin 
esiteltiin

Lukiolaiset oppivat vapaan 
liikkuvuuden merkityksestä 
simulaation kautta

Rahoittaja: Robert Boshin säätiö

SaferGlobe osallistui Eurooppalainen Suomi      
-järjestön koordinoimaan Euroopanlinna-hank-
keeseen. Hankkeessa toteutettiin simulaatio, 
jossa noin sadan toisen asteen opiskelijan tuli 
päästä Suomenlinnaan, joka oli simulaatiossa 
julistautunut omaksi suurruhtinaskunnakseen. 
Hankkeen ja simulaation tarkoituksena oli lisätä 
osallistujien ymmärrystä rajoista sekä vapaasta 
liikkuvuudesta, joka on yksi Euroopan integ-
raation keskeisistä ulottuvuuksista. SaferGlobe 
teki hankkeeseen EU:ta, rajoja ja vapaata 
liikkuvuutta käsittelevän taustapaperin, joka 
jaettiin simulaation osallistujille taustatiedoksi 
sekä keskustelun pohjaksi.

Eurooppalaisen Suomen yhteistyökump-
paneina hankkeessa olivat SaferGloben ohella 
Securitas, Rajavartiolaitos, Suomen Punainen Risti 
sekä Eurooppanuoret.

Hanke: Euroopanlinna (Eurooppalainen Suomi)

Kokonaisuutena tapahtumasta opettajilta 
kerätty palaute oli erittäin positiivista ja tapah-
tumaa toivottiin järjestettäväksi uudestaan. 
Nuoret olivat myös hyvin tyytyväisiä sekä 
aineistosta että itse tapahtumasta, mutta 
toivoivat vielä syvempää simulointia ja rajumpia 
tilanteita.



Hanke: EU turvallisuustoimijana nyt ja 
tulevaisuudessa

Hankkeessa tuotimme tietopaketin EU:sta 
turvallisuustoimijana ja levitimme sen tietoja. 
Tietopaketin keskeisimmän osan muodosti viisi 
julkaisua, joissa kussakin yksi EU:n ja turvallisuuden 
asiantuntija vastasi viiteen aihepiiriä koskevaan 
kysymykseen.

Vuonna 2012 Euroopan unioni vastaanotti Nobelin 
rauhanpalkinnon muun muassa rauhan, sovittelun, 
demokratian ja ihmisoikeuksien edistämisestä 
Euroopassa. Huomion keskipisteeseen ovat kuiten-
kin nousseet monenlaiset uudet turvallisuusuhkat, 
kuten ilmastonmuutos, informaatiovaikuttaminen, 
talouskriisit, järjestäytynyt rikollisuus ja kehitys-
kulut EU:n lähialueilla, erityisesti Syyriassa ja 
Jemenissä.

Hankkeen asiantuntijat olivat toimittaja ja 
tietokirjailija Anna-Kaisa Hiltunen, Maanpuolustus-

SaferGloben hankkeen tavoitteena oli 
tuottaa laadukasta ja puolueetonta tietoa EU:n 
kohtaamista uhkista sekä EU:n vastauksista näihin 
uhkiin. Lisäksi tavoitteenamme oli hankkeella 
tuoda laajan turvallisuuskäsityksen näkökulmaa 
keskusteluun EU:n turvallisuudesta.

EU:lta odotetaan vastauksia 
monenlaisiin turvallisuusuhkiin

Rahoittaja: Ulkoministeriö, Eurooppa-tiedotus

Tapahtumassa oli paikalla yli 70 ihmistä, 
mikä on enemmän, kuin Eurooppasalin tapahtu-
missa juuri koskaan. Paneelikeskustelun Face-
book-tapahtuma tavoitti yli 5 000 ihmistä. 
Paneelikeskustelu striimattiin suorana ja se on 
myös katsottavissa tallenteena. Lisäksi toteu-
timme hankkeen aikana sosiaalisen median 
kampanjat Twitterissä ja Facebookissa. 

korkeakoulun apulaisprofessori Tommi Koivula, 
SaferGloben tutkija ja Tampereen yliopiston 
väitöskirjatutkija Johannes Lehtinen, Helsingin 
yliopiston ja maanpuolustuskorkeakoulun 
dosentti Hanna Ojanen sekä EU:n turvallisuuden 
tutkimus-instituutin (EUISS) analyytikko Sinikukka 
Saari.

Hankkeessa järjestimme paneelikeskus-
telun EU:sta turvallisuustoimijana. Keskuste-
lemassa olivat hankkeen asiantuntijat Anna-
Kaisa Hiltunen, Johannes Lehtinen, Toimmi Koivula 
ja Sinikukka Saari. Avaus- ja päätössanat 
tilaisuudessa sanoi SaferGloben hallituksen 
puheenjohtaja Kari Välimäki. Keskustelun 
moderoi SaferGloben toiminnanjohtajan sijainen 
Kari Paasonen. 

Kohderyhmiltä saimme hyvää palautetta 
erityisesti tuotetun materiaalin ja keskustelu-
tilaisuuden selkeydestä, monipuolisuudesta ja 
informatiivisuudesta. Hankettamme kehuttiin 
siitä, että monimutkaisesta asiasta on tarjolla 
helposti lähestyttävää ja ymmärrettävä tietoa.
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Verkkosivu:  www.armscontrol.saferglobe.

Suomen asevienti Turkkiin nousi 
otsikoihin

Hanke: Asevalvontaraportti (vuosittainen) 

Vuoden 2018 vientitiedot 
päivitettiin sekä visualisointiin että 
ladattavaan tietokantaan loka-
kuussa. SaferGloben kokoamien 
asevientitilastojen julkaisun myötä 
aiheesta kirjoitettiin jälleen uutisia 
lukuisissa suomalaisissa medioissa 
mukaan lukien suurimmissa valta-
kunnallisissa medioissa Ylellä, 
Helsingin Sanomissa ja MTV:llä. 
SaferGloben kokoamiin tietoihin 
viitattiin myös monesti Turkin 
Syyria-hyökkäyksestä heränneen 
asevientikeskustelun yhteydessä. 

Vuonna 2019 SaferGloben ja Futur ice-
ohjelmistoyhtiön yhteistyönä synnyttämää 
digitalisoitua Suomen asevalvontaraporttia 
kehitettiin ja päivitettiin. Raportin etusivun 
visualisoinneista tuli entistäkin monipuolisempia. 
Karttavisualisointiin tuli muun muassa tieto siitä, 
monenneksiko suurin aseviennin kohdemaa mikäkin 
valtio Suomelle eri vuosina on ollut. Karttavisu-
alisointien ohella Suomen asevientiä on nyt 
mahdollista tarkastella pylväsdiagrammeina.

Annoimme myös asiantuntijakommentteja tilan-
teeseen liittyen monille medioille. Julkaisimme 
vuoden aikana verkkosivuillamme uusia ase-
kauppaa koskevia artikkeleita.

Asevalvontaraportin julkaisua ovat vuosien 
varrella tukeneet järjestöt ja säätiöt. Lisäksi 
raporttiin on käytetty ulkoasiainministeriöltä 
sekä opetus- ja kulttuuriministeriöltä saatua 
yleis-avustusta.
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SaferGloben toiminnanjohtaja Maria Mekri puhui 
Gaming for Peace -projektin loppukonferenssin 
erityisesti rauhanturvaajille tarkoitetulla juhlavas-
taanotolla, joka pidettiin Trinity College Dublinin 
Dining Hallissa. Dining halliin Marian saatteli 
rauhanturvaveteraanien säkkipilliorkesteri. 

Stockholm Forum of Peace and Development, 
Tukholma

2.5.

Gaming for Peace -konferenssi, Dublin

Rauhanvälitysretriitti, Helsinki

Maria Mekri osallistui ulkoministeriön järjestä-
mään keskusteluun Suomen rauhanvälityksen kehi-
tystarpeista.

10.–11.1.

18.–19.1. 
Katse ry:n konferenssi, Kirkkonummi

Maria Mekri piti esitelmän rauhanteknologioiden 
kehittämisestä Kansainvälisten suhteiden tutkimuk-
sen seuran (Katse ry:n) konferenssissa.

14.5. 

SaferGlobe osallistui Tukholman kansainvälisen 
rauhantutkimusinstituutin SIPRIn järjestämään 
konferenssiin Stockholm Forum of Peace and 
Development. SaferGlobe järjesti yhdessä ZIF:n ja 
YK:n teknologia- ja innovaatiolaboratorio UNTIL 
Finlandin kanssa tilaisuudessa paneelin otsikolla 
Emerging technologies and peace innovation. 
SaferGloben, ZIF:n ja Futuricen yhteistyönä 

7.1.–8.1. 

SaferGlobe oli kehittämässä EPON-verkoston 
(Effectiveness of Peacekeeping Operations 
Network) metodologiaa SaferGloben ja saksa-
laisen ZIF:n (Center for International Peace 
Operations) vetämässä asiantuntijatyöpajassa. 
Työpajassa käsiteltiin erityisesti SaferGloben, 
ZIF:n ja Futurice-ohjelmistoyhtiön yhdessä kehit-
tämän EPOTin (Effectiveness of Peace Operations 
Visualization Tool) teknisen pilotin yhteydessä 
nousseita tarpeita rajanvetoihin ja selvennyksiin. 
EPON-verkostoa vetää Norjan ulkopoliittinen 
instituutti.

Tapahtumat

EPON metodologia työpaja, Berliini
22.5.
UNTIL, Aalto-yliopisto, Espoo

11.–12.6. 

Säätytalolla järjestyssä konferenssissa Maria 
Mekri toimi moderaattorina paneelissa 
PeaceTech – Does it Live Up to the Hype? 
Paneeliin osallistuivat myös YK:n Global Services 
Division -osaston päällikkö Salem Avan, 
Graduate Institute of International Studiesin 
tutkija Andreas Hirblinger ja Institute for Econo-
mics and Peacen vanhempi tutkija Talia Hagerty. 

National Dialogues, Helsinki

Maria Mekri ja InforGloben toiminnanjohtaja 
Mikaeli Langinvainio puhuivat UNTIL Finlandin 
keskustelusarjassa rauhaninnovaatioista. 

syntynyt EPOTin prototyyppi sai osakseen paljon 
mielenkiintoa.



16.–21.9.

SaferGloben toiminnanjohtajan sijainen Kari 
Paasonen piti kommenttipuheenvuoron ja osallistui 
paneelikeskusteluun Suomen Rauhanliiton, Suomen 
Rauhanpuolustajien, Suomen Sadankomitean ja 
ICAHD Finlandin järjestämässä tilaisuudessa.

27.8.
Vastuullinen asekauppa? -tilaisuus, Helsinki

SaferGlobe isännöi Kingstonin yliopiston poliit-
tisen kommentaattorin ja analyytikon Nicolai Due-
Gundersenin luentoa sodankäynnin yksityistä-
misestä Irakissa ja Syyriassa.

Euroopanlinna-simulaatio, Helsinki

20.9.

SaferGlobe osallistui yhdessä Suomen YK-nuorten 
ja 12 muun järjestön kanssa Nuorten rauhanviikon 
järjestämiseen. Nuorten rauhanviikon tarkoitus oli 
innostaa nuoret työskentelemään rauhanomaisen 
tulevaisuuden puolesta. Monenlaisia tapahtumia 
järjestettiin useissa kaupungeissa ja viikko päättyi 
kansainvälisenä rauhanpäivänä 21.9. seminaariin 
Helsingissä. SaferGloben isännöimä Nicolai Due-
Gundersenin luento oli osa nuorten rauhanviikon 
ohjelmaa. 

Nuorten rauhanviikko

Eurooppalaisen Suomen johtamassa hankkeessa 
järjestettiin toisen asteen opiskelijoille simulaatio, 
jonka tarkoituksena oli demonstroida vapaan 
liikkuvuuden merkitystä. 

The Privatization of Warfare in Iraq and Syria  
-luento, Helsinki

17.9.

Kari Paasonen oli puhujana turvallisuuden 
sosiaalisia kasvoja globalisoituvassa maail-
massa käsitelleessä työryhmässä. Paasonen 
puhui otsikolla Työn ja työttömyyden yhteys 
nuorten poliittiseen väkivaltaan, tilastollinen 
tarkastelu Pohjois-Afrikasta ja Lähi-idästä. 

Tampereen turvallisuus-symposiumi, Tampere
10.10. 

Järjestimme rauhan ja teknologian mahdolli-
suuksia käsittelevan Slush-teknologiatapah-
tuman virallisen sivutapahtuman yhdessä Aalto-
yliopiston, YK:n innovaatio- ja teknologiala-
boratorion UNTILin ja FinnPartnershipin kanssa. 
Vuosittain järjestetty tapahtuma on keskeinen 
areena tuodessaan yhteen teknologian ja 
rauhan asiantuntijoita.

22.11. 
Entrepreneurship & Peace, Helsinki
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4.12.
SaferGloben vuosikokous, Helsinki

SaferGloben sääntömääräinen vuosikokous 
järjestettiin Globaalikeskuksella. Kokouksessa 
käsiteltiin sääntömääräiset asiat.

12.–14.12. 
EU Disarmament and Non-Proliferation 
Consortium -konferenssi, Brysseli

EU turvallisuustoimijana nyt ja 
tulevaisuudessa -keskustelutilaisuus, Helsinki

26.11. 

Osana Eurooppa-tiedotushankettaan SaferGlobe 
järjesti keskustelutilaisuuden Euroopasta turval-
lisuustoimijana. Paneeliin osallistuivat ulko-
ministeriön vieraileva asiantuntija Anna-Kaisa 
Hiltunen, Maanpuolustuskorkeakoulun apulais-
professori Tommi Koivula, SaferGloben tutkija ja 
Tampereen yliopiston väitöskirjatutkija Johannes 
Lehtinen sekä EU:n turvallisuuden tutkimuksen 
instituutin (EUISS) analyytikko Sinikukka Saari.

Konsortiumin jäsenet kokoontuivat vuosittaiseen 
kokoukseen Brysseliin keskustelemaan aseista-
riisunnan ja non-proliferaation ajankohtaisista 
aiheista sekä konsortion toiminnasta. Kokouksessa 
SaferGlobea edusti asiantuntijamme Ronja 
Karkinen.
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4. Hallinto

 
4.1. Hallitus tukee toimintaedellytysten 
kehitystä

Vuonna 2019 hallituksen puheenjohtajana 
toimi Kari Välimäki. Hallituksen muut jäsenet olivat 
Helka Lamminkoski, Johannes Lehtinen, Hanna 
Ojanen, Johannes Puukki ja Jyri Wuorisalo sekä 
varajäseninä Linda Luhtala ja Kari Paasonen.

Palkatun henkilöstön tehtävänä on suunnitella ja 
toteuttaa toimintaa. Operatiivista toimintaa 
johtaa toiminnanjohtaja. Tämän lisäksi Safer-
Globe l la  on  vuos i t ta in 
useampia työntekijöitä joko 
määräaikaisissa työsuhteis-
sa tai toimeksiannon saanei-
na. Yhteensä Safer-Globe 
maksoi palkkaa tai työkor-
vauksia vuonna 2019 kah-
deksalle henkilölle. Maria 
Mekri hoiti toiminnanjohta-
jan tehtävää 28.7.2019 asti, 
jolloin hän jäi työvapaalle 
aloittaessaan YK:n innovaa-
tio- ja teknologialaborato-
rion (UNTIL) rauhan ja tur-
vallisuuden temaattisena 
johtajana. 29.7. alkaen 
toiminnanjohtajan sijaisena 
toimi Kari Paasonen.

Sihteerinä toimi toiminnanjohtaja Maria 
Mekri, ja hänen työvapaalle jäätyään toiminnan-
johtajan sijainen Kari Paasonen. Hallitus kokoontui 
vuoden aikana kahdeksan kertaa.

Ajatushautomon ylintä päätösvaltaa käyttävät 
yhdistyksen varsinainen kokous (vuosikokous) ja 
hallitus.

Hallituksen tehtävänä on yhdistyslain mukaisesti 
vastata yhdistyksen toiminnan lain- ja sääntöjen 
mukaisuudesta. Lisäksi hallituksen tehtävänä on 
tukea organisaation toimintaedellytysten kehit-
tämistä.

4.2 Toimisto toteuttaa toiminnan

SaferGloben tilitoi-
mistona toimii Tiliverkko Oy. 
Tilintarkastajana toimii KHT 
Lotta Kauppila Tilirengas 
Oy:stä. 

Teija Mankkinen
Arto Nokkala

Hanna-Miina Sihvonen

Thomas Elfgren
Tarja Cronberg

SaferGloben neuvottelukunnan tehtävänä on 
edistää SaferGloben toimintaa ja sen 
vaikuttavuutta omalla asiantuntemuksellaan. 
Aikatauluhaasteista johtuen neuvottelukunta ei 
valitettavasti onnistunut kokoontumaan vuonna 
2019.

Moaffak Ahmed

SaferGloben neuvottelukunnan jäseninä 
kaudella 2018–2021 toimivat:

Oskari Eronen
Janne Hukkinen
Tapio Lappi-Seppälä
Tintti Karppinen

Kristiina Rintakoski
Juho Saari
Heli Santala

4.3 Neuvottelukunta

Sirpa Virta
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4.4. Vuosikokous ja jäsenet

Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous 
järjestettiin 4.12.2019. Vuosikokouksessa vah-
vistettiin vuoden 2018 tilinpäätös sekä vuosi-
kertomus, hyväksyttiin seuraavan vuoden toiminta-
suunnitelma ja talousarvio sekä valittiin hallituksen 
puheenjohtaja, hallituksen jäsenet, tilintarkastaja 
ja varatilintarkastaja. Vuonna 2020 SaferGloben 
hallituksen puheenjohtaja on Kari Välimäki ja 
hallituksen muina jäseninä toimivat Helka 
Lamminkoski, Johannes Lehtinen, Hanna Ojanen, 
Johannes Puukki ja Jyri Wuorisalo. Tilintar-
kastajana jatkaa Tilintarkastusrengas Oy, jossa 
päävastuullinen tilintarkasta KHT Lotta Kauppila.

SaferGlobella oli vuoden lopussa jäseniä 
65, joista 5 oli organisaatioita. 

4.5. Yhteistoiminta ja edustukset

Toimimme laajasti yhteistyössä rauhan ja tur-
vallisuuden kysymyksistä kiinnostuneiden tahojen 
kanssa niin Suomessa kuin kansainvälisesti erilai-
sissa verkostoissa ja työryhmissä. 

Olemme perustaneet Crisis Management 
Initiativen (CMI), Kriisinhallintakeskuksen, Kirkon 
ulkomaanavun, Futuricen ja Suomen lähetys-
seuran kanssa yhteisen rauhanteknologioihin 
paneutuvan työryhmän High level advisory 
panel on peace technologies, jossa YK:n 
teknologia- ja innovaatiolaboratorio UNTIL myös 
on mukana.

SaferGlobe on jäsen ulkoministeriön 
alaisessa rauhanvälityksen kansallisessa koordi-
naatioryhmässä sekä Anna Lindh -säätiön 
Suomen verkoston jäsen. SaferGlobe on 
edustettuna Eurooppalainen Suomi ry:n hallituk-
sessa. Olemme jäsen Peace One Day -järjestön 
koordinoimassa kansainvälisessä Partnership for 
Peace -verkostossa.

Olemme ainoa suomalainen jäsen EU Non-
Proliferation and Disarmament Consortiumissa 
sekä yksi ainoita suomalaisia toimijoita Norjan 
ulkopoliittisen instituutin (NUPI) johtamassa 
kansainvälisessä EPON-verkostossa (Effective-
ness of Peace Operations Network). Olemme 
mukana myös OSCE Network of Think Tanks and 
Academic Institutions -verkostossa,
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5. Talous

Tilikaudella 1.1.–31.12.2019 yhdistyksen tilin-
päätös osoitti alijäämää 14 942,93 € (2018: 
alijäämää 3 443,75 €). Kokonaistuotot olivat 27 
562,06 € (2018: 118 611,03 €) ja kokonaiskulut 
olivat 42 504,99 € (2018: 122 054,78 €). Tuotot 
muodostuivat kohdeavustuksista (20 900,00 €) ja 
varanhankinnasta (4 462,00 €), joka koostui 
jäsenmaksuista ja joukkorahoituskampanjalla 
kerätystä rahoituksesta. Lisäksi muita tuottoja oli 2 
200,06 €. Kulut muodostuivat pääasiassa henki-
löstökuluista sekä toimisto- ja hallintokuluista. 

SaferGloben taloudellinen tila vuoden 2019 
päättyessä on heikko. SaferGlobe ei saanut 
vuodelle 2019 yleisavustusta ulkoministeriöltä 
eikä opetus- ja kulttuuriministeriöltä, vaikka oli 
aiempina vuosina saanut yleisavustusta kummal-
takin. Saatu projektirahoitus ei mahdollistanut 
toimintaa edellisten vuosien laajuudessa. Huoli-
matta tehdyistä säästötoimenpiteistä aiempina 
vuosina kertyneet säästöt käytettiin vuonna 2019 
toiminnan kulujen kattamiseen. SaferGloben 
maksuvalmius on heikko. 
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WWW.SAFERGLOBE.FI/

WWW.FACEBOOK.COM/SAFERGLOBE

TWITTER.COM/SAFERGLOBEFI

AJATUKSIA JOTKA MUUTTAVAT MAAILMAA

INSTAGRAM.COM/SAFERGLOBE
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