
Lapsen oikeudet -pelin koonti



KIITOS PELAAJAT

• Kiitos kaikille lapsen oikeudet -peliä pelanneille lapsille ja opettajille!

• Pelaajia oli yhteensä 958 eli melkein tuhat! 

• Peliin osallistui kaiken ikäisiä lapsia 

• Pelaajia oli aina 1.-luokkalaisista 6.-luokkalaisiin

• Pelin tuloksia käytetään esimerkiksi Jyväskylän kaupungin laajassa 
hyvinvointikertomuksessa. Hyvinvointikertomus antaa pohjaa 
päätöksenteolle, esimerkiksi mihin Jyväskylässä tulevaisuudessa 
kannattaa panostaa.



LAPSEN OIKEUDET JYVÄSKYLÄSSÄ

• Hyvin harvan mielestä oikeudet 
toteutuvat huonosti

• Parhaiten toteutuu 
”Mahdollisuus onnistua 
koulussa”

• Huonoiten toteutuu ”Lasta ei 
syrjitä eikä kiusata”

☺

☺

☺











0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

LASTA EI SAA SYRJIÄ EIKÄ KIUSATA*

LASTA SUOJELLAAN PÄIHTEILTÄ (ESIMERKIKSI
ALKOHOLILTA JA NUUSKALTA)*

LAPSELLA ON HYVÄ HARRASTUS, JOSTA TYKKÄÄ.

LAPSI SAA ILMAISTA MIELIPITEENSÄ

LAPSELLA ON KAVERI, JONKA KANSSA VOI VIETTÄÄ
AIKAA.

LAPSELLA ON LUOTETTAVA AIKUINEN, JOLLE VOI PUHUA
MIELTÄ VAIVAAVISTA ASIOISTA.

LAPSELLA ON TURVALLINEN KOTI*

LAPSELLA ON MAHDOLLISUUS ONNISTUA KOULUSSA.

Lapsen oikeuksien toteutuminen

Toteutuu hyvin Ihan ok Toteutuu huonosti

Vastaajia yhteensä 807.

*Vastaajia 556, koska kysytty 

ainoastaan 4.-6.-luokkalaisilta. 



OMA HARRASTUS – OMA VALINTA?

Yli 80 % lapsista on saanut valita oman harrastuksensa kokonaan itse. 

16 % on saanut valita sen osittain ja vain yksi prosentti ei ole saanut valita harrastustaan. 



MEIDÄN JENGI
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Valitse kuva, joka kuvaa parhaiten sun harrastuksen ohjaajaa.
541 vastausta

ILOINEN 

JA AVOIN

VIHAINEN,

TIUKKAPIPO,

HUUTAA

KANNUSTAVA, 

VIRHEET EI 

HAITTAA

TIUKKA KURI, 

TEHDÄÄN HIKI 

HATUSSA

Tehtävässä oli ohjaajia kuvaavat kuvat, joista lapset valitsisivat sopivimman. 

LastenParlamentin hallitus valitsi nämä kuville sopivat adjektiivit.
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Valitse kuva, joka kuvaa parhaiten sun harrastusporukkaa.

4.-6.lk, n=324 1.-3.lk, n=217



MUN OMA JUTTU

Mistä asioista tykkäät 
sun harrastuksessa?



MUN OMA JUTTU

Tuntuuko harrastus joskus 
ikävältä? Jos, niin missä 
tilanteissa?

Sanapilveen on koottu ikävältä 
tuntuvat tilanteet. 

Puolet lapsista vastasi, ettei 
harrastus ikinä tunnu ikävältä. 
Muutenkin harrastus tuntuu 
ikävältä vain joskus tai harvoin.



KOKEMUKSET HARRASTUKSISTA

Noin 80 % lapsista on

Saanut perheeltä kannustusta

Onnistumisen kokemuksia

Valmentaja tai ohjaaja kehuja ja kannustusta

Kavereita

Rohkeutta

Noin joka kymmenes on kokenut

Harrastus vaikeuttanut koulunkäyntiä 

Ulkopuolisuuden tunnetta

Haukkumista tai kiusaamista 

Valmentaja / ohjaaja aliarvioi

Rasismia tai syrjintää

Noin 90 % lapsista on 

Oppinut uusia taitoja

Saanut iloa

Tuntenut kuuluvansa porukkaan



MIKÄ TUO SULLE TURVAA?

Seinät, kestävät ikkunat ja 

ovi jossa on hyvä lukko.

Koulu, 

käsienpesu-

altaat ja 

pulpetti.

suojatiet, pommi-suoja, 

valvontakamera.

Turvalliset ja 

luotettavat 

aikuiset ja 

ihmiset.

Oma huone, peitto, 

vaatteet ja sänky.

Isä ja äiti, 

sisarukset ja 

omat läheiset.

Puhelin, jolla voi 

soittaa apua. 

Omat tärkeät 

tavarat.

112,

pyörän 

valo,



NUORALLA TANSSIMISTA

Perhe, kaverit, harrastukset ja koulu. Miten näissä pysyy tasapaino? 

Lasten vinkkejä:

1. Tee läksyt heti koulun jälkeen. 

2. Keskity siihen, mitä teet.  

3. Valmistaudu koulupäivään edellisenä iltana. 

4. Tee aikataulu ja merkitse kalenteriin. 

5. Tee jokaista asiaa vähän. 

6. Muista hyvät elintavat – syö, lepää ja rentoudu.

7. Ei liikaa ruutuaikaa.

8. Vietä paljon aikaa perheen kanssa. 

9. Jätä aikaa kavereille.

10. Älä ota liikaa harrastuksia. 

11. Tee vapaa-ajalla mukavia asioita. 

12. Rentoudu välillä.

13. Kysy apua, jos et itse osaa.

14. Ole itse iloinen ja kiltti.



KOULUSSA ON KIVAA

Koulussa on ihan kiva 

olla jos ei tule läksyä

Koska on kivoja 

luokkalaisia ja 

kiva ope. 

Vaajakummun koulu on 

turvallinen ja siellä on maailman 

parhaat opet tää on maailman 

paras koulu.

Siellä saa kavereita. 

Voi olla oma itsensä

Koulussa on mukavaa, 

kun oppii uusia asioita.

Kerro mielipiteesi, miksi koulussa on kiva olla!

Koulussa on kivaa koska on 

opettajat ja ohjaajat ja 

vapaatunnit ja ruokailut ja välkät 

ja kaikki kivat matikan tunnit.

Koulussa on kiva olla 

välkillä, mut muuten 

tylsää. 

Koulukirjat, kouluruoka, välkät, 

kaverit, liikunta koulumatkoilla 

ja sitte tietenkin liikkatunnit!



LAPSET VAIKUTTAVAT

Mihin asiaan olet 
vaikuttanut viimeksi?



MIHIN LAPSET HALUAVAT VAIKUTTAA?



HELPPOJA TAPOJA VAIKUTTAA



PALUU TULEVAISUUTEEN

Mitä sä ajattelet maapallon 

tulevaisuudesta? Mietityttääkö 

sua siinä joku asia? 



RÄPPI – KUKAAN EI JÄÄ YKSIN

On joitain jotka muita kiusaa,

mut niil on ite päässä suruu.

Jos joku muita syrjii tai kiusaa, 

niin mee kertoo aikuisel, se auttaa! 

Hei tuu mun mukaan ja pelataan futista

niin kukaan ei jää yksin

jou jou, täält tulee kaverijengi

tuu mun mukaan jos vaan haluut,

katotaan vaik netflixii tai youtubest lakkoo

Ei ketään ulkopuolelle saa jättää 

paha mieli siitä tulee ja pian huomaat se sisältään kuolleen. 

Vaikka anteeks pyytää et ikinä pysty niin syviä jälkiä peittään. 

Väkivalta voi hetken tehä kipeää 

mutta henkinen syrjintä voi kauankin tehä kipeää. 

Ole hyvä kaveri, 

auta jos on tarve jou...

Jos olet aina mukava 

niin kaveri ei suutu,

ja jos oot toisen kaa

aina on parempi jou... 

Vaikka suututtaskin

niin ole aina vahva 

äläkä puhko vihaa kaverille 

joka ei oo tehny sulle mitään

jou... ole ja pitäydy fiksuna 

älä ala koittamaan riitaa 

ettei tuu eripuraa 

jou...jou... 

KUKAAN EI OO YKSIN !!!!!!!!!!!!!!!!!!

Kavereita kaikilla pitäs olla

vaikka joskus tuntuu et mä oon ihan nolla

ja vessan lattialla tekis mieli itkee,

meillä kaikilla on ollu toi tunne joten pysy sitkeenä.

Siel on se yks lapsi joka kiusaa mut kun se menee kotiin 

vanhemmat antaa sille turpaan

meit pitäs suojella väkivallalta

mut te aikuiset otte syy miks toivon et voisin vaan mokata.



KIITOS!

Lisätietoja pelistä ja tuloksista: 

Mareena Laine / Jyväskylän 

LastenParlamentin koordinaattori. 

mareena.laine@nuortensuomi.fi

p. 0440124608

mailto:mareena.laine@nuortensuomi.fi

