VUODEN 2020 TEEMA:
LAPSEN OIKEUDET
Lasten oikeudet koskevat kaikkia maailman lap-

HYVÄÄ JA TÄRKEÄÄ

sia. Suomen Lähetysseura on tuottanut tähän Yö
kirkossa -aineistoon työskentelyjä lasten oikeuk-

Piirretään lapsen ääriviivat mahdollisimman

sista. Lähetysseura tukee Thaimaassa pientä

isolle paperille. Jokainen osallistuja saa neljä

luterilaista kirkkoa muun muassa nuoriso- ja

eriväristä lappua. Yhteen lappuun (esim. vihreä)

diakoniatyössä.

kirjoitetaan asia, joka pitää lapsen hengissä.
Toiseen (esim. keltainen) kirjataan asioita, jotka

Seuraavissa työskentelyissä mietitään, mikä

auttavat saamaan hyvän tulevaisuuden. Kolman-

meille suomalaisille on tärkeää ja verrataan

teen (esim. punainen) kirjoitetaan asioita, jotka

lopuksi niitä videolta siihen, mitä lapset ja nuoret

tekevät elämästä mukavampaa, mutta eivät ole

Thaimaassa pitävät tärkeänä.

välttämättömiä. Neljänsiin lappuihin kirjoitetaan
tulevaisuuden toiveita ja unelmia, jotka auttavat

Video on Mukdahanin seurakunnasta Koil-

tekemään lapsesta onnellisen aikuisen.

lis-Thaimaassa. Työskentelyt videolla toteuttavat
Mukdahanin lasten ja nuorten elämän kehittä-

Jokainen lapsi kirjoittaa neljä asiaa itsenäises-

misprojekti, pastori Sim ja projektin työntekijät

ti. Vihreät laput kiinnitetään paperille piirretyn

ja vapaaehtoiset. Oman työskentelyn ja videon

lapsen jalkojen juureen (esim. ruoka, koti, rauha,

katsomisen jälkeen keskustellaan siitä, mitä

jne). Jalkoihin kiinnitetään keltaiset laput, eli

samanlaista ja mitä erilaista löydettiin.

asiat, jotka auttavat lasta elämässä (esim. perhe,
suku, koti, koulu, jne). Ylävartaloon liitetään pu-

Video lisätään Ttilan/ Lasten ja nuorten keskuk-

naiset laput (pelit, lelut, jne). Unelmat kiinnitetään

sen kanavalle syyskuun loppupuolella.

pään ympärille. Tehtävä voidaan tehdä myös
ryhmissä tai pareittain.

Tarvitset työskentelyihin: ison paperin tai kartongin, post-it-lappuja (4 eri väriä), kyniä. Timantti-työskentelyyn tarvitsee askarrella laput lasten
oikeuksista jokaiselle ryhmälle.
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LAPSEN OIKEUDET -TIMANTTI

Tee laput etukäteen jokaiselle ryhmälle kaikista
artikloista. Jos haluat, voit tehdä laput kaksikie-

Tehdään ryhmissä timantti lapsen oikeuksien

lisinä, kuten Thaimaassa tehdyssä työskentelys-

artikloista 2, 9, 12, 14, 19, 24, 28, 31 ja 32.

sä.

2. Syrjimättömyys: lasta ei saa syrjiä hänen tai

Non-discrimination – Syrjimättömyys

hänen vanhempiensa ulkonäön, alkuperän, mieli-

Family – Perhe

piteiden tai muiden ominaisuuksien vuoksi.

Opinions – Mielipiteet
Freedom of thought – Ajatuksen vapaus

9. Perhe: lapsella on oikeus elää vanhempiensa

Protection – Suojelu

kanssa, jos hänellä on hyvä ja turvallista olla

Health – Terveys

heidän kanssaan.

Education – Koulutus
Leisure – Vapaa-aika

12. Mielipiteet: lapsella on oikeus ilmaista mieli-

Work – Työ

piteensä, kunhan ne eivät loukkaa muiden oikeuksia.

Ryhmissä mietitään, mikä oikeuksista on tärkein
ja laitetaan se ylimmäksi. Toiselle riville laitetaan

14. Ajatuksenvapaus: lapsella on oikeus ajatuk-

kaksi seuraavaksi tärkeintä ja niin edelleen. Val-

sen-, omantunnon- ja uskonnonvapauteen.

mista timanttia voi verrata niihin asioihin, jotka
on kiinnitetty aiemmin tehtyyn lapsen hahmoon.

19. Suojelu: lasta on suojeltava kaikelta väkivallalta, välinpitämättömältä kohtelulta ja hyväksikäytöltä.
24. Terveys: lapsella on oikeus elää mahdollisimman terveenä ja saada tarvittaessa hoitoa.
28. Koulutus: lapsella on oikeus käydä ilmaiseksi
peruskoulua.
31. Vapaa-aika: lapsella on oikeus lepoon, leikkiin
ja vapaa-aikaan sekä taide- ja kulttuurielämään.
32. Työ: lapsella ei saa teettää työtä, joka haittaa
koulunkäyntiä tai vahingoittaa terveyttä.
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LÄHETYSTYÖN PERIAATTEET
Lähetystyö on kertomista rakastavasta Jumalasta, joka kutsuu meitä kaikkia lapsikseen ja jolle
jokainen ihminen on arvokas. Jeesuksen esimerkin mukaisesti lähetystyö on myös lähimmäisen
auttamista ja paremman elämän puolesta toimimista kaikkialla maailmassa.
Lähetystyötä tehdään, jotta kaikilla ihmisillä olisi
mahdollisuus:
•

kuulla Jumalasta

•

elää rauhallista ja turvallista elämää omassa
maassaan ja kodissaan

•

tuntea itsensä rakastetuksi ja hyväksytyksi
omana itsenään

•

saada ravintoa, koulutusta ja terveydenhoitoa

•

osallistua omaa elämäänsä koskevien päätösten tekemiseen

Lisää tietoa Lähetysseuran työstä Thaimaassa
saat tästä linkistä.
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