
Heippa lapset!
Muistattekos minut? 
No, ei haittaa, jos ette muista, minä muistan teidät! 

Minä olen Tiuku. Minä olen lasten ystävä ja asun Hupsis-metsässä. Hupsis-metsä on hieno
paikka asua. Siellä on sateenkaaripuita, joiden alla minä leikin ystävieni kanssa. Minun
ystäviäni ovat Hämppis, Kissa, Orava, Siili, Hevonen, Kirahvi ja kaikki muutkin Hupsis-metsän
asukkaat. Ketkä ovat sinun ystäviäsi?

Joskus ystävät voivat olla sellaisiakin, joita muut eivät näe, mielikuvitusystäviä. Minun
mielikuvitusystäväni on nimeltään Hiukka. Hiukka on ihan hiukkasen pieni ja ehkä sen takia
muut eivät sitä näekään. Se on silti ihan yhtä tärkeä kuin kaikki muutkin ystävät. Onko sinulla
ollut koskaan mielikuvitusystävää?

Tiedättekös te muuten, mitä ovat lapsen oikeudet?
Lapsen oikeudet ovat sääntöjä, joita aikuiset ovat
luvanneet noudattaa, että kaikilla lapsilla olisi
mahdollisimman hyvä olla. Onko sinulla nyt hyvä
olla?

Lapsen oikeuksiin kuuluu se, että aikuisten täytyy
pitää huolta siitä, että lapsia kohdellaan hyvin, lapsia
ei kiusata tai satuteta, lapset saavat ruokaa ja hoitoa
ja halauksia. Aikuisten täytyy myös kuunnella, mitä
asiaa lapsilla on ja mitä mieltä lapset ovat heitä
koskevista asioista. 

Lapsen oikeudet koskevat ihan jokaista lasta. Sinua,
minua, Hämppistä ja Hiukkaa myös, vaikka se onkin
niin hiukkasen pieni. Lapsen oikeudet kuuluvat ihan
kaikille.

Terveisin,
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Vinkkejä toteutukseen:

Mielikuvitusystävä

Keskustelkaa yhdessä lasten kanssa ystävyydestä ja hyvästä kohtelusta. 
Millä tavoin ystäviä saa? 

Suunnitelkaa ja piirtäkää yhdessä koko ryhmän kesken tai pienemmässä ryhmässä
mielikuvitusystävä! Millaiselta mielikuvitusystävä näyttää? Mitä hän tykkää tehdä mieluiten?
Missä hän asuu ja mikä on hänen lempiruokansa?

Jos haluatte, voitte lähettää mielikuvitusystävänne kuvan lapsen oikeuksien sähköpostiin
osoitteeseen lapsenoikeudet@lskl.fi ja lähetämme lapsille takaisin oman tervehdyksen
Tiukulta! Kuka ties joku lasten suunnittelemista mielikuvitusystävistä löytää tiensä Hupsis-
metsään ensi vuonna 😊

Tiesitkö, että myös Tiuku on lasten suunnittelema hahmo? 
Lue lisää: https://www.lapsenoikeudet.fi/blogi/lapset-ideoivat-maskotin-lapsen-oikeuksien-
viikolle/

Tutustukaa Tiukuun

Voitte tutustua Tiukuun tarkemmin myös värittämällä Tiukun kuvia ja askartelemalla Tiuku-
tikkunukkeja. Tiuku tykkää sateenkaaren väreistä, eli antakaa luovuuden kukkia
värivalinnoissa! 
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Hei taas lapset!
Olettekos te olleet joskus ihan superväsyneitä? 
Niin, että teidät on pitänyt kantaa nukkumaan omaan sänkyyn? 
Minä ainakin olen ollut ja niin kävi myös ystäväni Hämppiksen vanhemmille!

Muistatteko kun kerroin teille Hupsis-metsästä? Hämppis asuu perheensä kanssa Hupsis-
metsässä. Hämppiksellä on 110 sisarusta! Muistaakohan se kaikkien sisarustensa nimet? 
Kun on niin paljon lapsia, niissä on myös paljon hoitamista. Hämppiksen vanhemmat ovat
olleet aika väsyneitä, mutta silti ne halusivat järjestää Hämppikselle ja sen sisaruksille
synttärijuhlat, ja kutsuivat juhliin koko Hupsis-metsän väen. Ne olivat tosi hauskat ja isot
juhlat!

Juhlien jälkeen kävikin niin, että Hämppiksen vanhemmat olivat ihan superväsyneitä. Silloin
Orava perheineen tarjoutui ottamaan Hämppiksen ja sen kaikki 110 sisarusta hoitoon
muutamaksi päiväksi, jotta vanhemmat saivat levätä. Aika kivasti tehty, eikö? Joskus
vanhemmatkin tarvitsevat apua ja tukea muilta. 

Jokaisella meistä on oikeus lepoon, niin lapsilla kuin
aikuisillakin ja jokainen meistä joskus tarvitsee
apua. Apua pitää muistaa kysyä, jos jotain ei
vaikkapa osaa. Minä esimerkiksi tarvitsen vieläkin
apua hiusteni kesyttämiseen! Missä asioissa sinä
tarvitset apua? 

Entä, missä asiassa sinä olet tosi hyvä? Tehän
voisitte porukalla näyttää toisillenne, mitä te osaatte!

Terveisin,
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Vinkkejä toteutukseen:

Taitoshow

Nyt voi antaa estradin lapsille! Järjestäkää oma taito show. Osaako joku jo tehdä
kuperkeikan? Entä osaako joku hypätä ihan tosi korkealle? Osaako joku matkia, miten koira
haukkuu tai tehdä tosi hassun ilmeen? Miettikää yhdessä lasten kanssa, missä kukin on
taitava ja esitelkää taitonne toisillenne.

Musiikkileikki 

Voitte myös leikkiä musiikkileikkiä ja antaa lasten itse kertoa, missä he ovat hyviä! Tarvitset
tässä tehtävässä jonkin pehmeän esineen (esimerkiksi hernepussi tai pehmeä pallo) sekä
musiikintoistolaitteen.

Lapset seisovat ympyrässä ja musiikki laitetaan soimaan. Hernepussia heitetään lapselta
toiselle niin kauan, kunnes musiikki lakkaa soimasta. Se lapsi, kenelle hernepussi jää käteen,
kertoo yhden asian, missä hän on hyvä. Pyritään siihen, että jokainen lapsi pääsee
kertomaan ainakin kerran omista taidoistaan. 

Tehtävän helpottamiseksi voidaan leikkiin opastaessa kertoa, missä esimerkiksi leikin vetäjä
on itse hyvä tai antaa muita esimerkkejä.
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Siilillä oli, mutta ei se silti oikein ole. Ei omaa pahaa
mieltä saa toisille siirtää.

Muistathan sinä aina kohdella kavereita hyvin? Jos
sinua itseäsi ei kohdella hyvin, niin siitä pitää sitten
kertoa jollekin turvalliselle aikuiselle, vaikka
päiväkodissa tai kotona.

Hyvän mielen päivää toivottaen, 
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Heippa lapset!
Muistatteko vielä, mitä kaikkia lapsen oikeuksia on olemassa? 
Ettekö? Minäpä muistutan. 

Sinulla ja kaikilla muillakin lapsilla on oikeus kasvaa turvassa, oikeus lepoon, leikkiin ja
vapaa-aikaan, oikeus oppia ja kehittyä ja oikeus esimerkiksi saada hoitoa, kun on sairaana.
Ja jokaisella lapsella on oikeus hyvään kohteluun. Se tarkoittaa, että ketään ei saa kiusata tai
satuttaa tai myöskään jättää yksin, vaan kaikkia pitää kohdella kivasti. Sillä tavalla, miten
itsekin haluaisi itseä kohdeltavan.

Tänään Siilillä oli paha mieli, koska sillä oli aamulla mennyt kaikki ihan mönkään. Se oli
herännyt myöhässä ja sille tuli kiire kouluun, ja housut menivät ihan ruttuun, eikä se saanut
niitä laitettua jalkaansa. Orava tuli hakemaan sitä kouluun ja arvatkaa mitä? Siiliä harmitti ne
housut niin paljon, että se pisti tahallaan Oravaa piikeillä ja Oravaa sattui. Ja sitten
Oravallakin oli paha mieli, ja he tulivat molemmat kiukkuisina kouluun. Minä lohdutin Oravaa
ja menin sanomaan Siilille, että huomasitko, että Oravalle tuli paha mieli teostasi. Siili kertoi,
miksi hänellä itsellään oli paha mieli ja pyysi anteeksi Oravalta. Sen jälkeen meillä kaikilla oli
taas parempi mieli.

Aika monesti kiusaaminen johtuu siitä, että
kiusaajalla on itsellään jostain paha mieli, niin kuin

Tiuku



Vinkkejä toteutukseen:

Vuorovaikutus- ja tunnetaidot

Miettikää yhdessä, miltä Siilistä on tuntunut aamuhässäkän jälkeen, ja miltä Oravasta on
tuntunut, kun Siili on pistänyt sitä. 

Miltä lapsista itsestään tuntuu nyt? Millaiset asiat ryhmässä tai kavereiden kanssa lisäävät
hyvää mieltä ja millaiset huonoa mieltä? Miten jokainen voi itse vaikuttaa siihen, millainen olo
kavereilla on? Mitä pitää tehdä, jos tulee paha mieli?

Kehukone

Rakentakaa oma Kehukone! Sellaisena voi toimia esimerkiksi pahvilaatikko tai liinalla peitetty
pöytä. Tehkää kehukoneeseen nappi, jota painamalla kone antaa kehuja. Koristelkaa kone
lasten kanssa hienoksi. Koneeseen voi kiinnittää myös Tiukun kuvan 😊 

Kun Kehukone on valmis, aikuinen tai lapsi menee kehukoneen sisään kehujaksi. Kehut
voidaan lausua ääneen, tai koneessa voi olla luukku, josta kehu annetaan lapulla tai kortilla.
Kehukone voi jäädä ryhmään joksikin aikaa, tai se voidaan ottaa esiin aina kun kaivataan
vähän piristystä. Muistakaa kehua myös aikuiset!
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Heippa taas lapset!
Mitä teille tänään kuuluu? 
Onko teillä hyvä mieli vai onko jotain suruja ja murheita? 
Minulla on vieläkin hyvä mieli siitä, kun Siili ja Orava ovat taas kavereita keskenään.

Minulle tulee aina kiva mieli siitä, kun saan laulaa kavereiden kanssa. Mitäs, jos me kaikki
laulettaisiin tänään yhdessä Lapsen oikeuksien laulu? Tai jos ette vielä osaa laulun sanoja,
niin aikuiset voisivat vaikka soittaa sen teille ja te voitte tanssia sen tahtiin. 

Te voitte vaikka kotonakin opettaa Lapsen oikeuksien laulun aikuisille.

Lapsen oikeuksien laulussa sanotaan, että minulla on
oikeus olla juuri minä ja sinulla on oikeus olla juuri
sinä. Se on ihan totta. Jokainen saa olla ihan
sellainen kuin on, ja jokainen on hyvä ihan juuri
sellaisena kuin on. 

Minä esimerkiksi olen aika hassu, ja minusta on kivaa
olla hassu. Minä olen värikäs, pörröinen ja minulla on
vihreät hiukset. Minun ystäväni Siili taas on aika
piikikäs ja Hevosella on tosi kovat ja hienot kaviot. 

Oletko muuten koskaan miettinyt, mikä tekee sinusta
juuri sinut? Mikä sinussa on erilaista kuin
kavereissasi? Entä samanlaista? 

Kaikkien ikiomat ominaisuudet ovat tosi hienoja,
koska ne tekevät meistä erilaisia. Olisi tosi tylsää, jos
kaikki olisivat ihan samanlaisia. 

Mitä sinä ajattelet maailmasta, jossa kaikki olisivat
Tiukuja? Tiuku
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Vinkkejä toteutukseen:

Lapsen oikeuksien laulu

Lapsen oikeuksien laulun sanat, nuotit, laulu tallenteena sekä siihen liittyvä, lasten tekemä
musiikkivideo koreografioineen löytyvät Lapsen oikeuksien viikon sivustolta:
 https://www.lapsenoikeudet.fi/kampanja/lapsenoikeuksienviikko/yleista/arkisto/lapsenoikeuksi
enlaulu/

Kuunnelkaa laulu ja laulakaa sekä tanssikaa mukana! Jos pystytte katsomaan videon, voitte
tanssia koreografian mukana.

Tunteiden tunnistaminen

Katsokaa Tiukun kuvaa ja keskustelkaa tunteista. Miltä Tiukusta mahtaa tuntua tässä
kuvassa? 

Miksi siitä mahtaa tuntua siltä?

Miltä sinusta itsestäsi tuntuu nyt? Mitä teet silloin, kun olet surullinen? Mitä sinä voit tehdä, jos
joku kaverisi on surullinen? 

Miten sinä haluaisit, että sinua lohdutetaan silloin kun olet surullinen?
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Heippa taas lapset!
Onpas ollut kivaa jutella teidän kanssanne tällä viikolla! 
Muistattekos vielä, mitä ne lapsen oikeudet oikein olivatkaan? 
No niin juuri. Kylläpäs te muistatte hienosti! Nehän ovat sääntöjä, joita aikuiset ovat luvanneet
noudattaa, että lapsilla olisi hyvä olla. 

Nyt on vietetty Lapsen oikeuksien viikkoa ja huomenna on Lapsen oikeuksien päivä! Jos näet
huomenna Suomen lipun liehumassa lipputangossa, niin se liehuu siellä teille lapsille. Mekin
Hupsis-metsässä nostetaan lippu salkoon huomenna lapsille. Onneksi Kirahvilla on hirveän
pitkä kaula, hän saa lipun nostettua vaikka ihan itsekseen! Tiesittekö muuten, että Kirahvilla
on sininen kieli? Se on sen takia, että Kirahvi on kotoisin Afrikasta, jossa on tosi kuuma, ja
sininen väri suojaa sen kieltä palamiselta.

Tällä viikolla päiväkodeissa, kouluissa, kerhoissa ja kaikkialla ympäri koko Suomen on
juhlistettu lapsen oikeuksia tosi monin eri tavoin. Tänään te voitte juhlistaa lapsen oikeuksia
yhdessä oman ryhmänne kanssa ja huomenna voitte jatkaa juhlimista vanhempienne tai
muiden teille tärkeiden aikuisten kanssa. Muistattehan kertoa kotona Lapsen oikeuksien
päivästä ja siitä, miten tärkeitä oikeuksia teillä lapsilla on!

Minä aion viettää Lapsen oikeuksien päivää
kiipeämällä sateenkaaripuuhun ja katselemalla sieltä
koko Hupsis-metsää ja vilkuttelemalla kaikille. Sitten
minä aion leipoa kakun ja tarjota sitä kaikille Hupsis-
metsän hassuille asukkaille! Koska heillä kaikilla on
väliä, ihan jokaisella. Niin kuin minullakin ja sinullakin.

Hyvää Lapsen oikeuksien päivää!

Toivottaa 

Tiuku
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Vinkkejä toteutukseen:

Lapsen oikeuksien päivä

Varsinainen lapsen oikeuksien päivä on lauantaina 20.11., mutta te voitte juhlia jo etukäteen
yhdessä! 

Voitte kutsua juhliin myös vieraita, esimerkiksi toisen ryhmän tai alueen perhepäivähoitajia
lapsineen. Suunnitelkaa ja toteuttakaa juhlat yhdessä lasten kanssa. Mitä he haluaisivat
tehdä? 

Sopikaa lasten kanssa etukäteen juhlien pukeutumisesta. Mitä jos jokainen saisi laittaa
Lapsen oikeuksien päivänä kaikkein mieluisimmat lempivaatteensa, olivat ne sitten pyjama,
naamiaispuku tai lainapaita äidiltä tai isältä? Jos teillä on käytössänne yhteisiä
naamiaisasuja, voitte hyödyntää myös niitä.

Voitte askarrella tulostettavan materiaalin avulla lasten kanssa viirinauhan, johon toiselle
puolelle lapsi voi piirtää oman kuvansa ja toiselle kirjataan lasten toiveita esimerkiksi lauluista,
leikeistä, kirjoista tai retkistä. Viirinauhan pohjan voitte tulostaa Lapsenoikeudet.fi -sivustolta. 
 Viirinauhaa voidaan pitää esillä Lapsen oikeuksien viikon jälkeenkin ja toteuttaa lasten
toiveita pikkuhiljaa.

Voitte askarrella myös mitalit jokaiselle lapselle, ja luovuttaa ne lapsille juhlallisesti ihan vain
siitä hyvästä, että he ovat lapsia – tärkeintä, mitä meillä on.
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