AMNESTY INTERNATIONAL SUOMEN OSASTO RY
TOIMINTAKERTOMUS 2012
1. JOHDANTO
Vuonna 2012 kampanjoimme kansainvälisen asekauppasopimuksen puolesta ja naisiin kohdistuvaa
väkivaltaa vastaan kuntavaalien yhteydessä Lisäksi kansainvälisen ihmisoikeuspäivän aikaan
nostimme työn yksilöjen puolesta esille. Jatkoimme romanien syrjinnän vastaista työtä Euroopassa.
Maantieteellisesti keskityimme Venäjään, Kiinaan ja Meksikoon. Jotta työmme olisi tehokkaampaa,
jatkoimme varainhankinnan, viestinnän, vaikuttamisen ja ihmisoikeuskasvatuksen integrointia, jota
vahvisti osaston toimiston muuttaminen uusiin toimitiloihin. Taloudellinen tuloksemme on hyvä ja
toimiston henkilökunnan työtyytyväisyys korkealla tasolla.

2. PÄÄKAMPANJAT
2.1.

Stop aseet

Stop aseet –kampanja kansainvälisen asekauppasopimuksen puolesta lanseerattiin huhtikuun
aikana tapahtumissa, mediassa ja verkossa. Verkkosivuston kautta ja tapahtumissa kampanjaan
lähti mukaan noin 7000 ihmistä. Kampanjan tähtäin oli heinäkuussa New Yorkissa pidetty
kansainvälinen sopimuskonferenssi.
Paikallisryhmät kampanjoivat aiheesta Joensuussa, Turussa, Savonlinnassa, Hämeenlinnassa ja
Keravalla. Näkyvimmät tapahtumat Helsingissä olivat Vallilan vapputanssit, kampanjapiste
Kampissa, Maailma kylässä –festivaali sekä kesäkuussa järjestetty päätapahtuma Stop aseetpyöräily. Helsingin Vanhasta kirkkopuistosta lähteneet pyöräkulkueet toimittivat yli 11
paikkakunnalta kerätyt vetoomukset kuuden suurimman aseviejämaan Kiinan, Saksan,
Yhdysvaltojen, Venäjän, Iso-Britannian ja Ranskan suurlähetystöihin. Tapahtumaan osallistui yli sata
pyöräilijää. Monet polkijoista olivat aktivisteja muilta paikkakunnilta.
Sosiaalista mediaa käytettiin hyvin aktiivisesti kampanjan viestinnässä. Metropolia
ammattikorkeakoulun tuottamat videot ja infografiikat keräsivät paljon huomiota.
Kampanjan aikana yhteydenpito ulkoministeriöön oli tiivistä ja kampanjakirjeitä lähetettiin sekä
kuuden suurimman aseviejämaiden lähetystöihin että kymmenen muun strategisen maan
lähetystöihin sekä toukokuussa että kesäkuussa.
Toiminnanjohtaja osallistui Amnestyn delegaatioissa heinäkuun konferenssiin YK:n päämajassa New
Yorkissa. Neuvotteluja seurattiin Amnestyn verkkosivuilla ja sosiaalisessa mediassa. Verkkosivuilla
julkaistiin uutisia neuvotteluista, blogi-kirjoituksia paikan päältä sekä facebookissa kaksi
toiminnanjohtajan videohaastattelua. Kampanjaan mukaan lähteneille kerrottiin neuvotteluiden
etenemisestä sähköpostilla ja tekstiviestillä.
Neuvottelujen kariuduttua heinäkuussa ilman sopimusta, jatkoimme vaikuttamistyötä syyskuussa
yhteydenpidolla ulkoministeriöön. Suomi olikin yksi valtioista, jotka YK:n yleiskokouksessa vaativat
prosessin jatkamista ylimääräisellä kokouksella maaliskuussa 2013, jolloin sopimuksesta nyt on
tarkoitus sopia.

2.2.

Irtisanoudu naisiin kohdistuvasta väkivallasta

Kampanjoimme kuntavaalien alla naisiin kohdistuvan väkivaltaa vastaan niin, että kunnissa
rakenteet ja palvelut vastaisivat tarvetta ja Suomen ihmisoikeusvelvoitteita. Eri kunnissa aktivistien
tekemien kuntalaisaloitteiden tueksi tehtyyn vetoomuskampanjaan lähti mukaan yli 12 000
suomalaista. Allekirjoittaneista noin 1000 oli kuntavaaliehdokasta. Heistä 350 pääsi valtuustoihin.
Kampanjaan osallistuttiin kymmenellä paikkakunnalla. Aloitteita luovutettiin joulukuussa 2012.
Kampanja levisi hyvin sosiaalisessa mediassa. Kampanjan vetoomuksen allekirjoitti verkossa noin
11 000, Facebook -tapahtumaan kutsuttuja oli yli 33 000, ja tapahtumaan liittyneitä yli 9000.
Kuntavaaleihin liittyvät kampanjakoulutukset paikallisaktiiveille järjestettiin yhdeksällä
paikkakunnalla. Kampanjan aikana kokeiltiin myös erityisesti tähän kampanjaan kohdistettua
lahjoituspyyntöä. Lahjoituskirje lähetettiin kaikille tukijoille. Lahjoitukset tukijoilta keräsivät 12 000
euroa. Suorapostitusta kokeiltiin myös ostetuille osoitteille. Tämän perusteella lahjoittaneista suurin
osa oli miehiä.
Irtisanoudu naisiin kohdistuvasta väkivallasta -kampanja sai paljon mediajulkisuutta. Kuten Joku
raja -kampanjoissa aiemmin, myös tässä kampanjassa erityistä oli se, että keskustelua Amnestyn
naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisesta työstä käytiin paljon mielipidekirjoittelun ja kolumnien
kautta myös varsin kriittiseen sävyyn. Kampanjan puolestapuhujiakin löytyi runsaasti Joku raja verkoston ja yhteistyöjärjestöjen aktiiveista.
2.3.

10 päivää ihmisoikeuksille

Joulukuussa toteutimme jo toistamiseen 10 päivää ihmisoikeuksille -toimintajakson. Toimintajakso
on osa Amnestyn kansainvälistä kirjemaratonia, jossa sadattuhannet ihmiset eri puolilla maailmaa
kirjoittavat vetoomuksia ihmisoikeusloukkausten uhrien puolesta.
Toimintajaksoon lähti mukaan 4500 ihmistä, jotka kirjoittivat yhteensä 11 000 vetoomusta
egyptiläisen Azza Suleimanin, valkovenäläisen Ales Bialiatskin, kiinalaisen Chen Zhenpingin,
Guantánamo-vangin Hussein Almerfedin sekä Coastei-kadun romaniperheiden puolesta Romaniassa.
Kampanjan keskeisenä toimintakanavana oli kampanjasivusto verkossa, johon ilmoittautumalla sai
sähköpostiin ja tekstiviestillä kuusi toimintavinkkiä. Vinkit ohjasivat ihmisoikeustekoihin, vetoamaan
yksittäisten ihmisoikeuspuolustajien puolesta sekä ostamaan Amnesty Storen aineettoman lahjan.
Vetoomustempauksia ja tapahtumia järjestettiin kampanjajakson 1.-12.12. aikana Helsingissä,
Turussa, Tampereella, Kuopiossa, Oulussa, Hämeenlinnassa, Savonlinnassa ja Lahdessa.
Tapahtumat olivat toiminnoiltaan erilaisia kirjastossa järjestetystä vetoomusiltapäivästä klubi-iltaan.
Toimintajakso päättyi ihmisoikeuksien päivän pop up -kahvilaan Café Baanassa Helsingissä, jossa
Amnestyn vuoden 2012 kynttiläpalkinto luovutettiin Kansallisteatterin Vastaanotto-projektille.
Lisäksi kuultiin vangitun kiinalaisen ihmisoikeuspuolustajan Chen Zhenpingin tytärten Jin Zhaoyun
ja Jin Zhaohuanin ajatuksia Kiinan ihmisoikeustilanteesta ja kirjailijoiden sananvapausjärjestön
PEN:in kirjailijoiden tervehdykset.

Kampanjan jälkeen Azza Suleimania ja Coastei-kadun perheitä koskevat vetoomukset luovutettiin
Egyptin ja Romanian suurlähettiläille. Tapaaminen Egyptin lähetystössä oli rakentava, suurlähettiläs
oli ottanut selvää neljästä henkilöstä, joista hänelle oli kerrottu aiemmassa tapaamisessa elokuussa.

3. IHMISOIKEUSVAIKUTTAMISEN PAINOPISTEET
3.1.

Kotimaan vaikuttaminen

Kansallinen ihmisoikeustoimintaohjelma: Hallitus julkaisi maaliskuussa ensimmäisen kansallisen
ihmisoikeustoimintaohjelman. Olimme mukana järjestöjen ja valtuutettujen paneelissa, joka
osallistui ohjelman valmisteluun omilla hanke-ehdotuksillaan ja tapaamisilla viranomaisten kanssa.
Hankemuotoinen ohjelma sisältää ehdotuksemme matalan kynnyksen palveluista kunnissa
väkivaltaa kokeneille naisille sekä yksintulleiden alaikäisten säilöönoton kieltämisen. Olimme
mukana myös laajemmassa pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden oikeuksien hanke-ehdotuksessa
sekä ihmisoikeuskasvatusta koskevassa ehdotuksessa, mutta nämä eivät ole mukana toivotussa
muodossa.
YK:n määräaikaistarkastelu: Laadimme Amnestyn kansainvälisen sihteeristön kanssa lausunnon
Suomen ihmisoikeustilanteesta YK:n ihmisoikeusneuvoston määräaikaisraportointia varten.
Lausunnossa mainittiin naisiin kohdistuva väkivallan vastaisen työn resursointi ja puutteet
rikoslainsäädännössä, turvapaikanhakijoiden säilöönotto ja epäilykset CIA:n vankilennoista. Esillä
olivat myös totaalikieltäytyjät, HLBTI-asiat ja kansainvälinen rikosoikeus. Oikeudellinen asiantuntija
oli huhtikuussa ulkoministeriön Ihmisoikeusasian neuvottelukunnan kuultavana
määräaikaistarkastelusta. Valtaosa Amnestyn esittämistä suosituksista päätyi Suomea koskevaan
raporttiin muiden valtioiden ehdottamina. Suomi myös hyväksyi lähes kaikki esitetyt suositukset,
paitsi epäiltyjä CIA-lentoja koskevan suosituksen, jonka se hyväksyi vain osittain.
3.2.

Kuuluu kaikille kampanja – köyhyydessä elävien ihmisten voimauttaminen

3.2.1. Pakkohäätöjen lopettaminen – asumisoikeudet slummeissa
Romanien oikeudet Euroopassa: Osallistuimme yhdessä EU-toimistomme kanssa
kansalaisjärjestökoalition EU:n parlamentille valmistamaan kansallisten romanipoliittisten ohjelmien
arviointiin valmistelemalla Suomen romanipoliittisen ohjelman arviointia. Osaston tekemä
kysymyksiä-vastauksia -asiakirja kerjäämisen kiellosta käännettiin ja toimitettiin muiden osastojen ja
EU-toimiston käyttöön.
Järjestimme Kimmo Pohjosen ja Helsingissä kadulla majoittuvien seitsemän Romanian romanin
kanssa äitienpäivän iltana Espan lavalla yhteiskonsertin. Paikalla oli arviolta 600 ihmistä. Prosessi
oli haastava ja opettavainen, tiivisti yhteistyötä muiden paikallistoimijoiden kanssa ja lisäsi
ymmärrystämme romanien tilanteesta.
Vetosimme vuoden aikana Italian ja Romanian hallituksiin romanien pakkohäätöjen estämiseksi.
Vierailimme molempien maiden lähetystöissä loppuvuodesta. Tapaaminen Italian lähetystön kanssa
oli rakentava, mutta Romanian lähetystössä keskusteluissa ei päästy tuloksiin. Romanian tilanteesta
oltiin yhteydessä myös ulkoministeriöön ja Suomen Romanian suurlähetystö kävi paikan päällä Baia
Maressa selvittämässä häätöuhan alla eläneiden romanien tilannetta.

3.2.2. Seksuaali- ja lisääntymisterveysoikeudet
Seksuaalioikeudet Nicaraguassa: Järjestimme yhdessä Väestöliiton kanssa seminaarin ”Naisten
seksuaalioikeudet Nicaraguassa - kohti abortin totaalikiellon kumoamista”. Sen tavoitteena oli
syventää ymmärrystä Nicaraguan naisten seksuaalioikeuksien loukkauksista, analysoida maan
aborttilainsäädännön vaikutuksia sekä keskustella diplomaattien ja viranomaisten kanssa.
Seminaariin osallistui Nicaraguan EU-suurlähettiläs Lautaro Sandino Montes. Tämä oli
ensimmäinen kerta kun Nicaragua lähettää korkean tason diplomaatin Amnestyn tilaisuuteen.
Muutama viikko ennen kyseistä seminaaria Nicaraguan ulkoministeri Samuel Santos Lopez kävi
Suomessa ja tapasi kehitysministeri Heidi Hautalan ja ulkoministeri Erkki Tuomiojan. Tapaamisissa
keskusteltiin aborttikiellon vaikutuksista pitkälti Amnestyn välittämien tietojen pohjalta. Nicaraguan
lähetystöön oltiin vuoden aikana yhteydessä lukuisia kertoja ja lähettiläälle välitettiin Amnestyn
suosituksia.

3.2.3 Yritysvastuu – miten suomalaiset yritykset kantavat vastuunsa
Toimiston henkilömuutosten johdosta tämä työ ei käynnistynyt suunnittelulla tavalla.

3.2.4. Oikeudellisen pohjan vahvistaminen talous- ja sosiaalioikeuksissa
TSS-sopimus: Olimme yhteydessä ulkoministeriöön TSS-komitean henkilövalinnoista sekä TSSoikeuksien sopimuksen lisäpöytäkirjan ratifioinnin vauhdittamiseksi. Perustuslakivaliokunta antoi
lisäpöytäkirjan ratifiointia koskevan mietintönsä joulukuussa ja asia menee täysistunnon käsittelyyn
vuoden 2013 alussa.

3.3.

Turvapaikka ja maahanmuuttotyö: Maahanmuutto ei ole rikos

3.3.1 Suomen ja EU:n turvapaikkapolitiikan puutteet
Ihmisarvoinen turvapaikkapolitiikka: Jatkoimme työtämme lasten säilöönoton kieltämiseksi
osallistumalla kuulemiseen ja lausumalla hallituksen esityksestä yksintulleiden alaikäisten
säilöönoton kieltämiseksi. Syksyllä saimme tietää, että hallituksen esitys siirtyy vuodelle 2014.
Keräsimme Suomen säilöönottotilastoja vuodelta 2011. Tilastot olivat vaikeasti saatavilla ja osin
päällekkäisiä. Lausuimme myöhemmin myös sisäministeriölle säilöönoton tilastoinnin
kehittämishankkeesta.
Osallistuimme oikeusministeriön järjestämään kuulemiseen pakolaisvakoilusta Suomessa. Amnesty
saa säännöllisesti tietoonsa, että turvapaikanhakijoita tai Suomeen asettuneita pakolaisia vakoillaan,
seurataan tai uhkaillaan suorasti tai epäsuorasti – usein lähtövaltion toimesta.
Kiinnitimme huomiota siihen, ettei Suomen viranomaisilla ole riittävää tietoa Pohjois-Kaukasuksen
turvallisuustilanteesta ja siten moni kansainvälisen suojelun tarpeessa oleva henkilö jää Suomessa
ilman suojelua. Kansainvälisen sihteeristön Pohjois-Kaukasia -tutkija vieraili Suomessa syksyllä.
Järjestimme Maahanmuuttovirastossa Pohjois-Kaukasian maatietoon keskittyvän tilaisuuden
päätöksentekijöille, avustajille ja muutoksenhakutuomioistuinten tuomareille.
Teimme työtä kenialaisten ihmisoikeuspuolustajien asian parissa. Tähän kuului asioiden
selvittämistä kansainvälisen sihteeristön, muiden järjestöjen, asianajajien sekä Suomen

viranomaisten kanssa. Osallistuimme useisiin seminaareihin, mm. Maahanmuuttoviraston
tilaisuuteen, jossa pidimme puheenvuoron ihmisoikeusloukkauksista Syyriassa.
Turvapaikanhakijoiden palautuksia koskeva tutkimus: Turvapaikkapolitiikkaa koskeva osaston oma
tutkimustyö aloitettiin syyskuussa. Aiheeksi täsmentyi kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden
henkilöiden palautukset, koska palautusten täytäntöönpanovaiheeseen liittyy useita vakavia
ongelmia, joihin uskomme voivamme vaikuttaa. Aihe linkittyy myös olennaisesti meillä jo työn alla
oleviin säilöönoton kysymyksiin. Tutkimuksen pohjalta julkaistaneen raportti vuonna 2013.

3.4.

Väkivaltaa vastaan

3.4.1 Asekaupan sääntely: Katso yllä kohta 2.1.
3.4.2 Terrorismin vastaisiin toimiin liittyvät ihmisoikeusloukkaukset
Yhdysvallat, CIA:n vankilennot, Guantánamo: Tammikuussa Guantánamon vankileirin
perustamisesta tuli kuluneeksi 10 vuotta. Huomioimme vuosipäivää järjestämällä mielenosoituksen
Yhdysvaltain suurlähetystön edessä ja keräämällä nimiä Presidentti Barack Obamalle lähetettyyn
vetoomukseen.
Kampanjoimme aktiivisesti varmistaaksemme, että Euroopan parlamentti äänestäisi vahvan
vankilento-raportin ja päätöslauselman puolesta. Kansainvälisen sihteeristön Julia Hall esitti
parlamentin kuulemisessa myös Suomea koskevia huomioita. Euroopan parlamentti hyväksyi
raportin syyskuussa. Sampo Terhoa lukuun ottamatta kaikki suomalaiset edustajat äänestivät
raportin puolesta.
Kävimme myös kirjeenvaihtoa ulkoministerin kanssa mahdollisista Suomessa käyneistä CIA:n
vankilennoista. UM ilmoitti tehneen kaiken voitavansa asian selvittämiseksi ja ettei mikään viittaa
siihen, että Suomen kautta kulkeneet lennot olisivat olleet osa CIA:n ohjelmaa. Saatuamme tietää,
ettei Suomi aikonut hyväksyä YK:n ihmisoikeusneuvoston suositusta vankilentojen selvittämisestä,
kirjoitimme ulkoministerille velvollisuudesta tutkia vakavat ihmisoikeusloukkaukset ja varmistaa,
että niiden uhreilla on pääsy tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin. Ulkoministeri vastasi, ettei
laittomasta toiminnasta Suomen maaperällä ole löytynyt viitteitä, eikä Suomi siksi voi hyväksyä
suositusta uhrien oikeuksista. Ulkoministeri totesi myös, että vankilennot oli UM:n osalta loppuun
käsitelty.
Olimme aiheesta yhteydessä eduskunnan oikeusasiamiehen toimistoon ja Julia Hall tapasi
oikeusasiamiehen Helsingissä syksyllä. Oikeusasiamies päätti yksityisen kantelun perusteella
syksyllä aloittaa tutkinnan aiheesta. Tätä voidaan pitää merkittävänä saavutuksena, sillä se perustuu
Amnestyn tutkimukseen ja osoittaa, että aiheen saama julkisuus on johtanut toimintaan.
Marraskuussa oikeusasiamies julkaisi aiheesta laajan selvityspyynnön valtion keskeisille tahoille.
3.4.3 Kuolemanrangaistuksen vastainen työ
Julkaisimme maaliskuussa vuoden 2011 kuolemanrangaistuksia ja teloituksia koskevat tilastot.
Raportti sai suurta näkyvyyttä mediassa.

3.4.4. Rankaisemattomuuden vastainen työ

Helsingin hovioikeus tuomitsi keväällä ruandalaisen Francois Bazaramban joukkotuhonnasta.
Käräjäoikeudesta poiketen hovioikeus hyväksyi todistusaineistoksi sellaiset lausunnot, jotka oli
annettu olosuhteissa, jotka vastasivat kidutusta tai muuta julmaa, epäinhimillistä tai halventavaa
kohtelua.

3.4.5. Kriisivalmius
Jatkoimme Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan jatkuvan yhteiskunnallisen muutoksen seuraamista.
Reagoimme ihmisoikeusloukkauksiin Syyriassa, Bahrainissa, Israelissa ja Palestiinalaisalueilla,
Jemenissä, Egyptissä, Tunisiassa sekä Iranissa pitäen tiiviisti yhteyttä ulkoministeriöön. Amnestyn
aktivistit järjestivät valokuvamielenilmauksen naisten syrjinnän poistamiseksi Jemenissä ja soittivat
Iranin lähetystöön mielipidevanki Nasrin Soutoudehin vapauttamiseksi. Lisäksi Nordic Youth
Conference -delegaatio (katso kohta 3.6) vieraili Tunisian ja Egyptin lähetystöissä.
Syyria: Syyriaa koskevia raportteja ja suosituksia toimitettiin eduskunnan ulkoasiainvaliokunnalle,
ulkoministeriöön sekä Venäjän lähetystöön. Kesällä pyysimme Suomen YK-edustustoa tukemaan
Amnestyn suosituksia ihmisoikeusneuvoston erityisistunnossa. Osallistuimme Syyrian opposition
järjestämään iltaan ja Sosiaalifoorumin Syyriaa koskevaan keskusteluun. Kerroimme
Maahanmuuttoviraston järjestämässä seminaarissa Amnestyn Syyrian pakolaisia koskevista
kannanotoista.

3.5.

Sananvapaus, syrjintä ja yksilötyö

3.5.1 Yksilötyö – He ovat vaarassa
Pikavetoomukset ja SMS: Tekstiviestivetoomuksia lähetettiin vuoden aikana 15 kappaletta.
Vetoomukset puhelimeensa tilanneiden määrä kasvoi maltillisesti ja oli vuoden lopussa noin 2500.
Pitkäaikainen yksilötyö: Individuals at Risk -yksilötyötä tehtiin 19 paikallisryhmässä. Yksilötyö on
vuoden aikana käynnistetty kolmen uuden henkilön tai ryhmän puolesta: Jean-Claude Roger Mbede,
Kamerunista, 14 bahrainilaista oppositioaktivistia ja Coastei-kadun romaniperheet Romaniasta. 10
päivää ihmisoikeuksille -kampanjassa (katso kohta 2.3) toimimme viiden osaston pitkäaikaisen
yksilötyön kohteena olevan henkilön puolesta.
Ihmisoikeuspuolustajat: Osallistuimme EU-osastojen yhteiseen lobbaukseen meksikolaisten
mielipidevankien José Ramón Aniceto Gómezin ja Pascual Agustín Cruzin puolesta, sekä
hondurasilaisten ihmisoikeuspuolustajien ja journalistien (mm. Dina Meza) puolesta.
Amnesty ja kansalaisjärjestöjen ihmisoikeussäätiö KIOS lähettivät ulkoministeriöön kirjeen, jossa
vaaditaan ihmisoikeuspuolustajia koskevien EU-suuntaviivojen toimeenpanoa koskevan julkisen
ohjeistuksen laatimista ulkoministeriössä. Ministeri Hautala mainitsi järjestöjen aloitteen UM:n
järjestämässä ihmisoikeuspuolustajia koskevassa seminaarissa marraskuussa. Aihe oli myös esillä
tapaamisessa ministeriön ihmisoikeuspolitiikan yksikön kanssa joulukuussa.
Hyviä uutisia: Kiinalainen kotiarestissa ollut ihmisoikeuspuolustaja Chen Guangcheng pakeni
keväällä kotiarestista Yhdysvaltain suurlähetystöön ja pääsi perheineen siirtymään Yhdysvaltoihin.
Työmme kiinalaisen mielipidevangin Chen Zhenpingin nuoremman tyttären Jin Zhaohuanin
Suomeen pääsyn jouduttamiseksi tuotti tulosta. Jin saapui Suomeen Bangkokista huhtikuussa.
Kamerunilainen Jean-Claude Roger Mbede vapautettiin väliaikaisesti heinäkuussa. Meksikon

presidentti Peña Nieto antoi ihmisoikeuspalkinnon isä Solalindelle hänen siirtolaisten oikeuksien
suojelemiseksi tekemästä työstä.

3.5.2 Sanan-, kokoontumis- ja yhdistymisvapauden loukkaukset
Ammattiyhdistysoikeudet: Yhteistyössä ammattiliittojen solidaarisuuskeskuksen SASKin kanssa
käynnistettiin kampanja iranilaisten ay-aktiivien puolesta. Kampanjan verkkosivut ja vetoomus
avattiin keväällä. Kampanja näkyi ammattiliittojen lehdissä ja verkkosivuilla sekä SASKin
tapahtumissa. Vaikka vetoomustavoitteeseen ei ylletty, kokeilu rohkaisi jatkamaan yhteistyötä. (n.
5000 allekirjoitusta). Amnesty ja SASK vastaanottivat kampanjasta SDP:n ihmisoikeustyö-palkinnon
kesäkuussa.

3.5.3. Syrjintä – romanien oikeudet, seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeudet
Romanit: Katso tästä työstä yllä kohdassa 3.2.1.
HLBTI-työ: Osaston toiminta seksuaaliseen suuntautumiseen ja sukupuolen moninaisuuteen
liittyvien oikeuksien puolesta oli entistä näkyvämpää, mikä on kumppanijärjestöjen mukaan lisännyt
seksuaalivähemmistöjen oikeuksia ajavan liikkeen uskottavuutta. Teemaa koskevat vetoomukset ovat
keränneet tuhansia allekirjoituksia.
Pietarin kuvernöörin Helsingin vierailun yhteydessä huhtikuussa järjestimme Setan kanssa
mielenilmauksen, jossa vaadittiin ”homopropagandan” kieltävän lain kumoamista. Elokuussa
saimme kuvernöörin alaisuudessa toimivalta virastolta kirjeen, jossa todettiin, että lain on tarkoitus
suojella lapsia. Ugandassa jopa kuolemantuomion samaa sukupuolta olevien seksuaalisesta
kanssakäymisestä mahdollistava lakiesitys on toistaiseksi onnistuttu pitämään poissa parlamentin
käsittelystä.
Osallistuimme Helsingin Prideen ja järjestimme Pride -viikolla keskustelun, jossa puhujina olivat
pietarilainen ja ugandalainen aktivisti. Vieraat tapasivat myös ministeri Hautalan. Osaston aktivistit
osallistuivat myös Baltic Prideen osana Amnestyn delegaatiota. Järjestimme myös seminaarin
Näkymättömästä näkyväksi, sukupuolivähemmistöihin kuuluvien lasten ja nuorten oikeuksista.
Amnesty toisti tasa-arvoista avioliittolakia puoltavan kantansa hallituksen tasa-arvo-ohjelmaa
koskevassa lausunnossaan.

3.5.4. Joku raja! -kampanja
Seksuaalirikoslainsäädännön kokonaisuudistus: Oikeusministeriö julkisti
seksuaalirikoslainsäädännön muutostarpeita koskevan muistion, jonka yhtenä lähteenä oli käytetty
Amnestyn 2008 julkaisemaa Case Closed -raporttia. Muistiossa ehdotetut muutokset, kuten nk.
vakaan tahdon pykälän kumoaminen, korjaisivat toteutuessaan useita epäkohtia, joihin olemme
kiinnittäneet huomiota. Siinä ei kuitenkaan ehdoteta suostumuksen puutetta raiskausrikoksen
tunnusmerkistöön.
Naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisen työn asiantuntijakeskus: Naisiin kohdistuvan väkivallan
vastaisen työn resursointia on pyritty edistämään vuoden aikana lukuisissa yhteyksissä.
Asiantuntijakeskuksen lisäksi olemme vaatineet matalan kynnyksen palveluverkostoa väkivaltaa
kokeneille naisille. Lisäresurssien ja erityisesti matalan kynnyksen palveluverkoston tarve on

tunnustettu useissa hallituksen asiakirjoissa, mutta varsinaista asiantuntijakeskusta ei vielä ole
perustettu.
Kuntavaalikampanja: Katso kohta 2.2. yllä
Naisiin kohdistuvan väkivallan vastainen yleissopimus ja ihmiskaupan vastaisen yleissopimus:
Osallistuimme ulkoministeriön koordinoimaan työryhmään, jonka tehtävänä on Euroopan neuvoston
naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta laaditun
yleissopimuksen ratifioinnin valmistelu. Pidämme pikaista ratifiointia välttämättömyytenä, mutta
vaadimme myös, että Suomi toteuttaa ripeästi ne toimenpiteet, joita sopimus edellyttää. Osaston
asiantuntijan artikkeli aiheesta julkaistiin Oikeus -lehdessä loppuvuodesta 2012. Hallituksen
esitystä ihmiskaupan vastaisen Euroopan neuvoston yleissopimuksen ratifioimiseksi käsiteltiin
vuoden aikana eduskunnan valiokunnissa. Amnestyn mukaan hallituksen esitys on riittämätön
erityisesti seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvän ihmiskaupan osalta.
Sovittelu: Vuoden 2011 eduskuntavaalikampanjassa vaadimme, että Suomi luopuu
lähisuhdeväkivallan sovittelusta. Työ jatkui 2012 osaston asiantuntijan eri tilaisuuksissa pitämissä
puheenvuoroissa ja lausunnoissa. Maaliskuun lopussa sisäministeriön poliisiosasto ilmoitti
sähköpostitse poliisijohdon pitävän lähisuhdeväkivaltaa dynamiikkansa takia sovitteluun
sopimattomana.
Hallituksen tasa-arvo-ohjelma ja tasa-arvolainsäädäntö: Eduskuntavaalivaatimuksemme sisältyy
hallituksen 2012 julkistamaan tasa-arvo-ohjelmaan: naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisyn
toimintaohjelmalle luvataan sen tarvitsemat resurssit. Ohjelma lupaa muutosta myös muihin
Amnestyn esittämiin epäkohtiin; turvakotipalveluja lisätään ja kehitetään, matalan kynnyksen
palveluja kehitetään, sovittelun käyttöä rajataan ja laaditaan yhdenmukaiset ohjeet koko maahan
lain soveltamisesta, sukupuoli-identiteetin syrjintäsuojaa vahvistetaan, vaino kriminalisoidaan ja
seksuaalirikoslainsäädäntöä uudistetaan turvaamaan paremmin seksuaalisen
itsemääräämisoikeuden. Ohjelma vastaa lähes kaikkiin lausunnoissamme esitettyihin vaatimuksiin.
Hallitus esitti vuoden aikana tasa-arvolainsäädäntöön muutoksia, joita Amnesty pitää
edistyksellisinä. Muun muassa sukupuoleen perustuvan syrjinnän kiellon laajentaminen koskemaan
sukupuoli-identiteettiä ja sukupuolen ilmaisua on tärkeä.
Joku raja! -aktivismi: Amnestyn aktivistit ympäri Suomea järjestivät jo kahdettatoista kertaa
tapahtumia kansainvälisenä naistenpäivänä. Päivän päätapahtuma oli Rajaton naiseus?! –ilta
Helsingissä.
Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa: Naistenpäivänä WSOY julkaisi Katja Ketun ja Krista
Petäjäjärven toimittaman ”Pimppini on valloillaan” antologian naisiin kohdistuvasta seksuaalisesta
vallankäytöstä. Osaston asiantuntijan tähän kirjoittama artikkeli arvosteltiin Naistutkimus-lehdessä
yhdeksi teoksen parhaista. Osallistuimme myös Minna-viikkoon Kuopiossa, Artisokkaelokuvafestivaaliin Helsingissä ja olimme mukana CEDAW-komitealle syyskuussa toimitetussa
järjestöjen rinnakkaisraportissa. Lisäksi osaston asiantuntija puhui vuoden aikana lukuisissa
tilaisuuksissa.

3.5.5. Maakohtainen työ

Kiina: Amnestyn vapaaehtoiset aloittivat englanninkielisen Kiina-blogin, jossa seurataan kiinalaisten
aktivistien kuulumisia. Lokakuussa julkaistu Kiinan pakkohäätöjä koskeva raportti lähetettiin Kiinan
suurlähetystöön ja ulkoministeriöön.
Meksiko: Jyri Jaakkolan ja Bety Cariñon murhatutkimusten edistämiseksi tavattiin Meksikon
suurlähettilästä 30.1. ja 20.6., jolloin hänelle luovutettiin Amnestyn vetoomus (3530 nimeä)
toimitettavaksi edelleen oikeusministerille. Suurlähettiläs kertoi henkilökohtaisista ponnisteluistaan
edistää tutkintaa Oaxacassa ja onnitteli Amnestya ”ihailtavasta sitkeydestä”.
Järjestimme Jyri Jaakkolan muistopäivän yhteydessä mittavat vaikuttamiskeskustelut ja julkisen
seminaarin, joihin osallistui Jaakkolan perheen, asianajaja David Peñan ja ihmisoikeusjuristi Karla
Micheel Salasin lisäksi Meksikon sisäministeriön alivaltiosihteeri Max Diener Sala ja Oaxacan
syyttäjäviraston edustaja Samuel Castellanos sekä Suomen ulko- ja oikeusministeriöiden edustajat.
Keskustelujen ja seminaarin tarkoituksena oli tuoda yhteen Suomen ja Meksikon viranomaiset ja
keskustella konkreettisista ratkaisuista mm. todistajansuojelun järjestämisessä. Helsingin
keskustelun jälkeen Peña on tavannut alivaltiosihteeri Diener Salan muutamia kertoja - aiemmin
tapaaminen ei ole pyynnöistä huolimatta onnistunut - ja suojelukysymykset näyttävät edistyneen.
Ulkoministeri Tuomiojalle lähetettiin 21.6. kirje, jossa pyydettiin vetoamaan Meksikon hallitukseen
Jyri Jaakkolan murhan tutkinnan edistämiseksi. Kirjeen liitteenä toimitettiin Meksikon
oikeusministerille osoitettu vetoomus. Murhatutkinnassa edettiin syyskuussa pidätysmääräyksiin.
Juttu siirtyi tuomarin käsittelyyn. Vaikka osalle todistajista järjestettiin suojelua, toivottuihin
tuloksiin todistajien suojelussa ei päästy.
Venäjä: Järjestimme Helsingissä ja Tampereella elokuvaillat, joissa esitettiin Tšetšeniaan
katoamisista kertova Barzakh-elokuva. Barzakh esitettiin myös Oulun paikallisryhmän uusien
aktiivien illassa. Näissä tilaisuuksissa kerättiin nimiä vetoomuksiin Zelimhan Murdalovin ja Ibragim
Gazdievin katoamisten selvittämiseksi.
Osallistuimme sananvapausaktivistien koolle kutsumiin mielenosoituksiin punkyhtye Pussy Riotin
kolmen vangitun jäsenen puolesta oikeudenkäyntipäivänä ja valituksen käsittelypäivänä ja olimme
aiheesta runsaasti mediassa esillä. Verkkovetoomukseen Pussy Riotin jäsenten vapauttamiseksi
kertyneet 6200 allekirjoitusta toimitettiin Moskovan yleiselle syyttäjälle sekä Venäjän
suurlähetystöön.
Anna Politkovskajan murhan kuudentena vuosipäivänä järjestimme mielenosoituksen Helsingin
Tehtaankadulla Venäjän lähetystön edustalla. Paikalla oli n. 80 mielenosoittajaa. Muistotilaisuuksia
järjestettiin myös Turussa ja Vaasassa.
Maakohtaisen työn asiantuntija esitteli Amnestyn Pohjois-Kaukasiaa koskevaa tutkimustietoa
suljetussa seminaarissa pohjoismaisten maahanmuuttovirastojen maatietopalvelujen edustajille.
Amnestyn Venäjä-tutkija Denis Krivoshejev vieraili Suomen osastossa joulukuussa. Hän puhui
maahanmuuttovirastossa, eduskunnassa ja ulkoministeriössä. Krivoshejev tapasi myös Suomessa
turvapaikkaa hakevan inguushipariskunnan ja osallistui toimistolla järjestettyyn kirjeenkirjoitusiltaan
kertomalla kirjeiden ja vetoomusten merkityksestä sekä Ales Bialiatskista.

Pohjois-Korea/Shin Don-Hyukin vierailu: Pohjoiskorealaisen Shin Dong-Hyukin ja Leiri 14 -kirjan
kirjoittajan Blaine Hardenin vierailun yhteydessä pidettiin toimistolla aktivistien tapaaminen,
mukana noin 30 henkeä. Verkkosivuilla oli vetoomus Pohjois-Korean vankileirien sulkemiseksi.
Maakoordinaattorit: Vuoden lopulla aktiivisina maakoordinaattoreina toimi 21 henkilöä kahdeksassa
eri maakoordinaatioryhmässä: Afrikka, Kiina, Venäjä, Lähi-itä, Iran, romanien oikeudet, Indonesia ja
Keski-Amerikka. Maakoordinaattoreiden sähköpostilistoilla oli 20–138 aktiivia. Koordinaattoreille ja
paikallisryhmien edustajille järjestettiin keväällä yksilötyöhön keskittyvä tapaaminen. Siinä
vapaaehtoisryhmät suunnittelivat toimintaa ja tapoja kehittää maakoordinaatioiden ja ryhmien
välistä viestintää. Syksyllä koordinaattoreille järjestettiin koulutus ja syysseminaarin yhteydessä
järjestettiin koordinaattorien tapaaminen. Maa- ja yksilötyön koordinaattori tapasi kaikki
maakoordinaatioryhmät.

3.6.

Ihmisoikeuskasvatus ja -koulutus

Vuoden aikana järjestettiin neljä Tervetuloa Amnestyyn -tilaisuutta ja yksi kouluvierailukoulutus.
Kouluvierailuja tehtiin yhteensä 82 kappaletta ja ne tavoittivat 2267 yläkoulun ja toisen asteen
oppilasta. Amnestya on esitelty viidelle eri opiskelijaryhmälle ja osallistuimme kahteen
globaalikasvatuskoulutukseen. Amnesty osallistui myös Educa-messujen kansalaisvaikuttamisen
torille.
Elokuussa Helsingissä järjestettiin nelipäiväinen Nordic Youth Conference. Tapahtuman teema oli
Pohjois-Afrikan ja Lähi-idän ihmisoikeustilanne. Ohjelmassa oli ulkopuolisten ja toimiston omien
asiantuntijoiden alustuksia sekä seitsemän erityyppistä työpajaa (mm. naisten oikeudet,
perustuslaki, sananvapaus, lobbaus). Konferenssiin osallistui 52 henkeä seitsemästä eri maasta.
Uutena koulutuselementtinä konferenssissa oli Amnestyn vaikuttamistyö.
Päivätyökeräys kouluille käynnistyi elokuun puolessa välissä. Sen teema oli asumisoikeudet ja
pakkohäädöt. Ihmisoikeuskasvatuksen koordinaattori valmisteli kampanjaan opetusmateriaalia.
Syksyn 2012 aikana keräykseen osallistui yhdeksän koulua.
Amnestyn syysseminaarissa järjestettiin Ihmisoikeussopimukset ja niiden valvonta -koulutus.
Seksuaalioikeuksia koskeva Mun rajat -opetusmateriaali valmistui vuoden 2012 lopussa ja se tulee
myyntiin Amnesty-Storeen. Jatkoimme venäjänkielisen naisten ja tyttöjen oikeuksista kertovan Frida
-ihmisoikeuskasvatusmateriaalin levitystä Venäjälle.
3.7.

Medianäkyvyys

Amnestyn medianäkyvyys oli hyvä. Aivan edellisvuoden ennätyslukuihin ei päästy, mutta näkyvyys
oli vuoden 2010 tasolla. Ajankohtaisiin kansainvälisiin kriiseihin ja Venäjään kytkeytyvät Amnestyaiheet kiinnostavat mediaa. Lähi-idän kuohunta ja Pussy Riot -yhtyeen vangitseminen olivat eniten
mainintoja keränneiden uutisten joukossa. Amnestyn omat kampanjat, erityisesti
asekauppasopimuksen eteen tehty työ, menivät läpi mediassa. Kuntavaalikampanjakin herätti
keskustelua.
Kuukausi

Osumia

Painotus

Tammikuu

59 (64)

Guantánamo, Lähi-itä

Helmikuu

103 (40)

Asevienti Darfuriin, Dylan-levy, Libya

Maaliskuu

134 (59)

Pietarin ”homolaki”, Euroviisut, Syyria, Libya, ATT, kuolemanrangaistusraportti

Huhtikuu

71 (72)

Mali, Pietarin kuvernööri Suomessa, Bahrainin F1, Jyri Jaakkola, Syyria

Toukokuu

68 (197)

Euroviisut, boikotointi, vuosiraportti, romanikonsertti

Kesäkuu

113 (54)

Asekauppasopimus, katurekrytointi

Heinäkuu

81 (48)

Asekauppasopimus, Pussy Riot

Elokuu

77 (45)

Pussy Riot, Syyria, Gambian teloitukset, Balkanilla kadonneet

Syyskuu

89 (92)

Pohjois-Korea-kirja, Syyria, varainhankinta taantumassa, vainon kriminalisointi

Lokakuu

86 (237)

Etelä-Sudan, Anna Politkovskaja, kuntavaalikampanja, pakkohäädöt Kiinassa

Marraskuu

62 (199)

Oikeusasiamiehen mahdollisten CIA-lentojen selvityspyyntö

Joulukuu

95 (168)

Kynttiläpalkinto, maahanmuuttajat Italiassa

Lähetimme vuoden aikana medialle 32 tiedotetta. Kokeilimme myös lyhyempien, toimituksille
tiedoksi -tyyppisten viestien lähettämistä, joilla pystyttiin reagoimaan maailman tapahtumiin
nopeammin ilman tiedotteen kääntämistä. Lähetimme kuukausittaisen uutiskirjen noin 300
toimittajalle.
Keskeinen osa mediatyötä oli suorat yhteydenotot toimittajiin ja kirjeenvaihtajiin. Amnestyn
asiantuntijat olivat säännöllisiä haastateltavia radiossa ja TV:ssä. Toukokuussa vuosiraportin
julkistamisen aikaan toiminnanjohtajaa haastateltiin Ylen ja MTV3:n aamutelevisioissa sekä
radiossa. Myös Venäjän ihmisoikeustilanteesta pyydettiin säännöllisesti kommenttia Amnestyn
asiantuntijoilta.
Toimistolla järjestettiin toimittajille ATT-aamukahvit, jossa taustoitettiin neuvottelukokousta.
Olimme mukana järjestämässä Leiri 14 -kirjan lehdistötilaisuutta Gummeruksen kanssa ja kun Jyri
Jaakkolan perheen asianajajat vierailivat Suomessa, heille järjestettiin haastatteluja medioiden
kanssa.
Vuoden aikana harjoitettiin myös kriisiviestintää. Kesäkuussa mediassa keskusteltiin Amnestyn F2Fvarainhankkijan päättyneestä työsuhteesta. Loppuvuodesta Amnestyn organisaatiomuutos ja Lontoon
lakot poikivat jonkin verran kielteistä näkyvyyttä.

3.8.

Tukijaviestintä

Amnesty-lehti ilmestyi suunnitellusti helmi-, kesä-, syys-, ja marraskuussa. Kesällä aloitettiin
lehtiuudistus, jonka myötä lehden koko muuttuu ja sisältöä kehitetään. Ensimmäinen uudistettu
numero ilmestyy helmi–maaliskuussa 2013.
Amnestyn tukijoille lähetettiin vuoden aikana sähköpostitse lukuisia uutiskirjeitä, kampanjaviestejä,
tapahtumatiedotteita ja Amnesty Store- mainoksia. Sähköpostiviestintä on kaksikielinen.

3.9.

Verkkoviestintä ja –aktivismi

Vuoden aikana Amnestyn sosiaalisen median kanavia seuraavien henkilöiden määrä nousi
voimakkaasti, erityisesti Facebookin puolella. Samalla myös verkossa tapahtuva aktivismi lisääntyi.
Verkkoaktivismi oli merkittävä osa jokaista vuoden aikana toteutettua kampanjaa.
Vuosineljännes

Facebook-seuraajat

Twitter-seuraajat

Q1

8400

1200

Q2

10 000

1400

Q3

10 800

1600

Q4

15 000

1800

Verkkosivuilla oli allekirjoitettavissa 22 eri vetoomusta. Allekirjoituksia kertyi 50 000. Verkkosivujen
kävijämäärä nousi 40 prosentilla edellisvuoteen verrattuna. Sivustolla vieraili vuoden aikana noin
160 000 kävijää. Verkkosivuja kehitettiin käyttäjäkyselyiden palautteen perusteella. Sivustolle
lisättiin uusia osioita ja sivun uutistuotantoa sekä verkko-osallistumisen mahdollisuuksia kehitettiin.
3.10. Paikallistoiminta ja –aktivismi
Vuoden aikana Suomen osaston kampanjointiin osallistui 20 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. Paikallisryhmien ryhmäsihteerien omat koulutus- ja
suunnittelupäivä, paikallistoimintatapaaminen, järjestettiin Helsingissä helmi- ja lokakuussa.
Paikallisryhmät järjestivät vuoden aikana useita kymmeniä kampanjatapahtumia, jotka liittyivät
yksilötyöhön tai temaattisiin aiheisiin, joista on kerrottu yllä.

4.

VARAINHANKINTA

Amnestyn tulot kasvoivat 7 prosenttia vuoden 2011 tulokseen verrattuna, 3 674 602 euroon.
4.1. Kuukausitukijat
Amnestyn kuukausitukijoiden määrä kasvoi 4851 tukijalla. Heistä 4073 liittyivät tukijoiksi F2Fkaturekrytoinnin kautta. Loput liittyivät televarainhankinnan, integroidun kampanjoinnin ja
ostettujen yhteystietojen avulla. F2F-rekrytointia tehtiin Helsingissä, Tampereella, Turussa,
Jyväskylässä ja Ahvenanmaalla. Uusien kuukausitukijoiden keskimääräinen lahjoitussumma oli 8,65
euroa/kk (7 euroa/2011). Emme saavuttaneet uusien tukijoiden lukumäärätavoitetta, mutta
keskilahjoitussumma nousi 24 prosenttia vuodesta 2011. Saavutimme lopulta 98 prosenttia F2Fvarainhankinnalle asettamastamme tavoitteesta. Säännöllisten lahjoitusten merkitys pysyi erittäin
tärkeänä: Kuukausilahjoitusten ja jäsenmaksujen yhteistuotto oli 88 prosenttia kokonaistuotoista.
4.1.1. Tukijapysyvyys
Erityisesti ensimmäisen vuoden tukijapysyvyys parani vuoden 2012 aikana. Ensimmäisen vuoden
tukijoiden pysyvyys on vuonna 2011 ja 2012 liittyneiden osalta parantunut 15 prosenttia. Yhteensä

eronneita tukijoita oli 11 prosenttia kaikista Amnestyn tukijoista. Tukijoille lähetettiin säännöllisesti
sähköpostiviestejä ja puhelinnumeronsa antaneille soitettiin kerran vuoden aikana.
4.1.2. Korotukset
4829 kuukausitukijaa korottivat tukisummaansa keskimäärin 3,7 eurolla televarainhankinnan
tekemien tukijapuheluiden kautta. Televarainhankinta onnistui tehtävässään yli tavoitteiden ja tulos
oli erinomainen. Televarainhankinnan hieno tulos auttoi kattamaan muiden toimintojen vajeet.
4.2.

Kertalahjoitukset ja vuosijäsenmaksut

Saimme kertalahjoituksia 162 825 euron edestä. Summa sisältää myös Amnesty Storessa myydyt
aineettomat lahjat. Lahjoittajakirjeitä lähetimme vuoden aikana viisi kertaa rajoitetulle määrälle
jäseniä ja lahjoittajia. Vuosijäsenmaksuja kertyi 123 758 euroa. Vuoden lopussa Amnesty Suomen
osastolla oli runsaat 13 300 jäsentä.
10 koulua osallistuivat päivätyökeräykseen, jonka aiheena oli asumisoikeudet.
4.2.1. Testamenttilahjoitukset ja merkkipäivälahjoitukset
Amnesty vastaanotti yhden testamenttilahjoituksen vuonna 2012. Testamenttilahjoittamisesta
tiedotettiin aktiivisemmin, mutta suunniteltu testamenttilahjoitusten infotilaisuus siirtyi eteenpäin.
4.3.

Tuotemyynti

Amnesty-tuotteiden myynti oli odotettua alhaisempi. Amnesty Storen ja tuotemyynnin
kokonaistuotot olivat 112 651 euroa. Lisäksi Store möi aineettomia lahjoja 6050 euron edestä.
Vuoden eniten myydyt yksittäiset tuotteet olivat aineettomien lahjojen lisäksi Chimes of Freedom levy, Leiri 14 -kirja sekä Tänään olen vapaa -hupparimekko. Harri Koskinen suunnitteli uuden
Amnesty-kynttilän pakkauksen ja Amnestyn kynttilävalikoimaa laajennettiin entisestään. Amnestyn
kynttilätuotteet olivat suosittuja joulutuotteita.

5. HALLINTO JA TOIMISTON INFRASTRUKTUURI
5.1.

Taloushallinto

Tilinpäätös valmistui aikataulussa ja vahvistettiin vuosikokouksessa. Aloitimme kansainvälisen
kirjanpitouudistuksen mukaisesti kvartaaliraportoinnin, jonka kansainvälisen sihteeristö kokoaa koko
liikkeen talousraportiksi. Vuoden lopulla valittiin osaston uudeksi tilitoimistoksi Talousverkko Oy.
5.2.

Toimisto ja vapaaehtoiset

Vuonna 2012 osaston toimisto muutti Hietaniemenkatu 7 A:han. Projektiin avuksi palkattiin
määräaikainen koordinaattori 6 viikoksi.
Toimistovapaaehtoiskäyntejä oli vuoden aikana yhteensä 215. Toimistovapaaehtoisia ovat
työllistäneet muun muassa uusien jäsenten ja tukijoiden tervetulokirjeet, rekisterimuutokset ja
vetoomus- ja tukijalistojen puhtaaksikirjoittaminen. Suurin osa vapaaehtoisista on edelleen nuoria
aikuisia, joukossa on myös maahanmuuttajia. Vapaaehtoisille tehdyn palautekysely vastausten
perusteella vapaaehtoisia motivoi eniten ihmisoikeuksien edistäminen. Tämän jälkeen
merkittävimmät syyt osallistua toimistovapaaehtoistyöhön olivat muiden vapaaehtoisten seura ja

halu tehdä hyvää. Palautteen perusteella työhön pääsee helposti mukaan, tehtävät ovat selkeitä ja
ohjaus riittävää.

5.3.

Henkilöstöhallinto

Vuoden aikana on järjestetty useita koulutuksia mm. ajanhallintakoulutus, kielenhuoltokurssi,
työyhteisövalmennus sekä esiintymistaitovalmennus. Virkistystoimintaa on ollut työntekijöiden
vuorotellen tekemien maanantaiaamiaisten muodossa. Toukokuussa virkistyspäivän aiheena oli
kehorytmiikka sekä lokakuussa melonta ja vaellus Nuuksion kansallispuistossa. Marraskuussa oli
henkilökunnan pikkujoulut toimistolla. Lokakuun alussa alkoi säännöllinen työpaikkahieronta, joka
tarjoaa työntekijöille mahdollisuuden käydä ammattihierojalla työpaikan tiloissa kahden viikon
välein.
Työsuojelupiiri teki toimistolle pistokoeluonteisen työsuojelutarkastuksen toukokuussa.
Tarkastusraportissa annettiin osastolle kaksi toimintaohjetta, jotka liittyivät työpaikkaselvitykseen ja
riskien arviointiin. Molemmat hoidettiin vuoden aikana kuntoon.
Marraskuussa kuuden henkilöä sai koulutuksen kriisien jälkipurkukeskusteluun. Koulutuksen
pohjalta luotiin toimintamalli ja -ohjeet työssä tapahtuneiden traumaattisten tilanteiden käsittelyyn.
Kaksi työntekijää osallistui Esteettömyys yhdistystoiminnassa -kurssille, minkä seurauksena
päätettiin parantaa toiminnan esteettömyyttä ja siitä tiedottamista. Esteettömyyssuunnitelma
tullaan laatimaan ja sisällyttämään osaston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusohjelmaan.
Ilmapiirikyselyn tulokset valmistuivat ja niitä käsiteltiin sekä toimistokokouksessa että tiimien
sisäisissä palavereissa. Ensimmäiset uuden palkkamallin mukaiset vuosilisät maksettiin
joulukuussa. Sitä edelsivät kehitys- ja arviointikeskustelut kaikkien työntekijöiden kanssa.

5.4.

IT

Servereiden muutto sekä IT-infran pystytys uusiin tiloihin työllisti ICT-asiantuntijaa toimiston
muuton aikana. Toimiston työntekijöiden konekantaa on uusittu harjoittelijan ja IT-avustajan avulla.
Jäsen- ja tukijatietokannan uusimisen ensimmäinen vaihe saatiin päätökseen. Projektin toinen vaihe
aloitettiin, mutta on viivästynyt. Palveluntarjoajalle lähetettiin kirjallinen reklamaatio tapahtuneista
viivästyksistä. Aikataulun viivästymisestä huolimatta projekti etenee. Rekisterin perustoiminnot ovat
käytössä ja niitä päästy hyödyntämään. Olennaisimmat räätälöinnit ja integraatiot valmistuvat
vuoden vaihteen jälkeen. E-laskun edellyttämä kehitystyö on aloitettu palveluntarjoajien kanssa.

6. ORGANISAATIO JA RESURSSIT
6.1.

Vuosikokous ja johtokunta

Osaston vuosikokous järjestettiin Tampereella 24.3. Kokouksen yhteydessä järjestettiin keskustelu
kansainvälisestä asekauppasopimuksesta, johon osallistui ulkoministeri Erkki Tuomioja, tutkija
Jarmo Pykälä ja Amnestyn kansainvälisestä sihteeristöstä Brian Wood. Kokouksessa uudeksi
johtokunnan jäseniksi valittiin Ida Staffans ja Juha Jokela. Erovuorossa olevista uuden mandaatin

saivat vaaleissa Jussi Förbom (puheenjohtaja) sekä Markus Terho. Muut jatkavat johtokunnan
jäsenet ovat Tuomas Laine (taloudenhoitaja), Anna Moring, Ninni Sandelius ja Päivi Sinkkonen.
Ennen vuosikokousta johtokunta kokoontui kaksi kertaa. Vuosikokouksessa valittu uusi johtokunta
kokoontui vuoden aikana viisi kertaa. Ensimmäisessä kokouksessa varapuheenjohtajiksi valittiin
Ninni Sandelius ja Markus Terho.
6.2.

Toimisto

Toiminnanjohtajana toimi Frank Johansson ja vs. ihmisoikeustyön johtajana Päivi Mattila.
Varainhankintatiimiä johti Nora Huhta, talous ja hallintotiimiä Katri Korhonen ja viestintätiimiä Ilpo
Kiiskinen. Toiminnanjohtajan ollessa syksyllä kolme kuukautta virkavapaalla, häntä sijaitsivat
Mattila ja Korhonen. Tällöin ihmisoikeustyön johtajan sijaisena toimi Anu Tuukkanen. Kiiskisen
jäätyä vanhempainvapaalle joulukuussa hänen tilalleen vs. viestintäpäälliköksi tuli Anu Merenlahti.
Vuoden lopussa vaikuttamistiimissä työskentelivät Anu Tuukkanen (sijaisena syksyllä Reeta
Metsänen), Pia Puu Oksanen, Susanna Mehtonen, Maarit Pihkala ja Tiina Valonen.
Viestintätiimissä työskentelivät Anu Merenlahti, Outi Haapanen, Heli Sariola, Markus Viljasalo,
Saara Manelius ja Tomi Asikainen. Tuntityöläisinä Antti Kyrö ja Marie Kajava.
Varainhankinnassa työskentelivät Leena Tarjamo, Ruut Karhunen, Selena Hakkarainen, Annika
Eriksson (sijainen Katarina Pettersson) ja Hanna Valkama. Raita Huhta ja Susanna Silvander
toimivat kesällä F2F koordinaattoreina. Tuntipalkkaisia tele- ja katuvarainhankkijoita oli yhteensä
170.
Talous ja hallintotiimissä toimivat Maarit Raja-aho, Mia Mikkola, Jukka Vallisto ja Roosa Hamila
sekä ICT-avustajana syksystä Ville Sahlakari.
Vuoden aikana toimistossa oli kymmenen korkeakouluharjoittelijaa.
6.3.

Luottamustoimet

Osaston edustajana valtioneuvoston asettamassa ihmisoikeusasiain neuvottelukunnassa oli Niina
Laajapuro ja kansallisen ihmisoikeuskeskuksen valtuuskunnassa Tiina Valonen. 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

Puheenjohtaja osallistui kesäkuussa Chairs Assembly kokoukseen Barcelonassa.
Toiminnanjohtaja osallistui helmikuussa ja heinäkuussa kansainväliseen asekauppakonferenssiin
Amnestyn delegaation jäsenenä. Toukokuussa hän osallistui sekä Ruotsin osaston että EU-toimiston
vuosikokouksiin.
Toimistopäällikkö osallistui pohjoismaiseen talouskokoukseen Kööpenhaminassa toukokuussa ja
alueelliseen talouskokoukseen Lontoossa lokakuussa. Varainhankintapäällikkö ja kaksi
varainhankintavastaavaa osallistuivat Amnestyn kansainväliseen varainhankintakoulutukseen
Barcelonassa toukokuussa. Oikeudellinen asiantuntija osallistui helmikuussa Strasbourgissa EUlobbareiden kokoukseen ja kesäkuussa Tukholmassa EU:n Refugee and Migrants Rights -kampanjaa

käsittelevään Euroopan osastojen kokoukseen. Verkkoviestinnästä vastaava kampanjakoordinaattori
osallistui alkuvuodesta pohjoismaisten kampanjakoordinaattoreiden tapaamiseen Oslossa,
Oxfordissa järjestettyyn eCampaigning Forumiin ja kesäkuussa Lontoossa järjestettyyn Amnestyn
Digital Skillshare –tapaamiseen. Tiedottaja oli maaliskuussa Barcelonassa koulutuksessa ja
eurooppalaisten tiedottajien kokouksessa. Joulukuussa hän tapasi pohjoismaisia lehtikollegoita
Kööpenhaminassa. Ihmisoikeuskasvatuksen koordinaattori vieraili Kööpenhaminassa syksyllä
arvioimassa Nordic Youth Conferencea ja tutustui samalla Tanskan osaston Interactive
ihmisoikeuskoulutuskeskukseen.
Maaliskuussa Krister Karttunen osallistui Barcelonassa pidettyyn Euroopan Pride –tapahtumiin
liittyvään turvallisuustarkkailijakoulutukseen. Riiassa järjestetyssä Baltic Pride –tapahtumassa
kesäkuussa Amnestyn Suomen osastoa edusti Tiina Oikarinen ja Katja Rothsten sekä Karttunen.
Nuorisoleiriin Palermossa heinäkuussa osallistuivat Yasmin Mäntylä ja Henrik Nyholm.
7.2.

Vierailut Suomeen

Amnestyn kansainvälisen sihteeristön asekauppa-asiantuntija Brian Wood vieraili osaston
vuosikokouksessa maaliskuussa. Sihteeristön yksilötyönjohtaja johtaja Bryna Subherwal vieraili
Suomessa syysseminaarissa lokakuussa. Loppuvuodesta Suomessa vierailivat Amnestyn
syrjintätutkija Marco Perolini, terrorismitutkija Julia Hall ja Venäjä-tutkija Denis Krivoshejev.
Nordic Youth Conference järjestettiin Helsingissä elokuussa. Siihen osallistui 52 henkeä
seitsemästä eri maasta. Tapahtumaa suunniteltiin yhteispohjoismaisesti Helsingissä keväällä.
7.3.

Kansainväliset tehtävät

Katri Korhonen on mukana kansainvälisen liikkeen kirjanpitouudistusta seuraavassa työryhmässä.
Amnestyn kansainvälisessä naisverkostossa Suomen osastoa edustavat Pia Puu Oksanen ja Anna
Moring. Oksanen kutsuttiin myös työryhmään, joka kehittää koulutusmateriaalia
sukupuolinäkökulman sisällyttämiseksi yksilötyöhön
Susanna Mehtonen valittiin International Justice Working Group -asiantuntijaryhmän jäseneksi.

