
Minä olen Tiuku. Ehkä muistattekin minut viime vuodelta? Minä olen lasten ystävä ja asun Hupsis-metsässä. 
Hupsis-metsässä on sateenkaaripuita ja junaratoja. Sateenkaaripuiden alla on kiva lökötellä. Sitten kun en 
enää jaksa lökötellä ajan junalla kavereideni luokse leikkimään. 

Minulla on teille tärkeää asiaa. Minä kerron teille semmoisesta asiasta kuin lapsen oikeudet. Lapsen oikeudet 
ovat sääntöjä, joita aikuiset lähes kaikkialla maailmassa ovat luvanneet noudattaa, että lapsilla olisi hyvä olla.

Tällä viikolla puhumme siitä, että kaikilla lapsilla on oikeus tulevaisuuteen. Oikeus tulevaisuuteen kuulostaa 
aika hienolta ja vähän kaukaiseltakin asialta, mutta mitähän se voisi tarkoittaa? Se tarkoittaa vaikkapa sitä, 
että aikuisten pitää huolehtia, että jokainen lapsi saa kasvaa turvassa ja lapsista huolehditaan, ja kaikkialla 
maailmassa lapset pääsevät kouluun, oppimaan ja kehittymään. Tai että jokaisella lapsella on oikeus puhtaa-
seen ympäristöön ja metsään. 

Myös haaveet ja unelmat kuuluvat tulevaisuuteen. Kaikki lapset saavat unelmoida, ja toivottavasti joskus ne 
unelmat toteutuvat! Minä ainakin tykkään unelmista – haaveilen isosta jäätelöannoksesta kermavaahdolla ja 
siitä, että osaisin hyppiä tosi korkealle. Mistä te haaveilette?

Haaveilen myös siitä, että kuulisin teidän laulavan. Ehkä muistattekin viime vuodesta, että minä tykkään 
laulaa! Se on ihanaa. Joskus lauleskelen ystäväni Kissan kanssa samalla kun lököilemme sateenkaaripuissa. 
Lauletaan yhdessä lapsen oikeuksien laulu Lapsella on oikeus. Lähetin sen nuotit aikuisille.

Terveisin 
Tiuku

Heippa lapset! 

Vinkkejä toteutukseen

Tutustukaa Tiukuun värittämällä Tiukun kuvia ja askar-
telemalla Tiuku-tikkunukkeja. Tiuku tykkää sateenkaaren 
väreistä, eli antakaa luovuuden kukkia värityskuvan 
värivalinnoissa!

Lapsen oikeuksien laulun Lapsella on oikeus nuotit 
löytyvät osoitteesta www.lapsenoikeudet.fi/kampanja/
lapsenoikeuksienviikko/yleista/arkisto/lapsenoikeuksien-
laulu/. Voitte hyödyntää myös videota ja opetella laulun 
koreografian yhdessä lasten kanssa. 
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Olettekos koskaan miettineet tulevaisuutta? Mitä tapahtuu huomenna tai viikonloppuna? Tai ehkä sitten 
kun olen iso koululainen? Mielikuvitus on siitä hieno juttu, että me jokainen voidaan ihan milloin vain keksiä 
kaikkea ihanaa ja mukavaa! 

Unelmat ja haaveet ovat asioita, joita ihminen toivoo oikein kovasti. Unelmoida voi mistä vain - vaikkapa 
siitä, millaista iltapalaa söisit, jos saisit ihan itse valita kaikista maailman ruoista. Tai voi unelmoida siitä, ettei 
ketään kiusattaisi ja kaikilla lapsilla olisi paljon kavereita. Lapsen oikeuksien sopimuksessakin sanotaan, että 
ketään ei saa kiusata ja kaikkia pitää kohdella hyvin. 

Minä haaveilen matkasta avaruuteen! Olisi mahtavaa olla astronautti ja päästä seikkailemaan vaikka kuu-
raketilla. Ja sitten, kun olen iso, haluaisin osata hypätä tosi korkealle – niin korkealle, että yhdellä hypyllä 
pääsisin vaikka talon katolle tai Hupsis-metsässä puun latvaan asti!  

Unelmat voivat olla myös tosi pieniä ja tavallisia. Nekin on tosi tärkeitä! Minä haaveilen joka päivä siitä, että 
saisin nukkua päiväunet Hupsis-metsän puun oksalla, koska minusta päiväunet ovat niin rentouttavia.  

Me kaikki osataan unelmoida ja haaveilla. Kokeile vaikka! Aikuisten tehtävänä on huolehtia, että lapset saavat 
unelmoida. Mistä sinä haaveilet tänään?   

Terveisin 
Tiuku 

Hei lapset! 

Vinkkejä toteutukseen: 

Maalatkaa, piirtäkää tai askarrelkaa lasten kanssa tau-
luja tulevaisuuden haaveista ja ideoista. Anna lapsille 
mahdollisuuksien mukaan valinnanvaraa väreistä, me-
netelmistä ja materiaaleista, jotta he voivat luoda juuri 
haluamansa laisen taideteoksen. 

Tulevaisuusteemaan sopivia aiheita ovat esimerkiksi 
• minä aikuisena/isona 
• minun unelmani tai unelmien päivä
• miltä tulevaisuudessa näyttää? 

Halutessanne voitte päivän aikana myös katsoa Lapsen 
oikeuksien viestintäverkoston #SaaUnelmoida-kampan-
jan videoita, joissa julkisuudesta tutut henkilöt kertovat 
omista lapsuuden unelmistaan. Videot löytyvät osoit-
teesta www.youtube.com/lapsenoikeudetfi. 
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Yksi tosi tärkeä juttu meille kaikille on luonto. Se on tärkeä eläimille ja ihmisille. Hupsis-metsä on tosi mo-
nenlaisten eläinten koti. Täällä asuu Hämppis ja Siili ja Orava ja Hevonen ja vaikka ketä muita. Mitä eläimiä 
sinun lähimetsässäsi asuu?

Liikkumiseen ja leikkimiseen metsä on tosi hyvä paikka! Minä retkeilen Hupsis-metsässä, mutta sinä voit 
mennä omaan lähimetsään retkelle. Metsässä voi leikkiä, rakentaa majoja, leikkiä piilosta tai kokeilla vaikka 
metsäjoogaa. Hupsis-metsässä me päätimme tehdä metsätemppuradan. Hämppis ja Orava suunnittelivat 
yhdessä kiipeilypaikan, ja minä ja Jänis teimme hyppelyesteitä. Lopuksi menimme kaikki huilaamaan Siilin 
rauhoittumispaikkaan. Siellä oli ihana lepäillä ja kuunnella tuulen suhinaa puissa.

Lapsilla on oikeus puhtaaseen ympäristöön ja siihen, että aikuiset pitävät siitä huolta. Oletko sinä joskus näh-
nyt roskia luonnossa? Hupsis-metsässäkin näkyy joskus roskia, mutta me keräämme ne aina heti pois, koska 
metsä on meille tärkeä paikka ja haluamme pitää sen puhtaana. Muista sinäkin laittaa roskat aina roskikseen!

Lähtekää tekin retkelle metsään. Voisikohan teidän retkipaikkaanne suunnitella metsätemppuradan? Minä 
kurkistelen sitten teidän temppuiluanne kaukoputkella täältä Hupsis-metsästä käsin! 

Terveisin 
Tiuku

Heippa lapset! 

Vinkkejä toteutukseen: 

Ideoikaa lasten kanssa metsään tai pihalle ulkotemppurata 
– voiko oksassa roikkua, kiveltä hypätä, tai pujotella pui-
den välistä? Missä olisi hyvä lepo- ja rauhoittumispaikka? 
Voitte myös suunnitella Lapsen oikeuksien päivän juhlaa 
(päivä 5) metsässä: mitä lapset haluaisivat metsäjuhlissa 
tehdä? Halutessanne voitte hyödyntää Hupsis-metsän 
karttaa radan ideoinnissa ja toteutuksessa.

Suomen Ladun nettisivuilta löytyy hyviä vinkkejä ulko- ja 
metsätoimintaan www.suomenlatu.fi/ulkoile/lastentoimin-
ta/lasten-ja-perheiden-ulkoiluvinkit/varhaiskasvatus.html 

Ilo kasvaa ulkona -hankkeen nettisivuilla on paljon materi-
aalia ja tietoa ulkotoiminnasta www.ilokasvaaulkona.fi/ 

Suomen ympäristö- ja luontokoulujen liitto ry:n Mappa.fi 
materiaalipankista löytyy Varhaiskasvatuksen luontoaak-
koset: www.mappa.fi/reppu/116 
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Tällä viikolla olemme jutelleet lapsen oikeuksista. 

Muistatteko vielä, mitä ne tarkoittavat?  Aivan – nehän ovat vähän kuin sääntöjä, joita aikuiset ovat luvan-
neet noudattaa, että lapsilla olisi hyvä olla. Niissä sanotaan, että kaikilla lapsilla tulee olla aikaa levätä, ter-
veellistä ruokaa sekä vaatteita. Lasten pitää saada myös liikkua, leikkiä ja oppia uusia asioita. Aikuisten täytyy 
kuunnella, mitä lapsilla on asiaa.

Olemme jutelleet siitä, että lapsilla pitää olla mahdollisuus myös unelmoida ja tehdä omia suunnitelmia tu-
levaisuudelle. Ne voivat olla isoja tai pieniä suunnitelmia. Minä haaveilen avaruudesta ja päiväunista. Orava 
haaveilee tosi isosta kolosta, johon voi varastoida hirveästi pähkinöitä. Sinä saatat haaveilla vaikka siitä, että 
voisit leikkiä parhaan kaverin kanssa tai ihan mistä tahansa muusta. Ja tiedätkö mitä, kyllä unelmat voivat 
ihan oikeasti toteutuakin! Minä esimerkiksi olen päässyt päiväunille ihan joka ikinen päivä.

Hämppis haaveilee isoista juhlista. Juuri nyt ei pystytä oikein isoja juhlia järjestämään, mutta kyllä sekin haa-
ve vielä joskus toteutuu. Mutta kyllä pienemminkin voi juhlia, vaikka omalla päiväkotiryhmällä tai perheen 
kesken!

Lapsen oikeuksiin kuuluu myös se, että lapsilla on oikeus kertoa mielipiteensä, ja aikuisten tehtävänä on ot-
taa lasten mielipiteet huomioon. Siksi tänään te lapset saatte kertoa, mitä te haluaisitte tehdä meidän lapsen 
oikeuksien päivän juhlassa, jota vietetään huomenna! Aikuiset neuvovat teille, miten askarrellaan toiveiden 
viirinauha - siihen saatte jokainen kertoa omia toiveitanne, mitä voisitte ryhmässä yhdessä tehdä huomenna 
tai vaikka joskus myöhemminkin! 

Terveisin 
Tiuku

Hei taas lapset! 

Vinkki toteutukseen: 

Viirinauha 

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. 

Viirinauhaa voidaan pitää esillä Lapsen oikeuksien vii-
kon jälkeenkin ja toteuttaa lasten toiveita pikkuhiljaa. 
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Tiedättekö mikä päivä tänään on? Tänään on teidän päivänne, nimittäin lapsen oikeuksien päivä! 

Sitä vietetään Lapsen oikeuksien sopimuksen kunniaksi. Ai mikä se on? No sehän on sellainen sopimus, että 
melkein kaikki maailman valtiot lupaavat huolehtia, että lapsilla olisi asiat hyvin. Teidän ryhmänne aikuiset 
voivat kertoa tästä vielä lisää, kannattaa kysyä!

Muistatteko, että Hämppis haaveili juhlista? No, tänään niitä vietetään! On nimittäin Lapsen oikeuksien päi-
vä! Aivan oikein, teidän päivänne. Lapsen oikeuksien päivää voi juhlia monella tapaa. 

Huomasitko aamulla lippuja salossa? Tänään juhlitaan liputtamalla. Tekin voitte liputtaa: etsikäähän se eilen 
tekemänne viirinauha ja kiinnittäkää se jonnekin näkyvälle paikalle!

Te voitte myös pitää omat juhlat! Mekin juhlimme Hupsis-metsässä laulamalla, leikkimällä ja tanssimalla. 
Aikuset ovat myös valmistelleet teitä varten kivaa juhlaohjelmaa. 

Toivottavasti teillä on ihana juhlapäivä! Minulla on ollut tosi kiva viikko teidän tekemisiänne seuratessani. 
Ehkä tapaamme taas ensi vuonna?

Hauskaa lapsen oikeuksien päivää toivottaa
Tiuku

Hyvää juhlapäivää, lapset! oIKEUKSIEN
LAPSEN 

viikko
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Juhlistakaa lapsen oikeuksien päivää yhdessä lasten kanssa. Lisää tietoa Lapsen oikeuksien sopimuksesta ja 
lapsen oikeuksien päivästä löydät verkkosivuilta www.lapsenoikeuksienviikko.fi ja www.lapsenoikeudet.fi

Ottakaa lapset mukaan juhlien suunnitteluun ja toteutukseen. Lapset voivat ikätasonsa mukaan leipoa, koris-
tella, vastaanottaa vieraita, esittää ohjelmaa, toimia valokuvaajana tai esimerkiksi tarjoilijana. Lasten toiveita 
on hyvä kuunnella myös siinä, minkälaisen roolin hän juhlavalmisteluissa ja toteutuksessa toivoo itselleen. 
Yksi tykkää esiintyä ja toinen taas valmistaa vaikka koristeluja. 

Sopikaa lasten kanssa etukäteen juhlien pukeutumisesta. Voisiko jokainen pukeutua vaikkapa lempivaattei-
siinsa tai asulla voisi kuvata, millainen jokainen juhlavieras haluaisi olla tulevaisuudessa? Ehkä joku haluaa 
olla merirosvo, toinen koiranulkoiluttaja ja kolmas presidentti? 

Juhlatilaan tai muualle valitsemaanne paikkaan voi myös järjestää näyttelyn aiemmin askarrelluista tulevai-
suusteemaisista tauluista. (kts. päivä 2)

Huomioittehan tänä vuonna juhlassa erityisesti viranomaisten hygieniaohjeistukset ja muut koronatilanteen 
vaatimat toimet, jotta lapsen oikeuksien päivääkin voidaan juhlia turvallisesti! Vaikka tänä vuonna juhlaan 
ei voida kutsua vieraita, voi kotiväkeä muistaa esimerkiksi ottamalla iloisia valokuvia tai videotervehdyksiä 
juhlallisuuksista. 

Lapsen oikeuksien päivän juhla oIKEUKSIEN
LAPSEN 

viikko

Lapsen oikeuksien päivä 20.11.

Jos haluatte, voitte juhlia ulkona, esimer-
kiksi lähimetsässä. Päiväkotijuhliin met-
sässä löytyy ohjeita esimerkiksi Suomen 
ympäristö- ja luontokoulujen liitto ry:n 
Mappa.fi:n materiaalipankista https://
mappa.fi/reppu/116
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