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annien henKilöKansio
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malaWi

ihmiset, joilla on albinismi 
Mallikirje Malawin presidentille Arthur Peter Mutharikalle

His Excellency                                                                  

Professor Arthur Peter Mutharika 

Office of the President and Cabinet

Private bag 301, Capital city

Lilongwe 3

Malawi

Hyvä presidentti Arthur Peter Mutharika/ Your Excellency Arthur Peter Mutharika,

1.  Kerro presidentille jotain, joka tekee kirjeestä henkilökohtaisen:

•	 Voit kertoa, miksi olet järkyttynyt tavasta jolla ihmisiä, joilla on albinismi, kohdellaan, tai 
miksi olet järkyttynyt heidän kohtaamistaan vaaroista. Voit myös kertoa jotain itsestäsi.

2.  muistuta häntä valtion velvollisuudesta suojella ihmisoikeuksia. Voit kertoa esimerkiksi miksi 
 annien ja muiden oikeuksia ei mielestäsi kunnioiteta.

3.  Kerro presidentille, että haluat malawin hallituksen

•	 Toimivan, jotta kaikki syrjintä ja väkivalta ihmisiä kohtaan, joilla on albinismi, poistetaan,  
ja jotta maassa otetaan käyttöön erityisiä suojelutoimia estämään hyökkäykset, sieppaukset 
ja tappaminen.

•	 Tutkivan kaikki hyökkäykset, sieppaukset ja tapot, ja varmistavan, että syylliset saadaan 
vastuuseen.

Kunnioittavasti / Yours sincerely,

Nimesi

Sinun osoitteesi

(Voit kirjoittaa tähän koulusi 
osoitteen tai ryhmän)
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template letter malaWi
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Bayram/Giyas henKilöKansio
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AZERBAIDŽAN

Bayram mammadov ja Giyas ibrahimov 
Mallikirje Azerbaidžanin presidentille Ilham Aliyeville

Sinun osoitteesi

(Voit kirjoittaa tähän koulusi 
osoitteen tai ryhmän)

President Ilham Aliyev,   

Office of the President of Azerbaijan,  

19 Istiqlaliyyat Street,    

Baku, AZ 1066

Azerbaijan

Hyvä presidentti Ilham Aliyev/ Dear President Ilham Aliyev,

1.  Kerro presidentille jotain, joka tekee kirjeestä henkilökohtaisen:

•	 Voit kertoa, miksi olet järkyttynyt Bayramin ja Giyasin tapauksesta. Voit myös kertoa jotain 
itsestäsi.

2.  Kerro hänelle yK:n yleismaailmallisen ihmisoikeusjulistuksen 19:nnestä artiklasta  
 (sanan- ja mielipiteenvapaus) ja kerro miksi se on tärkeä sinulle.

3.  Kerro presidentille, että haluat hänen:

•	 Varmistavan, että Bayram Mammadov ja Giyas Ibrahimov vapautetaan välittömästi ja että 
heitä vastaan nostetutuista tekaistuista huumerikossyytteistä luovutaan.

•	 Varmistavan, että Bayram Mammadovin ja Giyas Ibrahimovin väitteet kidutuksesta ja heihin 
kohdistuneet tekaistut huumerikossyytteet tutkitaan, ja kaikki niistä vastuussa olevat henki-
löt tuodaan oikeuden eteen.

Kunnioittavasti / Yours Sincerely,

Nimesi
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template letter aZerBaijan
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KirjeenKirjoitusohjeet
Kirjeiden kirjoittamista helpottamaan olemme koonneet seuraavat ohjeet. Ohjeita ei kuitenkaan tule tuijottaa liikaa. 
Tärkeintä on, että kirjoitat kirjeen tavalla, joka sinulle itsellesi tuntuu luonnollisimmalta. Persoonallisilla viesteillä on 
usein suurin vaikutus.  

Näin kirjoitat vaikuttavan ja vetoavan kirjeen ihmisoikeuksien puolesta:

1. Tuo kirjeessäsi esille:

l Kenen puolesta kirje kirjoitetaan?

l Mitä hänelle on tapahtunut?

l Miksi tapahtunut on loukannut hänen ihmisoikeuksiaan?

l Mitä vaadit tilanteen muuttamiseksi?

2. Käytä kirjeessäsi kunnioittavaa ja rauhallista sävyä. Ihmisoikeusloukkaukset tuntuvat usein  
 järjettömiltä, mutta haluamme, että meidät otetaan vakavasti. Kirjoita kirjeesi sillä oletuksella,  
 että lukijasi ymmärtää järkipuhetta.

3. Käytä kirjeissäsi Amnestyn antamia vaarassa olevaan yksilöön tai ryhmään liittyviä ohjeistuksia ja  
 tietoja. Faktat auttavat lukijaasi tunnistamaan tapauksen, josta kirjoitat.  

4. Käytä omaa ääntäsi. Vaatimuksemme vahvistuvat kun useat eri ihmiset esittävät ne omasta näkö- 
 kulmastaan. Voit sisällyttää viestiisi omaan elämääsi liittyvän viittauksen, kuten ”Kahden lapsen äitinä   
 tiedän…”, ”Opiskelijana koen, että…”. Esitä Amnestyn vaatimukset omien tunteidesi ja sanojesi kautta. 

5. Perustele vaatimuksesi vedoten kansainväliseen oikeuteen, älä poliittisiin mielipiteisiin. Ihmisoikeudet  
 perustuvat kansainväliseen oikeuteen ja sopimuksiin sekä niistä juontuviin velvollisuuksiin. Poliittisten  
 väittämien ja argumenttien esittäminen ei ole tehokasta. Päinvastoin, siitä saattaa joskus olla  
 enemmän haittaa kuin hyötyä.

6. Kirjoita siitä, miten ihmisoikeustilanne voi muuttua paremmaksi. Voit esimerkiksi viitata sellaisiin  
 kohdemaan perinteisiin, jotka voisivat edesauttaa ihmisoikeuksien toteutumista. Yritä rohkaista  
 lukijaasi tukemaan ihmisoikeuksia. 

7. Ilmaise henkilökohtaista kiinnostusta kirjeesi kohdemaahan. Jos olet vieraillut kyseisessä maassa tai   
 tutustunut sen kulttuuriin tai historiaan, kerro siitä kirjeessäsi.

8. Pidä kirjeesi ytimekkäänä. Suurin osa vetoomuskirjeistä mahtuu yhdelle sivulle. Jopa kahden- tai  
 kolmen virkkeen pituinen kirje voi olla hyvin tehokas. 

9. Allekirjoita kirjeesi omalla nimelläsi ja anna omat yhteystietosi. Näin kirjeesi on uskottavampi.

10. Joskus saatat saada vastauksen kirjeeseesi. Toivomme, että lähetät vastauksesta kopion Amnestylle   
 osoitteeseen Hietaniemenkatu 7 A, 00100 Helsinki. 
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eritelty esimerKKiKirje
Tätä esimerkkikirjettä voi käyttää virallisen vetoomuskirjeen mallina. Emme tarjoa kirjaimellista mallia vuoden 
2016 Suomen koulujen kirjemaratonin henkilöihin liittyen, sillä tarkoitus ei ole kopioida esimerkkikirjettä.

29 May 2012

 = tunnepitoista kieltä

_____    = virallista ja kunnioittavaa kieltä

H.E. Hun Sen Prime Minister Kingdom of Cambodia

41 Russian Federation Blvd

Phnom Penh

Cambodia

Dear Prime Minister,

I am writing to express my grave concern regarding the arbitrary arrest and
mistreatment of 13 women human rights defenders in Phnom Penh on May 22, 2012.

I respectfully urge The Cambodian government to vacate these convictions 
and release these 13 women, who have been imprisoned solely for 
expressing their views and engaging in peaceful assembly.

I call on the Cambodian government to unconditionally release these 
women immediately.  Finally, I ask  the Cambodian government to take the 
necessary steps to protect the fundamental rights to freedom of expression 
and peaceful assembly in Cambodia.

Thank you for your attention to these urgent matters.

Sincerely,

Alex Citizen

Kirjeen päivämäärä

Virallinen tervehdys

Johdanto, joka kertoo 
kirjeen tarkoituksen

Kirjoittajan toivomat 
toimenpiteet ja 
kirjeen seuraus

Virallinen allekirjoitus

Tarkka kuvaus toimista, 
joista tarvitaan 
toivottujen 
tavoitteiden 
saavuttamiseksi

Allekirjoituksesi –
sillä voi olla enemmän 
vaikutusta kuin 
arvaatkaan!

9

Virallinen titteli ja 
vastaanottajan osoite
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soliDaarisuusKorttiohjeet
Solidaarisuusviestejä kirjoitetaan suoraan ihmisoikeusloukkauksia kokeneille ihmisille. Viesteillä on tarkoitus osoit-
taa heille solidaarisuutta ja kertoa, että heitä ajatellaan. Koska solidaarisuuskortit ovat tarkoitettu ihmisten tueksi 
ja kannustukseksi, on niiden kohdalla toivottavaa, että viestit kirjoitetaan ohjeessa mainituilla ensisijaisilla kielillä. 
Kielivaatimus ei kuitenkaan ole ehdoton, joten kannustavia viestejä voi kirjoittaa myös suomeksi tai millä tahansa 
muulla kielellä; tärkeintä on, että kirjeitä ja kortteja syntyy. 

Kirjoita solidaarisuusviesti malawiin
Voit kirjoittaa viestin englanniksi tai halutessasi myös suomeksi tai ruotsiksi. Solidaarisuusviestit lähetetään 
APAM-järjestölle (Association of People with Albinism in Malawi), joka toimittaa ne eri puolille Malawia ihmisille, 
joilla on albinismi.

Osoite solidaarisuuskorteille Malawiin

Association of People with Albinism in Malawi

(APAM) c/o FEDOMA

Private Bag 797

Limbe, Blantyre

Malawi

Kirjoita solidaarisuusviesti Bayram mammadoville ja  
Giyas ibrahimoville 
Voit kirjoittaa viestin azeriksi, englanniksi, venäjäksi tai turkiksi. Voit myös halutessasi kirjoittaa viestin suomek-
si, ruotsiksi, tai millä tahansa muulla kielellä. Voit kirjoittaa esimerkiksi ”Möhkəm ol”, pysykää lujina, tai keksiä 
oman rohkaisevan viestin.

Osoite solidaarisuuskorteille Azerbaidzaniin

Bayram Mammadov / Giyas Ibrahimov 

Baku Investigation Isolator (Kurdakhany Detention Facility)

Sabunchu District

Zabrat 2 Settlement

Az1104

Azerbaijan



11

solidaarisuusviesti twitteriin
Twitter on mikroblogipalvelu, jossa käyttäjät lähettävät lyhyitä (enintään 140 merkkiä) viestejä, joita kutsutaan 
nimellä tviitti. Kaikki tviitit ovat lähtökohtaisesti julkisia. Esimerkiksi monilla poliitikoilla on Twitter-profiili, jonka 
kautta heitä voi helposti kontaktoida ja tuoda esille huomaamiaan epäkohtia.

Koska tviitit ovat julkisia, yhden ihmisen Twitterissä lähettämä viesti voi saada aikaan ketjureaktion. Mitä enem-
män tviittejä päätöksentekijät saavat tietystä aiheesta, sitä hankalampi heidän on jättää se huomiotta.

Sinulla on mahdollisuus twiitata tukesi azerbaidžanilaisille Bayram Mammadoville ja Giyas Ibrahimoville. Tviitti 
osoitetaan Azerbaidžanin presidentille (@presidentaz). Erityisen tärkeää on huomioida, että käytät tviiteissä kuiten-
kin asiallista ja kunnioittavaa kieltä.
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malawi
Albinismi – albinism

Ihmiset, joilla on albinismi – People with albinism1

Malawi - Malawi

Perusteellinen – Thorough

Saattaa vastuuseen – Hold accountable

Sieppaus – abduction

Suojelu - Protection 

Syrjintä – Discrimination

Tasa-arvo – Equality

Tutkimus – Investigation

Väkivalta – Violence

Azerbaidžan
Sopimus – Convention against Torture and other 

Aktivisti – Activist

Azerbaidžan - Azerbaijan

Huumausainerikos – Drug-related crime

Kidutus - Torture

Kohdella – Treat 

Mielipidevanki - Prisoner of conscience2 

Tekaistut syytteet – False charges

Pidättää - Arrest

1  Ks. käsitteen suomenkielinen määritelmä sivulta 13.
2  Ks. käsitteen suomenkielinen määritelmä sivulta 13.

sanasto

yleissanasto
Demokratia – Democracy

Ehdoitta – Unconditionally 

Hallitus – Government

Huono kohtelu – Mistreatment

Ihmisoikeusjulistus – Declaration of Human Rights

Ihmisoikeusloukkaus – Human rights violation

Ihmisoikeuspuolustaja – Human rights defender
 
Ihmisoikeussopimus – Human rights treaty

Ilmaista – Express
 
Kansainvälinen oikeus – International law

Kumota, mitätöidä – Vacate
 
Mielivaltainen – Arbitrary

Määritellä – Define

Oikeus, oikeudenmukaisuus – Justice

Solidaarisuus - Solidarity

Toimeenpanna, toteuttaa - Enforce

Tuomio – Conviction

Vaatia, vedota - Call on
 
Vaatia, kehottaa – Urge

Vangita – Imprison

Vedota – Appeal 

Velvollisuus – Responsibility, obligation
 
Vetoomus – Petition

Välittömästi – Immediately

YK (Yhdistyneet Kansakunnat) – UN (United Nations) 
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KesKeiset termit, oiKeuDet ja sopimuKset
Ihmiset, joilla on albinismi = People with albinism
Henkilöitä, joilla on albinismi, kutsutaan mieluiten vain henkilöiksi, joilla on albinismi. Sana albiino soveltuu 
huonosti, koska sen merkitys on kiistanalainen ja se on eri yhteyksissä erilainen. Albiino tuottaa helposti vääriä ja 
voimakkaita mielikuvia. Ihmisiä ei saa ilman heidän suostumustaan kutsua albiinoksi.

Mielipidevanki = Prisoner of conscience
Amnesty käyttää termiä “mielipidevanki” kuvaamaan henkilöitä, jotka on vangittu poliittisen mielipiteensä, vakau-
muksensa, etnisen alkuperän, sukupuolen, ihonvärin, kielen, kansalaisuuden, yhteiskunnallisen tai taloudellisen 
aseman, seksuaalisen suuntautumisen tai muun aseman takia, edellyttäen että he eivät ole käyttäneet tai kehotta-
neet käyttämään väkivaltaa.

Haavoittuvat ryhmät = Vulnerable groups   
Haavoittuvilla ryhmillä tarkoitetaan yhteiskunnassa erityisen haavoittuvassa asemassa olevia ryhmiä. Tarkempi 
määritelmä on kontekstisidonnainen. Malawin tapauksessa sillä tarkoitetaan ihmisiä, joilla on albinismi. Heistä 
erityisesti naiset ja lapset lasketaan kuuluvaksi haavoittuviin ryhmiin.

Oikeus elämään = Right for life

Sanan- ja mielipiteen vapaus = Freedom of Expression

Syrjinnän kielto = Non-discrimination

Vapaus epäinhimillisestä ja alentavasta kohtelusta = Freedom from inhuman and degrading treatment

Kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen ja halventavan kohtelun tai rangaistuksen vastainen yleissopimus =  
Convention against Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CAT)

Kansalais- ja poliittisia oikeuksia koskeva kansainvälinen yleissopimus (KP-sopimus) =  
International Covenant on Civil and Political Rights

Lapsen oikeuksien sopimus = Convention on the Rights of the Child (CRC)

Taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskeva kansainvälinen yleissopimus =  
(TSS-sopimus) = International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights

Vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva yleissopimus = Convention on the Rights of Persons with Disabilities

lyhenteet
CAT = Convention against Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment
Kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen ja halventavan kohtelun tai rangaistuksen vastainen yleissopimus

CRC = Convention on the Rights of the Child
LOS, Lapsen oikeuksien sopimus

UDHR = Universal Declaration of Human Rights
Yleismaailmallinen ihmisoikeuksien julistus

UN = United Nations
YK, Yhdistyneet Kansakunnat
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tiiVistelmä yK:n ihmisoiKeusjulistuKsen artiKloista

KansalaisoiKeuDet ja -VapauDet

oikeus elämään, vapaus kidutuksesta  
ja orjuudesta, mielipiteen- ja uskonnon-
vapaus, oikeus syrjimättömyyteen

lailliset oiKeuDet

syyttömyys, kunnes toisin todistetaan, 
oikeus oikeudenmukaiseen oikeuden-
käyntiin ja kielto tulla pidätetyksi mieli-
valtaisesti, vangita tai ajaa maanpakoon.

1. Kaikki ihmiset syntyvät vapaina ja tasavertaisina arvoltaan ja 
    oikeuksiltaan

2. syrjinnän kielto

3. oikeus elämään, vapauteen ja henkilökohtaiseen turvallisuuteen

4. orjuuden ja pakkotyön kielto

5. Kidutuksen kielto

6. oikeus tulla tunnustetuksi henkilönä

7. tasavertaisuus lain edessä
8. oikeus hyvitykseen, mikäli oikeuksia on loukattu
9. Kielto pidättää mielivaltaisesti, vangita tai ajaa maanpakoon
10. oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin
11. syytön kunnes laillisessa oikeudenkäynnissä toisin todistetaan
12. oikeus yksityis- ja perhe-elämän suojaan
13. oikeus liikkua vapaasti ja valita asuinpaikka valtion sisällä
14. oikeus turvapaikkaan

15. oikeus kansalaisuuteen
16. oikeus solmia avioliitto ja perustaa perhe
17. oikeus omaisuuteen

18. ajatuksen, omantunnon ja uskonnon vapaus
19. oikeus mielipiteen- ja sananvapauteen
20. oikeus rauhanomaiseen kokoontumis- ja yhdistymisvapauteen

21. oikeus osallistua julkiseen toimintaan ja poliittiseen  
      päätöksentekoon

22. oikeus sosiaaliturvaan
23. oikeus työhön
24. oikeus lepoon ja vapaa-aikaan
25. oikeus riittävään elintasoon
26. oikeus opetukseen

27. oikeus osallistua yhteiskunnan sivistyselämään
28. oikeus kansainväliseen järjestykseen, jonka puitteissa nämä 
      oikeudet ja velvollisuudet voivat toteutua
29. Velvollisuus kunnioittaa muiden oikeuksia
30. mitään näitä julistuksessa mainittuja oikeuksia ei saa 
      ottaa pois

sosiaaliset oiKeuDet

oikeus opetukseen, oikeus perustaa perhe, 
oikeus terveydenhuoltoon ja vapaa-aikaan.

poliittiset oiKeuDet

oikeus osallistua poliittiseen päätöksen- 
tekoon ja oikeus rauhanomaiseen  
kokoontumis- ja yhdistymisvapauteen.

siVistyKselliset oiKeuDet

oikeus osallistua yhteiskunnan  
sivistyselämään

talouDelliset oiKeuDet

oikeus omaisuuteen, työhön, asuntoon  
ja riittävään elintasoon.
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usein Kysyttyä
Kenelle minun tulee kirjoittaa?
Annamme sinulle sen henkilön tiedot, jolle kirje kirjoitetaan. Tällä kertaa pyydämme sinua kirjoittamaan Malawin 
tai Azerbaidžanin presidentille. 

Kuinka paljon tietoja minun tulee antaa itsestäni?
Parasta on antaa koko nimesi, sillä se todistaa, että kirjeesi on aito ja henkilökohtainen. Voit kuitenkin halutessasi 
kirjoittaa myös pelkällä etunimelläsi. Jos haluat antaa vastaanottajalle mahdollisuuden vastata kirjeeseesi, kirjoita 
kirjeeseen oma osoitteesi. Oikeiden tietojen antaminen tekee Amnestyn toiminnasta avointa.

Tuleeko minun mainita Amnesty International kirjeessäni?
Voit itse päättää, haluatko kirjoittaa yksityishenkilönä vai osana Amnestyn kansainvälistä kampanjaa.

Pitäisikö minun kirjoittaa kirjeeni käsin?
Sekä koneella kirjoitettu teksti että käsin kirjoitettu teksti käyvät hyvin. Tärkeintä on, että kirjoitat kirjeen ja halu-
tessasi lähetät sen.

Kannattaako minun kirjoittaa vieraalla kielellä?
Kannustamme sinua kirjoittamaan vieraalla kielellä. Jos se tuntuu vaikealta, voit kirjoittaa myös omalla äidinkielelläsi.

Onko kirjeiden allekirjoittaminen vaarallista? Voiko valtio, jonne lähetin kirjeeni evätä  
minulta maahan pääsyn?
Emme ole koskaan kuulleet, että näin olisi käynyt. Tuhannet Amnestyn tukijat allekirjoittavat kirjeitä ongelmitta. 
Jos sinulla on läheisiä yhteyksiä maahan yksityishenkilönä tai työsi puolesta, voit varmuuden vuoksi jättää tuota 
maata koskevan kirjeen kirjoittamisen väliin.

Mitä kirjeen lähettämisen jälkeen tapahtuu?
Joskus kirjeisiin saattaa tulla vastauksia, mutta juuri sinun kirjeeseesi ei välttämättä vastata. Sillä on silti merkitys-
tä. Jos kirjeeseesi vastataan, pyydämme sinua lähettämään Amnesty Internationalille kopion vastauksesta.

Mistä saan jatkossa lisätietoa ihmisistä, joiden puolesta kirjeitä kirjoitetaan?
Amnesty International Suomen osasto lähettää kiitosviestin kouluille vuoden 2017 alussa. Kiitosviestissä kerrotaan, 
kuinka laajasti kirjemaratoniin otettiin osaa, sekä tuloksista, joita kirjemaratonilla on siihen mennessä saavutettu. 

Paljonko kirjeen postitus maksaa?
Kirjeet ja kortit lähetetään Amnesty Internationalin Suomen osaston toimistolle, joka toimittaa ne eteenpäin 
vastuuviranomaisille ja asianomaisille. Amnesty Internationalin Suomen osasto maksaa postituksen.
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mitä Voin tehDä Kirjeen Kirjoittamisen jälKeen?

Kiinnostaako sinua toimia ihmisoikeuksien parissa? Amnesty International Suomen osasto  
tarjoaa useita toiminnan muotoja, joista voit valita oman tapasi toimia!

Toimi verkossa
Verkossa voit osallistua helposti toimintaan. Seuraa Amnestyn Facebook-sivua, Twitteriä ja YouTube-kanavaa, allekir-
joita vetoomus vangittujen, kidutettujen ja vaarassa olevien puolesta ja osallistu Amnestyn kampanjoihin! 

www.facebook.com/amnestyfinland

@amnestyfinland Instagramissa ja Twitterissa

www.youtube.com/user/SuomenAmnesty

www.youtube.com/user/AmnestyInternational

www.amnesty.fi/osallistu

Kerro muille ihmisoikeuksista
Tieto omista ja muiden oikeuksista, niiden loukkauksista ja tavoista ratkaista ongelmia auttaa jokaista turvaamaan 
ihmisoikeuksia, joko omassa lähiympäristössä tai toisella puolella maapalloa. Kerro ihmisoikeuksista kavereillesi ja 
perheellesi tai kysy asioista opettajiltasi.

Liity jäseneksi ja saa ajankohtaista tietoa ihmisoikeuksista jäsenlehdestä
Amnesty on joukko tavallisia ihmisiä, jotka haluavat puolustaa oikeutta, vapautta ja ihmisarvoa. Liittymällä Amnestyn 
jäseneksi voit vaikuttaa ihmisoikeuksien toteutumiseen. Jäsenenä saat Amnesty-lehden kotiisi neljä kertaa vuodessa 
ja voit osallistua päätöksentekoon Amnestyn vuosikokouksissa. Suomessa 15 vuotta täyttäneellä on oikeus liittyä 
jäseneksi yhdistyksiin. Jäsenyys koululaisille ja opiskelijoille maksaa 20 euroa vuodessa.

www.amnesty.fi/tietoa-meista/jaseneksi/ 

Liity Amnestyn hätäviestiverkostoon
Kun ihminen tuomitaan kuolemaan, häntä kidutetaan tai hänet vangitaan mielipiteensä vuoksi, Amnestyn pikave-
toomuskirjoittajat kaikkialla maailmassa tarttuvat toimeen. Tekstiviesti on nopea tapa toimia hädässä olevan ihmisen 
puolesta.

www.amnesty.fi/osallistu/liity-hataviestiverkostoon/

Vapaaehtoiseksi paikallisryhmään:
Paikallisryhmät 17 paikkakunnalla toimivat nimettyjen ihmisoikeuspuolustajien ja mielipidevankien puolesta, 
kirjoittavat vetoomuskirjeitä viranomaisille ja järjestävät Amnestyn kampanjatapahtumia omalla paikkakunnallaan. 
Paikallisryhmien toimintaan ovat tervetulleita kaikki ihmisoikeuksista ja niiden puolustamisesta kiinnostuneet.

www.amnesty.fi/osallistu/vapaaehtoiseksi/

Toimistolle vapaaehtoiseksi
Toimistovapaaehtoiset ovat Amnestylle elintärkeitä. Tehtäviin kuuluu mm. jäsenrekisterin päivitystä, arkistointia ja 
postitusta. Vapaaehtoiset työskentelevät Amnestyn toimistolla Helsingissä tiistaisin kello 12 ja 18 välisenä aikana. 
Tuntikin kerrallaan riittää! Tarjolla on kahvia, teetä ja pientä purtavaa.

Kaikki toimistovapaaehtoiseksi haluavat haastatellaan. Valitut opastetaan tehtäviin ja heille laaditaan vapaaehtois-
työsopimus. Ota yhteyttä toimistosihteeri Roosa Haimilaan / roosa.haimila@amnesty.fi tai 0504655490



17

Hae Suomen Amnestyn edustajaksi Nordic Youth Conferenceen
Pohjoismaissa järjestetään vuosittainen ihmisoikeuksiin keskittyvä nuorten tapaaminen. Konferenssiin voivat osallis-
tua 16–25-vuotiaat ihmisoikeuksista kiinnostuneet nuoret. Hakuaika on keväällä huhti-toukokuussa. Vuoden 2017 
tapaaminen järjestetään elokuun alussa Norjassa.  Seuraa Amnestyn nettisivuja tai ota yhteyttä kampanjakoordinaat-
tori maria.talvela@amnesty.fi 

Opi lisää ihmisoikeuksista
Lisätietoa ihmisoikeuksista ja niiden parissa tehtävästä työstä löydät Amnestyn sivuilta ja Amnestyn lehdestä sekä 
ihmisoikeudet.net-sivustolta. 

www.amnesty.fi/tietoa-meista/

www.amnesty.fi/tietoa-meista/amnesty-lehti/

www.amnesty.fi/osallistu/nuoret/

www.ihmisoikeudet.net
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palautelomake (oppilaalle)
Koulu ja luokka:

Pvm:

Arvioi tunnin antia asteikolla  1 (eri mieltä) – 5 (samaa mieltä):

Sain uutta tietoa ihmisoikeuksista ja yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta _________ 1   2   3   4   5

Sain uutta tietoa Amnestyn toiminnasta ______________________________________ 1   2   3   4   5

Oppitunnin sisältö oli helppo ymmärtää  ______________________________________ 1   2   3   4   5

Opin uusia taitoja _________________________________________________________ 1   2   3   4   5

Sain tarpeeksi ohjeistusta ja tukea kirjeen tai kortin kirjoittamiseen ______________ 1   2   3   4   5

Opetus oli selkeää _________________________________________________________ 1   2   3   4   5

Tehtävien vaativuustaso oli minulle sopiva ____________________________________ 1   2   3   4   5

Haluan osallistua kirjemaratoniin myös ensi vuonna ____________________________ 1   2   3   4   5

Oppitunti lisäsi kiinnostustani ihmisoikeuksiin ________________________________ 1   2   3   4   5

Kenen puolesta kirjoitit kirjeen? __________________________________________________________

Miksi valitsit juuri tämän henkilön?________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Mikä tunnissa oli mielenkiintoista? ________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Mikä ei ollut mielenkiintoista? ____________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Mitä uutta opin?

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Jatkuu kääntöpuolella  
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Olisitko kiinnostunut toimimaan aktiivisesti ihmisoikeuksien parissa koulussasi? 

a. Kyllä  b. En  c. Ehkä

Mihin seuraavista toimintatavoista osallistuisit? Ympyröi vaihtoehdot.

a. Vetoomuspöydän pito 

b. Kouluryhmä

c. Vetoomukset verkossa

d. Jäseneksi liittyminen 

e. Suomen edustaminen Amnestyn nuorisokonferensseissa

f. Paikallisryhmätoiminta

g. Toimistovapaaehtoisen tehtävät

Kiitos palautteestasi!
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