	
  
	
   	
  

	
  

	
  
	
  
	
  

Lapsen oikeuksien päivän 20.11 teemana vammaisten lasten oikeudet

Jokainen on erilainen ja silti yhdenvertainen!
Hyvä yhteistyökumppanimme koulussa
Lapsen oikeuksien juhlapäivää vietetään YK:n lapsen oikeuksien
sopimuksen vuosipäivänä 20. marraskuuta. Lapsen oikeuksien
päivän kansallisena teemana on tänä vuonna vammaisten lasten
oikeudet.
Kannustan kaikkia lasten ja nuorten kanssa työskenteleviä
valmistelemaan juhlapäivää laajassa yhteistyössä ja tietenkin
yhdessä lasten ja nuorten kanssa. Lapsen oikeuksien päivä
muistuttaa, että jokainen lapsi on erilainen ja silti
yhdenvertainen.

!

Toivon, että lapsen ihmisoikeudet olisivat esillä koulussasi ja oppilaitoksessasi lapsen
oikeuksien päivänä 20.11.2013. Koulun oppilaskunta on hyvä kumppani päivän
suunnitteluun. Koulu voi esimerkiksi nostaa lipun salkoon lapsen oikeuksien kunniaksi ja
järjestää viikon aamunavaukset teemaa tukeviksi.
Vammaisten lasten ja nuorten oikeudet ovat päivän erityinen teema. Jokaisella lapsella
on oikeus tulla nähdyksi ja kuulluksi omana itsenään eikä vain vammansa, diagnoosinsa
tai erityisen tuen tarpeensa edustajana. Vammainen lapsi on ennen kaikkea lapsi,
yksilöllisine piirteineen ja kokemuksineen. Haluamme kiinnittää huomion jokaisen
lapsen mahdollisuuksiin ja vahvuuksiin – ei vajeisiin ja puutteisiin.
Oikeus tuntea itsensä hyväksytyksi omana itsenään on tärkeä jokaiselle lapselle ja
nuorelle. Tämä koskee niin vertaissuhteita, harrastuksia kuin perhettäkin. Hyvät
kaverisuhteet niin koulussa kuin harrastuksissakin ovat jokaiselle lapselle tärkeitä. Päivä
antaa hyvän mahdollisuuden tuoda esille myös perheiden monimuotoisuutta ja
vanhempien arvoa.
Voit kutsua paikkakuntasi järjestöjä, muita yhteistyökumppaneita sekä seurakuntia
toteuttamaan lapsen oikeuksien päivää yhdessä koulun kanssa. Monet lasten ja perheiden
järjestöt ovat valtakunnallisesti mukana lapsen oikeuksien päivän vietossa.
Voit liittää lapsen oikeuksien päivän viikolle myös kodin ja koulun yhteistyötapahtumia
sekä tapahtumia, joissa lapset ja vanhemmat ovat yhdessä mukana keskustelemassa tai
juhlimassa perheiden moninaisuutta ja lasten yhdenvertaisuutta.
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Aineistoa aiheesta, vinkkejä lapsen oikeuksien päivän viettoon sekä tietoa lapsen
oikeuksien viestintäyhteistyöstä löydät lapsiasiavaltuutetun sivuilta
www.lapsiasia.fi/lapsen_oikeuksien_paiva sekä syksyllä Lastensuojelun Keskusliiton
verkkosivuilta. Myös Unicefin sivuilla www.unicef.fi on aineistoa aiheesta.
Lapsen oikeuksista kertoo lapsille ja nuorille lapsiasiavaltuutetun tuore esite
”Toteutuvatko sinun oikeutesi? Tietoa ihmisoikeuksista lapsille ja nuorille”
http://www.lapsiasia.fi/julkaisut/julkaisu/-/view/1856719
Sitä voi tilata painettuna toimistoltamme lapsiasiavaltuutettu@stm.fi, kuten myös lapsen
oikeuksien yleisesitettä eri kielillä
http://www.lapsiasia.fi/julkaisut/lapsen_oikeuksien_esitteet.
Mainio käsikirja ihmisoikeuskasvatuksen toiminnallisista menetelmistä on vuosi sitten
suomeksi ilmestynyt Euroopan neuvoston julkaisu COMPASITO, lasten
ihmisoikeuskasvatuksen käsikirja. Kirjasta löytyy teemaan sopivia pelejä ja leikkejä.
http://www.lapsiasia.fi/julkaisut/julkaisu/-/view/1805765
Vammaisen lapsen arjesta näkökulmia antavat seuraavat julkaisut :
”Hei kato mua! Vuorovaikutus ja hyvinvointi kuurojen ja huonokuuloisten lasten
elämässä.” (2012) http://www.lapsiasia.fi/julkaisut/julkaisu/-/view/1805859
”Erityistä tukea tarvitseva lapsi on ensisijaisesti lapsi - Lapsen oikeudet osaksi
vammaispolitiikkaa” (2011) http://www.lapsiasia.fi/julkaisut/julkaisu/-/view/1571902
Vinkkejä alakouluikäisten lasten kanssa tekemiseen ja toimintaan lapsen oikeuksista
löytyy sivulta www.lastensivut.fi.
Lapsen oikeuksien kansallisessa yhteistyöverkostossa ovat mukana lapsiasiavaltuutetun
lisäksi mm. Suomen UNICEF, Lastensuojelun Keskusliitto, opetus- ja
kulttuuriministeriö, Kirkkohallituksen kasvatus ja nuorisotyö/seurakuntien
palvelujärjestöt, Suomen Vanhempainliitto, Mannerheimin Lastensuojeluliitto sekä
muita alan toimijoita.
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