
Yhdistä tarina ja oikeus
1. Yhdistä tarina oikeuteen, joka EI toteudu tarinassa. 
2. Kirjoita, mitä pitäisi muuttua, että oikeus saataisiin toteutumaan.  

Pyry oli ollut muutama vuosi sitten auto-onnettomuudessa, jonka vuoksi hän oli menettänyt
kävelykykynsä ja kulki pyörätuolilla. Kotona, ulkona ja kaupoissa kulkeminen onnistui häneltä
hyvin. Pyry löysi myös uuden harrastuksen pyörätuolijalkapallosta. Pyryn koulurakennus oli
kuitenkin vanha, eikä tiloja ollut tehty esteettömiksi kulkea pyörätuolilla Pyryn ja hänen
vanhempiensa pyynnöstä huolimatta. Liikunnantunneilla opettaja pyysi usein Pyryä toimimaan
tuomarina ja tarkkailijana, eikä Pyry päässyt osallistumaan toisten lasten tavoin liikunnantuntien
peleihin. 

Myrsky oli ollut koulun jälkeen kavereiden kanssa uimassa läheisellä rannalla. Päivä oli ollut
aurinkoinen ja kaikilla oli ollut kivaa. Yksi kavereista oli kuitenkin Myrskyn huomaamatta
ottanut hänestä kuvia ja videoita ja lähettänyt ne Snapchatissa eteenpäin. Toinen henkilö oli
ottanut näistä saamistaan kuvista näyttökuvia ja julkaissut ne julkisella Instagram-tilillään.
Myrsky ei pitänyt kuvista eikä olisi halunnut olla kuvattavana, eikä varsinkaan olisi halunnut
niitä julkaistavan.

Tuulilla oli koulussa muutama hyvä kaveri ja mukava luokka, mutta silti häntä pelotti mennä
erityisesti käsityön tunneille. Tunneille tuli rinnakkaisluokalta kolme lasta, jotka kiusasivat
Tuulia: he haukkuivat Tuulia ja hänen töitään rumiksi, joskus jopa tönivät. Välitunneille
mentäessä Tuulin takki ja kengät olivat usein piilotettu. Tuuli arveli, että opettaja oli tietoinen
kiusaamisesta, muttei ymmärtänyt, miksi opettaja ei puuttunut asiaan.  

Myrsky, Tuuli ja Pyry olivat juttelemassa välitunnilla harrastuksistaan. Myrsky piti erityisesti
jalkapallosta, Tuuli jääkiekosta ja Pyry pesäpallosta. Pyry kertoi pitävänsä myös voimistelusta
ja tanssista ja toivoi, että liikunnantunneillakin välillä tanssittaisiin. Tuuli ja Myrsky
naureskelivat Pyryn toiveelle ja kertoivat yhteen ääneen, että heidän mielestään tanssimisen
toivominen on typerää ja lapsellista ja että Pyryn harrastukset on noloja. 

Ihmisoikeudet kuuluvat jokaiselle lapselle yhdenvertaisesti. Lasta ei saa syrjiä mistään
syystä.  (Artikla 2) 

Lapsella on oikeus yksityisyyteen. Lapsen yksityisyyteen, perheeseen, kotiin tai kirjeenvaihtoon
ei saa puuttua mielivaltaisesti tai laittomasti. (Artikla 16) 

Aikuisten täytyy suojella lasta kaikelta väkivallalta ja huonolta kohtelulta. Lasta ei saa satuttaa
millään tavalla. Kukaan ei saa kohdella lasta välinpitämättömästi tai käyttää lasta
hyväkseen. (Artikla 19) 

Lapsella on oikeus sanoa vapaasti mielipiteensä ja kertoa mielipiteistään muille. (Artikla 13)    
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Tehtävän oikeat vastaukset: 1.C, 2.D, 3.A ja 4.B
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