
      

 

 
 
 
 
 

TUTKIMUSPARTIO TUTKII 
LAPSELLA ON OIKEUS HYVÄÄN ELÄMÄÄN 

Lapsilla on oikeus vaikuttaa siihen, millainen 
lasten maailma on. Mutta miten se tehdään? 
Tutkimuspartiolaiset Taito, Toimi, Toivo ja Tuuli 
kokeilevat yhtä tapaa. 

"Minä maalaan tähän, että lapsella on oikeus 
tietää", sanoo Taito. 
      "Minä maalaan, että lapsella on oikeus 
leikkiä", sanoo Toimi. 

Tutkimuspartiolaiset valmistelevat lapsen 
oikeuksien juhlaa. Se järjestetään kulkueena, 
joka kiertää kirkon kolme kertaa. Kulkueessa 
kannetaan plakaatteja, joissa lukee lapsen 
hyvän elämän asioita: Lapsella on oikeus 
hyvään hoitoon. Lapsella on oikeus käydä 
koulua. Lapsella on oikeus turvalliseen 
aikuiseen. Lapsella on oikeus terveelliseen 
ruokaan. Lapsella on oikeus rukoilla.
      Mutta ennen kuin kulkue lähtee liikkeelle, 
nostetaan lippu. Lapsen oikeuksien päivä on 
ainoa lasten oma liputuspäivä.
      "Minä olen hyvä ylemmissä tehtävissä", 
sanoo Toivo. "Minä nostan lipun."
      Se on helpommin sanottu kuin tehty. 
Lippua ei löydy mistään. Silloin Tuuli muistaa, 
että hänen hyvän ystävänsä Samirin isä on 
koulun vahtimestari. 
      "Voimme lainata koulun lippua."
      Samir rakastaa Suomen lippua. 
  "Lapsella on oikeus turvalliseen kotimaahan", 
haluaa Samir kirjoitettavaksi plakaattiin. 

Hän on ollut suomalainen vasta vähän aikaa.
      Suomessa lippu pitää laskea samaan aikaan 
kun aurinko laskee tai viimeistään kello kuusi.
      "Miksi lapsen oikeuksien päivä ei ole 
juhannuksena. Silloin lippu saa olla ylhäällä 
koko yön."
      "Minun entisessä kotimaassani yö olisi jo 
nyt", sanoo Samir.
      Samirin isä auttaa lapsia kiinnittämään 
plakaatit keppeihin. 
      "Aikuisella on oikeus auttaa lapsia", sanoo 
Toimi.
      "Ja nyt Suomen lipulla on oikeus päästä 
salkoon", sanoo Taito. "Tarkkana, Toivo, ettei se 
koske maahan."
      Kun lippu on nostettu, kulkue lähtee 
liikkeelle.
      "Milloin saa mehua?" kysyy Tuuli. 

Miten maailmaan voi vaikuttaa? 
Sen, joka haluaa vaikuttaa asioihin, kannattaa 
sanoa mielipiteensä ääneen. 

Oikeutta lapsille maailman 
niiden puolesta kuulutan, 
jotka ei itse huutaa voi. 
Tarvitsen turvan ja tarvitsen sylin. 
Rauha on lapsen oikeus ylin. 



TUTKIMUSPARTIO SEIKKAILEE 

TEHTÄVÄ 
Väritä pudonneet lehdet. 
Puu on pudottanut lehtensä. 
Se näyttää kuolleelta. 
Mutta keväällä se taas herää. 

Hyvää 
pyhäinpäivää! 
Piirrä haudoille 

kynttilöitä. 

Hyvää lapsen 
oikeuksien päivää! 

Lapsella on oikeus 
päästä – mihin? 

Seuraa kynällä 
viivaa. 

Lapsen oikeuksien päivä 



ETSI.
 Yhdistä samanlaiset pilvet.
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Lapsella on oikeus rauhaan. 
PULMU  

Ratkaise, mikä minulle 
on tärkeää. 
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TUULI 

PÄKÄ 

TOIVO  

TOIMI Lapsella on
    oikeus tuntea. 

Millainen mieli 
sinulla on juuri 
nyt? Ympyröi. 

ETSI. 
Löydätkö kuvasta 

10 kaveriani? 

TUULI 



Vedä lapsille 
Tutkimuspartiolaise

tärkeä asia kylttiin. 

mihin lapsella on oik

t haluavat kertoa, 
eus. 

JATKA SARJAA. 
Minkäväriset tulevat seuraavaksi? 

Väritä puuttuvat lehdet. 

ETSI.
 Pulmun oikea 

varjo. 

TAITO 

TOIMI 

TOIVO 

Kirjoita puuttuva sana. 
Tutkimuspartiolaisten ystävä 

Samir on iloinen. 
Mutta mistä? R

T  
Suomessa on: 

A
U I

L 
SV 

SAMIR 


