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1. JOHDANTO
Vuoden aikana osasto toteutti erittäin tuloksekkaan kampanjan kohdennettujen ihmisoikeuslinjausten saamiseksi hallitusohjelmaan, juhlimme näkyvästi järjestön 50-vuotispäivää ja saimme juhliin
liittyvän yksilötyökampanjan kautta runsaasti uusia toimijoita. Loppuvuodesta julkaisemamme tiedot
mahdollisesti Suomen kautta kulkeneista Yhdysvaltain salaisista vankilennoista saivat runsaasti julkisuutta ja pakotti viranomaiset paljastamaan aiemmin luottamuksellisina pidettyjä lokitietoja.
Kokeilimme hyvällä tuloksella integroitua kampanjointia, jossa vaikuttamisen, viestinnän ja varainhankinnan toimet tukevat toisiaan. Taloudellinen tuloksemme on erinomainen ja toimiston henkilökunnan työtyytyväisyys korkealla tasolla.

2. TEMAATTISET PAINOPISTEEMME
2.1. Hallitusohjelmaan vaikuttaminen ja sen seuranta
Eduskuntavaaleihin liittyvän kampanjointimme tavoitteena oli saada hallitusohjelmaan neljä konkreettista pakolais- ja turvapaikanhakijoiden oikeuksiin sekä naisiin kohdistuvaan väkivaltaan liittyvää
tavoitetta: Ala-ikäisten yksintulleiden turvapaikanhakijoiden säilöön oton kieltäminen, kaikkien turvapaikanhakijoiden säilöönoton vaihtoehtojen kehittäminen, naisiin kohdistuvan väkivallan vähentämisen ohjelman toimeenpanoon sitoutuminen ja toimeenpanoon tarvittavien resurssien takaaminen sekä lähisuhdeväkivallan sovittelusta luopuminen
Kampanjoinnin välineinä olivat: 1) vaikuttaminen korkeisiin viranomaisiin 2) tiedonvälitys ja paineen luominen puolueiden suuntaan 3) mediatyö sekä 4) aktivistien tekemät ehdokashaastattelut.
Medianäkyvyys poiki yhteydenottoja viranomaisilta, joissa onnistuimme luomaan vastaanottavaista
maaperää.
Tarkasti rajatut tavoitteet mahdollistivat keskittymisen lobbaustyössä, ja saimme kaikki Amnestyn
tavoitteet mukaan hallitusohjelman, jossain kohdin jopa sanatarkasti.
Jatkoimme tavoitteiden seurantaa syksyllä. Säilöönottoa koskevat tavoitteet etenivät sitoumusten
suuntaan. Konkreettisia sitoumuksia naisiin kohdistuvan väkivallan vähentämisen ohjelman rahoituksen suhteen tai pysyvien rakenteitten luomiseksi ei sen sijaan tehty. Myös sovittelun osalta hallitusohjelman toteuttaminen on toistaiseksi epäselvää.
Syksyllä olimme mukana valmistamassa hallitusohjelmaan kirjattua Suomen ensimmäistä kansallista ihmisoikeuksien toimintaohjelmaa, ja painotimme työssä näitä samoja teemoja. Annoimme myös
vahvasti tukemme seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksien parantamiseen. Suomea tarkastellaan YK:n ihmisoikeusneuvostossa keväällä 2012. Tuotimme tätä varten lausunnon Suomen ihmisoikeustilanteesta.

2.2. Kuuluu kaikille –kampanja köyhyyttä vastaan
Romaneja kohdellaan kuin roskaa –kampanja: Ulkoministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön keskeisiin viranhaltijoihin pidettiin säännöllistä yhteyttä, ja toimitettiin Amnestyn vaatimukset EU:n
puitepäätöksestä kansallisista romanistrategioista koskevan konferenssin alla. EU sopi kesällä, että
jokainen EU-maa valmistaa oman kansallisen romanistrategian, mikä on ollut myös Amnestyn yksi
tavoite.
Romanien oikeudet olivat esillä myös mediatyössä, yksilötyössä sekä ihmisoikeuskasvatuksessa ja
tiedonvälityksessä, seminaareissa ja kouluissa.
Näiden lisäksi näkyviä toimia olivat syksyn Taksvärkki-kampanja teemalla romanien erottelu Slovakian kouluissa, ’Työnä kerjääminen?’ -työpajan järjestäminen Suomen ammattiliittojen solidaarisuuskeskuksen SASKin tilaisuudessa Hämeenlinnassa sekä Hanna Maylettin romaneista kertova
Kerjäläiselokuvan näyttäminen yhtenä Amnestyn Rakkautta & Anarkiaa yhteistyöelokuvana.
Kuuluu Kaikille – muu vaikuttamistyö: Käynnistimme loppuvuonna yhteistyön Amnestyn ja SASKin
välillä. Yhteistyöpilottina on tiedotus-, ihmisoikeuskasvatus- ja varainhankintahanke Iranin vapaiden
ay-liittojen ja työoikeuksien puolesta. Teimme lisäksi mediatyötä pakkohäädöistä (mm. Egypti) sekä
vaikuttamistyötä pakkohäädöistä Kambodzhassa (ks. maatyö).

2.3. Työ yksilöiden puolesta ja maakohtainen työ
Yksilöiden puolesta tehtävän työmme vahvistamista toimintamme eri muodoissa jatkettiin koko vuoden. Yksilöiden puolesta tehtävän työn kasvattaminen ja sitoutuneiden vetoajien määrän kasvattaminen oli Amnestyn 50–juhlavuoden päätavoitteita. Yksilötyöohjelmaan kuuluvista henkilöistä valtaosa on esillä amnesty.fi –sivuilla.
Näkyvyyttä saivat seuraavat henkilöt ja ryhmät: Alejandro Solalinde; Mao Hengfeng; Anna Politkovskaja; Zelimhan Murdalov; Norma Cruz; Mohammad Kabudvand; Natalia Estemirova; zizmbabwelainen järjestö WOZA ja Miercurea Ciucin romaniyhteisö.
Saimme hyviä uutisia seitsemästä yksilötyön kohteena olevasta henkilöstä tai ryhmästä, joista neljä
oli näkyvästi esillä osaston kampanjoinnissa. Iranilainen ay-aktivisti Mansour Ossanlu vapautettiin
väliaikaisesti kesäkuussa. Kiinalaisista ihmisoikeuspuolustajista Hu Jia vapautettiin hänen tuomionsa päätyttyä kesäkuussa, ja Mao Hengfeng vapautettiin heinäkuun lopussa hieman ennen hänen
tuomionsa päättymistä. Venäläinen ihmisoikeuspuolustaja Aleksei Sokolov vapautettiin ehdonalaiseen heinäkuun lopussa.
Kampanjoinnissa guatemalalaisen naisten oikeuksien puolustajan Norma Cruzin puolesta saavutettiin yksi osatavoite, kun häntä 2009 uhkaillut henkilö saatiin oikeuteen ja tuomittiin maksamaan
sakkoja. Työ jatkuu, sillä vuoden 2010 uhkaukset ovat edelleen tutkimatta. Meksikolaisen siirtolaisten oikeuksien puolustajan isä Alejandro Solalinden tilanne on rauhoittunut siinä määrin, että hänen
puolestaan ei enää tarvitse vedota.
Yksilötyön kehittämisohjelma valmistui loppuvuodesta. Ohjelma linjaa yksilötyön kehittämistavoitteita 2012–13.
Ihmisoikeuspuolustajat: EU-osastojen ihmisoikeuspuolustajatyön osana toimimme zimbabwelaisen
ay-aktivistin Gertrude Hambiran ja uzbekistanilaisen mielipidevangin Isroil Kholdorovin puolesta.
Suomen Sambian lähetystöstä saatiin yleisesti EU:n ihmisoikeuspuolustajia koskevien linjausten

toimeenpanosta Zimbabwessa kertova viesti. Ja Keski-Aasian maista vastaava kiertävä suurlähettiläs
selvensi ihmisoikeusasioidenkäsittelyä maiden välisissä suhteissa ja lupasi edistää asiaa konkreettisesti.
Maakohtainen työ: Osaston prioriteettimaita olivat Kiina, Meksiko ja Venäjä. Israel-Palestiina-työstä
luovuttiin asteittain. Maatyön tukena toimi 20 maakoordinaattoria.
Venäjän vaikuttamistyön pääpaino oli syksyn kampanjassa ’Älä puhu, älä kuule, älä näe’ Venäjän
ihmisoikeuspuolustajien ja sananvapauden puolesta. Prosessi toimi myös integroidun kampanjoinnin
pilottina. Vetoomuksia tuli 4200. Venäjän suurlähetystö ei suostunut ottamaan Amnestya vastaan.
Kiinan osalta lähestyimme Suomen ulkoministeriötä Kiinan ihmisoikeusaktivisteihin, verkkoaktivisteihin ja lakimiehiin kevään aikana kohdistuneen pidätysaallon vuoksi. Osasto teki myös runsaasti
työtä yhden yksittäisen kiinalaisen mielipidevangin saamiseksi Suomeen.
Toimme erityisesti Kiinan uiguurivähemmistön asemaa esille kun uiguurien edustaja Rebiya Kadeer
vieraili Suomessa helmikuussa ja järjestimme Suomen uiguuriyhteisön kanssa yhteisen mielenilmauksena Urumqin mielenosoitusten tukahduttamisen vuosipäivänä heinäkuussa.
Meksikon vaikuttamistyössä keskityttiin Jyri Jaakkolan ja Bety Cariñon surman tutkimisen vaatimiseen ja siirtolaisten ihmisoikeuksiin. Helmikuussa toimitettiin Jyriä ja Betyä koskevan verkkovetoomuksen Meksikon viranomaisille. Surman tutkimuksia vaativia mielenosoituksia järjestettiin surmien
vuosipäivänä huhtikuussa Helsingissä, Turussa, Tampereella, Oulussa ja Joensuussa.
Amnesty, Jyri Jaakkolan vanhemmat, Uusi Tuuli ry ja FoJJ-verkosto tapasivat Meksikon suurlähettilään kesäkuussa ja luovuttivat surmien tutkintaa vaativat 512 vetoomuskorttia lähettiläälle. Toimme
tapaamisessa esiin murhatutkinnan epäkohtien lisäksi myös muita Amnestyn arvostelemia ihmisoikeusloukkauksia Meksikossa. Keskustelu sujui hyvässä hengessä ja lähettiläs ehdotti dialogin jatkamista uudessa tapaamisessa.
Meksikon siirtolaisia käsittelevä valokuvanäyttely oli esillä usealla paikkakunnalla, ja yksilötyötä
tehtiin aktiivisesti siirtolaisten oikeuksia puolustavan isä Solalinden puolesta.
Alkuvuoden kansannousut ja niiden tukahduttamiset sekä konfliktit Pohjois-Afrikassa ja Lähi-idässä
vaikuttivat maatyön painotuksiin. Olimme lukuisia kertoja yhteydessä ulkoministeriöön sekä yksittäisten maiden osalta että välittämällä tietoa Amnestyn ajankohtaisista raporteista ja materiaaleista.
Lähetimme Amnestyn kannanottoja ja suosituksia myös Suomen suurlähetystöihin näissä maissa ja
maiden lähetystöihin Helsingissä. Toimitimme myös ulkoministeri Erkki Tuomiojalle Lähi-idän vierailun alla taustapaketin. SMS-verkostolle välitettiin neljä vetoomusta mm. mielenosoittajiin kohdistuvista ihmisoikeusloukkauksista alueen maissa. Vuoden lopulla käynnistettiin myös osaston Lähiitä-vapaaehtoisryhmä.
Kirjoitimme ulkoministeriöön pakkohäätöuhista Phnom Penissä Kambodzhassa, koska tilanne liittyy
Suomen rahoittamaan maan rekisteröintihankkeeseen. Syksyllä nostimme asian esille tapaamisessa
kehitysministeri Heidi Hautalan kanssa. Ministeri tapasi Kamputsean matkallaan joulukuussa Amnestyn tutkijoita ja paikallisia järjestöjä, ja lupasi edistää asiaa.
Valko-Venäjän osalta vaikutimme alkuvuodesta myös aktiivisesti ulkoministeriöön ja välitimme Amnestyn tietoja ja kannanottoja. Tiedot otettiin hyvin vastaan. Pidimme yhteyttä myös pidätetyn presidenttiehdokkaan Vladimir Neklajevin Suomessa asuvaan tyttäreen Eva Nekljajevaan, ja maakohtaisen työn asiantuntija piti puheenvuoron ulkoministeriön Valko-Venäjä-tilaisuudessa.

2.4. Joku raja! –kampanja & HLBTI –työ
Toteutuneet lakimuutokset: Vuoden alussa astui voimaan kaksi merkittävää, pitkään tavoitteenamme
ollutta lakimuutosta. 1) Lievän lähisuhdeväkivallan syyteoikeus muuttui. Nyt kaikki lähisuhdeväkivalta, myös lievä väkivalta, on virallisen syytteen alainen rikos, joka poliisin on tutkittava ja vietävä
syyteharkintaan mikäli tutkinta tätä puoltaa. Lakimuutos vahvistaa asennetta, jossa tunnistetaan
lähisuhteessa tapahtuva väkivalta vakavaksi rikokseksi. 2) Tahdonvastainen yhdyntä on raiskaus
myös silloin, kun uhri on kykenemätön ilmaisemaan tahtoaan seksuaaliseen kanssakäymiseen, vaikka tila ei olisi tekijän aikaansaama. Nyt myös sammuneen, vammaisen, sairauskohtauksen saaneen
tai nukkuvan raiskaus on rikoslainkin mukaan raiskaus. Lakimuutos ei ole vain tekninen korjaus
vaan merkittävä asennemuutos: raiskaus ei koskaan ole uhrin syy.
Kansainvälisen naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisen päivänä 25.11. järjestettiin jälleen Valoa, ei
väkivaltaa –kynttilätapahtumia ympäri Suomea. Niissä jaettiin tietoa naisiin kohdistuvasta väkivallasta sekä kynttilöitä, joihin oli kiinnitetty viesti: ”raiskaus on raiskaus kotonakin”. Amnestyn paikallisryhmät osallistuivat tempauksiin Tampereella, Savonlinnassa, Turussa, Oulussa ja Helsingissä ja
yksittäiset aktivistit lisäksi kuudella paikkakunnalla.
Helsingissä toteutimme yhdessä muiden järjestöjen kanssa Kohti pelotonta maailmaa –
keskustelutilaisuuden, jonka tavoitteena oli valottaa naisiin kohdistuvan väkivallan eri muotoja dialogien kautta. Aiheina olivat parisuhdeväkivalta, kunniaan liittyvä väkivalta, seurusteluväkivalta,
prostituoidut ihmiskaupan uhreina, vammaisiin naisiin kohdistuva väkivalta, äitiysterveyden ongelmat ja niihin kytkeytyvä väkivalta sekä tyttöjen sukuelinten silvonta.
Ihmiskaupan vastainen työ: Amnestyn tavoitteet ihmiskaupan torjumisen suhteen ovat yhteneviä
kansallisen ihmiskaupparaportoijan kanssa. Yksi merkittävä askel otettiin, kun eduskunta hyväksyi
keväällä mietinnön, jossa vaadittiin Euroopan neuvoston ihmiskauppaa koskevan yleissopimuksen
ratifioimista, ihmiskauppaa ja paritusta koskevien rangaistussäännösten päällekkäisyyksien poistamista ja parituksen kohteena olevan henkilön oikeusaseman vahvistamista.
Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeudet: Osasto otti seksuaali- ja sukupuolen moninaisuuden huomioimisen paremmin esille erilaisissa lausunnoissa, kampanjoinnissa ja esimerkiksi Pohjoismaisen ministerineuvoston tasa-arvoseminaarissa Pietarissa.
Amnestyn aktivistit edustivat Amnestya Budapestin ja Bratislavan Pride–tapahtumissa, Suomessa
osallistuimme Helsingissä, Tampereella ja Turussa Pride–tapahtumiin.
Lokakuussa järjestimme keskustelun parisuhdeväkivallasta naisten välisissä suhteissa sekä rakenteellisesta, syrjivästä väkivallasta sukupuolen moninaisuuden näkökulmasta.
Joulukuussa kirjoitimme Helsingin kaupunginjohtajalle Jussi Pajuselle, jotta hän veisi ystävyyskaupunki Pietarin kuvernöörille viestin, että Pietarissa esittelyyn tuleva "propagandalaki" loukkaa
HLBTI- ihmisten oikeuksia.

2.5. Terrorismi ja ihmisoikeudet
Teimme selvitystyötä mahdollisesti Suomen kautta kulkeneista CIA:n salaisista vankilennoista, tiiviissä yhteydessä kansainvälisen sihteeristön kanssa.
Syyskuussa Liettuaa koskevassa Amnestyn raportissa mainitaan myös Suomen kautta mahdollisesti
kulkeneet lennot. Keskustelimme 4.10. ulkoministeri Erkki Tuomiojan kanssa CIA:n vankilennoista.

Tuomioja kertoi Suomen haluavan tutkia asiaa. Toimitimme siksi ulkoministeriölle pidemmän listan
lentokoneen rekisterinumeroista ja pyysimme viranomaisia tarkistamaan olivatko listalla olleet lentokoneet käyneet Suomessa.
Viikko tapaamisen jälkeen julkaisimme listan mahdollisista Suomen kautta lentäneistä CIA:n vankilennoista, joista ei aiemmin ollut raportoitu. Ulkoministeriö toi pari viikkoa myöhemmin julki Amnestyn pyytämiä lentotietoja, mikä osoitti Suomen kautta kulkeneen 250 lentoa CIA:han yhdistetyillä lentokoneilla. Vankilentojen selvittäminen lähti liikkeelle näin nopeasti, koska osasto onnistui
hyvin aikataulutetulla ja suunnitellulla mediaviestinnällä luomaan kovan julkisen paineen.
Vaikka tämä oli hyvä askel, Amnesty pitää viranomaisilta saatuja tietoja riittämättöminä, osittain
ristiriitaisena ja ulkoministeriön arviota, että ainoastaan siviililentokoneet olivat epäilyttäviä, virheellisenä. Amnesty vaatii Suomelta kattavaa, julkista ja riippumatonta selvitystä vankilennoista.
Työmme vankilentojen parissa on ollut kansainvälisesti merkittävää. Suomen lentotiedoista löytyi
ensimmäinen julkaistu todiste siitä, että CIA käytti ns. lumelentotietoja lentäessään Liettuan salaiseen vankilaan. YK ja media olivat raportoineet asiasta aiemminkin, mutta epäilyjä ei ollut voitu
yhdistää tiettyihin lentoihin.
Oikeudellinen asiantuntija oli marraskuussa ulkoasiainvaliokunnassa kuultavana CIA:n vankilennoista. Kansainvälisen sihteeristön terrorismi-asiantuntija Julia Hall vieraili Suomessa joulukuussa. Tapaamisessa ulkoministeriön, Finavian ja Trafin kanssa esitimme kysymyksiä asiantuntijoille ulkoministeriön julkaisemasta datasta. Tapasimme myös kansanedustajia aiheesta.

2.6. Turvapaikanhakijat ja siirtolaiset
Hallitusohjelmavaikuttamisen (ks. yllä) lisäksi teimme turvapaikkakysymyksissä jatkuvaa vaikuttamista. Osallistuimme sisäministeriön EU-jaoston työhön ja maahanmuuttotyötä tekevien järjestöjen
epäviralliseen verkostoon sekä Muuttoliikkeessä ry-hankkeen suunnitteluun ja toteutukseen. Olimme
mukana käynnistämässä Paperittomat- verkostoa yhdessä SPR:n ja Kirkkohallituksen kanssa.
Vastasimme YK:n kidutuksenvastaiseen toimikunnan Suomen vuosiraporttia koskevaan kysymykseen
ja esitimme huomioita Suomen rikoslainsäädännöstä ja turvapaikanhakijoiden säilöönotosta. Kesäkuussa julkaistussa toimikunnan raportissa näkyi, että Amnestyn kokoamia tilastoja oli hyödynnetty.
Allekirjoitimme järjestöjen yhteiskirjeen Suomen viranomaisille Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston mandaatista, ja vaadimme siihen selkeää sukupuoli- ja sukupuolivähemmistönäkökulmaa.
Amnesty edisti myös kansainvälisen sihteeristön ja paikallisten lakimiesten kanssa kahta yksittäistä
turvapaikka-oikeuteen liittyvää asiaa. Jatkoimme työtä Suomessa olevien Pohjois-Kaukasian turvapaikanhakijoiden parissa. Pakolaisneuvonnalla on useita asiakkaita alueelta. Järjestimme lokakuussa kokouksen Pakolaisneuvonnan lakimiehille, jossa he saivat tavata Suomessa vierailulla olevan
venäläisen lakimiehen.
Lähetimme joulukuussa sisäministeri Päivi Räsäselle kirjeen, jossa vaadimme Suomea esittämään
pakolaisoikeuteen liittyvää sitoumuksia YK:n pakolaisyleissopimuksen 60-vuotis-konferenssissa,
erityisesti ottamaan enemmän pakolaisia Lähi-idän pakolaisleireiltä ja sitoutumaan pakolaisia vastaanottavien kuntien tukemiseen. Vastausta ei ole vielä tullut.
Järjestimme Pakolaisneuvonnan ja Pakolaisavun kanssa seminaarin "Responsibility sharing in the
European Union's Asylum Policy”. Amnestyn Eurooppa-toimiston asiantuntija Anneliese Baldaccini
puhui seminaarissa ihmisoikeuksien toteutumisesta EU:n rajavalvonnassa.

Muita näkyviä tilaisuuksia olivat: puheenvuoro Mervi Leppäkorven paperittomia koskevan Asiaton
oleskelu –kirjan julkaisutilaisuudessa; paperittomuutta käsittelevä Rakkautta & Anarkiaa –yhteistyöelokuva ja Amnestyn tilaisuus joulukuussa Lasipalatsin näyttelytilassa Lähi-idän pakolaistilanteesta.

2.7. Kuolemanrangaistuksen vastainen työ
Keväällä vuosittaisten kuolemanrangaistustilastojen julkaisun yhteydessä saimme runsaasti näkyvyyttä mediassa. Syksyllä osallistuimme kuolemanrangaistuksen vastaisena päivänä Valko-Venäjää
koskevaan kampanjaan.

2.8. Rankaisemattomuus
Lähetimme Darfurin tilannetta koskevan kirjeen YK:n turvallisuusneuvoston jäsenille, joilla on edustusto Suomessa. Vaadimme, että neuvosto ei keskeytä kansainvälisen rikostuomioistuimen ICC:n
tutkimuksia Darfurissa. Emme saaneet vastauksia.
Vaadimme kirjeellä, että Suomi edistäisi Sri Lankassa vallitsevaan rankaisemattomuuteen puuttuvaa
päätöslauselmaa YK:n ihmisoikeusneuvostossa. Ulkoministeriö vastasi, ettei Suomi pidä omia puheenvuoroja neuvostossa vaan yhtyy EU:n puheenvuoroihin.
Toimitimme UM:lle myös YK:n kidutuksen vastaisen sopimuksen valinnaisen pöytäkirjan voimaansaattamista koskevan lausunnon, jossa kiinnitimme huomiota mm. rankaisemattomuuteen.
Keskustelimme tapaamisessa oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonin kanssa lokakuussa kidutusrikokseen sovellettavasta vanhentumisajasta, ja vaadimme, että Suomen rikoslakia muutettaisiin niin,
ettei kansainvälisiin rikoksiin sovellettaisi vanhentumisaikoja.
Kansainvälisen rikostuomioistuimen järjestökoalition johtaja William Pace vieraili Suomessa kesäkuussa. Vierailun yhteydessä järjestimme järjestötapaamisen, johon osallistui Ihmisoikeusliitto,
KIOS ja Suomen Punainen Risti.

2.9. Asekauppasopimus
Toiminnanjohtaja ylläpiti kontakteja ulkoministeriön viranomaisiin, varmistaakseen, että hallitus
jatkaa vahvaa toimintaa sopimuksen aikaansaamiseksi. Ulkoministeri Erkki Tuomioja vakuutti lokakuun tapaamisessa, että asekauppasopimus on hänelle henkilökohtainen painopiste.

2.10. Ihmisoikeuskasvatus
Ihmisoikeuskasvatuksen koordinaattori palasi vanhempainvapaalta elokuussa. Vuoden aikana kouluvierailuja tehtiin yhteensä 80 ja ne tavoittivat yli 2000 oppilasta. Ihmisoikeuskasvatusryhmä kokoontui säännöllisesti.
Syksyllä ihmisoikeusryhmä ja osaston asiantuntijat tuottivat Aki Kaurismäen Le Havre elokuvasta
opetuspaketin Koulukinolle. Paketti käsitteli mm. pakolaisuutta.
Tervetuloa Amnestyyn –tilaisuudet käynnistyivät syksyllä taas uudelleen, ja ne herättivät kiinnostusta. Syksyn tilaisuudessa teemana oli mm. Venäjä. Tuotimme Romani-aiheisen Taksvärkki-paketin ja
päivitimme Amnestyn Mun Rajat- opetuspakettia.

3. VIESTINTÄ JA AKTIVISMI
3.1. Amnestyn 50-vuotisjuhlakampanja
Amnesty 50 -juhlavuoden aikana Suomessa nostettiin esille Amnestyn työ ihmisoikeuspuolustajien
puolesta. Tavoitteena oli saada yhä useampi suomalainen mukaan pitkäaikaiseen vetoomustoimintaan ja Amnestyn tukijaksi. Amnestyn juhlavuoden viettoon osallistui vuoden aikana tuhansia ihmisiä kaikkialla maailmassa ja Suomessa.
Mitä vapaus on –levy ja –konsertti: Toukokuussa julkaistiin Karri ”Paleface” Miettisen kokoama Mitä
vapaus on –juhlalevy, jossa suomalaiset eturivin artistit nimesivät kappaleen yhdelletoista ihmisoikeuspuolustajalle. Levyn oheen tuotettiin kirja ihmisoikeuspuolustajista.
Levy-yhteistyö jatkui ”10 päivää ihmisoikeuksille” –kampanjajakson aikana marras-joulukuussa konsertilla Helsingissä Tavastialla. Konsertti toimi sekä lähtölaukauksena kampanjajaksolle että levyn
promootiona. Konsertissa esiintyi eturivin suomalaismuusikoita. Levyn ja konsertin yhteistyökumppani oli Fullsteam.
Tänään olen vapaa –tempaus ja Amnestyn syntymäpäiväjuhlat 28.5.: Maailma kylässä– festivaalilla
Helsingissä Amnestyn vetoomustoimintaa esiteltiin kahdessa eri pisteessä. Listavetoomuksiin saatiin
yli 3000 allekirjoitusta. Osallistujia opastettiin myös liittymään pikavetoomusverkostoon ja kirjoittamaan vetoomuskirjeitä ja tukiviestejä mielipidevangeille. Tukiviestikorttien kuvittajina oli 25 kuvataiteilijaa ja designeria. Vetoomustoiminnan kasvoina oli 15 Amnestyn toimintaan kiinnittynyttä
julkkista.
Juhlapäivän huipennus oli lauantai-iltana toteutettu Tänään olen vapaa –tempaus, joka kokosi 2000
ihmistä Helsingin Rautatientorille toimimaan ihmisoikeusaktivistien puolesta. Tapahtuma, jossa
päästettiin ilmaan yli tuhat ilmapalloa, oli osa kansainvälisen juhlapäivän ohjelmaa. Illan päätteeksi
Vanhan ylioppilastalon kutsuvierasjuhlassa 500 Amnestyn aktiivia ja ystävää juhli ihmisoikeuksia.
Aktiivit eri vuosikymmeniltä valottivat työtä ennen. Juhlapuheessa Tasavallan presidentti Tarja Halosen lausunto rasismista uutisoitiin laajalti. Suomen eturivin muusikot esiintyivät.
10 päivää ihmisoikeuksille: Joulukuussa järjestimme 10 päivää kestäneen kampanjan. Se oli osa
Amnestyn maailmanlaajuista kirjemaratonia, jossa vedottiin ihmisoikeuspuolustajien puolesta.
Kampanjan keskeisenä toimintakanavana oli kampanjasivusto verkossa, johon ilmoittautumalla sai
sähköpostiin ja tekstiviestillä viisi toimintavinkkiä. Vinkit ohjasivat ihmisoikeustekoihin, vetoamaan
yksittäisten ilmioikeuspuolustajien puolesta sekä ostamaan Amnesty Storen aineettoman lahjan.
Lähde mukaan 10 päiväksi kampanjasivusto toteutettiin yhteistyössä Riodigitalin kanssa.
Kampanjan aikana järjestettiin 22 yleisölle avointa tapahtumaa yhdeksällä paikkakunnalla. Tapahtumat olivat toiminnoiltaan erilaisia kirjastossa järjestetystä vetoomusiltapäivästä klubi-iltaan. Kaikkien ydinsisältönä 10 päivää –kampanjan vetoomukset.
Helsingissä joulukuun ajan Lasipalatsin galleriassa oli esillä Amnesty 50 -julistenäyttely, joka toteutettiin yhteistyössä Lahden julistemuseon kanssa. Galleria oli samalla vetoomuspiste ja Amnesty
Storen myymälä ja tapahtumapaikka, jossa järjestettiin ryhmien vetoomusiltoja sekä asiantuntijatilaisuuksia. Tilasuunnittelusta vastasi Aalto-yliopiston opiskelijoista koostuva nuorten suunnittelijoiden ryhmä.

Joulukuun alussa Kirjasto 10:ssa oli englanninkielinen ja vetoomuspiste 505 kollektiivin ”I have a
voice”- valotaideteos johon avajaisiin osallistuneet pääsivät osallistumaan.
Kampanjan tavoitteet ylittyivät. Suomenkieliselle kampanjasivustolle ilmoittautuneita oli 2700, joista 980 oli uusia kontakteja, joista Amnestyn tukijoiksi liittyi 100. Ruotsinkieliselle sivustolle ilmoittautuneita oli 78. Yhteensä kampanjan aikana saatiin reilut 10000 ihmisoikeustekoa, 5873 allekirjoitusta listavetoomuksiin, 174 vetoomuskirjettä ja 65 solidaarisuuskorttia.

3.2. Medianäkyvyys ja -palvelu
Amnestyn medianäkyvyys oli erittäin korkea. Näkyvyys keskittyi toukokuussa 50-vuotisjuhlintaan ja
loka-marraskuussa CIA:n vankilentoihin. Näinä kuukausina medianäkyvyys oli ennätyssuurta. Amnesty mainittiin lehtijutuissa näiden kuukausien aikana yhteensä yli 600 kertaa.
Lähetimme vuoden aikana medialle 38 tiedotetta, pois lukien tapahtumatiedotus Helsingissä ja
muilla paikkakunnilla. Lisäksi lähetimme kuukausittaisen uutiskirjeen sen tilanneille noin 250 toimittajalle. Tärkeä osa mediatyötä oli edellisvuosien tapaan suorat yhteydenotot aiheistamme kiinnostuneisiin toimittajiin ja kirjeenvaihtajiin.
Maaliskuun alussa järjestettiin lehdistöaamukahvit teemalla eduskuntavaalit ja ihmisoikeudet. Lisäksi järjestettiin medialle avoimia keskustelutilaisuuksia mm. Asenne esiin ja politiikka peliin tilaisuus kansainvälisenä naisten päivänä sekä turvapaikkapaneeli maaliskuun lopussa. Amnestyn
50-vuotisjuhlalevyn tiimoilta järjestettiin lehdistötilaisuus toukokuussa.
Uiguurien puolustaja Rebiya Kadeer oli Suomessa 2.–3.2. ja Amnestyn terrorismiasiantuntija Julia
Hall vieraili täällä joulukuun alussa. Molemmille järjestettiin haastatteluja suomalaistoimittajien
kanssa. Myös Anna Politkovskajan murhan viisivuotispäivän venäläisvieraita haastateltiin mm. YLEn
radiouutisiin ja Helsingin Sanomiin.
Tammi-maaliskuussa Amnesty oli tasaisesti esillä Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan kuohuntaan liittyvissä
uutisissa. Aiheesta myös tiedotettiin aktiivisesti ja se leimasi koko vuoden tiedotustyötä. Maaliskuussa eduskuntavaaleihin liittyvä kampanjointi sai huomiota.
Toukokuun medianäkyvyys oli korkeampi kuin kertaakaan vuoden 2008 Pekingin olympialaiskampanjan jälkeen. Amnestyn 50-vuotisjuhla, vuosiraportti ja toukokuun alussa julkistettu PohjoisKorea-raportti selittävät poikkeuksellisen hyvää näkyvyyttä.
Syyskuun lopussa julkaistu Liettuan CIA-vankilaa käsittelevä raportti ja Suomen osaston julkistamat
lentotiedot herättivät suurta mediahuomiota, ja loka-marraskuun ennätyskorkeat osumamäärät ovat
suurelta osin vankilentoihin liittyvää uutisointia.
Oikeudellinen asiantuntija antoi vankilentoihin liittyen kymmeniä haastatteluja. Muutenkin Amnestyn asiantuntijat ja toiminnanjohtaja olivat säännöllisiä haastateltavia erilaisissa Amnestyn alaan
liittyvissä radio- ja tv-ohjelmissa.

3.3. Tukijaviestintä
Amnesty-lehti ilmestyi suunnitellusti helmi-, touko-, syys-, ja marraskuussa. Toukokuun numero oli
Amnestyn 50-vuotisjuhlanumero. Lehden toimituskunta työskenteli aktiivisesti ja sitoutuneesti, mukana oli noin 20 vapaaehtoista ammattilaista.

Toimisto lähetti noin kerran kuussa tukijasähköpostia kaikille sähköpostiosoitteen ilmoittaneille tukijoille. Vuoden lopussa kaikille tukijoille kerrottiin vuoden kampanjoinnista ja saavutuksista.

3.4. Verkkoviestintä ja -aktivismi
Suomen osaston tekstiviestivetoomusverkostosta kehittyi keskeiseksi kampanjointivälineeksi, jota
hyödynnettiin yksilöiden puolesta tehtävään ja maakohtaiseen työhön. Tekstiviestivetoomusten allekirjoitusprosentti oli vuoden aikana keskimäärin 65 prosenttia, joka on huomattavasti kansainvälisiä
keskiarvoja korkeampi. Verkosto kasvoi vuoden aikana voimakkaasti. Tammikuussa verkostossa oli
840 jäsentä ja vuoden lopussa jo 2300 ihmistä. SMS-vetoomusta hyödynnettiin kampanjoinnin ja
nopean reagoinnin välineenä mm. Egyptin kansannousun ja 10 päivää ihmisoikeuksille –kampanjan
yhteydessä.
Suomen osaston verkkopalvelu uudistettiin keväällä. Uusi sivu palvelee paremmin sosiaalisen median linkityksiä ja sisällöstä tehtiin houkuttelevampaa kehittämällä mm. videon käyttöä sivustolla.
Uudella verkkosivustolla lisättiin osallistumistapojen määrää. Sivusto noudattaa Amnestyn kansainvälistä ilmettä. Sivuston kävijämäärät kasvoivat selvästi vuoden aikana. Viimeisen vuosineljänneksen
aikana sivustolla käytiin yli 55 000 kertaa. Amnestyn Facebook- ja Twitter-seuraajien määrä kasvoi
voimakkaasti. Vuoden lopussa Facebook-seuraajia oli yli seitsemän tuhatta ja Twitterissä yli tuhat.
Sosiaalisella medialla oli merkittävä rooli uusien osallistujien ja tukijoiden tavoittamisessa.

3.5. Paikallistoiminta ja –aktivismi
Vuoden aikana Suomen osaston kampanjointiin osallistui 25 paikallisryhmää 17 paikkakunnalla.
Paikallisryhmien oma työ keskittyi yksilötyöhön ja kampanjatapahtumiin. Useimmat paikallisryhmät
kokoontuivat kuukausittain ja järjestivät lisäksi vetoomusiltoja ja tapahtumia uusille aktivisteille.
Jokaisen paikallisryhmän luona vierailtiin. Yksilötyötä tehtiin 19 paikallisryhmässä.
Paikallisryhmät järjestivät vuoden aikana useita kymmeniä kampanjatapahtumia. Tapahtumat keskittyivät eduskuntavaalikampanjointiin ja Amnestyn 50-vuotisjuhlaan ja yksilötyöhön. Anna Politkovskajan muistopäivänä järjestettiin myös useita tapahtumia osana laajempaa Venäjä-kampanjaa.
Naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisena päivänä 25.11. paikallisryhmät kuudella paikkakunnalla
olivat mukana Valoa, ei väkivaltaa –tapahtumissa.

4. VARAINHANKINTA JA TUKIJAPYSYYVYYS
4.1. F2F katurekrytointi
Rekrytoimme 6310 uutta kuukausitukijaa. Valtaosa uusista tukijoistamme tuli Face to Face katurekrytoinnin avulla. Pieni osa tuli televarainhankinnan uuden kaksiportaisen rekrytointimenetelmän kautta (ks. tarkemmin alla). F2F-projekti onnistui hyvin. Uusien lahjoittajien keskilahjoitus
oli seitsemän euroa. Budjetoitua korkeammasta keskilahjoituksesta ja hyvästä tukijapysyvyydestä
johtuen saavutimme tavoitteemme, vaikka jäimme uupumaan tukijoiden määrässä. F2F-kaupungit/
paikkakunnat olivat Helsinki, Tampere, Turku, Jyväskylä, Pori, Seinäjoki, Lahti, Hämeenlinna, Kuopio ja Maarianhamina, Ahvenanmaa. Uusista paikkakunnista Ahvenanmaa toimi erinomaisesti ja
Amnesty sai lähes 700 uutta ahvenanmaalaista tukijaa. Tämä asetti myös uusia vaatimuksia ruotsinkielisille tukijapalveluille.

4.2. Televarainhankinta
Telen kasvattamista ja kehittämistä jatkettiin suunnitellusti. Telen pääasiallinen soittomuoto on
puhelu, jossa tukijaa pyydetään korottamaan kuukausittaista tukisummaansa. Tele soitti korotussoiton kerran vuodessa. Yhteensä 4733 tukijaa korotti kuukausittaista summaansa keskimäärin 3,5
eurolla. Lahjoituksensa peruneista 30 prosenttia päätti jatkaa tukeaan telen tarjottua heille pienempää lahjoitussummaa.
Soitimme lahjoittajille, jotka ovat peruneet valtuutuksensa pankin kautta. Tavoittamistamme tukijoista 41 prosenttia ilmaisivat haluavansa uusia valtakirjansa ja palata tukijoiksi.
Loppusyksystä aloitimme kaksiportaiset telesoitot. Tällä tarkoitetaan joko Amnestyn kampanjatoiminnan kautta tulleiden tai ostettujen yhteystietojen kontaktointia puhelimitse, pyytäen kuukausilahjoittajaksi ryhtymistä. Kokeilu toi Amnestylle 72 uutta tukijaa.

4.3. Vuosijäsenmaksut ja lahjoitukset
Vuosijäsenmaksut toteutuivat 113 prosenttisesti.
Lähetimme kolme lahjoittajakirjettä vuonna 2011. Lisäksi pyysimme kertalahjoitusta tai kuukausilahjoituksen korotusta kolmessa tukijasähköpostissa. Kertalahjoitukset tuottivat 92 575 euroa. Lahjoitukset koostuvat kirjelahjoituksista, spontaaneista kertalahjoituksista, apurahoista, päivätyölahjoituksista ja verkkolahjoituksista.
Amnesty osallistui ensimmäistä kertaa koulujen päivätyökeräykseen (taksvärkki). Keräykseen ilmoittautui 9 koulua.

4.4. Tukijapysyvyys
Suomenkielisille tukijoille lähetettiin yhteensä 20 tukijasähköpostia. Syyskuun alussa tukijasähköpostien konsepti uudistettiin niin, että viesteissä oli pääsääntöisesti yksi teema ja selkeämmät osallistumis- tai lahjoituspyynnöt.
Ruotsinkielisten palveluja on kehitetty parantamalla ruotsinkielisiä verkkosivuja ja tarjoamalla heille
ruotsinkielisiä materiaaleja. Ruotsinkielisille tukijoille on konseptiuudistuksen myötä syyskuusta
lähtien myös lähetetty säännöllisesti tukijasähköpostia. Ruotsinkielisille tukijoille on lähetetty yhteensä 11 tukijasähköpostia sekä Ahvenanmaan tukijoille 3 kertaa Ruotsin osaston Amnesty-lehti.
Tukijasähköposteissa on kerrottu meneillään olevista kampanjoista ja saavutuksista, myyntituotteista
ja muista ajankohtaisista uutisista. Tämän lisäksi Individuals@Risk tukijaryhmälle lähetettiin kolme
sähköpostia ja pääkaupunkiseudun uusille tukijoille lähetettiin kaksi kertaa kutsu Amnestytilaisuuteen. Tukijoille lähetettiin myös neljä kertaa vuodessa ilmestyvä Amnesty-lehti.
Vuosijäsenille suunnatut SMS-soitot ja uusille tukijoille suunnatut tervetulosoitot ovat molemmat
olleet osa tukijapysyvyysohjelmaa. Verkkosivuille on myös lisätty jäsen- ja lahjoittajapalvelukansio.
Liittyneistä uusista tukijoista 1188 henkilöä lopetti tukensa saman vuoden aikana. Yhteensä eronneita tukijoita oli 10 prosenttia kaikista Amnestyn tukijoista.

4.5. Amnesty Store
Storea pyrittiin jatkuvasti kehittämään ja viemään eteenpäin. Suurin muutos oli toukokuussa avautunut uudistunut verkkokauppa. Tuotevalikoimaa laajettiin, varastoa kerrytettiin ja uusia tuotteita
otettiin valikoimaan. Lisäksi Storessa myytiin myös yhteistyöjärjestöjen ja -yritysten tekemiä tuotteita, esim. Mifuko ja Globe Hope. Lisäksi joulun alla lanseerattiin Amnestyn ensimmäinen aineeton
lahja, Paha Setä. Tuotteet myivät pääsääntöisesti hyvin.
Storelle perustettiin myös eri alojen ammattilaisista koostunut ohjaustyöryhmä, jonka tarkoituksena
on kehittää Storea. Työryhmä kokoontui yhden kerran. Storesta vastaava varainhankintavastaava
vaihtui vuoden aikana kahdesti. Tampereella toimi koko vuoden tuntipohjapalkkaisesti toimiva tuotemyyntikoordinaattori.
Store osallistui joulun alla Tuomaan markkinoille ja Lasipalatsiin perustettuun pop-up myymälään.
Myyntitavoite saavutettiin vain 50 prosenttisesti. Tuomaan markkinoiden myynnin koettiin kärsineen
muuttuneen markkinapaikan sekä erittäin haasteellisen sään vuoksi.
Markkinointi hoidettiin sille kuuluvan budjetin puuttumisen vuoksi pääsääntöisesti tukijasähköposteissa ja tukijalehdessä mainostaen. Lisäksi kokeiltiin pienimuotoista lehti- ja verkkomainontaa.
Sähköpostit osoittautuivat toimiviksi, myyntiä tuoviksi ja kiinnostusta herättäviksi. Store sai myös
onnistuneesti näkyvyyttä blogeissa ja lehtijutussa.
Koko vuoden myynnin kasvu edellisvuoteen oli 55 prosenttia. Vaikka tavoite oli kunnianhimoisempi,
tulos oli hyvä ottaen huomioon henkilöstövaihdokset ja uuden verkkokaupan viivästymisen.

5. HALLINTO JA TOIMISTON INFRASTRUKTUURI
Vuoden taloudellinen ulos on huomattavasti budjetoitua parempi. Lopullinen ylijäämä näkyy tilinpäätöksessä. Tilinpäätös valmistui ajoissa. Talous ja toimintaraportit Lontooseen toimitettiin aikataulun mukaisesti. Kansainvälisen liikkeen sisäinen talousuudistus on vaatinut runsaasti resursseja.
Osaston tilintarkastuksesta vastaa KPMG Oy. Osaston taloudenhoitaja suoritti sisäisen tarkastuksen
vuoden lopussa.
Osaston henkilöstöasiantuntija oli vuoden 2011 perhevapaalla. Henkilöstöhallintoa hoiti toimistopäällikkö. Toimistosihteeri hoiti työajanseurantaan, työterveyshuoltoon ja ensiapuun liittyviä tehtäviä. Vuoden aikana uusittiin osaston palkkausjärjestelmä ja hoidettiin henkilöstöhallinnon rutiineja.
Keväällä ei ollut tyky-päivää Amnestyn 50-vuotisjuhlien takia, lokakuussa henkilöstö kävi ratsastamassa islanninhevosilla.
Toimiston ensiapuvalmius päivitettiin kurssittamalla vapaaehtoisia työntekijöitä.
Toimiston työntekijöillä on oikeus käyttää viikoittaisesta työajastaan liikuntaan 60 minuuttia. Liikuntaan käytettiin yhteensä 411 tuntia. Suosituin laji (110 tuntia) oli kävely- ja sauvakävely. Tanssia
tai zumbaa harrastettiin 61 tuntia, pyöräilyä tai spinningiä 46 tuntia, lenkkeilyä 36 tuntia.
Amnestyn jäsen- ja tukijatietokannan (CRM) uusiminen eteni toteutusvaiheeseen. Yhteistyökumppaniksi valittiin Avoine Oy. Merkittävimmät valintaperusteet olivat toteuttavan henkilöstön osaaminen ja Amnestyn toiminnan ymmärtäminen, palvelun soveltuvuus nykyisiin tarpeisiimme, hyvät
mahdollisuudet jatkokehitykseen ja sopiva kustannustaso. Henkilöstövaihdoksista huolimatta projek-

ti toteutuu suunnitelmien mukaisesti, kun aikataulu tarkistettiin alkuvuodelle 2012. Projektissa
huomioidaan edelleen koko toimiston tarpeet järjestelmän suhteen, priorisoiden varainhankintaa.
CRM-projektin lisäksi IT-resurssit ovat riittäneet perustoimintojen ylläpitoon.
CRM-projektin vaatiessa toimistosihteerin työpanosta asiakaspalveluun perehdytettiin uusi toimistosihteerin sijainen. Toimistosihteerillä oli sijainen 1-2 päivänä viikossa asiakaspalvelun aukioloaikoina..
Toimistovapaaehtoisia on käynyt yhteensä 181. Rahassa laskettuna toimistovapaaehtoisten työpanoksen arvo oli yli 7300 euroa. Tehtävät ovat painottuneet tänäkin vuonna varainhankinnan ja
erityisesti tukijarekisterin ylläpidon avustamiseen.
Loppuvuodesta allekirjoitettiin uusi vuokrasopimus ja irtisanottiin nykyinen. Muuton valmistelut
aloitettiin.

6. ORGANISAATIO JA RESURSSIT
6.1. Vuosikokous ja johtokunta
Osaston vuosikokous järjestettiin Helsingissä 26.3. Kokouksen yhteydessä järjestettiin eduskuntavaaleihin liittyvä turvapaikkapoliittinen keskustelu, jossa edustettuina olivat kaikki puolueet. Kokouksessa uudeksi johtokunnan jäseneksi valittiin Anna Moring Helsingistä. Erovuorossa olevista uuden mandaatin saivat vaaleissa Tuomas Laine (taloudenhoitaja) sekä Ninni Sandelius ja Päivi Sinkkonen, kaikki Tampereelta. Muut jatkavat johtokunnan jäsenet ovat Jussi Förbom (puheenjohtaja),
Mikko Häkkinen, Markus Terho ja Maila-Katriina Tuominen.
Ennen vuosikokousta johtokunta kokoontui kolme kertaa. Vuosikokouksessa valittu uusi johtokunta
kokoontui vuoden aikana viisi kertaa. Ensimmäisessä kokouksessa varapuheenjohtajiksi valittiin
Ninni Sandelius ja Markus Terho. Lokakuun johtokunnan kokous oli samalla syysseminaarin korvannut kaikille jäsenille avoin suunnittelukokous.

6.2. Toimisto
Toiminnanjohtajana toimi Frank Johansson ja vs. ihmisoikeustyön johtajana Päivi Mattila. Varainhankintatiimiä johti Nora Huhta, talous ja hallintotiimiä Katri Rautio. Elokuussa uutena viestintäpäällikkönä aloitti Ilpo Kiiskinen. Nämä kaikki muodistivat yhdessä toimiston tiimikoordinaation.
Vuoden lopussa vaikuttamistiimissä työskentelivät Anu Tuukkanen Pia Puu Oksanen, Susanna Mehtonen ja Maarit Pihkala.
Uudessa viestintätiimissä työskentelivät Anu Merenlahti, Outi Haapanen, Heli Sariola ja Markus
Viljasalo.
Varainhankinnassa työskentelivät Leena Hernesniemi, Ruut Karhunen, Annika Eriksson, Sonja Vartiala ja Hanna Valkama sekä osa-aikaisena sijaisena Raita Huhta. Määräaikaisena F2Fkampanjapäällikkönä toimi Kaisa Huhta.
Talous ja hallintotiimissä toimivat Maarit Raja-aho, Mia Mikkola, Jukka Vallisto ja Eveliina Lindell ja
osa-aikaisena sijaisena Roosa Hamila.

Näiden lisäksi toimistossa oli kolme harjoittelijaa ja yksi työelämään valmennettava. Toimistolla
päivittäin työskentelevien henkilöiden lisäksi toimiston henkilökuntaan kuuluivat osa-aikaiset teletiimin työntekijät ja keväästä syksyyn monet kymmenet F2F-työntekijät.

6.3. Luottamustoimet
Osaston edustajana valtioneuvoston asettamassa ihmisoikeusasiain neuvottelukunnassa oli kevääseen saakka Thomas Hackman. Pakolaisneuvonnan hallituksessa Amnestyä edusti Heikki Kerkkänen
ja Kansalaisjärjestöjen ihmisoikeussäätiön hallituksessa Jussi Förbom. Vastuullinen Lahjoittaminen
ry:ssä Amnestyä edusti Nora Huhta.

7. YHDEYDET KANSAINVÄLISEEN LIIKKEESEEN
7.1. Kansainväliset kokoukset ja muut matkat
Vuoden suurin kansainvälinen tapahtuma oli Amnestyn kansainvälinen edustajainkokous, joka järjestettiin elokuussa Noordwijkerhoutissa, Alankomaissa. Suomen osastosta kokoukseen osallistuivat
Jussi Förbom, Ninni Sandelius, Päivi Sinkkonen ja Frank Johansson.
Puheenjohtaja osallistui lisäksi vuosittaiseen kansainväliseen puheenjohtajakokoukseen Lontoossa
huhtikuussa, seminaariin EU:n turvapaikkapolitiikasta Brysselissä syyskuussa, Puolan osaston johtokunnan koulutukseen Varsovassa lokakuussa ja EU:n perusoikeusviraston konferenssiin Varsovassa
marraskuussa.
Osaston taloudenhoitaja osallistui kansainväliseen talouskokoukseen toukokuussa Lontoossa.
Toiminnanjohtaja osallistui Pohjoismaiseen talous ja varainhankintakokoukseen huhtikuussa Kööpenhaminassa. Euroopan osastojen johtajat kokoontuivat toukokuussa Belgiassa ja marraskuussa
Budapestissa. Marraskuussa toiminnanjohtaja osallistui myös Amnestyn Tanskan osaston kansainväliseen rasismikokoukseen Kööpenhaminassa.
Toimistopäällikkö ja varainhankintapäällikkö kävivät tutustumassa Tanskan osaston toimintaan helmikuussa. Toimistopäällikkö osallistui kansainvälistä kirjanpitouudistusta koskevaan kokoukseen
Kööpenhaminassa huhtikuussa.
Varainhankintapäällikkö ja yksi varainhankintavastaava osallistuivat Amnestyn varainhankintakoulutukseen Madridissa kesäkuussa. Varainhankintapäällikkö osallistui lisäksi lokakuussa Alankomaissa
järjestettyyn varainhankintakonferenssiin. Koko varainhankintatiimi vieraili Ruotsin osastossa marraskuussa 2011.
Ihmisoikeustyön johtaja osallistui köyhyyskampanjan suunnittelukokoukseen Lontoossa kesäkuussa.
Viestintäpäällikkö osallistui Amnestyn kansainväliseen verkkokampanjakoordinaattoreiden tapaamiseen Lontoossa heinäkuussa.
Oikeudellinen asiantuntija, naisten oikeuksien asiantuntija, maakohtaisen työn asiantuntija ja tiedottaja osallistuivat EU-osastojen vaikuttamis- ja viestintäkokoukseen Brysselissä kesäkuussa.
Oikeudellinen asiantuntija osallistui lisäksi eurooppalaisen pakolais- ja siirtolaisuuskampanjastrategian arviointi- ja suunnittelukokoukseen Torinossa syyskuussa, lokakuussa Brysselissä järjestettyyn
EU:n neuvoston rankaisemattomuustyöryhmän kokoukseen ja marraskuussa Haagissa järjestettyihin

asiantuntijatapaamiseen kansainvälisestä oikeusavusta ja EU:n kansanmurhaverkoston työryhmän
kokoukseen.
Naisten oikeuksien asiantuntija osallistui lisäksi Amnestyn naisverkoston perustavaan kokoukseen
Lontoossa maaliskuussa ja järjestön moninaisuus ja tasa-arvo-ohjelmanryhmän kokouksiin tammikuussa ja huhtikuussa. Syksyllä hän edusti Amnestyä Pietarissa pidetyssä naisiin kohdistuvaa väkivaltaa koskevassa kokouksessa.
Molemmat kampanjakoordinaattorit osallistuivat pohjoismaiden kampanjakoordinaattoreiden tapaamiseen Tukholmassa huhtikuussa.
Aktivismikoordinaattori osallistui lisäksi pohjoismaiden nuorisotapaamiseen Tukholmassa elokuussa,
sen suunnittelukokoukseen tammikuussa ja syrjinnänvastaisen kampanjan suunnittelukokoukseen
Brysselissä tammikuussa. Verkkoviestinnästä vastaava koordinaattori osallistui kansainväliseen varainhankintakonferenssiin Alankomaissa lokakuussa.
AD osallistui Amnestyn kansainväliseen varainhankintakoulutukseen Madridissa kesäkuussa.
Kahden suomalaisen aktivistin delegaatio osallistui Pride-tapahtumaan Budapestissa kesäkuussa ja
Suomesta osallistui kuuden hengen delegaatio vuosittain järjestettävään Amnestyn pohjoismaiseen
nuorisotapaamiseen Tukholmassa elokuussa.

7.2. Vierailut Suomeen
Järjestimme huhtikuussa perinteisen edustajainkokousta valmistelevan pohjoismaisen kokouksen.
Siihen osallistui henkilöitä Ruotsista, Tanskasta, Norjasta, Islannista, Färsaarilta sekä Puolasta,
Tshekistä ja Sloveniasta. Järjestimme joulukuussa pohjoismaisen kokouksen pakolais- ja siirtolaisasioista. Joulukuussa myös Amnestyn kansainvälisen sihteeristön terrorismi-asiantuntija vieraili
Suomessa.

7.3. Kansainväliset tehtävät
Katri Rautio kutsuttiin syksyllä osallistumaan kansainvälisen liikkeen kirjanpitouudistusta seuraavaan työryhmään.
Pia Puu Oksanen toimi jäsenenä kansainvälisen johtokunnan nimittämässä työryhmässä, jonka tehtävänä oli tuottaa toimintasuunnitelma sukupuoli- ja moninaisuusnäkökulman valtavirtaistamisesta
kansainväliselle liikkeelle. Amnestyn kansainvälinen edustajainkokous hyväksyi elokuussa 2011
yksimielisesti työryhmän ehdotuksen.
Susanna Mehtonen on mukana kansainvälisessä oikeustyöryhmässä ja Outi Haapanen on toiminut
Art for Amnestyn suomalaisena kontaktina. Anu Merenlahti osallistui kansainväliseen työryhmään,
joka kommentoi kansainvälistä Amnestyn Global Identity –työtä.
Amnestyn kansainvälinen naisverkosto perustettiin Lontoossa maaliskuussa. Amnestyn Suomen
osastoa edustavat verkostossa Pia Puu Oksanen ja Anna Moring. HLBTI –ryhmän ryhmäsihteeri Krister Karttunen on mukana kansainvälisen sihteeristön Individuals and Gender –ryhmässä.

