Pekka Saarinen

Lapsityö puolustaa
T

ampereen seurakuntien lapsityö on tiiviisti mukana tamperelaisten lapsiperheiden
arjessa. Lapsiperheitä
kohdataan muun muassa pyhäkoulussa, päiväkerhoissa,
avoimissa päiväkerhoissa ja koululaisten iltapäiväkodeissa. Toiminnan kautta tavoitetaan viikoittain
yli  seurakuntalaista, sekä lapsia, vanhempia, isovanhempia että
hoitajia. Seurakuntien lapsityössä
työskentelee  työntekijää.
Kirkossa tunnustetaan jokaisen
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perheiden
oikeuksia
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lapsen arvo, ainutlaatuisuus ja pyhyys. Kirkon varhaiskasvatus ja kotien kristillisen kasvatuksen tukeminen ovat kirkon perustehtäviä.
Lapsityössä paneudutaan tänä
vuonna erityisesti lasten oikeuksiin
ja hyvinvointiin, sillä vuonna 
vietetään lapsen oikeuksien yleissopimuksen -vuotisjuhlavuotta. Tavoitteena on lisätä lasten osallisuutta ja vaikutusmahdollisuuksia lapsia koskevassa päätöksenteossa.
Juhlavuosi näkyy monella tavalla
Tampereen seurakuntien lapsityön
toiminnassa.

Tampereen seurakuntien päiväkerholaiset miettivät eräänä maanantai-iltapäivänä lapsen oikeuksia
Koivistonkylän seurakuntakodissa.
Ryhmässä on yhteensä  – -vuotiasta kerholaista, mutta haastattelupäivänä poissa oli  lasta.
– Oikeus-sana on vähän vaikea,
mutta pohtikaapa, mitkä asiat ovat
lapsille tärkeitä, auttoivat lastenohjaajat Terhi Vitikainen ja Elisa
Fingerroos.

– Ruoka, aloittaa reippaasti Niilo Siter.
– Koti, lisää Iida Haviala.
– Vaatteet. Minä valitsin nämä
vaatteet itse tänä aamuna, kertoo
Ossi Suominen ja esittelee ylpeänä Tappara-paitaansa.
– Sänky on tosi tärkeä, miettii
Arttu Kokko ja Niilo Satamo on
samaa mieltä.
– Lelut, tuumii Joona Hallivuori.
– Puhdas maapallo, koska muuten täällä ei voi elää, sanoo Miska
Mäntylä.

Kun ryhmä pääsee oikein vauhtiin, lasten oikeuksien listaan lisätään vielä äiti ja isi, kummisedät ja
-tädit, läheiset ystävät, mummot ja
papat, hoitopaikka, oma kieli, kirjat,
kukat ja oma huone.
– Ja jokaisella lapsella kuuluu olla joku aikuinen, jos ei ole omaa äitiä ja isiä, miettii Ossi Suominen vakavana.
– Kerhossa on keskusteltu Yhteisvastuu-keräyksen aikana ja YK:n
päivänä siitä, että kaikilla maailman lapsilla ei ole niin hyvät oikeudet ja olot kuin suomalaisilla lapsil-
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la, kertoo Terhi Vitikainen.
– Muita maailman lapsia voi auttaa sillä tavalla, että antaa rahaa keräykseen, tuumii Niilo Siter.
Koivistonkylän kerholaiset ovat
myös antaneet omia lelujaan Viinikan kirkossa pidetylle kirpputorille,
jonka tuotto lahjoitettiin vähävaraiselle perheelle. Osa leluista annettiin turvakotiin.
Jokakeväisessä tempauksessa
lapset tekevät itse taidetta ja myyntinäyttelyn tuotto menee seurakuntien lapsityön kummilapsien auttamiseen Venezuelassa ja Namibiassa.

Koivistonkylän kerholaiset viettävät lasten oikeuksien päivää perjantaina . marraskuuta siten, että
eteiseen ripustetaan pyykkinaru.
– Jokainen lapsi voi ripustaa narulle kirjelappusen, jossa hän kertoo, miten haluaisi viettää viikonloppua oman perheensä kanssa.
Tärkeintä on, että lapsi tulisi kuulluksi, miettii Terhi Vitikainen.

Aukeaman jutut:
Kirsi Airikka
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Lasten parlamentin hallituksen jäsenet Sakari Säynäjoki (vas.) ja Taavi Mustajoki haastoivat kaupunginvaltuutettuja Kättä päälle -kampanjaan lokakuussa. Kampanjan paidat on lahjoittanut Tampereen seurakunnat.
Hannu Jukola
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”Jokaisella lapsella
kuuluu olla aikuinen”

Lapset ja valtuutetut
lyövät kättä päälle
– Kättä päälle -kampanja on myönteinen ja kiva asia, jonka avulla voidaan edistää lasten oikeuksia Tampereella. Tavoitteena on, että lapsinäkökulma otetaan huomioon kaikessa kaupungin päätöksenteossa,
sanoo kaupunginvaltuutettu, Lasten Tampere ry:n puheenjohtaja
Riitta Ollila.
Tampereen Lasten parlamentti,
Tampereen Nuorisofoorumi ja kaupunginvaltuuston jäsenet ovat tehneet tänä vuonna jo noin  Kättä
päälle -sopimusta.
– Valtuustossa on  jäsentä.
Toivottavasti saamme kaikki valtuutetut innostumaan asiasta, vetoaa Ollila.
Ainakin Tampereen pormestari Timo P. Nieminen on näyttänyt hyvää esimerkkiä ja tehnyt sopimuksen. Seuraavan kerran lapset
ja valtuutetut lyövät kättä päälle valtuuston loppuvuoden kokouksissa.

Kättä päälle
alkoi seurakunnista
Seurakuntien Lapsityön Keskuksen
hanke Kättä päälle on YK:n Lapsen
oikeuksien -vuotisjuhlavuoden
kunniaksi ideoitu haastekampanja
lapsiystävällisemmän Suomen rakentamiseksi. Sen tavoitteena on,
että jokainen suomalainen lapsi tu-

lee nähdyksi ja kuulluksi juhlavuoden aikana. Kampanja on avoin kaikille suomalaisille aikuisille ja lapsille.
Kampanjassa lapsi saa tehdä
oman sopimuksen aikuisen kanssa. Lapsi voi haastaa mukaan äidin,
isän, opettajan, lastenhoitajan, rehtorin, kummisedän, kerhon vetäjän
tai nuoriso-ohjaajan. Sopimuksen
sisältö on täysin vapaa; se voi olla tekemistä tai vain olemista. Tärkeintä on, että lapsi saa äänensä kuuluviin ja sopimus pitää.
Sopimuksia voivat tehdä myös
aikuiset keskenään lasten hyväksi.
Tavoitteena on tuhansia – jopa miljoona – lapsen lähtökohdista tehtyä
Kättä päälle -sopimusta.

Lasten Tampere on
toimijoiden verkosto
Lasten Tampere on yhdistys, joka
pyrkii edistämään lasten kulttuuria ja lapsinäkökulman huomioon
ottamista kaikessa päätöksenteossa. Yhdistys on perustettu vuonna
. Mukana on lasten ja nuorten
parissa toimivia järjestöjä ja toimijoita, esimerkiksi Tampereen seurakuntien lapsityö.
– Asiat ovat tulleet näkyvimmiksi kaupungissamme. Monia
aloitteita ja asioita lasten oikeuk-

sien parantamiseksi on saatu läpi.
Yhdistyksen toiminta perustuu laajaan yhteistyöhön ja verkostoitumiseen, iloitsee Riitta Ollila.
Yhdistys teki muun muassa
aloitteen Lasten kulttuurikeskus
Rullan perustamisesta.
– Tamperelaisilla lapsilla on perusasiat kunnossa, sillä päättäjillä
on ollut ymmärrystä hoitaa esimerkiksi kouluasioita suhteellisen hyvin, miettii Ollila, joka työskentelee
Tammerkosken koulussa erityisluokanopettajana.
Hyvinvointi ei kuitenkaan jakaudu tasaisesti ja siksi perheitä ei saa
jättää yksin.
– Monien perheiden pahoinvointi näkyy esimerkiksi lastensuojelussa. Myös edellisen laman jälkiä
on näkyvissä nuorissamme.
Riitta Ollilan mukaan lapsilla on
oikeus perheen tavalliseen rauhalliseen yhdessäoloon.
– Sen lisäksi, että perheet tekevät kotona yhdessä tavallisia arkisia asioita, Tampere tarjoaa hyvät
mahdollisuudet toimintaan kodin
ulkopuolella. Kaupungissa on paljon harrastusmahdollisuuksia, kiinnostavia museoita ja lasten kulttuuritarjontaa.
Lisätietoja ja haastelomakkeita
osoitteesta: www.kattapaalle.fi

Tapahtumia lasten oikeuksien viikolla

soituksen
lastenpäivän
oikeuksien
päivän kunniaksi. Hienojen kylttien askartelussa auttoivat lastenohjaajat Terhi Vitikainen ja
Tampereen seurakuntien päiväkerholaiset Niilo Satamo (vas.), Miska Mäntylä, Joona Hallivuori, Ossi Suominen, Niilo Siter, Iida Haviala ja Arttu Kokko järjestivät leikkimielisen mielenosoituksen lasten
oikeuksien
kunniaksi.
Elisa Fingerroos sekä Koivistontien Starck.

8

Tampereella toteutetaan kansalaistapahtumaviikko .–. marraskuuta Yhdistyneiden kansakuntien
lapsen oikeuksien yleissopimuksen
-vuotissynttäreiden kunniaksi.
Juhlaviikon nimenä on Pään avauksia lapsen oikeuksiin.
– Viikon tavoitteena on pysäyttää erityisesti aikuiset ja avata heidän ajatuksiaan kohti lasta ja nuorta. Lapset eivät ole vain tulevaisuutta vaan myös tätä päivää. Lapsen oikeudet velvoittavat, jo tänään, miettii Tampereen kaupungin vs. lapsiasiamies Mia Lumio.
Viikon aikana järjestetään kaikille avoimia keskustelutilaisuuksia,
yleisötapahtumia, tekemistä perheille, lapsille ja nuorille sekä alan ammattilaisille. Jokaisella päivällä on
oma lapsen oikeuksien teema, esimerkiksi terveys, koulutus, turva ja

osallistuminen. Juhlaviikko toteutetaan yhteistyössä eri toimijoiden yhteistyönä.
Viikko huipentuu Hiphurraaharrastus- ja toimintasunnuntaihin
. marraskuuta kello – Tampere-talossa. Tarjolla on monipuolista
tekemistä yhteisesti lapsille ja vanhemmille, muun muassa pienoiskoti, vaipatuskilpailu, askartelua, nalleneuvola ja taiteellinen lounaskahvila. Harrastava iltapäivä- eli HIP -kerholaiset esiintyvät tasatunnein.
Viikon ohjelma verkossa: www.
tampere.fi/lapsiasiamies/palo

Tapahtumia seurakunnissa
ja NNKY:ssä
Musiikkipitoinen vauvamessu
.. klo  Viinikan kirkon alakerrassa, käynti Kaartotien puolelta,
osoitteessa Kaartotie .

Lapsen oikeuksien päivän Kynttiläkirkko perheille ja kaikille lapsenmielisille .. klo  Messukylän kirkossa.
Lasten Katedraalin vauvakirkko .. klo  Finlaysonin kirkossa,
osoitteessa Puuvillatehtaankatu .
Lapsella on oikeus -tilaisuus
.. klo  Finlaysonin kirkossa.
Puhujana Antti Punkari. Kolehti
kerätään Gambiassa tehtävän lapsityön hyväksi. Tilaisuuden järjestää
Tampereen NNKY.
Lastenkasvatusiltapäivä Mitä lapsi tarvitsee vanhemmiltaan?
.. klo – Sofiansalissa, Tuomiokirkonkatu . Lapsen tarpeista
luennoi TT, LL Kati-Pupita Mattila. Osallistumismaksu  euroa/perhe (NNKY:n jäsenet  euroa/perhe).
Lastenhoito on järjestetty. Tilaisuuden järjestää Tampereen NNKY.
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