
HYVÄ OPETTAJA, LÄHDE MUKAAN 
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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 Kreikan ja Burkina Fason viranomaisiin. Kreikkalainen Costas ja hänen kumppa-
ninsa joutuivat homofobisen ja rasistisen väkivallan uhriksi, ja vaadimme viranomaisia selvittämään heihin kohdistu-
neen viharikoksen. Costas sai valtavan määrän kirjeitä ihmisiltä ympäri maailman ja kertoi, että ne antoivat hänelle 
toivoa tulevaisuuteen. Burkina Fasossa lapsi- ja pakkoavioliitot ovat hälyttävän yleisiä, ja vaadimme Burkina Fason 
viranomaisia sitoutumaan lapsiavioliittojen vähentämiseen.

Viime keväänä neljä Costasin ja hänen kumppaninsa puolesta kirjoittanutta yläkoulun oppilasta ja kaksi opettajaa 
Mikkelin Lyseosta ja Kalevankankaan koulusta oli mukanamme luovuttamassa kirjeitä Kreikan suurlähettiläälle. 
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 2015 
kampanjassa lähetettiin yli 3,7 miljoonaa viestiä.

Ilmoittautuminen ja lisätiedot osoitteessa www.amnesty.fi/koulujenkirjemaraton.

KENEN PUOLESTA KIRJOITETAAN?
Tämän vuoden kirjemaratonissa lähetetään vetoomuskirjeitä ja solidaarisuuskortteja Malawiin ja Azerbaidžaniin.

Annie Alfred on 10-vuotias malawilainen tyttö, jolla on albinismi. Hänen elimistönsä ei tuota tarpeeksi ihoa auringolta 
suojaavaa pigmenttiä. Annie ja muut ihmiset, joilla on albinismi, kokevat syrjintää ja joutuvat elämään jatkuvassa 
pelossa, sillä jotkut uskovat että heidän ruumiinosissaan piilee taikavoimia. Köyhässä Malawissa heidän ruumiinosiensa 
myymistä pidetään nopeana keinona rikastua. Malawissa on arviolta 7000 – 10 000 ihmistä, jotka elävät samassa tilan-
teessa kuin Annie, ja vuonna 2015 Malawissa raportoitiin 45 murhayrityksestä, murhasta tai sieppauksesta. Tänä syksy-
nä oppilaat voivat kirjoittaa ja twiitata Malawin presidentille Arthur Peter Mutharikalle: murhat ja syrjintä on lopetettava!

Azerbaidžanilaiset opiskelijat ja nuorisoaktivistit Bayram Mammadov, 21, ja Giyas Ibrahimov, 22, kritisoivat maansa 
hallitusta kirjoittamalla graffiteja maan edellisen presidentin patsaaseen tämän syntymäpäivän aattona. He ottivat 
kuvia viesteistään ja latasivat ne Facebookiin. Seuraavana päivänä heidät pidätettiin, vangittiin ja heitä vastaan nos-
tettiin tekaistut huumerikossyytteet. Opiskelijoita kidutettiin ja heidät pakotettiin valheellisesti tunnustamaan heroiinin 
hallussapito. Mikäli heidät tuomitaan huumerikoksesta, edessä on 12 vuoden tuomiot vankilassa. Vaadimme Azerbai-
džanin presidenttiä luopumaan syytteistä ja vapauttamaan heidät välittömästi. Bayramille ja Giyasille voi myös lähettää 
solidaarisuuskortteja pidätyskeskukseen.

Kirjemaratonin järjestämisestä kouluissa tulee ilmoittaa ennakolta oppilaiden huoltajille. 
Valmis lomake löytyy tapahtuman nettisivuilta.

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 suunnitel-
mallisesti 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 puo-
lesta. Kirjemaratonissa oppilaat tutustuvat ihmisoikeusloukkauksia kokeneiden ihmisten elämään ja oppivat oikeuksia 
edistävistä toimitavoista.

”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 7.11. – 15.12.2016.

IHMISOIKEUKSIEN  PUOLESTA!



Viesteissä on voimaa.
Yhdessä olemme vahvoja.

KOULUJEN KIRJEMARATON 
2016 KäynnIstyy

Ilmoittaudu mukaan osoitteessa
amnesty.fi/koulujenkirjemaraton. 

Haluatko tukea oppitunnin pitämiseen?

KOULUJEN KIRJEMARATON -VERKKOKOULUTUKSET
ma 31.10. klo 15-16

ti 8.11. klo 16-17

ti 29.11. klo 16-17

Koulujen kirjemaraton -verkkokoulutuksessa saat tarkempaa tietoa vuoden 2016 henkilöistä ja 
näet ja kuulet käytännössä, mitä koulujen kirjemaratonin opettajan opas sisältää 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 Hilla Kurittuun, 

hilla.kurittu@amnesty.fi tai 044 3350 839.

Materiaalit ovat maksuttomia!

Materiaalit ovat tulostettavissa 3.11. tai tilattavissa Amnestyn nettisivuilta. 

Verkkosivuilta löytyy myös OPH:n linjaus kirjemaratonista.  


