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Viesteissä on voimaa.
Yhdessä olemme vahvoja.

KOULUJEN KIRJEMARATON 2017 
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JOHDANTO

Hei! 
Sinulla on kädessäsi Amnestyn uusi, vuoden 2017 Kirjeitä vapaudelle - koulujen kirjemaraton opettajan opas. 
Opas on laadittu ohjenuoraksi ja inspiraatioksi Kirjeitä vapaudelle -oppituntien pitämiseen yläkouluissa, lukioissa 
ja kansanopistoissa. Voit käyttää tätä opasta, sen valmiita tuntisuunnitelmia ja ohessa olevaa diasarjaa sellaise-
naan, tai vaihtoehtoisesti räätälöidä niistä omalle ryhmällesi sopivan paketin. Oppaaseen sisältyvät toiminnalliset 
harjoitukset sopivat osaksi ihmisoikeuskasvatusta milloin vain, mutta parhaiten ne toimivat osana Kirjeitä vapau-
delle -kampanjaa ja kirjemaratonia, joka tänä vuonna järjestetään Suomessa 6.11.-15.12.2017.

Oppitunnin voi toteuttaa 60–90 minuutin pituisena. Sen aikana tutustutaan ihmisoikeuksiin kahden ihmis-
oikeusloukkauksia kokeneen henkilön tarinoiden pohjalta ja kirjoitetaan lopuksi vetoomuskirje kyseisen maan 
päättäjille. Lisäksi oppilailla on mahdollisuus kirjoittaa solidaarisuuskortteja ja viestejä ihmisoikeusloukkauksia 
kokeneille henkilöille. Koulujen kirjemaraton -oppitunti tarjoaa sinulle ja oppilaillesi ainutlaatuisen mahdollisuu-
den osallistua maailmanlaajuisen Kirjeitä vapaudelle -kampanjan toteuttamiseen ja vaikuttaa samalla todellisten 
ihmisten elämään.

Kuten aina, eri oppilaat tulevat kokemaan tunneilla käsiteltävät asiat monin eri tavoin. Tämän vuoden koulujen 
kirjemaratonissa kirjoitetaan ensimmästä kertaa Suomessa tapahtuvien, transihmisiin kohdistuvien ihmisoike-
usloukkausten lopettamiseksi. Sen lisäksi, että kyseessä on oppilaita ympäröivässä yhteiskunnassa esiintyvät 
loukkaukset, ne saattavat koskettaa hyvinkin henkilökohtaisesti oppilaita, jotka kokevat sukupuoli-identiteettinsä 
poikkeavan heille oletetusta identiteetistä. Tämän oppaan tehtäviä ja teemoja tuleekin käsitellä sensitiivisesti 
ottaen huomioon, että luokassa on mitä todennäköisimmin oppilaita, joille aihe on henkilökohtainen. Jos kaipaat 
tukea sukupuolen moninaisuuden käsittelyyn ja huomioimiseen tunneilla, suosittelen tutustumaan Setan mai-
nioon Opitaan yhdessä! Sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuus -oppaaseen. 1 

Kiitos,  
että olet mukana!
Emma Åman, 

ihmisoikeuskasvatuksen asiantuntija

 1 http://seta.fi/wp-content/uploads/2016/11/Opas_kouluille_2016_NETTI.pdf
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Ihmisoikeuskasvatusta on kaikki sellainen koulutus, kasvatus ja tiedotus,  
joka tähtää ihmisoikeuksien ja perusvapauksien maailmanlaajuiseen 
kunnioittamiseen, ja joka siten ehkäisee ihmisoikeusloukkauksia.  

YK:n ihmisoikeuskasvatuksen julistus (2011) 

Ihmisoikeuskasvatus Amnestyssa

Ihmisoikeuskasvatus on kasvatusta 

l		ihmisoikeuksista: tietoa ja ymmärrystä ihmisoikeuksien arvoista, normeista, toimintaperiaatteista ja  
 mekanismeista;

l		ihmisoikeuksien kautta: opettaminen ja oppiminen toteutetaan kasvattajan ja oppilaiden oikeuksia  
 kunnioittavalla tavalla. Opettaminen ja oppiminen osallistaa kaikki ja opetusmenetelmät ovat demokraattisia;

l		ihmisoikeuksiin: opetuksen tavoitteena on voimaannuttaa yksilöitä, jotta he voisivat käyttää ja nauttia  
 omista oikeuksistaan, sekä kunnioittaa ja puolustaa muiden oikeuksia.

Amnestyn Suomen osasto tekee ihmisoikeuskasvatustyötä monella eri tavalla. Koulutamme aktivistejamme, tuki-
joitamme ja yhteistyökumppaneitamme vuosittaisissa koulutuksissa ja seminaareissa. Kampanjoimme kouluissa 
kirjoittamalla kirjeitä vaarassa olevien ihmisten puolesta ja keräämme varoja päivätyökeräyksellä. 

Amnestyn Suomen osasto tekee myös ihmisoikeuskasvatuksen vaikuttamistyötä. Ihmisoikeuskasvatuksen ja koulu-
tuksen järjestäminen on valtion velvollisuus. Amnestyn vaikuttamistyön tavoitteena on edistää ihmisoikeuskasvatuk-
sen jalkautumista kaikkeen Suomessa tehtävään kasvatustyöhön. Tätä edistääkseen Amnesty kouluttaa opettajia, 
kasvattajia ja viranhaltijoita. Annettavan ihmisoikeuskasvatuksen ja -koulutuksen tulee aina tapahtua ihmisoikeuk-
sia kunnioittavalla tavalla.

Amnestyn Suomen osasto on mukana useissa yhteistyöhankkeissa ja verkostoissa kuten ihmisoikeudet.net -hank-
keessa sekä järjestöjen globaalikasvatusverkostossa. Yhteistyössä näiden verkostojen kanssa koulutamme paitsi 
opettajaksi opiskelevia, myös opettajia täydennyskoulutushankkeessa. Verkostojen pohjalta on syntynyt mm. eri 
opettajankoulutuslaitoksia vuosittain kiertävä Maailma koulussa -seminaarikokonaisuus.

Mikä koulujen kirjemaraton on?
Koulujen kirjemaraton on osa Amnesty Internationalin vuosittain järjestettävää, maailmanlaajuista Kirjeitä 
vapaudelle -kampanjaa. Sen aikana sadattuhannet ihmiset ympäri maailman kirjoittavat vetoomuskirjeitä ja 
solidaarisuusviestejä ihmisoikeusloukkauksia kokeneiden ihmisten tukemiseksi. Tavoitteenamme on muistuttaa 
päättäjiä velvoitteistaan ja osoittaa tukea hädässä oleville ihmisille. Viime vuonna kansainvälisessä kampanjassa 
kirjoitettiin yhteensä yli 4,6 miljoonaa viestiä. Koulujen kirjemaraton on kouluille suunnattu kampanja, johon 
koululaiset ympäri maailman osallistuvat. Suomen kouluissa kampanja järjestetään nyt jo viidettä kertaa.

Aiempien vuosien kirjemaratoneilla on saatu aikaan huikeita tuloksia! Vuonna 2014 kirjoitimme alaikäisenä kuole-
maantuomitun ja kidutetun Moses Akatugban puolesta. Hänet vapautettiin kansainvälisen kirjemaratonin tulokse-
na. Seuraavana vuonna kampanjamme saavutti myös Burkina Fason viranomaiset, jotka sitoutuivat lapsiavioliittojen 
vähentämiseen. Vuoden 2016 koulujen kirjemaratonissa kirjoitettiin albinismin takia syrjittyjen ja vainottujen 
ihmisten tukemiseksi Malawissa sekä kahden nuorisoaktivistin puolesta Azerbaidžanissa, jotka vangittiin poliittisen 
graffitin maalaamisen takia. Malawin viranomaiset saivat yli puoli miljoonaa viestiä, ja albinismin takia syrjittyjen 
ja vainottujen ihmisten tilanne saavutti myös laajaa kansainvälistä mediahuomiota. Amnestyn kampanjointi on 
osaltaan johtanut myös lakimuutokseen, joka sisältää uusia rikosnimikkeitä sekä tiukempia rangaistuksia hyök-
käyksistä, jotka kohdistuvat ihmisiin, joilla on albinismi. Myös azerbaidžanilaisten Bayram Mammadovin ja Giyas 
Ibrahimovin puolesta tehtiin maailmanlaajuisesti yli 200 000 ihmisoikeustekoa. Vaikka heidät sittemmin tuomittiin 
tekaistujen syytteiden perusteella 10 vuoden vankeusrangaistuksiin, he ovat esittäneet kiitoksensa Amnestyn 
kansainvälisestä kampanjoinnista, sekä kaikesta heille osoitetusta tuesta. Amnesty jatkaa työtä Bayramin ja Giyasin 
vapauttamiseksi. Siinä missä yksi kirje ei riitä saamaan aikaan muutosta, tuhannet kirjeet yhdessä voivat sen tehdä. 
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Amnesty on pyytänyt Opetushallitukselta ohjeistuksen kirjemaratonin järjestämisestä. Voit halutessasi tutustua 
siihen täällä: https://frantic.s3.amazonaws.com/amnesty-fi/2014/09/OPH_kanta.pdf.

Oppitunnin tavoitteet ja niiden yhteys opetussuunnitelmiin
Tämän oppaan sisältö on suunniteltu siten, että se vastaa uusissa perusopetuksen ja lukion opetussuunnitelmissa 
laadittuja oppimistavoitteita. Koulujen kirjemaraton -oppitunti on ihmisoikeuskasvatusta. Se kartuttaa oppilaiden 
tietoa ihmisoikeuksista oppiainerajat ylittävällä, osallistavalla menetelmällä. Se myös kannustaa oppilaita osal-
listumaan yhteisen kestävän tulevaisuuden rakentamiseen. Oppilaat tukevat samalla maailmanlaajuista Amnesty 
Internationalin Kirjeitä vapaudelle -kampanjaa kirjoittamalla kirjeen tai solidaarisuuskortin ihmisoikeusloukkauk-
sen kohteeksi joutuneen henkilön tai henkilöiden tukemiseksi. Tunnilla oppilaat saavat

l	Tietoa ihmisoikeuksista
Oppitunnin rakenne ja tähän oppaaseen sisältyvät toiminnalliset harjoitukset toimivat ajankohtaisena joh-
dantona ihmisoikeuksiin. Ihmisoikeuksia ei esitetä vain abstrakteina oikeudellisina pykälinä, vaan todel-
lisina, ihmisten elämään vaikuttavina säädöksinä. Oppitunnin aikana oppilaat käsittelevät esimerkkejä 
ihmisoikeusloukkauksista, tutustuvat ihmisoikeusloukkauksen kohteeksi joutuneiden ja ihmisoikeuksia 
puolustavien ihmisten tarinoihin ja saavat lopulta mahdollisuuden itse vaikuttaa ihmisoikeuksien toteutu-
misen puolesta konkreettisen kirjeen tai kortin kirjoittamisen kautta.  

l	Kulttuurista osaamista, vuorovaikutusta ja ilmaisutaitoja (L2)
Oppilaat harjaantuvat esittämään mielipiteensä rakentavasti ja toimimaan eettisesti. Oppilaat ohjataan 
näkemään kulttuurista moninaisuutta ja edistämään suunnitelmallisesti ihmisoikeuksia.

l	Monilukutaitoa (L4)
Kirjemaratonissa oppilaat tulkitsevat tarinoita ja kuvia ja tuottavat vaikuttavaa ja virallista tekstiä.

l	Osallistumista, vaikuttamista ja kestävän tulevaisuuden rakentamista  (L7)
Kirjemaraton tarjoaa mahdollisuuden tutustua kansalaisyhteiskunnan toimintaan ja yhteisölliseen maa-
ilmanlaajuiseen työskentelyyn ihmisoikeuksien puolesta. Kirjemaratonissa oppilaat tutustuvat ihmisoi-
keusloukkauksia kokeneiden sekä ihmisoikeuksia puolustavien ihmisten elämään ja oppivat oikeuksia 
edistävistä toimitavoista.
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4. TUNTISUUNNITELMA (90MIN)
Tehtävä: Kuvanlukutehtävä ________________________ 10 minTehtävä: Tarinaan herättely ________________________ 20 minHenkilökansioihin ja tarinoihin tutustuminen _________ 10 minIhmisoikeuksiin tutustuminen ______________________ 10 minTehtävä: Mitkä oikeudet eivät toteudu? ______________ 15 minSolidaarisuuskorttiohjeet ____________________________5 minSolidaarisuuskorttien ideoiminen ja kirjoittaminen ____ 20 min

2. TUNTISUUNNITELMA (75MIN)
Tehtävä: Kuvanlukutehtävä ________________________ 10 min  
Henkilökansioihin ja tarinoihin tutustuminen _________ 10 min  
Video: Mitä ihmisoikeudet ovat? ______________________5 min
Tehtävä: Mitkä oikeudet eivät toteudu? ______________ 15 min
Kirjeenkirjoitusohjeet _______________________________5 min 
Kirjeiden kirjoittaminen ___________________________ 30 min

1. TUNTISUUNNITELMA (60MIN)

Video: Tule hyvien puolelle tai Signature_______________5 min

Henkilökansioihin ja tarinoihin tutustuminen _________ 10 min

Video: Mitä ihmisoikeudet ovat? ______________________5 min

Tehtävä: Mitkä oikeudet eivät toteudu? ______________ 15 min

Solidaarisuuskorttiohjeet ____________________________5 min

Solidaarisuuskorttien ideoiminen ja kirjoittaminen ____ 20 min

3. TUNTISUUNNITELMA (90MIN)

Tehtävä: Tarinaan herättely ________________________ 15 min

Tehtävä: Mielikuvapatsaat _________________________ 15 min

Henkilökansioihin ja tarinoihin tutustuminen _________ 10 min

Video: Mitä ihmisoikeudet ovat? ______________________5 min

Tehtävä: Mitkä oikeudet eivät toteudu? ______________ 15 min

Kirjeenkirjoitusohjeet _______________________________5 min

Kirjeiden kirjoittaminen ___________________________ 25 min

TUNNIN TOTEUTTAMINEN

Tuntisuunnitelmat
Nämä tuntisuunnitelmat on laadittu malliksi. Voit halutessasi koota näistä osista ryhmällesi sopivamman  
kokonaisuuden. Tarkoitus kuitenkin on, ettei oppitunti olisi pelkkää luennointia, vaan oppilaat oppisivat myös 
tekemällä. Tätä tavoitetta silmällä pitäen olemme koonneet tähän oppaaseen kirjeen tai kortin kirjoittamisen 
lisäksi myös muita toiminnallisia harjoituksia, jotka auttavat tarinoihin eläytymisessä ja niiden sitomisessa  
YK:n yleismaailmalliseen ihmisoikeuksien julistukseen.
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Kirje Alesille 
https://www.youtube.com/watch?v=LoQ9MfjPBK0

Yle FOLK vlogi: Transsukupuolisuus ja  
suomalainen lainsäädäntö  
Translain ongelmakohdat kohdasta 1:20 eteenpäin

https://areena.yle.fi/1-4130815 

Muita videoita

Amnesty International - Ihmisoikeuksien puolesta
https://www.youtube.com/watch?v=dmTa8BznlR8 

Tule hyvien puolelle
https://www.youtube.com/watch?v=2XUnK51Nnp8 

Signature
https://www.youtube.com/watch?v=xQBB-iJM8Fc 

Mitä ihmisoikeudet ovat? 
https://www.youtube.com/watch?v=wMU6g1NAn48

Sinulla on valta vapauttaa ihmisiä – käytä sitä
https://www.youtube.com/watch?v=7LnbbzklzCA

Videomateriaali
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Kuvanlukutehtävä
Sopii kaikenkokoisille ryhmille

Vie aikaa n. 10 min

Mitä tarvitsen? Tietokone, koulujen kirjemaraton –diaesitys ja dokumenttikamera tai videotykki

Kuvanlukutehtävä sopii erinomaisesti kirjemaraton -oppitunnin aloittamiseen. Se auttaa oppilaita eläytymään 
tunnilla käsiteltäviin henkilöihin ja heidän tarinoihinsa. Harjoitusta voi halutessa soveltaa pidemmäksi lisäämällä 
kysymysten määrää tai keskustelemalla oppilaiden vastauksista yhdessä ryhmän kanssa. Toisaalta sen voi pitää 
myös hyvin lyhyenä mielikuvaharjoituksena.

Tätä harjoitusta varten tarvitset diasarjasta löytyvät kuvat Sakriksesta äitinsä kanssa, sekä Shackeliasta 
keskustelemassa kadulla kahden naisen kanssa. Tarkoituksena on, ettei opettaja kerro kuvista alun perin mitään, 
vaan oppilaat muodostavat niistä käsityksen ensin ennakko-oletustensa perusteella.

Pyydä oppilaita rauhoittumaan ja katsomaan kuvaa. Ohjeista oppilaat miettimään, minkälaisia mielikuvia kuva 
synnyttää. Kerro, että mielikuvat voivat olla mitä tahansa, tähän ei ole oikeita eikä vääriä vastauksia. Tärkeintä 
on, että oppilaat antavat mielikuvituksensa virrata. Anna heidän katsella kuvaa hetken ja esitä sitten esimerkiksi 
seuraavia kysymyksiä:

l	Mitä kuvassa on meneillään?

Kannattaa esittää kysymys aktiivisessa muodossa, ei pelkästään ”mitä kuvassa näkyy” tai ”mitä kuvassa  
on”. Aktiivinen kysymys virittää kuvittelemaan tilanteen tai tapahtuman kuvan ympärille

l	Mitä on tapahtunut ennen kuvan ottamista?

l	Mitä ehkä tapahtuu seuraavaksi?

l	Oletko mukana kuvassa? Jos olet, kuka olet? Mitä ajattelet tällä hetkellä?

l	Oletko kuvassa näkyvä henkilö vai katseletko tilannetta kenties ulkopuolelta?

l	Mitä ääniä kuulet?

l	Kuinka lämmin on? Tunnetko tuulenvirettä, linnunlaulua vai kenties ukkosta??

l	Mitä tunnet? Oletko iloinen, yllättynyt vai kenties peloissasi? Miksi? 

Tämän harjoituksen voi toteuttaa joko niin, että oppilaat miettivät kysymyksiä itsekseen, tai niin, että vastaukset 
puretaan yhdessä keskustellen. Mikäli keskustelette vastauksista yhdessä, on tärkeää pysyä neutraalina, kuun-
nella ja antaa erilaisille näkemyksille tilaa. Oppilaan esittäessä huomion, kannattaa jatkaa kysymällä ”mikä sai 
sinut ajattelemaan niin?”. Menetelmä auttaa purkamaan tausta-ajatuksia siitä, mistä tietyt assosiaatiot syntyvät. 
Se paljastaa kenties stereotypioita, yleisiä oletuksia ja auttaa oppilasta tunnistamaan omia ajatuksiaan. Muiden 
kommenttien kuuntelu auttaa myös oppilaita näkemään kuvan uudessa valossa.
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Kuvanlukutehtävän kuvat
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Tarinoihin herättely
Sopii kaikenkokoisille ryhmille

Vie aikaa 10 – 15 minuuttia

Mitä tarvitsen? Kyniä ja paperia

Tämän harjoituksen tarkoituksena on saada oppilaat pohtimaan poliisin valtaoikeuksia yleisesti ja erityisesti Ja-
maikalla, sekä Suomen nykyisen translain ongelmia ja ihmisoikeusteemoja omaan elämään heijastellen. Tehtävä 
toimii parhaiten herättelijäksi näihin teemoihin ennen Sakriksen ja Shackelian tarinoiden käsittelyä tunnilla. Teh-
tävien toimivuudeksi älä kerro oppilaille henkilöistä tai käsiteltävistä ihmisoikeusteemoista vielä mitään. Oppilaat 
voivat tehdä tehtävän pienissä ryhmissä tai itsenäisesti.

1) Transoikeuksiin liittyvien teemojen käsittelyä

Pyydä oppilaita pohtimaan seuraavien käsitteiden merkitystä heille itselleen, omassa elämässään tai yhteiskun-
nassa. Tehtävä tehdään piirtämällä esimerkiksi miellekartta, kukka terälehtineen tai aurinko säteineen.

Pyydä oppilaita sijoittamaan itsensä miellekartan, kukan tai auringon keskelle. Keskellä olevan ”minän” ympäril-
le sijoitetaan seuraavat käsitteet, terälehdet tai säteet:

l	perhe

l	terveys

l	henkinen ja fyysinen koskemattomuus

l	vapaus

l	identiteetti

Käsitteiden kirjaamisen jälkeen oppilaat voivat pohtia itsekseen tai ryhmissä 

l	mitä käsitteet heille merkitsevät?

l	miten ne liittyvät toisiinsa?

l	mitä muita asioita he liittäisivät annettuihin käsitteisiin?

Uusia käsitteitä voi lisätä miellekarttaan sellaisenaan, esimerkiksi terälehtinä kukkaan tai säteinä aurinkoon. 

Tehtävän purku. Voit pyytää oppilaita kertomaan mielikuvista luokalle. Tehtävässä on tärkeä painottaa, että ky-
symyksiin ei ole oikeita tai vääriä vastauksia, vaan kyse on jokaisen omasta kokemuksesta. Koska osa käsitteistä 
ja niistä puhuminen voivat tuntua oppilaista liian henkilökohtaisilta jaettavaksi koko ryhmän kanssa, voit purkaa 
tehtävää myös kysymällä miltä tehtävän tekeminen oppilaista tuntui ja millaista oli pohtia käsitteiden välisiä 
yhteyksiä ja merkityksiä. Tärkeintä on että oppilaat syventyvät annettuihin käsitteisiin ja että heille jää teemojen 
pohdinnasta tunnejälki, jotta he pystyvät myöhemmin pohtimaan miltä transihmisten kokemat ihmisoikeuslouk-
kaukset voivat tuntua.

Miellekartta Kukka Aurinko

l	turvallisuus

l	tasa-arvo ja yhdenvertaisuus

l	oikeudenmukaisuus

l	yksityisyys
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2) Poliisien valtaoikeudet

Pyydä oppilaita keskustelemaan ryhmissä mitä tehtäviä poliisilla on ja missä rooleissa poliisi toimii yhteiskunnas-
sa. Kokoa rooleista ja tehtävistä yhteinen lista.

Lue seuraavaksi oppilaille kappale Nakiea Jacksonin tarinasta:

Tammikuun 20. päivä, puolenpäivän aikaan useita miehiä saapui Nakiea Jacksonin pitämään ravintolaan Kings-
tonissa Jamaikalla. Miehet pyysivät Nakieaa avaamaan oven. Yksi miehistä tuli ravintolaan kantaen asetta. Kuului 
kaksi laukausta, ja Nakiea raahattiin ravintolasta ulos ja heitettiin autoon. Hänet oli ammuttu kuoliaaksi.

Kysy tämän jälkeen oppilailta:

l	mitä luulet että tilanteessa tapahtui?

l	miten poliisin pitäisi toimia tuodakseen Nakiean kuolemasta vastuussa olevat oikeuteen?

Lyhyen keskustelun jälkeen paljasta, että Nakiean ampuneet miehet olivat poliiseja. Lue sen jälkeen Shackelian 
tarina: 

Tammikuun 20. päivä vuonna 2014, eräs katu Kingstonissa Jamaikalla täyttyi poliiseista, jotka etsivät rastahiuk-
sista miestä. He menivät ravintolaan, jossa Nakiea Jackson työskenteli, ja pyysivät häntä avaamaan oven. Hetkeä 
myöhemmin kuului kaksi laukausta ja Nakiea raahattiin elottomana ulos ravintolasta ja heitettiin poliisiautoon.

Nakiean kuolemasta lähtien hänen siskonsa Shackelia on johtanut taistelua saadakseen selville mitä hänen vel-
jellensä tapahtui sekä tuodakseen syylliset oikeuden eteen.

Työ ei ole ollut helppoa. Yksi poliisi on saanut syytteen Nakieaan liittyvästä rikoksesta. Tämän seurauksena po-
liisit ovat painostaneet ja uhkailleet systemaattisesti Shackelian perhettä, sekä muita osallisia. Poliisit ovat jär-
jestäneet ratsioita Shackelian kodin alueelle, perhe on kokenut häirintää ja pelottelua oikeussalissa, ja rikoksen 
esitutkinta jouduttiin hylkäämään koska yksi todistajista oli liian peloissaan osallistuakseen oikeudenkäyntiin.

Esitutkinnan hylkääminen tarkoittaa että Shackelia perheineen joutuu todennäköisesti odottamaan vuosia ennen 
kuin Nakiean kuoleman tutkinta saadaan päätökseen.

Shackelia hakee määrätietoisesti oikeutta veljellensä. Hänestä on tullut merkittävä oikeudenpuolustaja hakies-
saan oikeutta veljensä lisäksi myös muille poliisin tappamille jamaikalaisille uhreille ja heidän perheillensä. 

Kysy lopuksi oppilailta:

l	mitä mieltä olet poliisin toiminnasta?

l	mitä poliisin olisi pitänyt tai ei olisi pitänyt tehdä?

Löydät lisätietoa poliisin voimankäytön kansainvälisistä ihmisoikeusperiaatteista kohdasta Tietoa Jamaikan ih-
misoikeustilanteesta s. 32. Herättelytehtävien jälkeen voi myös luontevasti siirtyä käsittelemään ryhmän kanssa 
mitä oikeuksia tarinoissa on loukattu. Tehtävä löytyy sivulta 14.

11
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Mielikuvapatsaat
Sopii 4 – 25 osallistujalle

Vie aikaa n. 20 – 30 minuuttia

Mitä tarvitsen? Tietokone, Koulujen kirjemaraton –diaesitys ja videotykki

Tämän draamallisen harjoituksen avulla voitte syventää tarinoihin eläytymistä. Harjoitusta voi käyttää sekä ku-
vanlukutehtävän jatkona, että itsenäisesti. Mielikuvapatsaat -harjoituksessa on kaksi osaa, toinen Suomeen ja 
Sakriksen tarinan ympärille sijoittuva, ja toinen jamaikalaisen Shackelian tarinaa syventävä.  

Draamasopimus

Mikäli draamallista menetelmää käytetään opetuksessa, olisi aina hyvä muistaa aluksi kerrata yhteiset 
toimintasäännöt, jotta varmistetaan osallistujien turvallisuuden tunne. Voitte laatia yhteisen draamasopi-
muksen taululle joko käyttämällä seuraavia kohtia tai keksimällä yhdessä omat säännöt:

l	Ei ole oikeita tai vääriä vastauksia/mielipiteitä

l	Tehtävään ei tarvita mitään ennakkotietoja tai näyttelijän taitoja. Kaikilla meillä on tarvittavat  
      taidot sellaisina kuin olemme. 

l	Koska kyseessä on yhteistyö, kaikkia kuunnellaan ja kaikkien mielipiteitä kunnioitetaan.

Vinkki! 
Voit antaa oppilaille patsaiden 

esittämisen aikana myös 
herätteleviä ohjeita, esimerkiksi 
”äänet päälle”, ”patsas liikkuu” 

tai ottaa mukaan henkilöitä 
muista ryhmistä. Näin saat 

lisättyä draaman 
 haastavuutta.
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2 Video Sakriksesta löytyy osoitteesta https://www.amnesty.fi/koulujen-kirjemaraton/ 
3 Video Shackeliasta löytyy osoitteesta https://www.amnesty.fi/koulujen-kirjemaraton/

1) Mielikuvapatsaat Sakriksen tarinasta

Aloita tehtävä näyttämällä oppilaille diasarjassa oleva kuva Sakriksesta äitinsä kanssa. 
Kerro, että tänään kirjoitamme kirjeitä ja solidaarisuuskortteja suomalaisen ihmisoike-
uspuolustajan Sakris Kupilan puolesta. Sakris on transsukupuolinen ja hän ajaa aktiivi-
sesti transihmisten oikeuksia Suomessa. Voit tässä kohtaa näyttää videon Sakriksesta.2 
Jaa sitten oppilaat pienempiin, n. 2-5 hengen ryhmiin. Kerro, että heidän tehtävänä on 
nyt suunnitella still-kuvat eli patsaat Sakriksen tarinasta.

Kunkin ryhmän tehtävänä on suunnitella ja esittää patsas, joka esittää jotakin seuraavista Sakriksen tarinan 
hetkistä. Huom! Mikäli oppilaita on vähän, voitte valita vain osan seuraavista kohdista ja jättää osan tekemättä.

a) Sakriksen ulostulo ensimmäisenä julkisena transhenkilönä kotikylässään;

b) Sakriksen olo, kun voi vihdoin elää julkisesti omana itsenään;

c) Sakriksen olo, kun häntä pyydetään kansainvälisen ihmisoikeuskampanjan henkilöksi;

d) Sakris kampanjoimassa translain muutoksen puolesta;

Tarkoitus on, että oppilaille ei anneta mitään muuta ennakkotietoa patsaan rakennusta varten, kuin sen nimi. 
Jokainen ryhmä suunnittelee siten patsaan itse omien mielikuviensa pohjalta, tehtävään ei ole oikeita tai vääriä 
vastauksia. Jokaisen ryhmän jäsenen tulee osallistua patsaan toteuttamiseen esittämällä yhtä sen osaa. 

2) Jamaikalle sijoittuva mielikuvapatsas

Aloita tehtävä näyttämällä oppilaille diasarjan alussa oleva kuva Shackeliasta kadulla keskustelemassa kahden 
naisen kanssa tai kuva Nakiea ja Shackelia Jacksonin veljestä keittiössä, jossa Nakiea Jackson ammuttiin. Kerro, 
että tänään kirjoitamme vetoomuskirjeitä ja solidaarisuuskortteja jamaikalaisen ihmisoikeuspuolustajan Shacke-
lia Jacksonin puolesta. Shackelia Jackson hakee oikeutta veljellensä, jonka poliisit ampuivat kolme vuotta sitten. 
Voit tässä kohtaa näyttää myös videon Shackeliasta.3 

Jaa sitten oppilaat pienempiin, n. 2-5 hengen ryhmiin. Kerro, että he ovat nyt tarinan henkilöt. Kerro oppilaille, 
että heidän tehtävänä on nyt suunnitella still-kuvat eli patsaat tilanteen ympärille.  

Kunkin ryhmän tehtävänä on suunnitella ja esittää patsas, joka esittää jotakin seuraavista hetkistä. Huom! Mikäli 
oppilaita on vähän, voitte valita vain osan seuraavista kohdista ja jättää osan tekemättä.

a) Hetki ennen Nakiean kuolemaa

b) Nakiean kuolema

c) Hetki Nakiean kuoleman jälkeen

d) Puoli vuotta Nakiean kuoleman jälkeen

e) Kolme vuotta Nakiean kuoleman jälkeen

Tarkoitus on, että oppilaille ei anneta mitään muuta ennakkotietoa patsaan rakennusta varten, kuin sen nimi. Jo-
kainen ryhmä suunnittelee siten patsaan itse omien arvailujensa ja oletustensa pohjalta, tehtävään ei ole oikeita 
tai vääriä vastauksia. Jokaisen ryhmän jäsenen tulee osallistua patsaan toteuttamiseen esittämällä yhtä sen osaa. 
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Vinkki! 
Vinkki! Mikäli luokassa on 
rooliasusteita, kannattaa 
valita jokin roolitunniste 

(esim. hattu tai huivi), jonka 
avulla yleisö tunnistaa kuka 

patsaasta on Sakris.
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Mitkä oikeudet eivät toteudu?
Sopii kaikenkokoisille ryhmille

Vie aikaa n. 15–20 minuuttia (riippuen siitä, miten haluat soveltaa harjoitusta)

Mitä tarvitsen? Ihmisoikeudet-lista ja henkilökansiot jaettavaksi jokaiselle oppilaalle Sakris Kupilasta ja  
Shackelia Jacksonista (löytyvät tämän oppaan lisämateriaali-osiosta), kyniä, paperia.

Tämä harjoitus sopii parhaiten osaksi henkilökansioiden ja tarinoiden käsittelyä ennen kirjeiden tai korttien 
kirjoittamista. Harjoitus on jaettu kahteen osaan. Ensimmäisessä osassa tarinoita käsitellään eettisellä tasolla 
ja pohditaan, mikä tavassa, jolla ihmistä tai ihmisiä kohdellaan, on väärin. Toisessa osassa pohdinta liitetään 
YK:n yleismaailmallisessa ihmisoikeusjulistuksessa lueteltuihin artikloihin. Voit halutessasi pitää harjoituksen 
lyhyempänä käsittelemällä vain jommankumman osan. 

Jaa oppilaille Sakris Kupilan ja Shackelia Jacksonin henkilökansiot. Selitä, että käsittelemme tässä tehtävässä to-
dellisten henkilöiden tarinoita. Jaa oppilaat pienempiin, n. 4 hengen ryhmiin ja pyydä heitä keskustelemaan 5-10 
minuuttia yhdessä (tai useammassa) henkilökansiossa esiintyvästä henkilöstä. Käytä seuraavaa apukysymystä:

1) Mikä on väärin tavassa, jolla kyseessä olevaa henkilöä kohdellaan?

Jaa seuraavaksi oppilaille lista YK:n ihmisoikeusjulistuksessa hyväksytyistä oikeuksista. Voit vaihtoehtoisesti 
myös näyttää listan videotykillä tai dokumenttikameralla. Pyydä oppilaita pohtimaan ryhmissä 5-10 minuutin 
ajan seuraavaa kysymystä:

2) Mitkä YK:n yleismaailmallisessa ihmisoikeusjulistuksessa luetellut oikeudet jäävät  
 toteutumatta kyseessä olevan henkilön kohdalla? 

Voit kertoa, että osaan ihmisoikeusloukkauksista tarinoissa viitataan suoraan. Oikeudet saattavat kuitenkin jäädä 
toteutumatta myös, koska muut oikeudet eivät toteudu henkilön kohdalla. Kaikki ihmisoikeudet ovat riippuvaisia 
toisistaan.

Tehtävän purkamista varten voit pyytää oppilaita kirjoittamaan löytämänsä asiat paperille ja kiertämään katso-
massa muiden papereita. Mikäli puolet ryhmästä on pohtinut Sakriksen ja puolet Shackelian tarinaa, voit pyytää 
oppilaita esittelemään tapaukset toisilleen. Voitte keskustella yhdessä esimerkiksi seuraavista kysymyksistä:

1)  Saiko muiden ryhmien vastausten katsominen teidät ajattelemaan jotakin oikeutta tai asiaa,  
 minkä haluaisitte lisätä omaan listaanne?

2)  Löydättekö jonkin oikeuden, jonka ei mielestänne pitäisi olla listassa? Miksi?

3)  Miksi olette valinneet juuri ”tämän” oikeuden tai artiklan?

4) Oliko loukattujen oikeuksien löytäminen vaikeaa?

5)  Mitä valtion ja sen viranomaisten tulisi tehdä, jotta tilanne henkilön kohdalla korjaantuisi?

6)  Mitä me voisimme ryhmänä tehdä, jotta kyseinen valtio noudattaisi kaikille kuuluvia ihmisoikeuksia  
 paremmin?
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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.

15
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Kirjeitä vapaudelle – keiden puolesta kirjoitamme tänä vuonna?
Tänä vuonna kirjoitamme kirjeitä Suomen ja Jamaikan pääministereille. Oppilaat voivat lisäksi halutessaan kirjoit-
taa solidaarisuuskortteja Sakris Kupilalle sekä Shackelia Jacksonille ja hänen perheelleen.

Sakris Kupila on 21-vuotias suomalainen transaktivisti 
ja lääketieteen opiskelija. Sakris ymmärsi teini-ikäisenä 
olevansa transsukupuolinen. Suomen lain mukaan hän 
ei voi kuitenkaan muuttaa henkilötodistuksensa suku-
puolimerkintää sukupuoli-identiteettiään vastaavaksi 
ilman suostumista steriloitavaksi. Suomen translaki 
loukkaa ihmisoikeuksia asettaessaan sukupuolen juridi-
selle vahvistamiselle ehdoiksi mm. mielenterveysdiag-
noosin sekä lisääntymiskyvyttömyyden. Tänä vuonna 
oppilaat voivat kirjoittaa pääministeri Juha Sipilälle ja 
vaatia Suomea kunnioittamaan transihmisten oikeutta 
fyysiseen ja henkiseen koskemattomuuteen, sekä yksi-
tyis- ja perhe-elämän suojaan.

Poliisit ampuivat jamaikalaisen Shackelia Jacksonin vel-
jen Nakiean tammikuussa 2014 hänen työpaikalleen. 
Poliisit olivat etsineet rastahiuksista nuorta miestä 
epäiltynä ryöstöstä, ja Shackelian veli vastasi ulkonä-
öltään kuvausta. Poliisiväkivalta ja rankaisemattomuus 
ovat yleisiä Jamaikalla, ja viimeisen kymmenen vuoden 
aikana sen seurauksena on kuollut noin 2 000 ihmistä, 
suurin osa heistä köyhyyden keskellä eläviä nuoria mie-
hiä. Jo kolmen vuoden ajan rohkea Shackelia on käynyt 
oikeustaistelua veljensä puolesta. Hän jatkaa Nakiean 
kohtalon selvittämistä huolimatta siitä, että poliisit 
uhkailevat ja painostavat häntä ja hänen perhettään. 
Vaadimme Jamaikan pääministeriä suojelemaan 
Shackelian perhettä häirinnältä ja tuomaan tappoihin 
syyllistyneet poliisit oikeuden eteen!  
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Kirjeiden ja korttien kirjoittaminen
Tästä osasta löydät suomenkieliset kirjeenkirjoitusohjeet, eritellyn englanninkielisen kirjeen, mallikirjepohjat, kes-
keiset vaatimukset englanniksi, solidaarisuuskorttiohjeet, kirjeiden ja korttien kirjoittamista tukevan suomi-eng-
lanti – sanaston, sekä listan keskeisimmistä termeistä, oikeuksista ja sopimuksista. 

Voitte itse valita, kirjoitatteko kirjeitä ja kortteja Suomeen vai Jamaikalle vai, mikäli aikaa on, molempiin. Kan-
nustamme kirjoittamaan kirjeitä ja kortteja Suomeen ja Sakrikselle suomeksi ja englanniksi, sekä Jamaikalle ja 
Shackelialle englanniksi. Ne on kuitenkin mahdollista kirjoittaa myös suomeksi tai millä tahansa muulla kielellä. 
Tärkeintä on, että kirjeitä ja kortteja syntyy.
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Kirjeenkirjoitusohjeet
Kirjeiden kirjoittamiseen olisi hyvä varata aikaa vähintään 25 minuuttia. Oppilaat eivät usein ole aikaisemmin 
kirjoittaneet vastaavanlaisia kirjeitä viranomaisille. Tehtävää helpottamaan olemme koonneet seuraavat ohjeet. 
Ohjeita ei kuitenkaan tule tuijottaa liikaa. Tärkeintä on, että oppilaat kirjoittavat kirjeen tavalla, joka heille it-
selleen tuntuu luonnollisimmalta. Persoonallisilla viesteillä on usein suurin vaikutus. Huomioikaa, että kirjeissä 
tulee käyttää asiallista ja kunnioittavaa kieltä.

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. Ihmis- 
 oikeudet 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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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, 
joita tarvitaan 
toivottujen 
tavoitteiden 
saavuttamiseksi

Allekirjoituksesi –
sillä voi olla enemmän 
vaikutusta kuin 
arvaatkaan!
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Virallinen titteli ja 
vastaanottajan osoite

Eritelty esimerkkikirje
Tätä esimerkkikirjettä voi käyttää virallisen vetoomuskirjeen mallina. Emme tarjoa kirjaimellista mallia vuoden 
2017 Suomen koulujen kirjemaratonin henkilöihin liittyen, sillä tarkoitus ei ole kopioida esimerkkikirjettä.
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Pääministeri 

Juha Sipilä

PL 23

00023 Valtioneuvosto

Hyvä pääministeri Juha Sipilä / Dear Prime Minister Juha Sipilä

1.  Kerro pääministerille jotain, joka tekee kirjeestä henkilökohtaisen:

•	 Voit kertoa, miksi olet järkyttynyt tavasta jolla transihmisiä kohdellaan.  
Voit myös kertoa jotain itsestäsi.

2.   Muistuta häntä valtion velvollisuudesta suojella ihmisiä epäinhimilliseltä kohtelulta.  
  Voit kertoa esimerkiksi miksi Sakriksen ja muiden transihmisten oikeuksia ei mielestäsi  
  kunnioiteta.

3.  Kerro pääministerille, että haluat Suomen hallituksen

•	 Varmistavan, että Suomen translaki uudistetaan kunnioittamaan transihmisten  
itsemääräämisoikeutta, ja että ikärajasta luovutaan.

•	 Varmistavan, että oikeudellinen ja lääketieteellinen sukupuolen korjausprosessi erotetaan toisistaan. 

•	 Varmistavan, että Sakris voi jatkaa työtänsä transihmisten oikeuksien puolesta turvallisessa ja  
kannustavassa ympäristössä. 

Kunnioittavasti / Yours sincerely,

Nimesi

Huom!  
Kv-sopimukset  

ja artiklat, joihin 
tapauksissa voi vedota, 

löytyvät  selitettyinä 
sivuilta 28-30. 

Sinun osoitteesi

(Voit kirjoittaa tähän koulusi 
osoitteen tai ryhmän)

Mallikirje Suomi

Transihmisten oikeudet 

Mallikirje Suomen pääministerille Juha Sipilälle
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Sinun osoitteesi

(Voit kirjoittaa tähän koulusi 
osoitteen tai ryhmän)

Prime Minister of Jamaica

Andrew Holness

Office of the Prime Minister

1 Devon Road

Kingston 10, Jamaica

Arvoisa pääministeri Andrew Holness / Honourable Prime Minister Andrew Holness,

1.  Kerro pääministerille jotain, joka tekee kirjeestä henkilökohtaisen:

•	 Voit kertoa, miksi olet järkyttynyt Nakiea Jacksonin tappamisesta sekä Shackelian perheen 
kohtelusta. Voit myös kertoa jotain itsestäsi.

2.  Muistuta häntä valtion velvollisuudesta suojella ihmisoikeuksia. Voit mainita esimerkkinä  
 oikeuden oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin, sekä oikeuden puolustaa ihmisoikeuksia.  
 Voit mainita myös että poliisin voimankäytön tulee olla suhteellista ja perusteltua. 

3.  Kerro pääministerille, että haluat hänen:

•	 Varmistavan, että Shackelia Jacksonia ja muita poliisien tappamien uhrien perheitä  
suojellaan poliisien häirinnältä ja uhkailulta.

•	 Varmistavan, että Jamaikan oikeusjärjestelmä uudistetaan oikeuden takaamiseksi Shackelialle ja 
muille poliisien tappamien uhrien perheille.

Kunnioittavasti / Yours Sincerely,

Nimesi

Huom!  
Kv-sopimukset  

ja artiklat, joihin 
tapauksissa voi vedota, 

löytyvät  selitettyinä 
sivuilta 28-30. 

Mallikirje Jamaika

Shackelia Jackson 

Mallikirje Jamaikan pääministerille Andrew Holnessille
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Keskeiset vaatimukset englanniksi

JAMAICA

l	 Call on the Jamaican authorities to protect Shackelia and other families from harassment by  
    the police.

l	 Call on the Prime Minister to urgently reform the justice system to ensure justice for  
     Shackelia and other relatives of people allegedly killed by the police.

FINLAND

l	 The Finnish government changes the law in order to guarantee that Sakris Kupila and all  
 transgender people in Finland can obtain legal gender recognition without having to comply 
 with requirements, such as irreversible sterilization, which violate their human rights;

l	 The Finnish government ensures that Sakris can carry out his defense of transgender rights  
 in a safe and enabling environment.

l	 The Finnish government develops a gender recognition procedure that is quick, transparent, 
 based on self-determination, and available irrespective of age, medical or financial status.
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Solidaarisuuskorttiohjeet
Solidaarisuusviestejä kirjoitetaan suoraan ihmisoikeusloukkauksia kokeneille ihmisille. Viesteillä on tarkoitus 
osoittaa heille solidaarisuutta ja kertoa, että heitä ajatellaan. Koska solidaarisuuskortit on 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. 

Mikäli solidaarisuuskorttien kirjoittaminen tuntuu vaikealta ja aikaa on, voitte miettiä yhdessä luokan kanssa mitä 
haluaisitte sanoa. Voit kysyä oppilailta seuraavia kysymyksiä ja kirjoittaa heidän vastauksensa taululle:

l	 mikä saisi vastaanottajan tuntemaan itsensä vahvemmaksi?

l	miten voitte näyttää viestillä, että tuette viestin vastaanottajaa?

l	miten voitte ilmaista uskonne henkilön tarinan kohdalla keskeisiin ihmisoikeuksiin käyttämällä sanoja  
    tai esimerkiksi kuvia tai valokuvia?

Solidaarisuuskortteja kirjoittaessanne voitte käyttää joko Amnestylta saamianne valmiita korttipohjia tai askarrella 
omat kortit. Tekstin lisäksi korteissa voi mielellään käyttää kuvia, värejä, tarroja – vain luovuus on rajana.    

Vaikuttava viesti Twitteriin

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.

Oppilailla on mahdollisuus twiitata tunnilla tukensa Sakris Kupilalle ja Shackelia Jacksonille. Tviitti osoitetaan 
pääministeri Juha Sipilälle @juhasipila tai Jamaikan pääministerille Andrew Holnessille @AndrewHolnessJM. Teh-
tävää varten oppilas tarvitsee oman Twitter-profiilin sekä älypuhelimen tai tabletin. Erityisen tärkeää on huomioida, 
että tviiteissä tulee käyttää asiallista ja kunnioittavaa kieltä.

Suositellut aihetunnisteet Instagram ja Twitter -viesteihin:

#W4R17 

Sakris Kupila 

#translaki #translakinyt #transrights

Shackelia Jackson

#time4justiceJA #shestands4justice
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Oppilaat voivat myös osoittaa tukensa Sakrikselle Instagramissa ja Twitterissä @sakriskupila. Oppilaat voivat ottaa 
kuvia kirjeiden kirjoittamisesta, solidaarisuusviesteistä tai kehittää oman tavan osoittaa solidaarisuutta Sakrikselle. 
Kuvan tai videon ottamisen jälkeen oppilaat voivat merkitä Sakriksen julkaisuun.

 Osoite solidaarisuuskorteille Sakrikselle

Sakris Kupila

Amnesty International Suomen osasto ry

Hietaniemenkatu 7 A

00100 Helsinki

Kirjoita solidaarisuusviesti Sakrikselle

Voit kirjoittaa viestin suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Kortit lähetetään Amnestyn Suomen osastolle, joka välittää 
viestit Sakrikselle.

Kirjoita solidaarisuusviesti Shackelia Jacksonille ja hänen perheelleen  

Voit kirjoittaa viestin englanniksi. Voit myös halutessasi kirjoittaa viestin suomeksi, ruotsiksi, tai millä tahansa 
muulla kielellä. 

 Osoite solidaarisuuskorteille Shackelia Jacksonille

Shackelia Jackson

184 Orange Street, BLK J apt 10

Kingston

Jamaica
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SUOMI

Hoitokeino, kohtelu – Treatment

Itsemääräämisoikeus – Self-determination 

Lisääntymiskyvyttömyys - Infertility

Mielenterveysdiagnoosi – Mental disorder diagnosis

Sterilointi – Sterilization 

Syrjintä – Discrimination

Sukupuolenkorjausprosessi – Gender reassingment 
procedure

Sukupuolen juridinen vahvistaminen – Legal gen-
der recognition

Tasa-arvo – Equality

Transhenkilö, transihmiset5 – Transperson, trans-
gender people

JAMAIKA

Häirintä – Harrassment

Jamaika – Jamaica 

Liiallinen voimankäyttö – Excessive use of force 

Oikeutus, peruste – Justification

Pelottelu – Intimidation 

Perusteellinen – Thorough

Pidättää – Arrest

Poliisin tekemät tapot – Killings by police, police 
killings

Poliisin väärinkäytökset – Police abuses

Rankaisemattomuus – Impunity

Ratsia – Raid

Saattaa vastuuseen – Hold accountable

Todistaja – Witness

Tutkinta – Investigation

Yleinen järjestys – Public order

  4 Kts. termin määritelmä s. 26

 5  Kts. termin määritelmä s. 26

Sanasto
Hallitus – Government

Huono kohtelu – Mistreatment

Ihmisoikeusjulistus – Declaration of Human Rights

Ihmisoikeusloukkaus – Human rights violation

Ihmisoikeuspuolustaja4  – Human rights defender
 
Ihmisoikeussopimus – Human rights treaty

Ilmaista – Express
 
Kansainvälinen oikeus – International law

Mielivaltainen – Arbitrary

Määritellä – Define

Oikeus, oikeudenmukaisuus – Justice

Sanan- ja mielipiteen vapaus – Freedom of Expression

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 ja oikeudet 
Ihmisoikeuspuolustaja = Human rights defender

YK:n ihmisoikeuspuolustajia koskevassa julistuksessa (1998) todetaan, että kaikilla on oikeus puolustaa ih-
misoikeuksia. Ihmisoikeuspuolustajan on kuitenkin hyväksyttävä ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus ja 
ymmärrettävä sen universaalisuus. Ihmisoikeuspuolustaja ei voi ajaa vain joitakin ihmisoikeuksia ja kiistää toiset. 
Lisäksi ihmisoikeuksien puolesta tehtävän työn tai toiminnan on oltava ehdottomasti rauhanomaista. 6

Oikeus elämään = Right to life

Syrjinnän kielto = Non-discrimination

Transsukupuolisuus = Transgender identity 

Transsukupuolisuus ei ole sairaus tai ideologia, jonka takia englanniksi helposti kääntyvä transgenderism ei ole 
transsukupuolisuudesta puhuttaessa kunnioittava termi. Termi transsukupuolisuus viittaa myös ilmiöön ja tran-
sihminen tai -henkilö ihmiseen. Transseksuaalisuus ja transseksuaali ovat myös vanhoja ja harhaanjohtavia ter-
mejä, joita ei tule käyttää suomeksi tai englanniksi, sillä transsukupuolisuudessa on kyse sukupuolen kokemuk-
sesta, ei seksuaalisuudesta. 

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

Yhdistyneet kansakunnat (YK) = United Nations (UN)

Keskeiset sopimukset
Amerikan ihmisoikeussopimus = American Convention on Human Rights (ACHR)

Euroopan ihmisoikeussopimus = European Convention on Human Rights (ECHR)

Ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus = United Nations Universal Declaration of Human Rights (UDHR)

Ihmisoikeuspuolustajia koskeva julistus = United Nations’ Declaration on the Right and Responsibility of Indi-
viduals, Groups and Organs of Society to Promote and Protect Universally Recognized Human Rights and Fun-
damental Freedoms (Declaration on Human Rights Defenders)

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

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)

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

Kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskeva yleissopimus = Convention on the Elimination of All Forms 
of Discrimination against Women (CEDAW)

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

 6 Kts. Ihmisoikeuskeskuksen ihmisoikeussanasto http://www.ihmisoikeuskeskus.fi/julkaisut/ihmisoikeuskeskuksen-julkaisut/ihmisoikeussanasto/ 26
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TAUSTATIETOA OPETTAJILLE

Mitä ovat ihmisoikeudet?

Kaikki ihmiset syntyvät vapaina ja tasavertaisina arvoltaan ja oikeuksiltaan. 
Heille on annettu järki ja omatunto, ja heidän on toimittava toisiaan 
kohtaan veljeyden hengessä.

YK:n ihmisoikeuksien julistus, 1. artikla

Ihmisoikeuksilla tarkoitetaan jokaiselle ihmiskunnan jäsenelle yhtäläisesti kuuluvia oikeuksia. Niiden tavoitteena 
on turvata jokaiselle ihmiselle ihmisarvoinen elämä, turvata perustoimeentulo ja taata yhteiskunnalliset osallis-
tumismahdollisuudet. Ihmisoikeudet kuuluvat jokaiselle ihmiselle ja ovat voimassa kaikkina aikoina ja kaikkialla 
henkilön taustasta, kansalaisuudesta, vakaumuksesta tai yhteiskunnallisesta asemasta riippumatta. Kaikilla ih-
misillä on oikeuksien lisäksi myös velvollisuus kunnioittaa muiden oikeuksia. Ketään ei esimerkiksi saa syrjiä, 
sillä se loukkaisi ihmisoikeussopimuksessa olevaa syrjinnän kieltoa. Ihmisoikeudet on turvattu YK:n yleismaail-
mallisessa ihmisoikeuksien julistuksessa sekä useissa kansainvälisissä sopimuksissa.

Ihmisoikeudet ovat

yleismaailmallisia
ne kuuluvat kaikille maailman ihmisille, kaikkina aikoina ja kaikkialla.

luovuttamattomia
ihminen ei voi menettää oikeuksiaan sen enempää kuin lakata olemasta ihminen. Oikeuksia ei voi luovut-
taa pois edes omasta vapaasta tahdosta.

erottamattomia 
ne riippuvat toisistaan siten, että yhden oikeuden edistämisellä on suotuisia vaikutuksia muiden oikeuk-
sien toteutumiseen. Vastaavasti ihmisoikeusloukkaukset vaikuttavat usein kielteisesti muiden oikeuksien 
toteutumiseen.

perustavanlaatuisia
vain kaikkein tärkeimmiksi katsotut oikeudet on nimetty ihmisoikeuksiksi.

YK:n yleismaailmallinen ihmisoikeuksien julistus (engl. universal declaration of human rights)

YK hyväksyi yleismaailmallisen ihmisoikeuksien julistuksen toisen maailmansodan jälkeen vuonna 1948. Julistus on 
ensimmäinen kansainvälisesti laadittu kattava luettelo ihmisoikeuksista ja siinä on 30 artiklaa, eli kohtaa. Näitä ovat 
esimerkiksi oikeus elämään, vapauteen ja turvallisuuteen, vapaus orjuudesta, kidutuksen kielto, oikeus turvapaikkaan, 
oikeus avioliittoon ja perheeseen, mielipiteen ja sananvapaus, sekä oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin.

Ihmisoikeusjulistus on kirjaimellisesti julistus, eikä se siksi velvoita valtioita oikeudellisesti. Sen poliittinen ja mo-
raalinen vaikutusvalta on kuitenkin huomattavan suuri. Hyväksymisestä lähtien julistus on toiminut kansainvälisen 
ihmisoikeusjärjestelmän perustana. Sen pohjalta on laadittu useita sitovia sopimuksia, mukaan lukien YK:n kan-
salais- ja poliittisia oikeuksia koskeva yleissopimus; taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskeva 
yleissopimus sekä kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen ja halventavan kohtelun tai rangaistuksen vastainen 
yleissopimus. Ihmisoikeuksista on näin ollen tullut osa kansainvälistä oikeutta.

Kansainväliset ihmisoikeussopimukset

Ihmisoikeudet suojelevat ihmisiä, ja luovat täten velvoitteita valtion johdolle, hallitukselle ja virkamiehille. Ihmis-
oikeussopimukset ovat valtioiden solmimia kansainvälisiä sopimuksia. Kun valtio ratifioi, eli lopullisesti hyväksyy, 
vahvistaa ja saattaa voimaan, sopimuksen, se sitoutuu ottamaan vastuulleen sopimuksessa määritellyt velvoit-
teet. Valtioiden on sekä kunnioitettava yksilöiden oikeuksia että edistettävä oikeuksien toteutumista käytännössä. 
Suurin osa maailman valtioista on sitoutunut kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin.
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Tässä osassa esitellään suomalaisen Sakris Kupilan ja jamaikalaisen Shackelia Jacksonin tarinoiden 
kannalta keskeisimmät oikeudet sekä niitä turvaavat ihmisoikeussopimukset.  

SAKRIS KUPILA JA SUOMEN TRANSLAKI

Syrjinnän kielto, oikeus vapauteen ja turvallisuuteen, sekä oikeus yksityis- ja perhe-elämän 
suojaan

Kaikilla ihmisillä on oikeus yhdenvertaiseen kohteluun. Jokainen on oikeutettu kansainvälisissä ihmis-
oikeussopimuksissa esitettyihin oikeuksiin ja vapauksiin ilman erottelua. Tämä oikeus on hyväksytty 
ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen 2. artiklassa ja se velvoittaa valtioita seuraavien ihmisoi-
keussopimusten perusteella:

l	KP-sopimus ja TSS-sopimus 2. artikla

l	Lapsen oikeuksien sopimus 2. artikla

l	Euroopan ihmisoikeussopimus 14. artikla

Jokaisella ihmisellä on oikeus yksityis- ja perhe-elämän suojaan. Kenenkään yksityiselämään, perheeseen, 
kotiin tai kirjeenvaihtoon ei saa mielivaltaisesti puuttua ja jokaisella on oikeus lain suojaan tähän oikeuteen 
puuttumista tai sen loukkausta vastaan. Tämä oikeus on hyväksytty ihmisoikeuksien yleismaailmallisen 
julistuksen 12. artiklassa, ja se velvoittaa valtioita seuraavien ihmisoikeussopimusten perusteella:

l	KP-sopimus 17. artikla

l	Lapsen oikeuksien sopimus 16. artikla

l	Euroopan ihmisoikeussopimus 8. artikla

Jokaisella on oikeus vapauteen ja henkilökohtaiseen turvallisuuteen. Tämä oikeus on hyväksytty ihmisoi-
keuksien yleismaailmallisen julistuksen 3. artikassa, ja se velvoittaa valtioita seuraavien ihmisoikeusso-
pimusten perusteella:

l	KP-sopimus 9. artikla

l	Euroopan ihmisoikeussopimus 5. artikla

Sukupuolen korjausprosessin pitkä tutkimusjakso loukkaa transihmisten oikeutta yksityisyyden suojaan 
ja altistaa syrjinnälle. Tutkimusjakson aikana henkilön tulee todistetusti elää ”vastakkaisen sukupuolen” 
roolissa. Tutkimusjakson aikana henkilö ei kuitenkaan saa henkilöllisyystodistukseensa korjattua sukupuo-
limerkintää. Tämä loukkaa transihmisten oikeutta yksityisyyteen heidän joutuessa kertomaan sukupuo-
li-identiteetistään vieraille ihmisille esimerkiksi postipakettia noudettaessa, ravintolajonoissa, ulkomaille 
matkustaessa tai muissa tilanteissa, joissa henkilöllisyystodistus tulee esittää. Tämä asettaa heidät eri-
arvoiseen asemaan, sekä pahimmillaan tilanteisiin, joissa he voivat kokea jopa väkivaltaa tai sen uhkaa. 

Vaatimus lisääntymiskyvyttömyydestä loukkaa transihmisten oikeutta perhe-elämän suojaan. Ihmisoike-
ussopimusten mukaan jokaisella ihmisellä on oikeus päättää itse perheen perustamisesta ilman valtion 
puuttumista.

Oikeus terveyteen, sekä epäinhimillisen ja alentavan kohtelun kielto

Jokaisella ihmisellä on oikeus sellaiseen elintasoon, joka on riittävä turvaamaan hänen terveyden ja 
hyvinvoinnin. Tämä oikeus on hyväksytty ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen 25. artiklassa, 
ja se velvoittaa valtioita seuraavan ihmisoikeussopimuksen perusteella:

l	TSS-sopimus 12. artikla

Tarinoiden kannalta keskeisimmät ihmisoikeudet
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Ketään ei saa kohdella julmasti, epäinhimillisesti tai alentavasti. Tämä oikeus on hyväksytty ihmisoikeuksien 
yleismaailmallisen julistuksen 5. artiklassa, ja se velvoittaa valtioita seuraavien ihmisoikeussopimuksen 
perusteella:

l	TSS-sopimus 12. artikla

l	KP-sopimus 7. artikla

l	Kidutuksen vastainen yleissopimus 1. artikla

l	Euroopan ihmisoikeussopimus 3. artikla

Suomen translaki loukkaa transihmisten oikeutta parhaaseen mahdolliseen terveyteen pakottaessaan hei-
dät hormonihoitoihin ja/tai muuhun lisääntymiskyvyttömäksi tekevään lääketieteelliseen toimenpiteeseen. 
YK:n kidutuksen vastainen raportoija sekä Euroopan ihmisoikeustuomioistuin ovat verranneet pakotettuja 
hormonihoitoja kidutukseen.

Oikeus tulla tunnustetuksi henkilönä lain edessä, ja lapsen etu

Jokaisella ihmisellä on oikeus tulla tunnustetuksi henkilönä lain edessä. Tämä oikeus on hyväksytty ihmis-
oikeuksien yleismaailmallisen julistuksen 6. artiklassa, ja ne velvoittavat valtioita seuraavien ihmisoikeus-
sopimusten perusteella:

l	KP-sopimus 16. artikla

Kaikkien lasten tulee nauttia samaa yhteiskunnan suojaa. Tämä oikeus on hyväksytty ihmisoikeuksien 
yleismaailmallisen julistuksen 25. artiklassa, ja se velvoittaa valtioita seuraavan ihmisoikeussopimusten 
perusteella:

l	Lapsen oikeuksien sopimus 3. artikla; 12. artikla

Suomen nykyinen translaki asettaa sukupuolen korjausprosessiin hakeutumiselle 18 vuoden ikärajan, 
mutta useimmilla transihmisillä sukupuoliristiriidan kokemus alkaa jo lapsuudessa. Sukupuolen korja-
usprosessiin pääseminen vasta täysi-ikäisenä pakottaa transnuoret julkisesti elämään useita vuosia ”vää-
räksi” kokemassaan sukupuolessa. Tämä asettaa heidät eriarvoiseen asemaan, altistaa syrjinnälle sekä 
voi aiheuttaa vakavaa henkistä pahoinvointia. Amnesty vaatii että 18 vuoden ikärajasta luovutaan, jotta 
lapsen etu ja hyvinvointi voidaan paremmin huomioida mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Sukupuo-
len juridisen vahvistamisen ja lääketieteellisen prosessin erottaminen antaisi nuorille aikaa ja paremman 
mahdollisuuden tutkia kokemustaan sukupuolestaan ilman sellaisia lääketieteellisiä hoitoja, joita nuori ei 
koe tarvitsevansa.

SHACKELIA JACKSON JA POLIISIEN TEKEMÄT TAPOT JAMAIKALLA

Oikeus elämään ja henkilökohtaiseen turvallisuuteen, mielipiteen- ja sananvapaus sekä 
oikeus yksityis- ja perhe-elämän suojaan

Kaikilla ihmisillä on oikeus elämään, vapauteen ja henkilökohtaiseen turvallisuuteen. Tämä oikeus on hy-
väksytty ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen 3. artiklassa, ja se velvoittaa valtioita seuraavien 
ihmisoikeussopimusten perusteella: 

l	KP-sopimus 6. artikla; 9. artikla

l	Amerikan ihmisoikeussopimus 4. artikla; 7. artikla

Jokaisella on oikeus mielipiteen- ja sananvapauteen. Mielipiteen- ja sananvapautta voidaan rajoittaa vain 
hyvin painavista syistä. Tämä oikeus on hyväksytty ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen 19. 
artiklassa, ja se velvoittaa valtioita seuraavien ihmisoikeussopimusten perusteella:

l	KP-sopimus 19. artikla
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l	Amerikan ihmisoikeussopimus 13. artikla

Jokaisella ihmisellä on oikeus yksityis- ja perhe-elämän suojaan. Kenenkään yksityiselämään, perheeseen, 
kotiin tai kirjeenvaihtoon ei saa mielivaltaisesti puuttua ja jokaisella on oikeus lain suojaan oikeuteen 
puuttumista tai sen loukkausta vastaan. Tämä oikeus on hyväksytty ihmisoikeuksien yleismaailmallisen 
julistuksen 12. artiklassa, ja se velvoittaa valtioita seuraavien ihmisoikeussopimusten perusteella:

l	KP-sopimus 17. artikla

l	Amerikan ihmisoikeussopimus 11. artikla

Poliisit loukkasivat Shackelia Jacksonin veljen Nakiean oikeutta elämään ampuessaan hänet. Shackelian 
ja hänen perheensä oikeutta mielipiteen- ja sananvapauteen sekä oikeutta perhe- ja yksityiselämän suojaan 
on loukattu poliisien häiritessä ja uhkaillessa heitä heidän hakiessaan oikeutta Nakiealle ja puhuessaan 
julkisesti poliisin tekemistä tapoista sekä vallitsevasta rankaisemattomuudesta.

Oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin ja oletukseen syyttömyydestä, kunnes 
toisin todistetaan

Kaikilla ihmisillä on oikeus tulla kuulluksi riippumattomassa ja puolueettomassa tuomioistuimessa. Jo-
kaisen rikollisesta teosta syytteessä olevan henkilön oletetaan olevan syytön siihen asti kunnes hänen 
syyllisyytensä on laillisesti todistettu julkisessa oikeudenkäynnissä. Nämä oikeudet on hyväksytty ihmis-
oikeuksien yleismaailmallisen julistuksen 10. ja 11. artikloissa, ja ne velvoittavat valtioita seuraavien 
ihmisoikeussopimusten perusteella:

l	KP-sopimus 14. artikla

l	Amerikan ihmisoikeussopimus 8. artikla

Oikeutta oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin loukattiin, kun yksi Nakiean tapon todistajista ei uskaltanut 
tulla oikeudenkäyntiin häirinnän ja pelottelun takia. Myös Nakiean oikeutta tulla oletetuksi syyttömäksi 
loukattiin – jos poliisit todella epäilivät Nakiean syyllistyneen rikokseen, hänelle olisi pitänyt järjestää 
oikeudenmukainen oikeudenkäynti.

Syrjinnän kielto

Kaikilla ihmisillä on oikeus yhdenvertaiseen kohteluun. Jokainen on oikeutettu kansainvälisissä ihmis-
oikeussopimuksissa esitettyihin oikeuksiin ja vapauksiin ilman erottelua. Tämä oikeus on hyväksytty 
ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen 2. artiklassa ja se velvoittaa valtioita seuraavien ihmisoike-
ussopimusten perusteella:

l	KP-sopimus ja TSS-sopimus 2. artikla

l	YK:n kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskeva yleissopimus 7. artikla; 15. artikla

l	Amerikan ihmisoikeussopimus 1. artikla

Poliisit etsivät ”rastafarin” näköistä nuorta miestä, ja valikoivat Nakiean epäillyksi hänen ulkonäkönsä 
perusteella, sillä hänellä oli rastat. Shackelia Jackson on naisihmisoikeuspuolustaja ja häntä on häiritty ja 
uhkailtu hänen hakiessaan oikeutta veljellensä. Amnestyn tutkimuksen mukaan poliisin tappamien uhrien 
naispuoliset omaiset joutuvat todennäköisemmin poliisin pelottelun ja uhkailun kohteeksi kuin miehet.
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Tietoa transsukupuolisuudesta ja Suomen translain ongelmista

Mitä on transsukupuolisuus?

Transsukupuolisen ihmisen kokemus omasta sukupuolestaan ei vastaa hänelle syntymässä määriteltyä sukupuolta. 
Transsukupuolisen henkilön sukupuoli-identiteetti voi olla mies, nainen ja/tai jotain muuta. Transsukupuoliselle 
on tärkeää, että hänet kohdataan oikeassa sukupuolessaan7 niin arjessa kuin esimerkiksi viranomaiskohtaami-
sissa. Euroopassa elää arviolta 1,5 miljoonaa ihmistä, jotka eivät koe heille syntymässä määriteltyä sukupuolta 
oikeaksi.  

Transihmisten oikeudet Suomessa

Suomen nykyinen lainsäädäntö loukkaa transihmisten perustavanlaatuisia ihmisoikeuksia. Henkilön, joka haluaa 
vahvistaa juridisen sukupuolensa on todistettava olevansa lisääntymiskyvytön ja esitettävä pitkiin tutkimuksiin 
perustuva lääketieteellinen selvitys. 

Sukupuolen juridisella vahvistamisella tarkoitetaan henkilötodistuksen sukupuolimerkinnän muuttamista henki-
lön sukupuoli-identiteettiä vastaavaksi. Ihmisoikeusnormien mukaan sukupuolen juridisen vahvistamisen proses-
sin on oltava nopea, avoin ja sujuva ja kunnioitettava ihmisten yksityisyyttä ja ihmisarvoa. Nämä normit on myös 
Suomi hyväksynyt ja ne sitovat Suomea.

Todellisuus on kuitenkin kaukana tästä. Siitä, millä ehdoin sukupuolen voi juridisesti vahvistaa, säädetään Suo-
messa niin kutsutulla translailla. Translaki yhdistää sukupuolen juridisen vahvistamisen sukupuolen korjaamisen 
lääketieteelliseen prosessiin. Oikeudellisen ja lääketieteellisen prosessien yhteenliittäminen johtaa Suomessa 
lukuisiin transihmisten oikeuksien loukkauksiin. 

Juridista sukupuoltaan vahvistavan henkilön on oltava lisääntymiskyvytön, esitettävä lääketieteellinen selvitys 
siitä että hän  kuuluu ”vastakkaiseen sukupuoleen”, elää tämän mukaisessa sukupuoliroolissa ja oltava täysi-ikäi-
nen. Vaatimus lisääntymiskyvyttömyydestä johtaa pakotettuun hormonihoitoon ja loukkaa transihmisten oikeutta 
olla joutumatta epäinhimillisen kohtelun kohteeksi. Lisääntymiskyvyttömyysvaatimuksen poistamista laista on 
vaatinut muun muassa YK:n kidutuksen vastainen erityisraportoija ja lisäksi Euroopan ihmisoikeustuomioistuin 
on äskettäin todennut, että se on Euroopan ihmisoikeussopimuksen vastainen. 

Vaatimus lääketieteellisen selvityksen esittämisestä tarkoittaa, että juridista sukupuoltaan vahvistavien henkilöi-
den on alistuttava käymään läpi monien transihmisten nöyryyttäväksi kokeva tutkimusjakso, jossa pitää ilmaista 
sukupuolta stereotyyppisesti. Tutkimusjakson aikana niin hiukset, pukeutuminen kuin liikkuminenkin joutuvat 
syynäyksen kohteeksi. Todellisuudessa kuitenkaan harva meistä on täydellinen stereotyyppi omasta sukupuoles-
taan. Pitkä tutkimusjakso myös loukkaa transihmisten oikeutta yksityisyyteen ja altistaa syrjinnälle. Matkustami-
nen on hankalaa ja jopa vaarallista, jos passissa oleva sukupuoli ei vastaa ulkoista olemusta. Ehdoton 18 vuoden 
ikäraja ei mahdollista lapsen edun yksilöllistä huomioimista.

Amnesty vaatii, että Suomen translaki uudistetaan kunnioittamaan itsemääräämisoikeutta. Sukupuolen juridisen 
vahvistamisen tulee jatkossa perustua henkilön omaan ilmoitukseen ja ikärajasta on luovuttava. Oikeudellinen ja 
lääketieteellinen prosessi erotettava toisistaan, ja hoidon tulee perustua sukupuoliristiriitaa kokevan tarpeeseen 
saada hoitoa.

Yhä useammat maat kunnioittavat itsemääräämisoikeutta

Sukupuolen juridista vahvistamista koskevia lakeja uudistetaan parhaillaan eri puolilla maailmaa. Itsemäärää-
misoikeuteen perustuva laki on tällä hetkellä voimassa Argentiinassa, Irlannissa, Maltalla, Norjassa ja Tanskassa.  
Myös Ruotsissa ollaan päätymässä oikeustapausten kautta itsemääräämisoikeutta kunnioittavaan lainsäädän-
töön. Lisääntymiskyvyttömyysvaatimuksesta on luovuttu muun muassa Ruotsissa, Espanjassa, Portugalissa ja 
Hollannissa. Ehdottomasta 18 vuoden ikärajasta on puolestaan luovuttu muun muassa Norjassa, Argentiinassa 
ja Hollannissa.
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Tietoa Jamaikan ihmisoikeustilanteesta
Jamaikan rikkinäinen oikeusjärjestelmä

Viimeisen kahden vuosikymmenen aikana Jamaikan viranomaiset ovat yrittäneet taistella rikollisuutta vastaan 
kovin ottein: vuoden 2000 jälkeen poliisit ovat tappaneet yli 3 000 ihmistä. Vuonna 2015 kaikista Jamaikalla 
tehdyistä murhista 8 % tapahtui poliisien käsissä.

Jamaikan viranomaiset väittävät, että kriisin selättämiseksi on ryhdytty toimiin. Vaikka kolmen viime vuoden 
aikana poliisien tekemät tapot ovat merkittävästi vähentyneet, tämä on laiha lohtu, sillä vain harva tappamisesta 
epäilty poliisi on joutunut oikeuden eteen. Vain kourallinen poliiseja on tuomittu murhasta viimeisen kahden 
vuosikymmenen aikana, vaikka lukuisat todisteet osoittavat poliisien sekaantuneen rikoksiin.

Tilastot kertovat vain osan tarinasta. Jotkut Jamaikan poliiseista häiritsevät ja uhkailevat sukulaisia, jotka yrittä-
vät saada oikeutta läheisilleen. Usein poliisit onnistuvat pelottelemaan heidät hiljaisiksi. Amnesty International 
on raportoinut tapauksia8, joissa poliisi on turvautunut laittomiin keinoihin estääkseen oikeutta toteutumasta. 
Omaisten koteihin on saatettu tehdä ratsioita, jotta he eivät pääsisi paikan päälle oikeudenkäynteihin; silminnä-
kijöitä on häiritty, jotta he eivät todistaisi oikeudessa ja niitä, jotka ovat uskaltautuneet oikeussaliin kuultavaksi 
on uhkailtu.

”Jos emme saa oikeutta, kuinka voimme vakuuttaa lapsillemme, että poliisia ei pidä vihata”, sanoo Shackelia.

Poliisien voimankäyttö ja ihmisoikeudet

Poliiseilla on kaikissa valtioissa toimivaltuuksia, joita muilla kansalaisilla ei ole – poliisi voi esimerkiksi käyttää 
voimaa pidätyksen yhteydessä, pitää henkilöä vangittuna sellissä ja kantaa asetta. Poliiseilla on nämä voiman-
käyttöoikeudet, jotta he voivat suorittaa velvollisuutensa kansalaisten suojelemiseksi ja yleisen järjestyksen yllä-
pitämiseksi.

Vallan mukana tulee kuitenkin myös vastuu. Poliiseilla on oikeus voimankäyttöön, mutta vain kun se on perus-
teltua ja lain ja ihmisoikeuksien suomissa rajoissa. Poliisin voimankäyttö pitää olla tarkkaan rajattu sellaisiin 
tilanteisiin, joissa se on aivan välttämätöntä laillisen viranomaistehtävän suorittamiseksi. Poliiseilla on oikeus 
käyttää ampuma-asetta ainoastaan viimeisenä varokeinona, kun se on aivan välttämätöntä oman tai muiden hen-
gen ja terveyden suojelemiseksi. Kansainvälisen oikeuden mukaan poliisit voivat käyttää kuolettavaa voimaa vain 
ja ainoastaan silloin, kun se on aivan välttämätöntä ihmishenkien suojelemiseksi.

Esimerkkejä ihmisoikeusvelvoitteista, jotka sääntelevät poliisin voimankäyttöä:

l	Voimankäytön on oltava tarpeellista. Poliisin on aina käytettävä niin vähän voimaa kuin  
 mahdollista laillisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

l	Voimankäytön on oltava suhteutettua riskiin tai vaaraan. Ketään ei voi esimerkiksi ampua  
 sipsipussin varastamisesta.

l	Kun poliisin voimankäyttö on johtanut vammaan tai kuolemaan, on tapahtumista tehtävä tehokas,  
 perusteellinen ja riippumaton tutkinta.

l	Jos poliisi syyllistyy liialliseen voimankäyttöön, hänen on jouduttava oikeudelliseen vastuuseen  
 teoistaan.

Kaikkien maiden tulisi sisällyttää poliisin voimankäyttöä koskevat kansainväliset ihmisoikeusnormit kansalliseen 
lainsäädäntöön ja poliisin ohjesääntöön.
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Mikä on Amnesty?

Amnesty International on maailman suurin ihmisoikeusjärjestö, joka perustettiin vuonna 1961

l	Amnestyn perusti vuonna 1961 englantilainen asianajaja Peter Benenson. Hän kirjoitti artikkelin  
 ihmisistä, jotka ovat joutuneet vankilaan tai vainotuiksi rauhanomaisen mielipiteen ilmaisun takia.  
 Hän haastoi lukijat kirjoittamaan kirjeitä.

Amnesty toimii yli 150 maassa ja sillä on tukijoita 7 miljoonaa (Suomessa 43 000).

Amnesty tekee työtä, jotta ihmisoikeudet toteutuisivat kaikille maailman ihmisille.

Amnestyn toiminta perustuu ihmisoikeusloukkausten tutkimiseen, niistä tiedottamiseen ja niihin vaikuttamiseen.

l	Amnesty toimii ihmisoikeusloukkausten kohteeksi joutuneiden ihmisten ja ryhmien puolesta ja  
 tekee työtä yhdessä heidän kanssaan. Se puolustaa mielipidevankeja, kidutettuja ja vainottuja ja  
 vaatii syrjittyjen ryhmien oikeuksien kunnioittamista. 

l	Amnesty tukee ihmisoikeuspuolustajia, jotta he voisivat jatkaa tärkeää työtään. Tavoitteenamme on  
 että kaikki ihmiset saavat elää yhtä vapaina.

l	Amnesty tekee ihmisoikeuskasvatusta kouluttamalla aktivisteja, tukijoita, opettajia ja yhteistyö- 
 kumppaneita. Se pyrkii lisäksi edistämään ihmisoikeuskasvatuksen jalkautumista kaikkeen  
 Suomessa tehtävään kasvatustyöhön. 

Amnesty on uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton

l	Amnesty on riippumaton järjestö: se ei saa tukea tai rahoitusta miltään poliittiselta järjestöltä    
 tai valtiolta, vaan kaikki varat kerätään yksityisiltä ihmisiltä.

33



34

Usein kysyttyä
Kenelle minun tulee kirjoittaa?
Tällä kertaa pyydämme sinua kirjoittamaan Suomen tai Jamaikan pääministereille. Pääministerit ovat molemmis-
sa tapauksissa avainasemassa muutosten aikaansaamiseksi.  

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 lähettäjälle 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 
halutessasi 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 mer-
kitystä. 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 2018 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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Sakriksen henkilökansio
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Shackelian henkilökansio
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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?

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
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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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Palautelomake (opettajalle) 
Toivomme sinun vastaavan seuraaviin kysymyksiin tunnin päätteeksi ja välittämään lomakkeen Amnestyn kirje-
maratonyhteyshenkilölle. Palautteesi on meille tärkeä, jotta voisimme kehittää kirjemaratonkonseptia. 

Päivämäärä:

Koulun nimi, oppiaine ja luokka:

1. Ympyröi sopiva vaihtoehto: 1(eri mieltä) – 5 (samaa mieltä)

a. Kirjemaraton oli helppo toteuttaa. _______________________________________  1   2   3   4   5

b. Kirjemaraton vastasi odotuksiani. _______________________________________  1   2   3   4   5

c. Asiasisältö innosti oppilaita. ____________________________________________  1   2   3   4   5

d. Asiasisällön vaativuustaso sopi oppilaille.  ________________________________  1   2   3   4   5

d. Kirjeenkirjoitus oli oppilaille mielenkiintoista._____________________________  1   2   3   4   5

e. Kirjeenkirjoituksen vaativuustaso oli hyvä oppilaille. _______________________  1   2   3   4   5

e. Tunnin vaativuustaso oli oppilaille sopiva. ________________________________  1   2   3   4   5

f. Sain tarpeeksi tukea kirjemaratonin toteuttamiseen. _______________________  1   2   3   4   5

g. Materiaalit tukivat hyvin tunnin toteutusta. _______________________________  1   2   3   4   5

h. Kirjemaraton innosti jatkamaan aiheen parissa.  ___________________________  1   2   3   4   5

i. Haluan toteuttaa kirjemaratonin myös ensi vuonna. ________________________  1   2   3   4   5

2. a. Oliko kirjemaratonin ajankohta sopiva?  Kyllä   Ei

b. Jos ei, mikä olisi parempi ajankohta? ___________________________________________________

3. Mistä pidit kirjemaratonin materiaaleissa? Oliko materiaaleissa jotain, joka ei toiminut? 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

4. Kuinka hyvin oppitunti liittyy opetussuunnitelmaan? Miten se voisi vastata opetussuunnitelmaa  
paremmin oppiaineessasi?

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________
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5. Haluatko toteuttaa kirjemaratonin ensi vuonna uudelleen? Miksi?

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

6. Mistä sait tiedon Amnestyn kirjemaratonista?

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Kiitos palautteestasi!
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Vinkkejä ihmisoikeuskasvatukseen

ihmisoikeudet.net

academy.amnesty.org

www.amnesty.fi/ihmisoikeuskasvatus

www.amnesty.org/en/human-rights-education

www.ihmisoikeuskeskus.fi/ihmisoikeuskoulutus/luentosarja
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Viesteissä on voimaa.
Yhdessä olemme vahvoja.

43



44




