
HYVÄ OPETTAJA, LÄHDE MUKAAN 
KOULUJEN KirJEMArATONiLLE 
iHMisOiKEUKsiEN PUOLEsTA!

Kampanjamateriaali on suunnattu peruskoulun luokille 7 – 9 ja lukioon. Se soveltuu kaikkiin oppiaineisiin tai koko 
koulun yhteiseksi teemapäiväksi, mutta erityisen hyvin osaksi äidinkielen, englannin, yhteiskuntaopin, uskonnon, 
elämänkatsomustiedon, filosofian, historian tai terveystiedon opetusta.

Kirjemaratonille lähteminen on helppoa: tarjoamme opettajalle valmiin opettajan oppaan sekä verkkokoulutusta 
kampanjan toteuttamisesta omassa koulussa. Tunnilla oppilaat pääsevät osallistumaan, vaikuttamaan ja oppimaan 
ihmisoikeuksista opetussuunnitelman mukaisesti. 

Kirjemaratonin voi toteuttaa lyhyenä tai pitkänä versiona eli 60 tai 90 minuutin oppitunnilla. Jokainen oppilas kirjoittaa 
vetoomuskirjeen tai solidaarisuuskortin ihmisoikeusloukkauksia kokeneen yksilön tai yhteisön puolesta. Viime vuonna 
koulujen kirjemaratonissa vedottiin Malawin ja Azerbaidžanin viranomaisiin. Ihmiset ympäri maailman kirjoittivat 
Malawin presidentille vaatien albinismin takia syrjittyjen ja vainottujen ihmisten parempaa suojelua. Vetosimme myös 
Azerbaidžanin viranomaisiin kahden graffitin maalaamisesta vankeuteen ja kidutetuiksi joutuneiden nuorisoaktivistin 
vapauttamiseksi. 

Keväällä 2017 oppilasdelegaatio opettajinensa Pirkkalan yhteislukiosta osallistui kanssamme tapaamiseen Ulkoasiain-
ministeriön suurlähettiläiden ja henkilöstön kanssa keskustelemaan Suomen vaikutusmahdollisuuksista Azerbaidžanin 
ihmisoikeustilanteen parantamiseksi. Valitsemme myös tämän vuoden kirjemaratonin osallistujista kouludelegaation, 
joka pääsee mukaan kurkistamaan Amnestyn vaikuttamistyöhön yhdessä asiantuntijoidemme kanssa. 

Siinä missä yksi kirje ei riitä saamaan aikaan muutosta, tuhannet kirjeet yhdessä voivat sen tehdä. Vuoden 2016 
kampanjassa lähetettiin yli 4,6 miljoonaa viestiä.

Ilmoittautuminen ja lisätiedot osoitteessa www.amnesty.fi/koulujenkirjemaraton

KENEN PUOLEsTA KirJOiTETAAN?
Tämän vuoden kirjemaratonissa lähetetään vetoomuskirjeitä ja solidaarisuuskortteja ihmisoikeuspuolustajille ja viranomai-
sille Suomessa ja Jamaikalla.

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 sukupuolimerkintää suku-
puoli-identiteettiään vastaavaksi ilman suostumista steriloitavaksi. Suomen translaki loukkaa ihmisoikeuksia asettaessaan 
sukupuolen juridiselle vahvistamiselle ehdoiksi mm. mielenterveysdiagnoosin sekä lisääntymiskyvyttömyyden. Tänä vuonna 
oppilaat voivat kirjoittaa pääministeri Juha Sipilälle ja vaatia Suomea kunnioittamaan transihmisten oikeutta fyysiseen ja 
henkiseen koskemattomuuteen, sekä yksityis- ja perhe-elämän suojaan. 

Poliisit ampuivat jamaikalaisen shackelia Jacksonin veljen Nakiean tammikuussa 2014 hänen työpaikalleen. Poliisit olivat 
etsineet rastahiuksista nuorta miestä epäiltynä ryöstöstä, ja Shackelian veli vastasi ulkonäöltään 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 miehiä. Jo kolmen vuoden ajan rohkea Shackelia on käynyt oikeus-
taistelua 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! 

Kirjeiden lisäksi oppilaat voivat kirjoittaa myös solidaarisuuskortteja Sakrikselle sekä Shackelian perheelle.

Kirjemaratonin järjestämisestä kouluissa tulee ilmoittaa ennakolta oppilaiden huoltajille. 
Valmis lomake löytyy tapahtuman nettisivuilta: www.amnesty.fi/koulujenkirjemaraton

MiTÄ TUNNiLLA OPPii JA MiTEN KirJEMArATON LiiTTYY 
UUsiiN OPETUssUUNNiTELMiiN?
Ihmisoikeuksia. Oppilaat tutustuvat YK:n ihmisoikeusjulistukseen ja muihin ihmisoikeusnormeihin konkreettisella tavalla 
ja voimaantuvat toimimaan myönteisten muutosten puolesta.

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

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

Osallistumista, vaikuttamista ja kestävän tulevaisuuden rakentamista (L7) Kirjemaraton tarjoaa mahdollisuuden 
tutustua kansalaisyhteiskunnan toimintaan ja yhteisölliseen maailmanlaajuiseen  työskentelyyn  ihmisoikeuksien puolesta. 
Kirjemaratonissa oppilaat tutustuvat ihmisoikeusloukkauksia kokeneiden ihmisten elämään ja oppivat oikeuksia edistävistä 
toimintatavoista.

”Koin opetuksen tärkeäksi, että mekin – joilla on asiat aika hyvin – tiedetään, 
mitä ihmisoikeudet ovat ja miten voi vaikuttaa.” Ella Männikkö, Kuusamon lukio.

Tule mukaan muuttamaan maailmaa – järjestä kirjemaraton koulussasi!

Koulujen kirjemaraton on maailmanlaajuinen toimintajakso, jonka aikana 
sadattuhannet ihmiset ympäri maailman kirjoittavat vetoomuskirjeitä ja 
solidaarisuusviestejä ihmisoikeusloukkauksia kokeneiden ihmisten tukemiseksi. 
Kirjemaraton järjestetään 6.11. – 15.12.2017.



V iesteissä on voimaa.
Yhdessä olemme vahvoja.

KOULUJEN KirJEMArATON 
2017 KäYnnIStYY

Ilmoittaudu mukaan osoitteessa
amnesty.fi/koulujenkirjemaraton. 

Haluatko tukea oppitunnin pitämiseen?

KOULUJEN KirJEMArATON -VErKKOKOULUTUKsET
ma 30.10. klo 15-16

ti 7.11. klo 16-17 

ti 28.11. klo 16-17

Koulujen kirjemaraton -verkkokoulutuksessa saat tarkempaa tietoa vuoden 2017 henki-
löistä ja näet ja kuulet käytännössä, mitä koulujen kirjemaratonin opettajan opas sisäl-
tää ja millaisia materiaaleja tarjoamme kouluille. Koulutuksessa on myös mahdollista 
saada räätälöityä apua oman luokan tai koko koulun kirjemaratonin toteuttamiseen.

https://amnesty.adobeconnect.com/koulujenkirjemaraton 

Koulutukseen voi ilmoittautua osoitteessa amnesty.fi/koulujenkirjemaraton.

Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä Emma Åmaniin, 

emma.aman@amnesty.fi tai  050 357 9838.

Materiaalit ovat maksuttomia!

Materiaalit ovat tulostettavissa 1.11. tai tilattavissa Amnestyn nettisivuilta. 

Verkkosivuilta löytyy myös OPH:n linjaus kirjemaratonista.  


