
Heippa lapset! 

 
 
Tällä viikolla olemme jutelleet paljon lapsen oikeuksista. 

Muistatteko vielä, mitä ne tarkoittavat?  Aivan - nehän ovat vähän kuin sääntöjä, mitä kaikki  
aikuiset lähes kaikkialla maailmassa ovat luvanneet noudattaa. Niissä sanotaan, että kaikilla 
lapsilla tulee olla esimerkiksi riittävästi aikaa levätä ja nukkua, terveellistä ruokaa sekä vaatteita. 
Lapsilla pitää myös olla aikaa liikkua, leikkiä ja oppia uusia asioita. Aikuisten täytyy myös kuun-
nella mitä lapsilla on asiaa.

Yksi todella tärkeä asia on se, että jokaisella on oikeus olla oma itsensä, juuri sellainen kuin on – 
kaikilla lapsilla, aikuisilla, eläimillä, ihan kaikilla. Jos ette vielä ole kuunnelleet meidän omaa  
lapsen oikeuksien laulua Lapsella on oikeus niin pyytäkääpä aikuisia soittamaan se. Minusta eri-
tyisen hieno kohta laulussa on se, missä kerrotaan, että me ollaan sankareita kaikki. Se on totta! 

Toinen suosikkikohtani laulussa menee näin: ”Tulkaa uudet kaverit messiin, kaikki mukaan tulla 
saa! Jos sydän sykkii tähän tahtiin, ystävyyttä on se vaan”. Ystävyys on kyllä tosi kiva asia. Onkin 
tärkeä miettiä, millainen on hyvä ystävä tai kaveri tai mikä tekee minusta, tai sinusta, hyvän  
kaverin. Tähän voi välillä vähän tarvita aikuisenkin apua. 

Tiesittekö, että tällä viikolla päiväkodeissa ja kerhoissa ja kaikkialla ympäri koko Suomen on  
juhlistettu lapsen oikeuksia tosi monin eri tavoin. Ja nyt onkin syytä juhlaan, sillä Lapsen  
oikeuksien sopimus täyttää 30 vuotta.  Tänään pääsette juhlistamaan lapsen oikeuksia yhdes-
sä vanhempienne tai muiden teille tärkeiden aikuisten kanssa. Olen järjestänyt teille yhteisen 
seikkailun Hupsis-metsään – muistattehan seikkailun lomassa kertoa mitä kaikkea olette tämän 
viikon aikana tehneet!  Voitte myös esittää vanhemmille lapsen oikeuksien laulun Lapsella on 
oikeus. 

Terveisin

Tiuku

Vinkit toteutukseen:

 
Toteuttakaa liikunnallinen rata Hupsis metsään  
(katso lisätietoja suunnitelmasta päivälle 4). Lapset  
kiertävät liikunnallisen radan yhdessä vanhempansa tai 
muun hänelle tärkeän aikuisen kanssa esimerkiksi päivän 
päätteeksi. Radan eri pisteisiin voi liikunnallisten tehtävien 
oheen koota materiaaleja, askarteluja ja muita tehtäviä, 
joita lapset ovat viikon aikana tehneet. Näin myös  
vanhemmat saavat tietoa siitä, miten olette käsitelleet 
lapsen oikeuksia yhdessä lasten kanssa viikon aikana.  
Halutessanne voitte myös tulostaa kullekin lapselle  
lapsen oikeuksien passin, jota lapset voivat täyttää yhdes-
sä vanhempansa kanssa ja johon lapset voivat kerätä  
leimoja suoritetuista pisteistä (passi löytyy lapsen  
oikeuksien viikon materiaaleista).


