
Järjestäkää lapsen oikeuksien päivänä 20.11. lipunnostoseremonia!

Seremonia sisältää kolme osiota: valmiin johdannon, 
lapsen oikeuksien sopimuksen sisällön, lippuseremonian + oppilaiden valitseman yhteislaulun. 

1. Johdanto on valmis teksti, jonka oppilas lukee.

2. Lapsen oikeuksien sisällön -osuus: lapset kokoavat sen ennakkoon
 ”Tiedätkö lapsen ihmisoikeuksista” -materiaalin pohjalta. Opettaja voi pyytää lapsia etsimään materiaalista 
sellaisen lapsen oikeuden, joka koskee esim.

a. koulunkäyntiä
b. perhettä
c. terveyttä
d. turvapaikanhakijoita
e. sotaa
f. vammaisia lapsia
g. vanhempien kuolemaa
h. lapsen yksityisyyttä
i. lasten työntekoa

Valitut kohdat luetaan seremoniassa ääneen.

3. Lipunnoston voi järjestää sään salliessa ulkona, myös koulun juhlasali sopii hyvin koko koulun 
seremoniapaikaksi. Luokassa järjestettävää seremonia voidaan järjestää esim. askarrelluilla Suomen lipuilla.

4. Yhteislaulun äänestävät lapset etukäteen. Opettaja voi listata yhdessä osattavia lauluja taululle ja 
järjestää näistä suljetun lippuäänestyksen. Voittanut yhteislaulu paljastetaan ja lauletaan seremonian 
lopuksi.

Rekvisiitta: suomen lippu (lipputanko/kantolippu/lasten askartelemat liput)

Johdanto (oppilas lukee)

Olemme kokoontuneet tänään yhteen juhlimaan lapsen oikeuksien sopimusta. Sopimus on tärkeä, sillä se 
varmistaa, että lapsista huolehditaan ja että lapsilla on hyvä olla.
 
Melkein kaikki maat ovat allekirjoittaneet lapsen oikeuksien sopimuksen. YK eli Yhdistyneet Kansakunnat 
teki sopimuksen 1989 ja Suomi allekirjoitti sen vuonna 1991. Se tarkoittaa, että Suomen valtio huolehtii, 
että sopimukseen kirjatut lapsen oikeudet toteutuvat kaikkien Suomessa asuvien lasten elämässä.

Sopimuksessa on 54 eri kohtaa. Seuraavaksi kerromme teille näistä lisää.

Lapsen oikeuksien sopimus
(5–10 oppilasta lukee/kertoo vuorollaan yhden kohdan. Ensimmäinen on valmiiksi osallisuus, muut kohdat 
ovat lasten itse ryhmissä/luokittain valitsemia)

1. Tämän vuoden lapsen oikeuksien viikon teema on osallisuus. Lapsen osallisuus tarkoittaa sitä, että 
lapsella on oikeus kertoa mielipide asioissa, jotka koskevat häntä itseään. Aikuisten täytyy selvittää lapsen 
mielipide ennen kuin he tekevät lasta koskevia päätöksiä. Lapsen mielipide tulee ottaa huomioon päätöksis-
sä hänen ikä- ja kehitystasonsa mukaisesti. Aikuisten täytyy perustella päätökset lapselle ymmärrettävästi.

2.  Lasten itsensä valitsemia kohtia lapsen oikeuksien sopimuksesta. 

Lipunnosto (oppilas lukee)

Tänään juhlimme sitä, että lapsilla on omat ihmisoikeudet. Koska asia on niin tärkeä, monet taloyhtiöt, 
koulut ja virastot ovat liputtaneet lapsen oikeuksien sopimuksille jo monta vuotta marraskuun 20. päivä. 
Tänä vuonna Suomessa päätettiin, että Lapsen oikeuksien sopimuksesta tulee vakiintuntut  liputuspäivä 
kahden vuoden päästä. Hienoa!

Me liputamme lapsen oikeuksille meidän koulussa jo tänä vuonna!

Oppilaat nostavat lipun/liput.

Yhteislaulu

Lopuksi laulamme yhdessä yhteislaulun. Suljetun lippuäänestyksen tuloksena laulamme laulun:
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