Yhdistä tarina ja oikeus
Yhdistä toisiinsa liittyvä tarina ja oikeus. Pohdi sitten kaverin kanssa:
Toteutuuko oikeus tarinassa? Miksi/miksi ei? Jos ei toteudu, pohtikaa miten asian voisi korjata tai tehdä toisin.

TARINA

OIKEUS

1. Kuuselan koulun pihalla oli kiipeilyteline, joka oli todella suosittu oppilaiden keskuudessa. Eräänä aamuna oppilaat huomasivat että kiipeilyteline oli kadonnut! He yrittivät kysyä rehtorilta, miksi
kiipeilyteline oli viety pois. Hän sanoi, että he olivat päättäneet poistaa sen. Hänellä ei ollut aikaa
selittää enempää.

A. Lapselle pitää turvata koti, ruokaa ja riittävästi vaatteita. Valtion
ja kuntien pitää auttaa vanhempia niin, että lapsella on kaikin puolin
hyvät olot kasvaa ja kehittyä. (Artikla 27)

2. Eräänä päivänä Kuuselan koulun 6B-luokalle tuli vieraita ulkomailta. Puoliltapäivin ruokalassa
tuoksui herkullinen hernekeitto. Ulkomaiset vieraat katsoivat ihmeissään ympärilleen. “Kaikissa
maissa oppilaat eivät saa kouluruokaa. He tuovat omat eväänsä kouluun”, selitti opettaja koko luokalle. Nyt oli suomalaisten oppilaiden vuoro olla ihmeissään. Kylläpä oli kivaa, että kaikissa Suomen
kouluissa tarjottiin ruokaa jokaiselle oppilaalle!

B. Vähemmistöryhmään tai alkuperäiskansaan kuuluvalla lapsella on
oikeus omaan kulttuuriinsa ja kieleensä. (Artikla 30)

3. Yksi 6B-luokan oppilaista oli Anni. Koulussa oli hänen mielestään välillä kivaa, mutta joskus
Annia pelotti. Hänen luokallaan oli kaksi oppilasta, jotka nauroivat aina kun Anni viittasi tunnilla
ja sanoi jotain. Se tuntui Annista pahalta. Eräänä päivänä Annin kaveri Jamila sanoi: “Tämä ei ole
reilua! Ei toisia saa kiusata! Miksi opettaja ei puutu siihen, että he nauravat?” Anni jäi miettimään
Jamilan sanoja. Niin, miksei opettaja tehnyt mitään?
4. Helmikuun 6. päivä oli tärkeä päivä 6B-luokalla, sillä sillä silloin juhlittiin saamelaisten kansallispäivää. Luokalla olevat Aksel ja Elve olivat saamelaisia, ja luokan kesken oli sovittu, että päivää
juhlittaisiin yhdessä. Opettaja kertoi saamelaisten historiasta, ja yhdessä opeteltiin uusia sanoja.
Elve ja Aksel auttoivat välillä, jos joku sana oli vaikea sanoa. “On kivaa juhlia yhdessä! Meistä on
mukavaa, että kaverit oppivat kulttuuristamme uusia asioita”, Aksel ja Elve sanoi iloisesti opettajalle päivän lopuksi.

Lähteenä lapsiasiavaltuutetun tiivistelmä lapsen oikeuksien sopimuksesta:
[tähän linkki lapsiasiavaltuutetun päivitettyyn versioon sopimuksesta]

C. Lapsella on oikeus sanoa mielipiteensä asioista, jotka koskevat
häntä itseään. Aikuisten täytyy selvittää lasten mielipide ennen kuin
he tekevät lasta koskevia päätöksiä. Lasten mielipide tulee ottaa huomioon päätöksissä hänen ikä- ja kehitystasonsa mukaisesti. Aikuisten
täytyy perustella päätökset lapselle niin, että hän ymmärtää ne. (Artikla 12)

D. Ihmisoikeudet kuuluvat jokaiselle lapselle yhdenvertaisesti. Lasta
ei saa syrjiä mistään syystä. (Artikla 2) Aikuisten täytyy suojella lasta
kaikenlaiselta huonolta kohtelulta. (Artikla 36)

