
Johtokuntaehdokkaat 2022: 

 
Sara Al Husaini 
Helsinki 
 
Hei! Olen 29 vuotias maisteriopiskelija, aktiivi &  
kääntäjä. Synnyin Rafhan pakolaisleirissä ja  
muutin Kuopioon alle kuukauden ikäisenä.  
Opiskelen parhaillaan englannin kielen filologiaa  
Helsingin yliopistossa ja vapaa-ajalla olen mukana  
eri järjestöjen toiminnassa. Haluaisin Amnestyn  
johtokunnan jäsenenä tuoda uutta perspektiiviä ja 
Haluan myös olla mukana muuttamassa Amnestya 
vieläkin inklusiivisemmaksi. 
  
Miksi haluan Amnestyn johtokuntaan? 
Haluan vaikuttaa Amnestyn johtokunnassa ja edistää ihmisoikeuksia kaikille. Monesti 
Amnestyn kaltaiset järjestöt vaikuttavat kaukaisilta minun kaltaisille ihmisille, vaikka usein 
Amnestyn sivuillakin käsitellään minun vanhempien lähtömaata ja ihmisiä, jotka ovat sieltä 
lähtöisin, silti se on ollut minulle kaukainen järjestö. Haluan toiminnallani rikkoa tätä 
etäisyyttä, edistää tasa-arvoa ja vaikuttaa ihmisoikeuksiin nyt ja myös tulevaisuudessa.  
 
Tietoisuus maailman tilasta ja ihmisoikeuksista 
Seuraan aktiivisesti maailman tilaa ja osallistun keskusteluun aktiivisesti. 
 
Pyrin osallistumaan ihmisoikeuskeskusteluihin oli ne sitten sellaisia, jotka koskevat Suomea, 
Irakia tai Kiinaa. Nostan myös usein Suomen ihmisoikeustilannetta tapetille, koska täällä on 
myös edistettävää ja tämä usein unohtuu meiltä.  
 
Aktivismi  
Tällä hetkellä olen keskittänyt ison osan ajastani erityisesti pakkoavioliiton ja 
kunniaväkivallan tietoisuuden lisäämiseen. Olen avautunut omista kokemuksistani eri 
koulutustapahtumissa, jotta viranomaiset osaisivat toimia oikein, ripeästi ja tukea uhria 
kulttuurisensitiivisesti. Haluan toiminnallani nostaa aiheen tapetille, auttaa uudistamaan 
lakia, tukea uhreja ja saada heidät ymmärtämään, etteivät he ole yksin tässä. 
   
Kielitaito  
Puhun Suomea, arabiaa, englantia ja hieman ruotsia. Haluan käyttää kielitaitoani toisten 
auttamiseen ja myös toiminnan kehittämiseen. 
 
Muu kokemus 
Olen toiminut Oulun yliopiston ylioppilaskunnan sosiaalipolitiikka vastaavana, joten 
kokoustaminen tulee nykyään jo luonnostaan. Toimin parhaillaan SAMOKin tasa-arvo ja 
yhdenvertaisuustyöryhmän varapuheenjohtajana ja vuoden pakolaisena pyrin edistämään 
pakolaisten oikeuksia erityisesti lasten näkökulmasta. 



Markku Haavisto 
Eura 
  
Olen Markku Haavisto. Olen kohta 36-vuotias Euralainen  
muusikko, opettaja ja kulttuurituottaja. Ihmisoikeudet ovat  
sydämenasiani. Minulla on kokemusta järjestötoiminnasta sekä  
luottamushenkilönä toimimisesta. Olen tällä hetkellä kirkon  
työssä ja näen ihmisoikeusloukkauksia työssäni ja haluan niihin  
muutosta laajemmin. Johtokuntatyössä minua kiinnostaa  
vaikuttaminen. Johtokunnan jäsenenä haluaisin edistää  
Amnestyn työtä Satakunnassa. 
  
Miksi haluan Amnestyn johtokuntaan? 
Näen paljon epäkohtia ihmisoikeuksissa. Olen kirkon työssä, sekä luottamushenkilönä ja 
olen joutunut puuttumaan mm.yhdenvertaisuutta rikkoviin päätöksiin. Minulla on suuri 
halu tehdä työtä ihmisoikeuksien eteen laajasti ja toivoisin amnestylle laajempaa näkyvyyttä 
Satakunnassa, jossa asun. 
   
Tietoisuus maailman tilasta ja ihmisoikeuksista 
Kuulun itse vähemmistöön. Olen myös eräänlaisella näköalapaikalla kirkon työssä 
(kanttorina), jossa näen epäkohtia. Seuraan myös laajasti ihmisoikeuksien toteutumista 
Suomessa ja maailmalla. 
   
Hallitusosaaminen (yhdistykset, yritykset tai säätiöt) 
Olen toiminut luottamushenkilönä, sekä kahdenkin vastuuryhmän puheenjohtajana. Lisäksi 
olen yhdistystoiminnassa mukana euran vasemmistoliiton sihteerinä ja johtokunnan 
jäsenenä. 
  
Strategia ja organisaatioiden kehittäminen 
Tähän koen omaavani kokemusta osin työtehtävieni kautta opettajana ja muusikkona, 
mutta erityisesti kulttuurituottajan yamk koulutukseni antaa tähän osioon laajan 
kokemusksen. 
 
Muu kokemus 
Työelämässä olen ollut aina työpaikkojeni viestintätiimeissä ja olen vastannut oman työalani 
viestinnästä. Sekä nettisivut, että some ovat olleet tärkeitä viestintäkanavia ja koen 
omaanǘani hyvät taidot niihin.  
 
Muuta itsestäni 
Ihmisoikeudet ja yhdenvertaisuus ovat sydämenasiani ja ohjenuorani. Haluan taistella 
ihmisoikeuksien puolesta. Olen luonteeltani rauhallinen ja tulen kaikkien kanssa toimeen. 
Osaan myös kunnioittaa eri mieltä olevia, mutta näen tärkeimpänä asiana puolustaa 
ihmisoikeuksia. 
 
 



Kalle-Pekka Hietala 
Helsinki 
 
Olen 33-vuotias Helsingissä asusteleva työssäkäyvä opiskelija. Kotoisin olen Pirkkalasta, 
josta matka on opintojen perässä Mikkeliin ja Kemiin sekä olen toiminut vapaaehtoistyössä 
Eteläisessä Meksikossa. päivätyöni on Vantaan kaupungin palveluksessa Koordinaattorina ja 
vastaan Vantaan vammaisneuvoston ja vammaisneuvoston toiminnasta, jonka myöt olen 
aktiivsesti tekemisissä ihmisoikeuksien parissa. työn ohessa opiskelen sosiaalityötä. 
 
Miksi haluan Amnestyn johtokuntaan? 
Kaiken luottamustoiminnan pohjalla motivaation alkulähde on pyrkimys vaikuttaa omien 
arvojensa mukaisen maailmaan. Tämä on toiminut johtoajatuksena aiemmissa luottamus-
toimissa ja näin ollen haluna Amnestyn johtokuntaan. Amnesty edustaa oman näköisten 
arvojen toteutumista ja itselläni halu olla muutosta tekemässä itse. Pyrkimys ihmisoikeus-
perustaiseen maailmaan ja ihmisoikeuksien toteutumiseen on se, miksi haen haluan 
amnestyn johtokuntaan. 
   
Hallitusosaaminen (yhdistykset, yritykset tai säätiöt) 
Vuodesta 2006 alkaen olen toiminut erilaisten yhdistysten hallituksista kuten epilepsialiiton 
ja alueellisten epilepsiayhdistysten, sadankomitean sekä nuorisoyhteistyö allianssin hallituk-
sessa. Eri luottamustoimien myötä on vahvuudeksi tullut katsoa asiakokonaisuuksia eri 
näkökulmien kautta kuten sopimusten, kertomusten ja kokemuspohjaisen tiedon kautta.  
 
Tietoisuus maailman tilasta ja ihmisoikeuksista 
Päivätyöni myötä seuraan aktiivisesti politiikkaa ja poliittista päätöksentekoa alueellisella, 
valtakunnallisella ja globaalilla tasolla. työni myötä olen pyrkinyt perehtymään aktiivisesti 
vammaisten ja vanhusten ihmisoikeudellisiin kysymyksiin, sillä työnkuvaani kuuluu edistää 
kaupungin hallinossa edellämainittujen väestöryhmien asemaa. Oman toimintani perustuu 
vahvasti ihmisoikeusperustaiseen ajatteluun, jota pyrin myös edistämään.   
Strategia ja organisaatioiden kehittäminen 
Kuluneiden hallitusvuosien aikana olen ollut rakentamassa järjestöjen strategiaa sekä anta-
nut muun panokseni erilaisissa toimenpiteissä kuten kannanottojen rakentamisessa. Vuo-
sien hallitustyöskentelykokemukset ovat antaneet visioivaa ajattelua ja pyrkimystä katsoa 
eteenpäin ja tulevaisuusorientoituneesti. strategian luomista olen ollut rakentamassa Lapin 
ammattikorkeakoulun opiskelijakunta ROTKolle, epilepsialiitolle sekä sadankomitealle. 
  
Muu kokemus 
Vahvuuksiani on hyvä verkostoitumistaidot, hyvä tiimityötaidot. Kielitaitoina suomen kielen 
lisäksi hallitsen englannin ja espanjan kielen. 
 
Muuta itsestäni 
Luottamushenkilönä pyrin olemaan osa joukkuetta ja kaikessa toiminnassani pidän tärkeänä 
rakentaa hyvää ryhmädynamiikkaa tulevaan johtokuntatyöhön, jotta jokaisen vahvuudet 
tulevat esiin ja jokaisen vahvuudet huomioidaan kaikessa toiminnassa. 
 



Konsta Hyötylä 
Helsinki 
 
Moi, oon Konsta, ihmisoikeusaktivisti ja kansalaisyhteis- 
kunnan voimaan uskova. Toimin tällä hetkellä Helsingin 
aktivistiryhmän koordinaattorina sekä työskentelen järjestö- 
sektorilla. Itselleni tärkeää on käyttää omaa etuoikeutta  
edistää maailmaa parempaan suuntaan ja koen että se  
onnistuu parhaiten edistämällä ihmisoikeuksia.  
 
"How wonderful it is that nobody need wait a single moment  
before starting to improve the world." -ANNE FRANK. 
 
Miksi haluan Amnestyn johtokuntaan? 
Haluan mukaan Amnestyn johtokuntaan, sillä haluan olla mukana edistämässä ja 
muokkaamassa Amnestyn tekemään tärkeää työtä, jota itse arvostan äärettömän korkealle. 
Samalla koen, että aktivistien äänen tulee kuulua myös johtokunnassa. Itselleni tärkeää on 
pohtia millä tavoin Amnestyn toimintaa voisi tehdä avoimammaksi ja yhdenvertaisemmaksi, 
niin että siinä kuuluu kaikkien ääni. Haluan edistää myös globaalin etelän näkökulmaa 
Amnestyn työssä.  
 
Tietoisuus maailman tilasta ja ihmisoikeuksista 
Olen ollut kiinnostunut ihmisoikeuksista ja maailmantilasta teini-ikäisestä asti. itselle 
tärkeää on tiedostaa oma asema ja pohtia, miten se heijastuu laajempaan kuvaan 
maailmasta. Olen hakeutunut paikkoihin, joissa keskiössä on ollut ihmisoikeuksien 
edistäminen ja samalla kerryttänyt tietotaitoa ihmisoikeuksien sisällöstä ja niiden 
edistämisestä. Opinnoista mukaan on tarttunut globaalin etelän näkökulma. 
   
Aktivismi 
Olen toiminut monissa järjestöissä vapaaehtoisena, aktivistina. Olen ollut mukana 
edistämässä yhdenvertaisuutta, ihmisoikeuksia, luonnon monimuotoisuutta ja ilmastokriisin 
tiedostamista. toimin tällä hetkellä helsingin aktivisti-ryhmän koordinaattorina ja olen ollut 
mukana järjestämässä mielenosoituksia, solidaarisuuskampanjoita sekä vetoomuksien 
lähettämistä politiikoille ja viranomaisille. 
   
Amnesty-tuntemus 
Amnesty on ollut itselleni tärkeä järjestö teini-ikäisestä asti ja olen kokenut sen itselleni 
parhaaksi paikaksi edistää itselleni tärkeitä asioita maailmassa. olen päässyt näkemään 
Amnestyn työtä sekä harjoittelijan että vapaaehtoisen roolista. Olen myös jonkinlainen 
Amnesty-nörtti, luen paljon Amnestyyn liittyvää kirjallisuutta ja olen kiinnostunut sekä 
Amnestyn historiasta että nykyisestä toiminnasta. 
 
Muu kokemus  
Olen ollut mukana monissa järjestöissä ja omaan kokemusta monenlaisista rooleista, myös 
kokoustaminen ja sen käytänteet (hallinnollinen puoli) on tullu. 



Sami Kuusela 
Helsinki 
 
Olen Sami Kuusela, 50, sarjayrittäjä ja toimittaja ja  
sdp:n edustajana mm. Helsingin 
kaupunkiympäristölautakunnassa. 
 
Taustaltani löytyy lukuisia startup-yrityksiä ja 
viestintää. saatat tuntea minut telkkari- tai 
radioesiintymisistä tai kirjoittamistani kolumneista 
ja blogeista eri medioihin. kirjoitin muun muassa 
hupparihörhö-blogia suomen kuvalehteen vuosia. 
 
Rakastan hyvinvointivaltiota. 
 
Miksi haluan Amnestyn johtokuntaan? 
Uskon, että pohjoismaissa kehittynyt hyvinvointivaltiomalli voi auttaa ihmisiä joka puolella 
maailmaa. Tärkeimpiä motiivejani toimia on reiluuden ja sovinnollisuuden lisääminen 
yhteiskunnassa, sekä suomessa että globaalisti. 
   
Viestintä  
Olen tehnyt työkseni journalismia ja viestintää 30 vuoden ajan sekä freelancerina että 
yritysteni kautta. 
 
Perustin vuonna 2013 sosiaalisen median mittauspalvelu underhoodin, jonka kautta 
ymmärrän syvällisesti, millainen sisältö toimii somessa. 
 
Viime ajat olen keskittynyt kehittämään podcasteja.  
 
Strategia ja organisaatioiden kehittäminen  
Olen perustanut monta firmaa ja johtanut niitä.  
 
Hallitusosaaminen (yhdistykset, yritykset tai säätiöt)  
Taustani yrittäjänä ja poliitikkona on opettanut minut etsimään tehoja hallitustyöstä. 
 
Muu kokemus 
Olen kokenut esiintyjä. 
 
Muuta itsestäni 
Olen erittäin verkostoitunut ja laajasti pidetty. Tunnen ihmisiä vuosineuvoksista työttömiin, 
kovista porvareista kommunisteihin, kaikista ikä- ja ammattiryhmistä. 
 

 
 



Sari Kuvaja    
Helsinki 
 
Olen kuusikymppinen vastuullisuusammattilainen 
Helsingistä. Entisenä Amnestyn johtokunnan jäsenenä 
tiedän johtokuntatyön haastavaksi, mutta myös kiinnos-
tavaksi ja vaikuttavaksi. Haluan edistää ihmisoikeuksien 
toteutumista meillä ja muualla myös kansalaistoiminnan 
kautta - sen lisäksi, että pyrin edistämään niitä työssäni 
konsulttina. Erityisesti minua kiinnostavat taloudelliset, 
sosiaaliset ja sivistykselliset oikeudet. 
 
Miksi haluan Amnestyn johtokuntaan? 
Arvostan amnestyn työtä erittäin paljon: järjestön riippumattomuutta, tinkimättömyyttä, 
aktivismia ja kansainvälistä verkostoa. Kansalaisten oikeudet, ihmisoikeudet mukaanlukien, 
eivät toteudu, edisty eivätkä säily ilman vallan vahtikoiria. Sellaiseksi luokittelen Amnestyn 
ja siinä työssä haluaisin olla mukana johtokunnan jäsenen roolissa. olen ollut johtokunnan 
jäsenenä myös aiemmin ja koin johtokuntatyöskentelyn antoisana ja palkitsevana. 
 
Tietoisuus maailman tilasta ja ihmisoikeuksista 
Vastuullisuusasioiden konsulttina globaalit kestävän kehityksen haasteet ja ongelmat - joihin 
mielestäni ihmisoikeusasiat myös kuuluvat - ovat osa päivittäistä työtäni. Saan ja joudun 
seuraamaan mm. niitä koskevaa kansainvälistä regulaatiokehitystä ylläpitääkseni ammatti-
taitoani. Tunnen yritysten ihmisoikeushaasteet ja olen ajan tasalla mm. siitä, miten yritykset 
ovat toteuttaneet ihmisoikeusarviointeja ja -periaatteita. 
 
Hallitusosaaminen (yhdistykset, yritykset tai säätiöt) 
Olen hallituksen puheenjohtaja yrityksessämme Third Rock Finland Oy, ja myös osakkaana 
yrityksessä. Olen aiemmin ollut Amnestyn johtokunnan jäsen ja varapuheenjohtaja; lyhyen 
aikaa myös puheenjohtaja silloisen puheenjohtajan ollessa estynyt. aloitan tammikuussa 
2022 kauppakamarin hyväksytty hallituksen jäsen -koulutuksen. 
 
Strategia ja organisaatioiden kehittäminen 
Suhteellisen nuoren, mutta kasvavan konsulttiyhtiön osakkaana ja hallituksen puheenjohta-
jana yksi keskeisistä tehtävistä on organisaation strategia ja sellaisten prosessien luominen, 
että hallittu kasvu on mahdollista. olennaista tässä työssä on turvallisen, hyväksyvän organi-
saatiokulttuurin rakentaminen. Tavoitteena on tarjota asiantuntijoillemme mahdollisuus 
tehdä merkityksellistä, mielekästä työtä. tämä tavoite sopinee myös Amnestylle. 
 
Muu kokemus 
Uskon olevani hyvä viestijä ja kirjoittaja ja minulla on kokemusta myös varainhankinnasta. 
puhun ja kirjoitan englantia sujuvasti, ja pystyn kommunikoimaan myös saksaksi ja ruotsiksi 
- tosin en kävisi liikeneuvotteluja näillä kielillä. espanjaa ja italiaakin luen jonkin verran. 
 



Muuta itsestäni 
Harrastan liikuntaa monipuolisesti: juoksen, uin, joogaan ja käyn kuntosalilla. Nautin 
kaupunkikävelyistä ja kahvilakulttuurista ja unelmoin nopeasta junayhteydestä keski-
Eurooppaan. 
 

 

 

Carmen Valerius 
Vantaa  
 
Olen Carmen Valerius, 26-vuotias romaniaktivisti  
Vantaalta. Koulutukseltani olen nuoriso-ohjaaja  
(kasvatus- ja ohjaussalan perustutkinto) ja olen  
työskennellyt Suomen Romaniyhdistys ry:n  
nuorisotyössä vuodesta 2018. Sitä ennen työsken- 
telin Helsingin Ohjaamossa vuonna 2017. Haluan  
edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta, sekä  
naisten ja tyttöjen oikeuksia. 
 
Miksi haluan Amnestyn johtokuntaan? 
Lisään johtokunnan monimuotoisuutta edustaessani 
yhtäältä suomalaisia nuoria, toisaalta Suomen romaniyhteisöä. Tarkastelen ihmisoikeuksia 
vähemmistönäkökulmasta. Olen kiinnostunut Amnestyn romanityöstä ja tuon kansainväliset 
romaniverkostoni sen käyttöön. Tuon myös osaamiseni ajankohtaiseen kysymykseen 
etnisestä profiloinnista, sillä olen mukana poliisin käynnistämässä yhteistyössä, jota tehdään 
romaniyhteisön kanssa.  
 
Aktivismi 
Minusta tuli romaniaktivisti, kun ymmärsin, että minulla on kyky saada romaninuoret 
toimimaan. Olen vetänyt vuosien ajan romaninuorten ryhmiä, joissa nuoret ovat löytäneet 
koulutus- ja työllisyyspolkunsa, ja tyttöjen ryhmiä, joissa tyttöjen identiteetti on rakentunut 
ja itsetunto kehittynyt. Keskeistä on kysyä, mitä nuoret itse haluavat, ja toimia 
erottelematta kaikkien, myös sisäistä syrjintää kohtaavien ja ei-perinteisten romanien 
kanssa.  
 
Tietoisuus maailman tilasta ja ihmisoikeuksista 
Ensimmäinen vierailu Bulgarian romanikylissä 2018 avasi silmäni eurooppalaisen 
romaniyhteisön tilanteeseen ja hakeuduin eurooppalaisiin romaniverkostoihin, kuten 
romaninuorten TernYpe-verkosto ja Dikh He Na Bister -romanien kansanmurhan 
muistamisaloite. Vaikutan ihmisoikeuksien toteutumiseen uusin keinoin, kuten flash mob, 
jollaista olin toteuttamassa osana Ihmisoikeusliiton, HSL:n ja HKL:n STOP! Päätepysäkki 
syrjinnälle -kampanjaa 2017. 
   
 



Hallitusosaaminen (yhdistykset, yritykset tai säätiöt) 
Olen valtakunnallisen Suomen Romaninuorten verkoston perustajajäsen ja hallituksen 
puheenjohtaja. Perustimme verkoston valtavirtaistaaksemme nuorisoasioita suomalaiseen 
romanipolitiikkaan ja vastaavasti romaninuorisokysymyksiä nuorisopolitiikkaan. Olemme jo 
olleet kuultavina mm. Sisäministeriössä. Järjestötoiminta on minulle tuttua, koska 
työskentelen Suomen Romaniyhdistyksessä, joka osaltaan edustaa Suomen romanien 
kansalaisyhteiskuntaa. 
 
Muu kokemus 
Minulla on Moninaisuus-Oivallus-Dialogi (MOD)-ohjaajakoulutus, Ihmisoikeusliiton 
ihmisoikeuksien peruskoulutus sekä Sadankomitean rauhanlähettiläskoulutus.  
Osana työtäni olen kehittänyt Ihmisoikeusliiton asiantuntijoiden kanssa koulutuksia 
romaninuorille. Koulutan peruskoulun ja toisen asteen oppilaitosten opettajia 
romanikulttuurien erityispiirteistä Nuorten Akatemian Kulttuurien koulu -hankkeessa. 
Diakonissalaitoksen kehitysyhteistyöhankkeessa tehtäväni on antaa aktivismikoulutusta 
ukrainalaisille romaninaisille. Vastaan myös Suomen Romaniyhdistyksen 
harjoittelijaohjelmasta, joka työllistää romaninuoria eri pituisiin työharjoittelujaksoihin. 
 
Muuta itsestäni 
Olen perinteinen romani ja kunnioitan romaniperinteitä, mutta ne eivät estä minua 
toimimasta tärkeänä pitämieni asioiden puolesta. Vahvuuteni onkin kyky toimia 
perinteisestä romaninaisen roolista riippumatta. Olen roolimalli, miten romaninaiset 
saadaan etenemään koulutukseen ja työelämään ilman, että väheksytään romanikulttuuria. 
 

 

 

 

Sanna Valtonen 
Helsinki 
 
Olen helsinkiläinen tutkija, aktivisti ja järjestö- 
toiminnan konkari. Toimin tällä hetkellä  
Turvapaikanhakijoiden tuki ry:n puheenjohtajana  
ja vaikutan myös esim. Suomen vanhempainliitossa 
sekä oikeus elää - liikkeessä. Sydämeni sykkii  
yhdenvertaisuudelle ja solidaarisuudelle. Tutkin  
työkseni paperittomien ja oleskelulupalimboon  
jääneiden arkea ja haluaisin olla varmistamassa  
kaikkein haavoittuvimpien oikeuksien parempaa  
toteutumista. 
  
Miksi haluan Amnestyn johtokuntaan? 
Ilman ihmisoikeuksia ei ole ihmisyyttä -- niiden puolustaminen ja kehittäminen on 
yhteiskunnan tärkeää ydintä. Koen järjestötyön rakentavana tapana vaikuttaa 



yhteiskuntaan. Arvostan vapaaehtoisuutta kansalaisyhteiskunnan käyttövoimana ja 
Amnesty tarjoaa arvoni jakavalle vapaaehtoisuudelle loistavan alustan toimia. Amnesty 
näkyy, kuuluu ja toimii oikeissa asioissa. Toisin mielelläni osaamiseni ja kokemukseni 
hyötykäyttöön amnestyn työn tukena. 
   
Tietoisuus maailman tilasta ja ihmisoikeuksista 
Yhteiskuntatieteilijänä ja tutkijana seuraan aktiivisesti ja ammatillisesti maailman 
ihmisoikeustilannetta. Tunnen ihmisoikeudet teoriassa ja käytännössä. Työssäni 
paperittomien ja turvapaikanhakijoiden kanssa olen havainnut konkreettisesti suomalaisen 
järjestelmän kipukohdat. Osa niistä on suoraan tutkimuskohteitani. Myös lasten ja 
perheiden tSS-oikeuksien toteutumista ja yhdenvertaisuutta olen seurannut vuosia 
luottamustehtävissäni. 
   
Aktivismi 
Olen vuosia toiminut kolmannen ja neljännen sektorin verkostoissa, joiden tavoitteena on 
ollut perus- ja ihmisoikeuksien palauttaminen ja toteutuminen. Olen organisoinut 
vastuuhenkilönä erilaisia kampanjoita ja esimerkiksi kouluttanut aktivisteja ympäri suomen 
osaamisalueellani. Pohdin jatkuvasti aktivismiin liittyviä eettisiä kysymyksiä. opin lisää 
verkostoissa, joista osa on lokaaleja, osa kansainvälisiä, mutta kaikki osa 
solidaarisuusliikettä. 
   
Hallitusosaaminen (yhdistykset, yritykset tai säätiöt) 
Olen monissa vesissä keitetty järjestöosaaja ja sitä kautta minulla on erinomaiset verkostot 
moneen suuntaan (järjestöt, tutkijat, media, politiikka). Olen johtanut useampaa yhdistystä 
ja kantanut hallitusvastuuta niin pienissä ja ja suurissa yhdistyksissä kuin valtakunnallisessa 
liitossa. Tunnen hallitustyön vaatimukset sekä yhdistyslain. Minulla on kokemusta 
varainhankinnan eri muodoista ja hankehakemusten menestyksellisestä laatimisesta. 
 
 
Muu kokemus 
Amnestyn johtokunta voisi hyötyä viestintätaidoistani. Tutkijana jäsennän tietoa mielelläni 
ja rakastan kirjoittamista ja vaikuttamistyötä. Olen esiintymistaitoinen ja kielitaitoni on 
vähintään kohtalainen: erinomainen englanti, lisäksi puhun ruotsia ja ranskaa. 
 
Muuta itsestäni 
Saatte minusta turvapaikanhakijoiden, pakolaisten ja paperittomien kysymyksissä erittäin 
asiantuntevan sinnikkään ja vastuuntuntoisen johtaokunnan jäsenen. Lisäksi saatte 
osaamista lasten ja perheiden hyvinvointiin ja yhdenvertaisuuteen laajasti liittyvissä 
kysymyksissä. Roppakaupalla sisua ja saman verran innostusta. 
 


