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      Johdanto

Hyvä opettaja,

Kiitos, että olet valinnut osallistua Koulujen kirjemaratoniin oppilaidesi kanssa! Tänä vuonna keskitymme erityisesti sanan- ja mielipiteen-
vapauteen sekä oikeuteen rauhanomaiseen kokoontumisvapauteen. Nämä oikeudet on taattu niin YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallisessa 
julistuksessa, kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksissa kuin Suomen perustuslaissakin. Koulujen kirjemaraton on osa kansainvälistä Write 
for Rights -kampanjaa, jonka etenemistä voit seurata sosiaalisessa mediassa aihetunnisteella #W4R.

Mielenilmaukset ovat nousussa ympäri maailmaa. Black lives matter -liike Yhdysvalloissa, mielenosoittajat Hongkongissa ja Valko-Venäjällä 
sekä nuoret ilmastoaktivistit ovat tuoneet mielenilmaukset jokapäiväiseen uutisvirtaamme. Oikeus osoittaa mieltä on yksi ihmisoikeuksia 
kunnioittavan yhteiskunnan peruspilareista ja siksi siihen liittyviä asenteita ja oletuksia on hyvä käsitellä kaikenikäisten oppilaiden kanssa. 

Ihmisoikeuskasvatuksella tarkoitetaan kasvatusta ihmisoikeuksista, kasvatusta ihmisoikeuksia kunnioittaen sekä kasvatusta ihmisoikeuk-
siin. Tämä tarkoittaa erityisesti ihmisten voimaannuttamista käyttämään, nauttimaan, kunnioittamaan sekä puolustamaan omia ja muiden 
oikeuksia. 

Tämän vuoden kirjemaratonissa tuemme nuoria Myanmarissa, Turkissa ja Chilessä. Löydät tästä oppaasta tietoa heistä sekä heidän tarinoi-
hinsa liittyvistä ihmisoikeuksista. Oppaan toiminnallinen osuus sisältää tehtäviä, joita voit käyttää sellaisenaan tai muokata ryhmällesi so-
piviksi. Oppaan lopusta löydät kirjeenkirjoitusohjeet, mallikirjeet, ohjeet solidaarisuuskorttien kirjoittamiseen sekä suomi-englanti-sanaston.

Oppituntia varten on tuotettu myös video- ja kuvamateriaalia, jota löydät osoitteesta: 
www.amnesty.fi/koulujen-kirjemaraton/materiaalit . 

Oppilaan materiaalit löytyvät osoitteesta:
www.amnesty.fi/koulujen-kirjemaraton/oppilas . 

Voit halutessasi tulostaa oppilaan materiaalin myös pdf-muodossa. 

Mahtavaa, että olet mukana – viesteissä on voimaa!

Terveisin,

Emma Åman

Ihmisoikeuskasvatuksen asiantuntija
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Oppitunnin tavoitteet ja niiden yhteys 
opetussuunnitelmiin

Tämän oppaan sisältö on suunniteltu siten, että se vastaa perusopetuksen ja lukion opetussuunnitelmissa laadittuja oppimista-
voitteita. Koulujen kirjemaraton -oppitunti on ihmisoikeuskasvatusta. Se kartuttaa oppilaiden tietoa ihmisoikeuksista oppiaine-
rajat ylittävällä ja osallistavalla menetelmällä. Se myös kannustaa oppilaita osallistumaan yhteisen ja kestävän tulevaisuuden 
rakentamiseen. Oppilaat tukevat samalla maailmanlaajuista Amnesty Internationalin Kirjeitä vapaudelle -kampanjaa kirjoitta-
malla kirjeen tai solidaarisuuskortin ihmisoikeusloukkauksen kohteeksi joutuneen henkilön tai henkilöiden tukemiseksi. Tunnilla 
oppilaat saavat:

Tietoa ihmisoikeuksista
Oppitunnin rakenne ja tähän oppaaseen sisältyvät toiminnalliset harjoitukset toimivat ajankohtaisena johdantona ihmisoi-
keuksiin. Ihmisoikeuksia ei esitetä vain abstrakteina oikeudellisina pykälinä vaan todellisina, 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 ihmis-
oikeuksien toteutumisen puolesta konkreettisen kirjeen tai kortin kirjoittamisen kautta. 

Kulttuurista osaamista, vuorovaikutusta ja ilmaisutaitoja (L2)
Oppilaat harjaantuvat esittämään mielipiteensä rakentavasti ja toimimaan eettisesti. Oppilaat ohjataan näkemään kulttuurista 
moninaisuutta ja edistämään suunnitelmallisesti 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 työsken-
telyyn ihmisoikeuksien puolesta. Kirjemaratonissa oppilaat tutustuvat ihmisoikeusloukkauksia kokeneiden sekä ihmisoikeuksia 
puolustavien ihmisten elämään ja oppivat oikeuksia edistävistä toimitavoista.
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    Mikä Koulujen kirjemaraton?

Amnestyn Koulujen kirjemaraton on osa vuosittaista kansainvälistä Write for Rights -kampanjaa. Kampanja sijoittuu lähelle 
kansainvälistä ihmisoikeuksien päivää, jota vietetään 10.12., ja se pyrkii saamaan aikaan muutosta ihmisoikeusloukkauksia 
kokeneiden ihmisten ja yhteisöjen elämässä. Kirjeiden kirjoittaminen on keskeinen osa kampanjaa erilaisten tapahtumien ja 
tempausten lisäksi. Kampanjan aikana sadattuhannet ihmiset kirjoittavat vetoomuskirjeitä viranomaisille ja päättäjille sekä 
tukiviestejä kampanjan henkilöille. Kaiken kaikkiaan viestejä lähetetään miljoonia joka puolella maailmaa. 

Amnestyn Koulujen kirjemaraton on järjestetty Suomessa vuodesta 2013 lähtien. Suomen Koulujen kirjemaratonissa oppilaat ovat 
vuosien varrella vedonneet viesteillään ihmisten puolesta Iranissa, Brasiliassa, Azerbaidžanissa, Ukrainassa, Valko-Venäjällä, 
Etiopiassa, Nigeriassa, Burkina Fasossa, Malawissa, Jamaikalla, Filippiineillä, Kanadassa ja Suomessa. Ja viestit ovat vaikut-
taneet. 

Vuonna 2014 kouluissa toimittiin alaikäisenä kuolemaantuomitun ja kidutetun nigerialaisen Moses Akatugban puolesta. Viestejä 
Moseksen puolesta lähetettiin kansainvälisesti yli 800 000. Keväällä 2015 hänet vihdoin vapautettiin hänen vietettyään vankeu-
dessa lähes kymmenen vuotta. Marraskuussa 2016 Moses vieraili Suomessa ja kävi myös koulussa, jossa hänen puolestaan oli 
kampanjointu.1

Vuoden 2017 kampanjassa vaadittiin oikeutta poliisiväkivallan uhreille Jamaikalla. Poliisit olivat ampuneet Nakiea Jacksonin 
vuonna 2014 vain siksi, että hän vastasi ulkonäöltään rikoksesta epäiltyä miestä. Viestejä Nakiean puolesta lähetettiin yli puoli 
miljoonaa. Jamaikan viranomaiset myönsivät tarpeen valvoa poliisin toimia tarkemmin sekä uudistaa maan oikeusjärjestelmää.

2018 kampanjassa vedottiin ihmisoikeuspuolustajen suojelemiseksi Ukrainassa, Iranissa ja Brasiliassa. Lähes 400 000 ihmistä 
ympäri maailman vetosivat ukrainalaiseen Vitalina Kovaliin kohdistuneiden hyökkäysten tutkimiseksi. Kampanjan ansiosta nais-
tenpäivänä 2019 Vitalina pystyi ensimmäistä kertaa kolmeen vuoteen järjestämään mielenilmauksen kotikaupungissaan ilman 
äärioikeiston häirintää. Kampanjan aikana Vitalina vieraili Suomessa ja tapasi kirjemaratoniin osallistuneita oppilaita.

Samana vuonna yli 700 000 ihmistä vetosi Atena Daemin puolesta, joka istuu vankilassa kritisoituaan kuolemanrangaistuksen 
käyttöä Iranissa. Häntä pahoinpideltiin, ja hän on ollut välittömän lääketieteellisen hoidon tarpeessa. Kiitos kansainvälisen kam-
panjan, Iranin viranomaiset vihdoin myönsivät Atenalle pääsyn tarvitsemaansa hoitoon. 

Vuoden 2018 kampanjassa kirjoitettiin myös tunnetun brasilialaisen ihmisoikeuspuolustajan Marielle Francon tapon selvittä-
miseksi. Maaliskuussa 2019 otettiin ensimmäisiä askelia oikeudenmukaisuuden suuntaan, kun kaksi entistä poliisia pidätettiin 
syytettynä Mariellen taposta. Yli puoli miljoonaa ihmistä ympäri maailman vaati Mariellelle oikeutta.

Vuoden 2019 kampanjassa oppilaat kirjoittivat Suomessa viestejä puolustakseen ihmisoikeuspuolustajia Kanadassa ja Filippii-
neillä. Kansainvälisesti yli 400 000 ihmistä vetosi yli 50 vuotta elohopeamyrkytyksestä kärsineen alkuperäiskansayhteisön puo-
lesta Grassy Narrowsissa, Kanadassa. Huhtikuussa 2020 Kanadan hallitus allekirjoitti viimein 19.5 miljoonan dollarin arvoisen 
sopimuksen terveydenhuoltopalvelujen rakentamisesta elohopeamyrkytyksen saaneille. Sopimus on askel kohti oikeudenmukai-
suutta ja selkeä voitto pitkään oikeuksistaan taistelleelle Grassy Narrowsin yhteisölle.

Vuoden 2013 Yolanda-hirmumyrkystä selviytyneen filippiiniläisen ilmastoaktivistin Marinel Sumook Ubaldon puolesta lähetettiin 
yli puoli miljoonaa viestiä. Filippiinien presidentin kanslia huomioi saamansa kirjeet, ja maan hallitus on osoittanut suurempaa 
huomiota hirmumyrsky Yolandasta selviytyneitä kohtaan Matarinaossa. Filippiinien sisä- ja paikallishallinnosta vastaava minis-
teriö on pyytänyt Matarinaon pormestarilta raporttia korjaustoimista hirmumyrskyn jälkeen. 

Vuoden 2019 kampanjassa lähetettiin maailmanlaajuisesti yli 6,6 miljoonaa viestiä.

1 Lue tai katso mitä Moses ajattelee Koulujen kirjemaratonista
 www.amnesty.fi/henkilokuvassa-moses-akatugba/ 
 https://youtu.be/ZQbyGOsDePg 
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Myanmar: Paing Phyo Min
SATIIRI ARMEIJASTA JOHTI VANKEUTEEN 

Paing Phyo Min on 23-vuotias myanmarilainen opiskelija, joka rakastaa laula-
mista, kitaransoittoa ja Taylor Swiftiä. Hän on myös runotaidetta tekevän Pea-
cock Generation -ryhmän jäsen. Ryhmä tekee runoutta ja musiikkia yhdistäviä 
perinteisiä Thangyat -esityksiä, joita esitetään yleensä huhtikuussa Myanmarin 
uudenvuoden juhlien yhteydessä. 

Keväällä 2019 ryhmä kritisoi esityksissään Myanmarin armeijaa sen rahankäy-
töstä ja pyrkimyksistä valtaan. Tallenteita esityksistä jaettiin sosiaalisessa me-
diassa. Myanmarin armeija ei siedä kritiikkiä. Erityisesti jaettu kuva koirasta 
armeijan univormussa herätti vastustusta. 

Esitykset johtivat Paing Phyo Minin ja muiden ryhmän jäsenten pidätyksiin, syyt-
teisiin ja vankilatuomioihin. Paing Phyo Min sai syytteet ”kunnianloukkaukses-
ta” ja sotilaiden rohkaisemisesta velvollisuuksiensa hylkäämiseen. 

Paing Phyo Min tuomittiin kuuden vuoden vankeusrangaistukseen vain siksi, 
että hän käytti oikeuttaan sananvapauteen. Hän istuu tuomiotaan vankilassa, 
jossa on ylikansoituksen takia kohonnut riski saada koronatartunta.
   
Sotilasjuntta hallitsi Myanmaria vuoteen 2010 saakka. Armeijalla on edelleen 
paljon valtaa, vaikka maata johtaa nykyisin siviilihallitus. Armeija pitää tiiviis-
ti kiinni vallastaan siviilihallinnon rinnalla, ja se on Myanmarissa haastanut 
oikeuteen yhteiskunnallista kritiikkiä esittäneitä ihmisiä. Lakeja, joiden perus-
teella Paing Phyo Min ja hänen esiintyjäryhmänsä tuomittiin, käytetään yleisesti 
ilmaisun vapauden rajoittamiseen.   

 

Taiteen tekeminen ja yhteiskunnallisen kritiikin esittäminen 
ei ole rikos. Puolusta sananvapautta. Vaadi Paing Phyo Minin 
vapauttamista. Vetoa hänen puolestaan Myanmarin  
valtiokansleriin. 

Henkilöt
“Saan lohtua siitä tosiasiasta, 
että sanoin ja tein aivan oikein. 
En ole tehnyt mitään väärää.”   
- Paing Phyo Min
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Turkki: Priden puolustajat
SYYTTETTYINÄ SATEENKAARIOIKEUKSIEN PUOLUSTAMISESTA  

Melike Balkan ja Özgür Gür ovat opiskelijoita Middle East Technical University 
(METU) yliopistossa Turkin Ankarassa. He kuuluvat opiskelijaryhmään, joka on vuosien ajan puolustanut sateenkaarioikeuksia. 
Vuodesta 2011 lähtien ryhmä on järjestänyt vuosittaisen Pride-marssin ja muita tapahtumia yliopistonsa kampuksella. 

Kesällä 2019 Meliken ja Özgürin yliopisto kielsi Pride-tapahtumien järjestämisen yliopiston alueella. Kun opiskelijat vastustivat 
kieltoa rauhanomaisella mielenosoituksella, poliisi hajotti kokoontumisen väkivalloin ja pidätti osallistujia. Myöhemmin kahdek-
saatoista opiskelijaa, Melike ja Özgür heidän joukossaan, ja yhtä yliopiston työntekijää vastaan nostettiin syytteet laittomasta 
kokoontumisesta ja hajaantumiskäskyn noudattamatta jättämisestä.  

Nyt Melikeä ja Özgüria uhkaa kolmen vuoden vankeusrangaistus. 

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksia poljetaan Turkissa laajasti.  Marraskuussa 2017 Ankarassa kiellettiin kaikkien 
sateenkaaritapahtumien järjestäminen. Verukkeena kiellolle käytettiin heinäkuun 2016 vallankaappausyrityksen jälkeistä hätäti-
laa. Hätätila kumottiin heinäkuussa 2018, mutta siitä huolimatta saman vuoden lokakuussa Ankarassa kiellettiin jälleen kaikki 
sateenkaaritapahtumat. 

Vuoden 2019 alussa kiellon todettiin olevan Turkin perustuslain vastainen. METU-yliopiston rehtori kielsi kuitenkin Pride-tapah-
tuman järjestämisen kampuksella kesällä.   

Pride-tapahtumaa puolustaneeseen mielenosoitukseen osallistuneiden tuomiosta päättävä oikeudenkäynti on edelleen kesken. 
Pahimmillaan he voivat saada jopa kolmen vuoden vankeusrangaistuksen. 

 
Kansainvälinen tuki mahdollisti Pride-tapahtuman järjestämisen METU-yliopiston kampuksella vuonna 
2018. Nyt tukea tarvitaan jälleen.  

Puolusta kokoontumisvapautta. Vaadi opiskelijoita vastaan nostettujen syytteiden kumoamista ja että 
mielenosoituksen hajottaneiden poliisien liiallinen voimankäyttö tutkitaan. Vetoa opiskelijaryhmän 
puolesta Turkin oikeusministeriin.  

Voit myös osoittaa tukesi Melikelle, Özgürille  ja muille METU-yliopiston sateenkaariyhteisön jäsenille kirjeellä tai kortilla. Voit 
tukea heitä ja heidän toimintaansa myös Twitterissä, Instagramissa tai Facebookissa. Melike ja Özgür kertovat, että he saavat 
valtavasti voimia tiedosta, etteivät he ole yksin kamppailussaan syrjintää vastaan.

 “Tärkeä asia Pride-liikkeessä on se, että 
opimme toisiltamme ja saamme voimaa 
toisistamme. Ihan niin kuin BLM-liikkeen ja 
muiden liikkeiden ympäri maailmaa, myös sa-
teenkaariväestön pitää liittyä yhteen ja saada 
äänensä kuuluviin. Pride on kaunis juhlistus 
tälle.”  - Melike Balkan 
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Chile: Gustavo Gatica
POLIISIN SOKEUTTAMA OIKEUDENMUKAISUUDEN PUOLUSTAJA  
 

Vuonna 2019 Chilessä puhkesi laajoja mielenosoituksia. Mielenosoitukset saivat alkunsa joukkoliikenteen hintojen nostamisesta, 
ja ne laajenivat vastustamaan kasvavaa eriarvoisuutta. Protestit kestivät viikkoja, ja ne herättivät huomiota ympäri maailmaa. 
21-vuotias Gustavo Gatica opiskeli psykologiaa maan pääkaupungissa Santiagossa ja osallistui mielenilmauksiin miljoonien 
muiden chileläisten tavoin. Ihmiset olivat voimaantuneita kansanliikkeestä. Viranomaiset näkivät asian toisin. 

Eräänä päivänä marraskuussa poliisit ampuivat ihmisjoukkoja kumiluodeilla. Sadat ihmiset loukkaantuivat ja kymmenet saivat 
näkövammoja. Chilen vallanpitäjät eivät puuttuneet poliisin toimintaan mielenilmauksissa, vaan antoivat väkivallan jatkua. 
Poliisin liiallisen voimankäytön salliminen johti mielenosoittajien pahoinpitelyihin, ja tiedossa on myös kuolemantapauksia.  

Gustavo oli yksi tuona marraskuisena päivänä väkijoukossa olleista ihmisistä. Häntä ammuttiin molempiin silmiin, ja hän sokeu-
tui pysyvästi. Tapahtumasta uutisoitiin ympäri maailmaa.

Poliisin sisäisessä tutkinnassa ei saatu selville, kuka on vastuussa Gustavon loukkaantumisesta. Heinäkuussa 2020 Amnesty 
julkaisi todisteita siitä, että poliisitutkinnassa on salattua tietoa Gustavon ampumiseen syyllistyneestä henkilöstä. Kaksi kuu-
kautta Amnestyn tietojen julkistuksen jälkeen Chilen valtakunnansyyttäjä asetti poliisikomentaja “G-3”:n syytteeseen mielen-
osoittajien kasvoihin ampumisesta ja Gustavolle aiheuttamistaan vahingoista. 

Poliisikomentajien rooli ja vastuu Gustavon sokeutumiseen johtaneista tapahtumista on myös tutkittava. Heidän velvollisuute-
naan olisi ollut estää aseiden ja ammusten väärinkäyttö. 

Kun protestit jatkuivat Santiagon kaduilla Gustavon loukkaantumisen jälkeen, mielenosoittajat pukeutuivat silmälappuihin ja 

huusivat Gustavon nimeä. He vaativat oikeutta. Niin mekin. 

Puolusta kokoontumisvapautta. Vaadi ihmisoikeusloukkauksiin syyllistyneiden poliisien ja etenkin vä-
kivallan sallineiden komentajien saattamista vastuuseen. Vetoa Gustavo Gatican puolesta Chilen valta-
kunnansyyttäjään. 

Voit myös osoittaa tukesi Gustavolle lähettämällä hänelle äänittämäsi tai pistekirjoituksella kirjoitetun tukiviestin.  

”Annoin silmäni, jotta ihmiset havahtuisivat”  
- Gustavo Gatica
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Taustatiedot

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. Ihmisoikeuksien tavoitteena on 
turvata jokaiselle ihmiselle ihmisarvoinen elämä ja perustoimeentulo sekä taata kaikille ihmisille yhteiskunnalliset osallistumis-
mahdollisuudet. Ihmisoikeudet kuuluvat jokaiselle ihmiselle ja ovat voimassa kaikkina aikoina ja kaikkialla henkilön taustasta, 
kansalaisuudesta, vakaumuksesta tai yhteiskunnallisesta asemasta riippumatta. Kaikilla ihmisillä 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 yleismaailmallisessa ihmisoikeuksien julistuksessa sekä useissa kansainväli-
sissä sopimuksissa.

Ihmisoikeudet ovat:

Yleismaailmallisia

Ne kuuluvat kaikille maailman ihmisille, kaikkina aikoina ja kaikkialla.

Luovuttamattomia

Ihminen ei voi menettää oikeuksiaan sen enempää kuin hän voisi lakata olemasta ihminen. Oikeuksia ei voi luovuttaa pois edes 
omasta vapaasta tahdostaan.

Erottamattomia

Ne riippuvat toisistaan siten, että yhden oikeuden edistämisellä on suotuisia vaikutuksia muiden oikeuksien 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 ensimmäi-
nen 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 perhee-
seen, mielipiteen ja sananvapaus sekä oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin.

Ihmisoikeusjulistus on kirjaimellisesti julistus, eikä se siksi velvoita valtioita oikeudellisesti. Sen poliittinen ja moraalinen vaiku-
tusvalta on kuitenkin huomattavan suuri. Hyväksymisestä lähtien julistus on toiminut kansainvälisen ihmisoikeusjärjestelmän 
perustana. Sen pohjalta on laadittu useita sitovia sopimuksia, mukaan lukien YK:n kansalais- ja poliittisia oikeuksia koske-
va 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.
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Kansainväliset ihmisoikeussopimukset

Ihmisoikeudet suojelevat ihmisiä ja luovat täten velvoitteita valtion johdolle, hallitukselle ja virkamiehille. Ihmisoikeussopimuk-
set ovat valtioiden solmimia kansainvälisiä sopimuksia. Kun valtio ratifioi sopimuksen, eli lopullisesti hyväksyy, vahvistaa ja 
saattaa sopimuksen voimaan, se sitoutuu ottamaan vastuulleen sopimuksessa määritellyt velvoitteet. Valtioiden on kunnioitet-
tava yksilöiden oikeuksia, suojeltava niitä sekä edistettävä oikeuksien toteutumista käytännössä. Suurin osa maailman valtioista 
on sitoutunut kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin.

Sanan- ja mielipiteenvapaus

YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus, artikla 19.

Jokaisella on oikeus mielipiteen- ja sananvapauteen; tähän sisältyy oikeus häiritsemättä pitää mielipiteensä sekä oikeus rajois-
ta riippumatta hankkia, vastaanottaa ja levittää tietoja kaikkien tiedotusvälineiden kautta.

YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus suojelee oikeutta sanan- ja mielipiteenvapauteen. Sanan- ja mielipiteenvapaus 
takaa meille kaikille oikeuden pitää mielipiteitä ja ilmaista niitä vapaasti, ilman valtion puuttumista. Tähän vapauteen kuuluu 
oikeus ilmaista mielipiteitä mielenosoituksissa tai kirjoitusten, median, internetin tai taiteen avulla. Sanan- ja mielipiteenva-
paus on tärkeä oikeus kaikissa yhteiskunnissa. Tarvitsemme ajatusten vapaata vaihtoa, jotta mahdollisimman monet näkemyk-
set tulevat kuulluiksi. Jos sanan- ja ilmaisunvapautta rajoitetaan, se vaikuttaa siihen, miten paljon saamme tärkeää tietoa ja 
miten oikeuksiamme kunnioitetaan. Ilman tätä oikeutta myös muita ihmisoikeuksia on vaikeampi puolustaa.

Sanan- ja mielipiteenvapaus on tärkeää myös meille jokaiselle yksilöinä. Mielipiteemme ja ajatuksemme tekevät meistä ihmisiä. 
Jos ihmisiä estetään ilmaisemasta itseään, myös heidän persoonallisuutensa ilmaiseminen kielletään.

Ihmisoikeussopimukset sallivat rajoittaa sananvapautta vain rajatuissa tapauksissa. Useissa maissa esimerkiksi rasistinen 
tai muuten syrjivä puhe on laissa kielletty. Sananvapautta saa rajoittaa vain sellaisissa tilanteissa, joissa se on välttämätöntä. 
Välttämättömiä syitä voivat olla esimerkiksi ihmisten tai ihmisryhmien suojeleminen, kansallinen turvallisuus, yleinen järjestys, 
kansanterveys tai moraali. 

Sanan- ja mielipiteenvapaus on taattu myös seuraavissa sopimuksissa:

 YK:n kansalais- ja poliittisia oikeuksia koskeva yleissopimus 19. artikla (koskee Chileä ja Turkkia)

 Euroopan ihmisoikeussopimus 10. artikla (koskee Turkkia)

 Amerikkojen ihmisoikeussopimus 13. artikla (koskee Chileä)
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Rauhanomainen kokoontumis- ja yhdistymisvapaus 

YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus, artikla 20.

1. Kaikilla on oikeus rauhanomaiseen kokoontumis- ja yhdistymisvapauteen. 

2. Ketään ei saa pakottaa liittymään mihinkään yhdistykseen.

YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus takaa meille jokaiselle oikeuden kokoontua ja muodostaa yhdistyksiä. Rauhan-
omainen kokoontumisvapaus tarkoittaa oikeutta kokoontua yhteen julkisilla paikoilla yhteisellä asialla. Kokoontumiset voivat olla 
esimerkiksi kokouksia, lakkoja tai mielenilmauksia. Oikeus tarkoittaa sitä, että henkilöllä on oikeus kokoontua rauhanomaisesti 
muiden kanssa ilman, että hänen tarvitsee pelätä pidätystä tai poliisin häirintää. Viranomaisilla on velvollisuus helpottaa rau-
hanomaisten kokoontumisten järjestämistä ja poliisin täytyy taata sekä mielenosoituksen osallistujien että yleisön turvallisuus. 

Rauhanomainen kokoontumis- ja yhdistymisvapaus on taattu myös seuraavissa sopimuksissa:

 YK:n kansalais- ja poliittisia oikeuksia koskeva yleissopimus 21. ja 22. artikla (koskee Chileä ja Turkkia)

 Euroopan ihmisoikeussopimus 11. artikla (koskee Turkkia)

 Amerikkojen ihmisoikeussopimus 15. ja 16. artikla (koskee Chileä)

Oikeus rauhanomaiseen kokoontumiseen COVID-19 pandemian aikana

Vaikka meillä on oikeus rauhanomaiseen kokoontumiseen, oikeutta on kuitenkin mahdollista rajoittaa tietyissä tilanteissa. Joskus 
valtioiden tulee suojella ihmisten muita oikeuksia, jolloin joitain julkisia kokoontumisia voidaan kieltää. Viranomaisilla on kuiten-
kin hyvin rajalliset oikeudet rajoittaa kokoontumisvapautta, ja rajoitusten tulee aina olla poikkeuksia.

Kansanterveys on kriteeri, jonka perusteella julkisia kokoontumisia voidaan rajoittaa. Rajoitusten tulee kuitenkin olla välttä-
mättömiä ja kunnioittaa suhteellisuuden periaattetta. Julkisia kokoontumisia ei tulisi kieltää kokonaan, vaan rajoituksia tulee 
pohtia tapauskohtaisesti. Kokoontumisia saa rajoittaa vain, kun se on aivan välttämätöntä, ja kielto on suhteessa tavoiteltuun 
päämäärään.

Rajoitukset COVID-19 pandemian aikana:

 Kokoontumisrajoitusten tulee perustua kansanterveyden suojelemiseen.

 Rajoituksen tulee olla tehokas kansanterveyden suojelemisessa.

 Rajoitusten tulee olla määräaikaisia, ja niiden välttämättömyyttä ja suhteellisuutta tulee arvioida säännöllisesti.

 Rajoitukset ovat sallittuja vain, jos muita kevyempiä keinoja ei ole olemassa.

 Tapahtuman täydellisen kieltämisen tulee olla viimeinen vaihtoehto.
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Kansanterveyden suojelemiseksi tulee myös harkita muita, vähemmän rajoittavia toimenpiteitä. Näitä ovat esimerkiksi 

 Osallistujamäärän rajoittaminen

 Osallistujien turvavälien takaaminen

 Kasvomaskien käyttö

 Sisääntulo- ja poistumisreittien sääntely, jotta vältetään isojen ihmisjoukkojen sisääntulo tai poistuminen  
 samanaikaisesti

 Viranomaisten kanssa keskustelu tapahtuman järjestämisestä sellaisessa paikassa ja/tai sellaiseen aikaan, että  
 kontakteja tapahtuman ulkopuolisten kanssa tulee mahdollisimman vähän

Viranomaisten tulee valita myös näistä vähiten rajoittava toimenpide, jotta rauhanomaisen kokoontumisen tarkoitus voi 
toteutua mahdollisiman hyvin. 

Syrjinnän kielto 

YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus, artikla 2.

Jokainen on oikeutettu kaikkiin tässä julistuksessa esitettyihin oikeuksiin ja vapauksiin ilman minkäänlaista rotuun, väriin, 
sukupuoleen, kieleen, uskontoon, poliittiseen tai muuhun mielipiteeseen, kansalliseen tai yhteiskunnalliseen alkuperään, omai-
suuteen, syntyperään tai muuhun tekijään perustuvaa erotusta.

Meillä jokaisella on oikeus yhdenvertaiseen kohteluun. Tämä tarkoittaa, että meillä kaikilla on oikeus kaikkiin ihmisoikeuksiin 
riippumatta siitä, miltä näytämme, mistä tulemme, mitä puhumme, teemme tai ajattelemme tai ketä rakastamme. Ketään ei saa 
syrjiä mistään henkilöön perustuvasta syystä. Syrjinnän kielto tarkoittaa, että valtiolla on vastuu varmistaa, etteivät sen toimet 
suoraan tai välillisesti syrji mitään tiettyä ihmisryhmää tai aiheuta ihmisille enemmän haittaa kuin muille. Syrjinnän vastakohta 
on yhdenvertaisuus. Se tarkoittaa, että oikeuksien toteutumiseksi on tärkeää huomioida jokaisen yksilön lähtökohdat ja niiden 
tuomat mahdollisuudet tai rajoitukset liittyen oikeuksien käyttöön. Syrjityssä asemassa olevaa yksilöä tai ryhmää voidaan auttaa 
erityistoimin, jotta he voisivat käyttää oikeuksiaan samalla tavalla kuin muut. 

Syrjinnän kielto on taattu myös seuraavissa sopimuksissa:

 YK:n kansalais- ja poliittisia oikeuksia koskeva yleissopimus 2. artikla (koskee Turkkia)

 Euroopan ihmisoikeussopimus 11. artikla (koskee Turkkia)
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Tietoa Pridesta

Pride on kehittynyt nykyiseen muotoonsa vuosikymmenien saatossa. Nykyisin Pride-tapahtumat ympäri maailmaa ovat vuosit-
taisia kokoontumisia, joissa juhlitaan rakkautta, itsensä ilmaisua, yhteisöön kuulumista ja solidaarisuutta. Pride juhlii ihmisiä, 
jotka kokevat tai ovat kokeneet syrjintää, epätasa-arvoa ja väkivaltaa vain sen takia, ketä he rakastavat, miten he pukeutuvat 
tai mikä heidän identiteettinsä on.

Priden juuret ovat New Yorkissa kesän 1969 tapahtumissa, jolloin poliisi teki ratsian Stonewall-nimiseen homobaariin. Sateen-
kaariyhteisö nousi suurin joukoin vastustamaan poliisin toimia. 

Pride on protesti, joka nostaa esiin sateenkaari-ihmisiin kohdistuvaa syrjintää ympäri maailmaa. Pride-tapahtumat eivät kui-
tenkaan ole sallittuja kaikissa maissa. Priden järjestäminen on mahdotonta maissa, joissa sateenkaariväestön ihmisoikeuksia 
loukataan.  Sateenkaaritapahtumien järjestämisen kieltämisen lisäksi ihmisiä pahoinpidellään, heitä vastaan nostetaan mieli-
valtaisia oikeussyytteitä ja heitä tuomitaan vankeuteen tai jopa kuolemaan.  

Pride-marsseihin ja -tapahtumiin osallistuminen on sanan- ja mielipiteenvapauden sekä rauhanomaisen kokoontumisvapauden 
käyttämistä. Sateenkaariyhteisöä ei silti usein suojella eikä heidän vapauksiaan kunnioiteta. Tämä ilmenee esimerkiksi syrjintä-
nä sekä ylimitoitettuna voimankäyttönä paikoissa, joissa Priden juhlinta on kielletty. Pride-tapahtumat ovat myös tilaisuus muille 
näyttää tukea sateenkaariyhteisölle. 

MIKSI SATEENKAARIOIKEUKSIEN PUOLUSTAMINEN ON TÄRKEÄÄ?

Jokaisella tulisi olla mahdollisuus ylpeästi ilmaista itseään ja ketä rakastaa. Meillä kaikilla on oikeus ilmaista itseämme 
vapaasti. Tämä oikeus on taattu YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen 19. artiklassa.

Homo- ja transfobian lopettaminen pelastaa ihmishenkiä. Sateenkaari-ihmisiin tai sateenkaari-ihmisiksi oletettujen ihmisten 
syrjintä asettaa heidän fyysisen ja psyykkisen terveytensä vaaraan. Meillä jokaisella on oikeus elämään, vapauteen ja henkilö-
kohtaiseen turvallisuuteen. Tämä oikeus on taattu YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen 3. artiklassa.

Sateenkaariyhteisön työ auttaa kaikkia vapautumaan sukupuolistereotypioiden rajoitteista. Sukupuoliin liittyvät stereoty-
piat vahingoittavat koko yhteiskuntaa, koska ne määrittävät ja rajoittavat sitä, miten ihmisten odotetaan elävän elämäänsä. 
Rajoittavien ajatusmallien purkaminen vapauttaa meitä jokaista elämään täydempää elämää. 

Sateenkaari-ihmiset, erityisesti transihmiset ja muunsukupuoliset ihmiset, kärsivät usein sosiaalisesta ja taloudellisesta 
epätasa-arvosta. Lakien muuttaminen yhdenvertaisuutta kunnioittaviksi takaa, että sateenkaari-ihmisten oikeus terveyteen, 
koulutukseen, asuntoon ja työhön voivat toteutua. 
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Poliisin voimankäyttö ja ihmisoikeudet 

Poliiseilla on yhteiskunnassa oikeuksia sellaisiin toimiin, joihin tavallisilla kansalaisilla ei ole oikeutta. Näitä ovat muun muassa 
oikeus käyttää voimaa henkilön pidättämiseksi, pitää henkilöä putkassa sekä oikeus kantaa asetta. Nämä oikeudet on annettu 
poliisivoimille, jotta ne pystyvät suojelemaan ihmisiä ja ylläpitämään järjestystä.

Oikeudet ja valta tuovat mukanaan vastuun. Vaikka poliiseilla on oikeus käyttää voimaa muita ihmisiä kohtaan, voimankäytön 
tulee tapahtua ihmisoikeuksia kunnioittaen. 

Seuraavat ehdot rajoittavat poliisin voimankäyttöä:

Voimankäytön tulee olla välttämätöntä. Sen tulee myös olla lievintä mahdollista voimankäyttöä tavoitteen saavuttamiseksi.

Voimankäytön tulee olla suhteessa käsillä olevaan riskiin tai vaaraan (ketään ei saa esimerkiksi ampua punaisia liikenne-
valoja päin kävelemisestä).

Jos poliisin voimankäyttö on johtanut loukkaantumiseen tai kuolemaan, tapahtumista tulee käynnistää nopea, perusteelli-
nen ja puolueeton tutkinta. Tutkinnan tekijöinä tulee olla poliisivoimien ulkopuoliset viranomaiset.

Jos poliisi käyttää voimaa tai valtaansa väärin, hänet tulee saattaa vastuuseen oikeudessa.

Poliisin tulee luoda selkeät ohjeet, jotka ennakoivat erilaisia poliisin kohtaamia tilanteita. Suunnitelmien tulee sisältää 
selkeät kirjaukset siitä, milloin poliisilla on oikeus käyttää voimaa ja milloin ei. 

Poliisitoiminta mielenosoituksissa

Valtioilla on velvollisuus suojella ihmisten oikeutta rauhanomaiseen kokoontumiseen, mukaan lukien mielenilmauksiin.

Poliisien toiminnalle mielenilmauksissa on olemassa selkeät kansainväliset ohjeet.

Poliisin tehtävänä on helpottaa rauhanomaisten mielenilmausten järjestämistä. Poliisin tehtävänä on myös lievittää mielenosoi-
tuksessa mahdollisesti esiintyviä jännitteitä.

  

 Jos osa mielenilmaukseen osallistuneista henkilöistä käyttää väkivaltaa, se ei tee koko mielenilmauksesta 
 väkivaltaista. Poliisin tehtävänä on varmistaa, että rauhanomaisesti mieltään osoittavat ihmiset saavat jatkaa 
 mielenosoitusta.

 Pienen vähemmistön käyttämä väkivalta ei oikeuta poliisia käyttämään voimaa kaikkia kohtaan.

 Jos voimankäyttö on välttämätöntä muiden turvallisuuden takaamiseksi, poliisin tulee käyttää lievintä mahdollista  
 voimakeinoa tavoitteen saavuttamiseksi.

 Mielenilmauksen hajottaminen tulee olla viimeinen vaihtoehto, joka otetaan käyttöön vasta, kun kaikki vähemmän  
 rajoittavat keinot on käytetty.

 Kyynelkaasua tai vesitykkejä saa käyttää vain tilanteissa, joissa ihmisillä on mahdollisuus poistua alueelta. Niiden  
 käyttö on sallittua vain sellaisissa tilanteissa, joissa väkivalta on levinnyt laajalle ja joissa muut, tarkemmin 
 rajatut keinot on jo käytetty.

 Tuliaseita EI KOSKAAN tule käyttää mielenilmausten hajottamiseksi. 
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Tehtävät

Tehtävä: Paing Phyo Min 

Tämän tehtävän tarkoituksena on pohtia sanan- ja mielipiteen vapauden merkitystä ja  
niiden erilaisia ilmaisumuotoja nuorten elämässä. 

1. Herättele oppilaita teemaan pohtimalla erilaisia ilmaisunmuotoja ja niiden merkitystä. Käytä apuna seuraavia  
kysymyksiä:  
 
- Millaisten taiteen keinojen avulla nuoret ilmaisevat itseään Suomessa? 
- Millä muilla tavoin nuoret haluavat ilmaista ajatuksiaan ja mielipiteitään?

Voitte kirjoittaa erilaisia ilmaisukeinoja kaikille näkyviin ja keskustella siitä, mitkä niistä ovat mieluisimpia oppilaille. 

2. Seuraavaksi pyydä oppilaita pohtimaan käsiteltyjä ilmaisukeinoja ja niiden suhdetta sanan- ja mielipiteenvapau-
teen. Pyydä heitä keskustelemaan seuraavista asioista esimerkiksi pareittain tai pienissä ryhmissä: 
 
- Tulisiko sananvapaudelle olla jotain rajoja? 
- Jos te olisitte valtion päättäjiä, millä perusteella te päättäisitte mitä saa sanoa ja mitä ei? 
- Voiko sananvapauteen vaikuttaa se, kuka on kritiikin kohteena? Miksi tai miksi ei? 
- Mitä mieltä olette siitä, jos maan hallitusta kritisoidaan?

Lisätietoa sananvapaudesta löytyy sivulta 10. 
  

3. Lukekaa seuraavaksi Paing Phyo Minin tarina. Jaa oppilaille kopio Paing Phyo Minin tarinasta tai pyydä heitä 
lukemaan tarina verkossa sivulla www.amnesty.fi/koulujen-kirjemaraton/oppilas . 

Voitte myös katsoa videon Paing Phyo Ministä. Video löytyy osoitteesta  
www.amnesty.fi/koulujen-kirjemaraton/materiaalit .

4. Jaa oppilaat pareihin tai pieniin ryhmiin. Pyydä heitä keskustelemaan seuraavista kysymyksistä: 
 
- Mikä yllättää eniten Paing Phyo Minin tarinassa? 
- Mitä Paing Phyo Minin oikeuksia on loukattu? 
- Minkälainen vaikutus sensuurilla voi olla yhteiskuntaan?

Jatkakaa keskustelua listaamalla asioita, joita jokainen voi tehdä sanan- ja mielipiteenvapauden  
toteutumisen puolesta 
 
- Suomessa 
- Euroopassa 
- maailmassa

Tehtävän jälkeen voit esitellä Koulujen kirjemaraton-kampanjan oppilaille ja kertoa mahdollisuudesta kirjoittaa kirje 
Paing Phyo Minin puolesta. Lisätietoa kampanjan onnistumisista löydät sivulta 4. Kirjeenkirjoitusohjeet ja mallikirjeet 
löytyvät sivulta 24 alkaen.  
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Sopii kaikenkokoisille ryhmille

Vie aikaa n. 30-45 minuuttia (riippuen siitä, miten haluat sovel-
taa harjoitusta)

Mitä tarvitset? Tarinan Paing Phyo Ministä (s. 5 tai oppilaan ma-
teriaali), kyniä, paperia oppilaiden muistiinpanoja varten.

http://www.amnesty.fi/koulujen-kirjemaraton/oppilas
http://www.amnesty.fi/koulujen-kirjemaraton/materiaalit
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Tehtävä: Priden puolustajat 

Tämän tehtävän tarkoituksena on syventyä rauhanomaiseen kokoontumisvapauteen. Tehtävä koostuu monesta osasta, joita voit 
yhdistellä oppitunnin pituuden mukaan.  

1. Kerro oppilaille, että heidän tehtävänään on suunnitella juhlat. Juhlien teeman tai tarkoituksen oppilaat saavat 
päättää itse (esim. syntymäpäivät, valmistujaiset, häät, tapahtuma koululla tai uskonnollinen tai kulttuurinen 
juhla). Pyydä oppilaita kuvittelemaan juhlat mielessään. Voit halutessasi pyytää oppilaita sulkemaan silmänsä 
tehtävää varten.

Pyydä oppilaita pohtimaan seuraavia asioita: 

- Missä juhlat pidetään? 
- Keitä kaikkia juhlissa on läsnä? 
- Onko juhlissa ruokaa tai ohjelmaa?
- Mistä juhlien seremonia tai ohjelma koostuu? 
- Miksi juhla on sinulle tärkeä? 
- Miltä sinusta tuntuu kuvitella kaikki tärkeät ihmiset yhdessä juhlimassa?

Anna oppilaille pari minuuttia aikaa kertoa toisilleen (esim. pareittain) ideoimistaan juhlista.  

2. Pyydä oppilaita sulkemaan uudelleen silmänsä ja kuvittelemaan seuraavaa tilannetta:

Valitettavasti Suomen hallitus on kieltänyt kaikkien juhlien järjestämisen. 

Korkein oikeus on kuitenkin todennut, että kiellolle ei ole perusteita laissa. Päätät järjestää juhlat, mutta muutat 
juhlat epäviralliseksi kokoontumiseksi ja kerrot siitä etukäteen kaikille osallistujille.

Juhlapäivänä poliisi saapuu paikalle ja pyytää sinua poistamaan kaikki koristeet. Tottelet poliisia. Useat osallistu-
jat alkavat kuitenkin jo saapua paikalle. He muodostavat väkijoukon, ja poliisi pyytää heitä lähtemään. Ennen kuin 
osallistujat ehtivät reagoimaan poliisin käskyihin, poliisi hajottaa ryhmän käyttäen pippurisumutetta, kumiluoteja 
ja kyynelkaasua. Useat osallistujat loukkaantuvat, mutta kukaan ei onneksi vakavasti. Poliisi pidättää ison joukon 
osallistujia, sinut mukaan lukien. Teidät vapautetaan myöhemmin päivällä.  

3. Anna oppilaiden hetki miettiä kuulemaansa ja pyydä heitä jakamaan ajatuksiaan pienryhmissä. 

Ohjaa keskustelua seuraavien kysymysten avulla:  
 
- Miltä tarinan kuvitteleminen tuntui? Voisiko jotain tällaista tapahtua todellisuudessa? 
- Loukattiinko tarinassa ihmisoikeuksia? Mitä oikeuksia? 
- Tiedätkö ihmisiä tai ihmisryhmiä, joilla ei ole oikeutta juhlia jotakin heille tärkeää asiaa tässä maassa? 
  Entä muualla maailmassa?

Kerro oppilaille, että viranomaisilla on hyvin rajalliset oikeudet rajoittaa ihmisten kokoontumista ja että kokoontumis-
rajoitusten asettaminen on pikemminkin poikkeus kuin sääntö. Voitte tutustua Covid-19 -pandemian kokoontumisra-
joituksiin sivulla 11, sekä poliisin voimankäytön rajoihin sivulla 14. 

4. Kerro oppilaille, että heidän kuulemansa tarina on kuvitteellinen, mutta sateenkaariyhteisölle tärkeä Pride-juhla 
on kielletty monissa maissa tai sen juhlintaa on rajoitettu paljon.

Lisätietoa Priden merkityksestä ja juurista löytyy sivulta 13. 

Sopii kaikenkokoisille ryhmille

Vie aikaa n. 30-60 minuuttia (riippuen siitä, miten haluat soveltaa 
harjoitusta)

Mitä tarvitset? Tarinan Priden puolustajista ( s. 6 tai oppilaan 
materiaali), kyniä, paperia oppilaiden muistiinpanoja varten.
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5. Jaa oppilaille kopio Priden puolustajien tarinasta tai pyydä heitä lukemaan tarina verkossa sivulla  
www.amnesty.fi/koulujen-kirjemaraton/oppilas. 

Voitte myös katsoa videon Priden puolustajista. Video löytyy osoitteesta  
www.amnesty.fi/koulujen-kirjemaraton/materiaalit .

Pyydä oppilaita keskustelemaan lukemastaan tai näkemästään käyttäen apuna seuraavia kysymyksiä: 
 
- Miltä teistä tuntui kuulla siitä, mitä Melikelle, Özgürille ja muille Priden puolustajille on käynyt? 
- Ovatko heidän saamansa syytteet oikeudenmukaisia? 
- Miksi Pride on tärkeä sateenkaariyhteisölle? 
- Onko Priden puolustaminen tärkeää kaikille? 
- Miten Pridea juhlitaan Suomessa?

Tehtävän jälkeen voit esitellä Koulujen kirjemaraton -kampanjan oppilaille ja kertoa mahdollisuudesta kirjoittaa kirje 
Priden puolustajien puolesta. Lisätietoa kampanjan onnistumisista löydät sivulta 5. Kirjeenkirjoitusohjeet ja mallikir-
jeet löytyvät sivulta 25 alkaen.  
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Tehtävä: Gustavo Gatica

Tässä tehtävässä tutustutaan poliisin voimankäytön rajoihin. 
 

1. Pyydä oppilaita sulkemaan silmänsä ja miettimään heille tärkeitä harrastuksia tai asioita, joita he tykkäävät tehdä 
vapaa-ajallaan. 

Lue seuraava kappale ääneen:

- Minkä asioiden tekemisestä pidät eniten vapaa-ajallasi? Urheiletko, pelaatko pelejä, soitatko jotain soitinta, luetko  
  kirjaa tai katsotko elokuvia? Kuvittele itsesi näiden harrastusten äärelle. Mitä teet? Kenen kanssa olet? 
  Mitä kehonosia käytät? Miten ne liikkuvat? Mitä näet ja tunnet?

Jatka lukemalla seuraava kappale:

- Mitä jos et enää voisi tehdä asioita, joista pidät eniten? Miltä sinusta tuntuisi ja mitä asioita sinulla tulisi ikävä?

Pyydä oppilaita vielä pitämään silmät kiinni ja lue heille seuraava tarina:

Gustavo on 22-vuotias psykologian opiskelija Chilessä. Hän rakastaa valokuvausta ja soittamista. Hän opettelee par-
haillaan soittamaan pianoa ja kitaraa. Gustavo menetti näkönsä traagisesti viime vuonna, eikä hän voi enää harras-
taa samalla tavalla. Hän kertoo tapahtumasta: ”Annoin silmäni, jotta ihmiset havahtuisivat”.

Pyydä oppilaita pohtimaan mitä Gustavon lause voisi tarkoittaa. 

2. Kerro oppilaille, että he seuraavaksi pohtivat jotain täysin muuta – asioita elämässään, joista heillä on vahvoja 
näkemyksiä.

Jaa oppilaat pareihin ja pyydä heitä keskustelemaan seuraavista asioista: 
 
- Mitkä asiat tai aiheet koet erityisen tärkeiksi? Miksi? 
- Mitä olet tehnyt niiden edistämiseksi (esim. lukenut aiheesta, puhunut siitä tai toiminut sen puolesta muulla 
  tavalla)Oletko koskaan osoittanut mieltä jonkun asian puolesta? Miksi/miksi et? 
- Kenen tehtävä on suojella ihmisten turvallisuuta mielenosoitusten aikana? 

Pura keskustelu oppilaiden kanssa keskittymällä kahteen viimeiseen kysymykseen. 
 

3. Kerro oppilaille Gustavosta ja pyydä heitä lukemaan hänen tarinansa. Jaa oppilaille kopio Gustavon tarinasta tai 
pyydä heitä lukemaan tarina verkossa sivulla www.amnesty.fi/koulujen-kirjemaraton/oppilas . 

Vaihtoehtoisesti voit lukea Gustavon tarinan ääneen.

Voitte myös katsoa videon Gustavosta. Video löytyy osoitteesta www.amnesty.fi/koulujen-kirjemaraton/materiaalit .
 

Sopii kaikenkokoisille ryhmille

Vie aikaa n. 30-60 minuuttia (riippuen siitä, miten haluat sovel-
taa harjoitusta)

Mitä tarvitset? Tarinan Gustavo Gaticasta (s. 7 tai oppilaan mate-
riaali), kyniä, paperia oppilaiden muistiinpanoja varten
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4. Jaa oppilaat pieniin ryhmiin ja pyydä heitä keskustelemaan seuraavista asioista: 
 
- Mikä sinua yllättää eniten Gustavon tarinassa? Kuinka hänen elämänsä on muuttunut mielenosoitukseen  
  osallistumisen seurauksena? 
- Miksi ihmiset osoittivat mieltään? 
- Mikä on poliisin tehtävä mielenosoituksissa? Mitä luulet tapahtuneen poliisille, joka ampui Gustavoa? 
- Mitä pitäisi tehdä, jotta poliisiväkivalta loppuisi? Riittääkö, että liialliseen väkivaltaan syyllistyneet poliisit  
  pidätetään virasta? 
- Mitä mielestäsi tulisi tapahtua poliisikomentajille? Miksi?  
 
Pura keskustelu oppilaiden kanssa. Keskity kysymyksiin poliisin tehtävästä mielenosoituksissa. 
 
Kerro oppilaille, että osa mielenosoituksessa työskennelleistä poliiseista on pidätetty virastaan. Virasta pidätyksillä ei 
kuitenkaan ole ollut vaikutusta väkivallan käyttöön mielenosoituksissa, ja poliisivoimien sisäiset tutkinnat eivät ole 
kiinnittäneet huomiota poliisikomentajin vastuuseen.   
 
Voit lukea oppilaiden kanssa poliisin tehtävistä mielenosoituksissa (s. 14). Anna oppilaille aikaa lukea ohjeet rauhas-
sa. Pyydä heitä listaamaan ne kohdat ohjeista, joita Chilen poliisi on noudattanut tai jättänyt noudattamatta, sekä 
pohtimaan miten ne liittyvät Gustavon tarinaan.

5. Keskustelkaa seuraavaksi seuraavista kysymyksistä: 
 
- Onko Gustavon rauhanomaista kokoontumisvapautta kunnioitettu? 
- Tuleeko mieleesi muita mielenosoituksia, joissa poliisiväkivaltaa on tarkoituksella käytetty, jotta ihmiset eivät voisi     
   käyttää oikeuksiaan? 
- Mitä pitäisi tehdä, jotta Gustavo saisi oikeutta? 
 
 
Tehtävän jälkeen voit esitellä Koulujen kirjemaraton-kampanjan oppilaille ja kertoa mahdollisuudesta kirjoittaa kirje 
Gustavo Gatican puolesta. Lisätietoa kampanjan onnistumisista löydät sivulta 4. Kirjeenkirjoitusohjeet ja mallikirjeet 
löytyvät sivulta 24 alkaen.  
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Tehtävä: Mitkä oikeudet eivät toteudu?

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

Alla olevat kysymykset 1) ja 2) sekä tiivistelmä ihmisoikeusjulistuksesta löytyvät myös oppilaiden materiaalista verkkosivulta2. 
Selitä, että käsittelemme tässä tehtävässä todellisten henkilöiden tarinoita. Jaa oppilaat pienempiin, n. 4 hengen ryhmiin ja 
pyydä heitä keskustelemaan 5-10 minuuttia yhdestä (tai useammasta) tarinoissa 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 katsomassa muiden 
papereita. Voitte keskustella yhdessä esimerkiksi seuraavista kysymyksistä:

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

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 noudattaa kaikille kuuluvia ihmisoikeuksia paremmin?

2  www.amnesty.fi/koulujen-kirjemaraton/oppilas 
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Sopii kaikenkokoisille ryhmille

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

Mitä tarvitsen? Ihmisoikeudet-lista ja henkilöiden tarinat (löytyvät 
myös oppilaiden materiaalista)

http://www.amnesty.fi/koulujen-kirjemaraton/oppilas


Tiivistelmä YK:n ihmisoikeusjulistuksen artikloista

KANSALAISOIKEUDET JA -VAPAUDET

Oikeus elämään, vapaus kidutuksesta ja 
orjuudesta, mielipiteen- ja uskonnonva-
paus, oikeus syrjimättömyyteen.

1. Kaikki ihmiset syntyvät vapaina ja tasavertaisina arvoltaan ja oikeuksil-
taan

2. Syrjinnän kielto

3. Oikeus elämään, vapauteen ja henkilökohtaiseen turvallisuuteen

4. Orjuuden ja pakkotyön kielto

5. Kidutuksen kielto

LAILLISET OIKEUDET

Syyttömyys, kunnes toisin todistetaan, 
oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyn-
tiin ja kielto tulla pidätetyksi mielivaltai-
sesti, vangita tai ajaa maanpakoon.

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

14. Oikeus turvapaikkaan

SOSIAALISET OIKEUDET

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

12. Oikeus yksityis- ja perhe-elämän suojaan

13. Oikeus liikkua vapaasti ja valita asuinpaikka valtion sisällä

16. Oikeus solmia avioliitto ja perustaa perhe

24. Oikeus lepoon ja vapaa-aikaan

26. Oikeus opetukseen

TALOUDELLISET OIKEUDET

Oikeus omaisuuteen, työhön, asuntoon ja 
riittävään elintasoon.

15. Oikeus kansalaisuuteen

17. Oikeus omaisuuteen

22. Oikeus sosiaaliturvaan

23. Oikeus työhön

25. Oikeus lepoon ja vapaa-aikaan

POLIITTISET OIKEUDET

Oikeus osallistua poliittiseen päätök-
sentekoon ja oikeus rauhanomaiseen 
kokoontumis- ja yhdistymisvapauteen.

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

SIVISTYKSELLISET OIKEUDET

Oikeus osallistua yhteiskunnan sivistys-
elämään.

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
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Tehtävä: Miten ihmisoikeuksia puolustetaan?

Tämän tehtävän tarkoituksena on auttaa oppilaita tarkastelemaan arkeaan ja ympäristöään niissä toteutuvien tai toteutumat-
tomien oikeuksien kautta sekä ymmärtämään, miten ja miksi oikeuksia puolustetaan. 

1. Jaa oppilaat neljän tai viiden hengen ryhmiin ja anna jokaiselle ryhmälle tyhjä paperi. Pyydä ryhmiä valitsemaan 
yksi oikeus, jota he haluavat puolustaa. Oikeuden voi valita YK:n ihmisoikeusjulistuksen tiivistelmästä tai ryhmä 
voi keksiä jonkun heidän arkeensa liittyvän, heille tärkeän asian / oikeuden.

2. Kun ryhmät ovat valinneet itselleen oikeudet, kerro, että heidän valitsemansa oikeus otetaan heiltä nyt pois. 
Pyydä ryhmiä reflektoimaan seuraavia kysymyksiä: 
 
- Miltä oikeuden menettäminen heistä tuntuu? 
- Miksi tätä oikeutta on heidän mielestä tärkeää tai perusteltua puolustaa? 
- Miten he voivat puolustaa tämän oikeuden toteutumista omassa yhteisössä tai maassa? 
- Minkälaisiin toimenpiteisiin he voivat ryhtyä puolustaakseen valitsemaansa oikeutta? (esim. mielenilmaus, blogin  
  kirjoittaminen, aktivistiryhmän perustaminen)

Pyydä ryhmiä kirjoittamaan vastaukset paperille ja kerro, että heidän tulee esitellä vastaukset muulle ryhmälle.

3. Kun ryhmät ovat päättäneet, mihin toimenpiteisiin ne ryhtyisivät, pyydä jokaista ryhmää kertomaan lyhyesti, 
minkä oikeuden he valitsivat, miksi he valitsivat juuri tämän oikeuden ja miten he puolustaisivat oikeutta. Kirjoita 
ehdotetut toimenpiteet näkyviin. Kysy oppilailta: 
 
- Kuka voisi tukea heitä ja miten? (esim. opettaja, koulun työntekijät, viranomaiset jne.) 
- Minkälaisia haasteita oppilaat saattaisivat kohdata? Mikä tai kuka voisi seisoa heidän tiellään? 
- Miksi ja miten heidän toimintaansa voitaisiin vaikeuttaa? Jatkaisivatko he oikeuden puolustamista kaikesta  
  huolimatta? 
- Mikä on pahinta, mitä heille voisi tapahtua, jos he silti päättäisivät puolustaa valittua oikeutta? 
- Mikä saisi heidät jatkamaan oikeuden puolustamista?
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Sopii kaikenkokoisille ryhmille

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

Mitä tarvitset? Ihmisoikeudet-lista, kyniä, paperia.



Kirjeiden ja solidaarisuusviestien kirjoittaminen

Kirjeenkirjoitusohjeet

Kirjeiden kirjoittamiseen olisi hyvä varata aikaa vähintään 25 minuuttia. Oppilaat eivät usein ole aikaisemmin kirjoittaneet 
vastaavanlaisia kirjeitä viranomaisille. Olemme koonneet seuraavat ohjeet helpottamaan tehtävää. Ohjeita ei kuitenkaan tule 
tuijottaa liikaa. Tärkeintä on, että oppilaat kirjoittavat kirjeen tavalla, joka heille itselleen tuntuu luonnolliselta. 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:

  - Kenen puolesta kirje kirjoitetaan?

  - Mitä hänelle on tapahtunut?

  - Miksi tapahtunut on loukannut hänen ihmisoikeuksiaan?

  - 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 lukija ymmärtää järkipuhetta.

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

4.    Käytä omaa ääntäsi. Vaatimuksemme vahvistuvat kun useat eri ihmiset esittävät ne omasta näkökulmastaan. Voit  
 sisällyttää viestiisi omaan elämääsi liittyvän viittauksen, kuten ”Kahden lapsen äitinä tiedän…” tai ”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. Voit myös kirjoittaa kirjeeseen koulusi nimen ja yhteystiedot. 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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Usein kysyttyä

Miksi minun tulee kirjoittaa juuri näille henkilöille?

Tällä kertaa pyydämme sinua kirjoittamaan Myanmarin valtiokanslerille, Turkin oikeusministerille tai Chilen valtakunnansyyttä-
jälle. He ovat Amnestyn tutkimuksen mukaan 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 etunimellä. Jos haluat antaa lähettäjälle mahdollisuuden vastata kirjeeseesi, kirjoita kirjeeseen koulusi osoitteen. 
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. Malli-
kirjeistä (s. 27-29, 31-33)  sekä Sanasto ja termit -osiosta (s. 34) löytyy apua vieraalla kielellä kirjoittamiseen.

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 merkitystä. 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 2021 alussa. Viestissä 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 vastuuviranomai-
sille ja asianomaisille. Amnesty Internationalin Suomen osasto maksaa postituksen.
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       Eritelty esimerkkikirje
       Tätä esimerkkikirjettä voi käyttää virallisen vetoomuskirjeen mallina. 

Virallinen allekirjoitus

Allekirjoituksesi – sillä voi 
olla enemmän vaikutusta kuin 
arvaatkaan!

Johdanto, joka kertoo kirjeen 
tarkoituksen

Tarkka kuvaus toimista, joita 
tarvitaan toivottujen tavoittei-
den saavuttamiseksi

Kirjoittajan toivomat toimenpi-
teet ja kirjeen seuraus

H.E.  Hun Sen Prime Minister Kingdom of Cambodia   29 May 2012

41 Russian Federation Blv

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 wom-
en, 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

Virallinen tervehdys

Virallinen titteli ja vastaanotta-
jan osoite

Kirjeen päivämäärä

= tunnepitoista kieltä

= virallista ja kunnioittavaa kieltä

26



Mallikirjeet, kirjeiden vaatimukset
Myanmar: kirje Paing Phyo Minin puolesta

Arvoisa valtiokansleri Aung San Suu Kyi / Your Excellency State Counsellor Aung San Suu Kyi

1. Kerro jotain, mikä tekee kirjeestä henkilökohtaisen: 
 
Voit kertoa, miksi olet järkyttynyt tavasta, jolla Paing Phyo Miniä kohdellaan. Voit myös kertoa jotain itsestäsi.

Esimerkkilauseita:
I am disappointed ... – Olen pettynyt …
For me freedom of expression is important because … - Minulle ilmaisunvapaus on tärkeää, koska …
As a young person myself … - Nuorena ihmisenä …

2. Muistuta häntä valtion velvollisuudesta kunnioittaa ihmisten oikeutta sanan- ja mielipiteen vapauteen 
sekä rauhanomaiseen kokoontumisvapauteen. Voit kertoa, miksi Paing Phyo Minin oikeuksia ei mieles-
täsi kunnioiteta.

Esimerkkilauseita:
I feel that the human rights of Paing Phyo Min are not respected because … - Minusta tuntuu, että Paing 
Phyo Minin oikeuksia ei kunnioiteta koska ...

3. Kerro, että haluat Myanmarin viranomaisten  
 
vapauttavan Paing Phyo Minin ja muut Peacock Generation -ryhmän jäsenet välittömästi  
 
muuttavan lakeja, jotka loukkaavat ilmaisunvapautta 

Kunnioittavasti / Yours Sincerely,

Nimesi

H.E. Aung San Suu Kyi 

State Counsellor 

Ministry of the State Counsellor Office 

Office No. 20, Nay Pyi Taw 

Republic of the Union of Myanmar

Sinun nimesi

(Voit kirjoittaa tähän kou-
lusi osoitteen tai ryhmän)
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Turkki: kirje Priden puolustajien puolesta

Hyvä oikeusministeri Abdülhamit Gül / Dear Minister of Justice Abdülhamit Gül

1. Kerro jotain, mikä tekee kirjeestä henkilökohtaisen: 
 
Voit kertoa, miksi olet järkyttynyt tavasta, jolla METU-yliopiston Pride-marssin puolustajia kohdellaan. Voit myös 
kertoa jotain itsestäsi.

Esimerkkilauseita:
I am disappointed ... – Olen pettynyt …
For me freedom of expression is important because … - Minulle ilmaisunvapaus on tärkeää, koska …
As a young person myself … - Nuorena ihmisenä …

2. Muistuta häntä valtion velvollisuudesta kunnioittaa ihmisten oikeutta sanan- ja mielipiteen vapauteen 
sekä rauhanomaiseen kokoontumisvapauteen. Voit kertoa, miksi METU Priden puolustajien oikeuksia ei 
mielestäsi kunnioiteta.

Esimerkkilauseita:
I feel that the human rights of the METU Pride defenders are not respected because … - Minusta tuntuu, 
että METU Priden puolustajien oikeuksia ei kunnioiteta koska ...

3. Kerro, että haluat Turkin viranomaisten  
 
Luopuvan syytteistä METU Priden puolustajia vastaan 
 
aloittavan puolueettoman tutkinnan poliisien liiallisesta voimankäytöstä 1.5.2019 METU Priden puolustajia vastaan ja 
tuomaan syylliset oikeuden eteen

4. Kerro, että haluat ... viranomaisten ...

Kunnioittavasti / Yours Sincerely,

Nimesi

Sinun nimesi

(Voit kirjoittaa tähän kou-
lusi osoitteen tai ryhmän)

Mr Abdülhamit Gül 

Minister of Justice 

Adalet Bakanlığı 

06659 Ankara 

Turkey
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Chile: kirje Gustavo Gatican puolesta

Hyvä valtakunnansyyttäjä Jorge Abbott Charme / Dear National Prosecutor Jorge Abbott Charme

1. Kerro jotain, mikä tekee kirjeestä henkilökohtaisen: 
 
Voit kertoa, miksi olet järkyttynyt tavasta, jolla Gustavo Gaticaa on kohdeltu. Voit myös kertoa jotain itestäsi.

Esimerkkilauseita:
I am disappointed ... – Olen pettynyt …
For me freedom of expression is important because … - Minulle ilmaisunvapaus on tärkeää, koska …
As a young person myself … - Nuorena ihmisenä …

2. Muistuta häntä valtion velvollisuudesta kunnioittaa ihmisten oikeutta sanan- ja mielipiteen vapauteen 
sekä rauhanomaiseen kokoontumisvapauteen. Voit kertoa, miksi Gustavo Gatican oikeuksia ei mieles-
täsi kunnioiteta.

Esimerkkilauseita:
I feel that the human rights of Gustavo Gatica are not respected because … - Minusta tuntuu, että Gustavo 
Gatican oikeuksia ei kunnioiteta koska ...

3. Kerro, että haluat Chilen viranomaisten  
 
tutkivan väkivaltaan syyllistyneiden poliisien ja väkivallan sallineiden komentajien osuus Gustavo Gatican  
ampumiseen 
 
saattamaan syylliset vastuuseen

Kunnioittavasti / Yours Sincerely,

Nimesi

Jorge Abbott Charme 

Fiscalía Nacional, Catedral 
1421-1453 

Santiago de Chile, Chile

Sinun nimesi

(Voit kirjoittaa tähän kou-
lusi osoitteen tai ryhmän)
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     Solidaarisuuskorttiohjeet

Solidaarisuusviestejä kirjoitetaan suoraan ihmisoikeusloukkauksia kokeneille ihmisille. Viesteillä on tarkoitus osoittaa heille tu-
kea ja kertoa, että heitä ajatellaan. Monet viestejä vastaanottaneet ihmiset ovat kertoneet niiden antaneen heille rohkeutta ja 
toivoa vaikeissakin tilanteissa. 

Koska solidaarisuuskortit on tarkoitettu ihmisille tueksi ja kannustukseksi, on toivottavaa, että viestit kirjoitetaan ohjeessa mai-
nituilla 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: 
 

 Mikä saisi vastaanottajan tuntemaan itsensä vahvemmaksi?
 Miten voitte näyttää viestillä, että tuette viestin vastaanottajaa?
 Miten voitte ilmaista viestissänne, että uskotte ihmisoikeuksien kunnioittamisen olevan tärkeää? 
 Miten voitte osoittaa tukea ja luoda toivoa käyttämällä sanoja, kuvia tai valokuvia? 
 

Viesteissä voi myös kertoa omasta elämästään ja siitä, miksi kokee tärkeäksi asian, jonka puolesta viestin saaja toimii. Kampan-
jan henkilöt vastaanottavat kampanjan aikana jopa kymmeniä tuhansia viestejä, ja monet ovat kertoneet pyrkivänsä lukemaan 
ne kaikki. Viesteistä kannattaakin tehdä henkilökohtaisia ja rohkeita, jos haluaa niiden erottuvan muista. 

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. 
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Malliviestit
Viestit Paing Phyo Minille

englanti suomi
Stay strong! Pysy vahvana!
You are not alone! Et / Ette ole yksin!
I / We support you and your colleagues. Minä tuen / Me tuemme sinua ja kollegojasi.
I am/we are thinking of you and your colleagues. Sinä ja kollegasi olette ajatuksissani / ajatuksissamme.
Your work has inspired me/us, and I/we will keep fighting for 
human rights.

Sinun työsi on inspiroinut minua / meitä, ja minä jatkan 
/ me jatkamme ihmisoikeuksien puolustamista. 

You have not done anything wrong. Freedom of expression be-
longs to everyone.

Et ole tehnyt mitään väärää. Ilmaisunvapaus kuuluu 
kaikille.

Huomioitavaa!

Viestit lähetetään Paing Phyo Minin käymän yliopiston ylioppilas-
kunnalle, josta hänen ystävänsä toimittaa ne hänelle.

Paing Phyo Min laulaa ja soittaa kitaraa. Hänen lempiartistinsa 
on Htoo Ein Thin. Lisäksi hän fanittaa Taylor Swiftiä. Musiikin 
lisäksi hän harrastaa lukemista, kirjoittamista, runoutta ja ku-
vataidetta.  Sinäkin voit käyttää luovuutta viestissäsi tai kertoa 
omista luovista harrastuksistasi.

Jotkut viesteistä saatetaan julkaista Peacock Generation -ryhmän 
Facebook-sivulla, josta niitä voidaan jakaa myös muualle. Jos et 
halua viestiäsi julkaistavan, kirjoita siihen selkeästi: “Please do 
not share this online”.

Viesteissä tulee välttää punaisen tai vihreän värin käyttöä. Värit 
liittyvät Myanmarin puolueisiin. Jos viestit tulkitaan puoluepoli-
tiikkaan liittyviksi, niiden varsinainen tarkoitus tukea Paing Phyo 
Miniä jää varjoon.
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Huomioitavaa!

Viestit lähetetään Paing Phyo Minin käymän yliopiston ylioppilaskunnalle, josta hänen ystävänsä toimittaa ne 
hänelle.

Paing Phyo Min laulaa ja soittaa kitaraa. Hänen lempiartistinsa on Htoo Ein Thin. Lisäksi hän fanittaa Taylor Swiftiä. 
Musiikin lisäksi hän harrastaa lukemista, kirjoittamista, runoutta ja kuvataidetta.  Sinäkin voit käyttää luovuutta 
viestissäsi tai kertoa omista luovista harrastuksistasi.

Jotkut viesteistä saatetaan julkaista Peacock Generation -ryhmän Facebook-sivulla, josta niitä voidaan jakaa myös 
muualle. Jos et halua viestiäsi julkaistavan, kirjoita siihen selkeästi: “Please do not share this online”.

Viesteissä tulee välttää punaisen tai vihreän värin käyttöä. Värit liittyvät Myanmarin puolueisiin. Jos viestit tulki-
taan puoluepolitiikkaan liittyviksi, niiden varsinainen tarkoitus tukea Paing Phyo Miniä jää varjoon.



 
Viestit METU Priden puolustajille

englanti suomi
Stay strong! Pysy vahvana!
You are not alone! Et / Ette ole yksin!
I am/we are thinking of you and your colleagues Sinä ja kollegasi olette ajatuksissani / ajatuksissamme.
Your work has inspired me/us, and I/we will keep fight-
ing for human rights.

Sinun työsi on inspiroinut minua / meitä, ja minä jatkan 
/ me jatkamme ihmisoikeuksien puolustamista. 

Everyone should be allowed to be themselves. Kaikkien pitäisi saada olla oma itsensä.
Let’s make the world a better place for LGBTI+ people 
together.

Tehdään yhdessä maailmasta parempi paikka sateen-
kaari-ihmisille.

Huomioitavaa!

Meliken ja Özgürin mielestä on tärkeää, että seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön kuuluvia tuetaan varsinkin 
siellä, missä heillä on vaikeaa. Kaikkein tärkeintä on osoittaa, etteivät he ole kamppailussaan yksin.

He toivovat, että kaikki METU-yliopiston sateenkaariryhmän jäsenet saisivat tukea viesteistä. 

Meliken ja Özgürin pronominit englanniksi ovat ’they/them’. Käytäthän näitä myös kun viittaat heihin yksikössä.

Voit tukea METU-yliopiston sateenkaariryhmää myös Twitterissä (@odtulgbti), Instagramissa (@odtulgbti) tai 
Facebookissa (https://www.facebook.com/odtulgbti).
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Huomioitavaa!

Meliken ja Özgürin mielestä on tärkeää, että seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön kuuluvia tuetaan varsin-
kin siellä, missä heillä on vaikeaa. Kaikkein tärkeintä on osoittaa, etteivät he ole kamppailussaan yksin.

He toivovat, että kaikki METU-yliopiston sateenkaariryhmän jäsenet saisivat tukea viesteistä. 

Meliken ja Özgürin pronominit englanniksi ovat ’they/them’. Käytäthän näitä myös kun viittaat heihin 
yksikössä.

Voit tukea METU-yliopiston sateenkaariryhmää myös Twitterissä (@odtulgbti), Instagramissa (@odtulgbti) 
tai Facebookissa (https://www.facebook.com/odtulgbti).



Viestit Gustavo Gaticalle

englanti espanja suomi
Stay strong, Gustavo. The fight goes 
on and your effort has not been in 
vain.

Mucha fuerza Gustavo. La lucha 
sigue y tu esfuerzo no ha sido en 
vano

Pysy vahvana, Gustavo. Kamppailu 
jatkuu eikä sinun vaivannäkösi ole 
ollut turhaa.

Gustavo! Your story has inspired 
me and is an example of courage in 
defending the right to protest. 

Gustavo! tu historia me ha inspi-
rado y es un ejemplo de valentía 
en la defensa por el derecho a la 
protesta 

Gustavo! Tarinasi on inspiroinut 
minua ja se on esimerkki rohkeu-
desta puolustaa mielenosoittamisen 
oikeutta.

I / We support you and all the protest-
ers in your fight for equality.

Yo te apoyo/Nosotros te apoyamos 
a ti y todos y todas los manifestan-
tes en su lucha por la igualidad.

Tuen / Tuemme sinua ja kaikkia 
mielenosoittajia kamppailussanne 
tasa-arvon puolesta.

Gustavo, you rock! I wish you all the 
best.

Gustavo, tu brillas! Te deseo 
todo lo mejor.

Gustavo, sinä rokkaat! Toivon sinulle 
kaikkea hyvää.

Huomioitavaa!

Musiikki, erityisesti rock, on Gusta-
von intohimo. Hän soittaa bassoa 
ja hiukan kitaraakin ja opettelee 
juuri rumpujen ja pianon soittoa. 
Gustavo kuuntelee mielellään myös 
podcasteja ja stand-up komediaa. 

Gustavo fanittaa jalkapalloa, vaikka 
ei itse sitä pelaakaan. Hän kannattaa 
Chileläistä Colo-Colo-joukkuetta.

Ennen näkönsä menettämistä Gusta-
vo harrasti myös valokuvausta.

Muistathan, että Gustavo ei itse pysty 
näkemään viestejä. Hänen perheensä 
on kuitenkin hänen apunaan. Voit 
käyttää viestissäsi pistekirjoitusta 
tai lähettää ääniviestin osoitteeseen 
action@amnesty.fi 

Käytäthän myös kieltä, joka on 
kunnioittavaa Gustavon vammaa 
kohtaan. 
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Huomioitavaa!

Musiikki, erityisesti rock, on Gustavon intohimo. Hän soittaa bassoa ja hiukan kitaraakin ja opettelee juuri 
rumpujen ja pianon soittoa. Gustavo kuuntelee mielellään myös podcasteja ja stand-up komediaa. 

Gustavo fanittaa jalkapalloa, vaikka ei itse sitä pelaakaan. Hän kannattaa Chileläistä  
Colo-Colo-joukkuetta.

Ennen näkönsä menettämistä Gustavo harrasti myös valokuvausta.

Muistathan, että Gustavo ei itse pysty näkemään viestejä. Hänen perheensä on kuitenkin hänen apunaan. 
Voit käyttää viestissäsi pistekirjoitusta tai lähettää ääniviestin osoitteeseen action@amnesty.fi 

Käytäthän myös kieltä, joka on kunnioittavaa Gustavon vammaa kohtaan. 
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           Sanasto

Hallitus – Government

Huono kohtelu – Mistreatment

Ihmisoikeusjulistus – Declaration of Human Rights

Ihmisoikeusloukkaus – Human rights violation

Ihmisoikeussopimus – Human rights treaty

Ilmaista – Express

Kansainvälinen oikeus – International law

Kokoontumisvapaus – Freedom of Assembly

Mielivaltainen – Arbitrary

Määritellä – Define

Oikeus, oikeudenmukaisuus – Justice

Oikeutus, peruste – Justification

Perusteellinen tutkinta – Thorough investigation

Pidättää – Arrest

Sanan- ja mielipiteen vapaus – Freedom of Expression

Solidaarisuus – Solidarity

Suojella –  Protect

Syrjinnän kielto –  Non-discrimination

Tasa-arvo – Equality

Toimeenpanna, toteuttaa – Enforce

Tutkinta – Investigation

Vaatia, kehottaa – Urge

Vaatia, vedota – Call on

Vedota – Appeal

Velvollisuus – Responsibility, obligation

Vetoomus – Petition

Välittömästi – Immediately

YK (Yhdistyneet Kansakunnat) – UN (United Nations)

YK:n yleismaailmallinen ihmisoikeuksien julistus – United Nations Universal Declaration of Human Rights (UDHR)
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PAING PHYO MIN

Armeija – Military 

Kritisoida – Criticize 

Pidättää – Arrest

Satiiri – Satire 

PRIDEN PUOLUSTAJAT

Sateenkaarioikeudet – LGBTI+ rights

Lyhenne LGBTI+ tulee sanoista lesbian (lesbo), gay (homo), bi-sexual (biseksuaali), transgender (transsukupuolinen) 
ja intersex (intersukupuolinen). +-merkki lyhenteen lopussa viittaa myös muihin seksuaalisiin suuntautumisiin ja 
sukupuoli-identiteetteihin. Lue näistä lisää Setan sateenkaarisanastosta www.seta.fi/sateenkaarisanasto . 

Väkivalta – Violence 

Ylimitoitettu voimankäyttö – Excessive use of force

GUSTAVO GATICA

Kumiluodit – Rubber bullets 

Sisäinen tutkinta – Internal investigation 

Sokeutua – To be blinded / to become blind

Väkivalta – Violence 

Ylimitoitettu voimankäyttö – Excessive use of force
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           Palaute

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 vaatimustaso 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 opit? ______________________________________________________________________

Olisitko kiinnostunut toimimaan aktiivisesti ihmisoikeuksien puolesta koulussasi?

a. Kyllä   b.   En   c.    Ehkä

Mihin seuraavista toimintatavoista osallistuisit? Ympyröi vaihtoehdit.

a. Vetoomuspöydän pito
b. Kouluryhmä
c. Vetoomukset verkossa
d. Jäseneksi liittyminen
e. Suomen edustaminen Amnestyn nuorisokonferenssissa
f. Paikallisryhmätoiminta

Kiitos palautteestasi!
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Palautelomake (opettajalle)

Toivomme sinun vastaavan seuraaviin kysymyksiin tunnin päätteeksi ja välittämään lomakkeen Amnestylle. Palautteesi on 
meille tärkeä, jotta voimme kehittää kirjemaratonia tulevaisuudessa.

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 kiinnosti oppilaita       1 2 3 4 5
d. Asiasisällön vaatimustaso sopi oppilaille      1 2 3 4 5
e. Kirjeenkirjoitus oli oppilaille mielenkiintoista     1 2 3 4 5
f. Kirjeenkirjoituksen vaativuustaso oli hyvä oppilaille     1 2 3 4 5
g. Tunnin vaativuustaso oli oppilaille sopiva      1 2 3 4 5
h. Sain tarpeeksi tukea kirjemaratonin toteuttamiseen     1 2 3 4 5
i. Materiaalit tukivat hyvin tunnin toteutusta      1 2 3 4 5
j. Kirjemaraton innosti jatkamaan aiheen parissa     1 2 3 4 5
k.  Haluan toteuttaa kirjemaratonin myös ensi vuonna     1 2 3 4 5 

 
 

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

_________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

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

_________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

5. Haluatko toteuttaa kirjemaratonin ensi vuonna uudelleen? Miksi?

_________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

6. Mistä sait tiedon Amnestyn Koulujen kirjemaratonista?

_________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Kiitos palautteestasi!
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2.    Oliko kirjemaratonin ajankohta sopiva?  Kyllä   Ei

Jos ei, mikä olisi parempi ajankohta? ____________________________________________________________






