
  

 
 

Annetaan ääni lapselle eduskuntavaaleissa!
Saat tämän kirjeen, koska olet ilmoittautunut mukaan Anna ääni lapselle -kampanjaan. 
Kiitos, kun haluat olla mukana kanssamme vaikuttamassa lasten puolesta <3

Poliittiset päätökset vaikuttavat lasten elämään monella tapaa. On tärkeää arvioida tarkkaan, 
millaisia vaikutuksia milläkin toimella on lapsiin ja heidän tulevaisuuteensa. Siksi yli kolme-
kymmentä lapsi- ja perhejärjestöä on ryhmittynyt eduskuntavaalien alla Anna ääni lapselle 
-kampanjaan yhdessä kanssasi – ja monien muiden, jotka haluavat, että rakennamme 
seuraavalla vaalikaudella lapsiystävällistä Suomea.

Anna ääni lapselle -kampanja haluaa vaikuttaa erityisesti seuraaviin teemoihin tarjoamalla 
tietoa ja ratkaisuja asioiden parantamiseksi:

    Lapsiperheköyhyyttä torjutaan aktiivisesti 

    Lapsen osallisuus toteutuu kaikilla yhteiskunnan tasoilla 

    Jokaisella lapsella on turvallinen lapsuus 

    Lasten tulevaisuus turvataan laadukkaalla koulutuksella ja varhaiskasvatuksella 

Kuka tahansa voi osallistua
Anna ääni lapselle -kampanja perustuu joukkovoimaan ja hengenheimolaisuuteen: kuka 
tahansa voi tulla mukaan. Tavoitteenamme on, että meillä on mahdollisimman paljon 
päättäjiä, jotka tuntevat lapsen oikeudet ja kunnioittavat niitä päätöksenteossa sekä 
selvittävät päätösten vaikutukset lapsiin. 

Te Ääni lapselle -agentit olette meille ensisijaisen tärkeitä. Tulette saamaan vaalien alla noin 
kolmen viikon välein järjestöjen asiantuntemukseen sekä tuoreeseen tutkimustietoon 
perustuvaa materiaalia, joka voi sisältää infogra�ikkaa, tarinoita, esimerkkejä, linkkejä, 
somekuvia, kuvia tai �yereitä. Niitä voit vapaasti käyttää lapsen puolesta toimimiseen – tai 
olla käyttämättä. Ääni lapselle -agenttitoiminta ei sido mihinkään ja halutessasi voit myös 
lopettaa sen lähettämällä viestiä osoitteeseen aanilapselle@lskl.�.

Tavoitteemme kuitenkin toteutuu sitä paremmin, mitä enemmän materiaaleja jaetaan joka 
puolella Suomea: kauppojen ilmoitustaululla, toreilla, sosiaalisessa mediassa – missä tahan-
sa, missä äänestäjät ja ehdokkaat liikkuvat. Yhdessä levitämme ymmärrystä siitä, miten 
lapsiystävällinen Suomi rakennetaan. 

Näin etenemme

Seuraavan agenttikirjeesi saat tammikuussa. Se käsittelee lapsiperheköyhyyttä ja sitä, 
millaisilla päätöksillä ja keinoilla voimme parantaa vähävaraisten lasten ja perheiden 
asemaa. Tammikuussa julkaisemme myös erityisesti eduskuntavaaliehdokkaille suunnatun 
tietovisan, joka samalla kouluttaa lapsen oikeuksien teemoihin. Sinäkin voit testata tietosi. 

Tarjoamme tietovisan yhteydessä eduskuntavaaliehdokkaille myös mahdollisuuden ryhtyä 
Ääni lapselle -ehdokkaaksi. Se tarkoittaa, että he sitoutuvat kampanjamme teeseihin ja 
lupaavat toimia lapsen hyvinvoinnin puolesta myös tullessaan valituksi kansanedustajaksi. 
He myös vastaanottavat agenttikirjeitämme vaaleihin asti. 

Emme tahdo, että lasten asioita käytetään vain vaaliteemana, joten seuraamme myös läpi-
menneiden Ääni lapselle -edustajien toimia eduskunnassa tulevalla vaalikaudella. 
On välttämätöntä, että seuraava eduskunta ja hallitus ottavat todellisia askelia lasten ja 
perheiden hyvinvoinnin turvaamisessa.

Kampanjaa voi seurata myös Twitterissä tunnisteella @AaniLapselle ja hashtagilla
#äänilapselle. Olemme perustaneet myös suljetun Facebook-ryhmän, jossa kampanjassa 
mukana olevat kansalaiset ja ehdokkaat sekä järjestöt voivat jakaa tietoa ja materiaaleja 
sekä keskustella. Liity mukaan: https://www.facebook.com/groups/316691052272734! 
Ja kutsu kaverisikin mukaan kampanjaan – mitä enemmän meitä on, sitä kovempi on 
äänemme :)

Yhteistyöterveisin:

Barnavårdsföreningen, Ehjä ry, Ensi- ja turvakotien liitto, Hope ry, Icehearts, 
Kehitysvammaisten Tukiliitto ry, Kehitysvammaliitto, Kuulovammaisten Lasten 
Vanhempien Liitto ry, Lapsijärjestöjen verkosto, Lastensuojelun Keskusliitto, 
Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Marttaliitto, Nuorten Ystävät, Nuori Kirkko, 
Pelastakaa Lapset, Perhehoitoliitto, SOS-Lapsikylä, Pesäpuu, Parasta Lapsille, 
Pienperheyhdistys, Suomen Kasper, Suomen Unicef, Vanhempainliitto, 
Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö, Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt, 
Väestöliitto, Yhden Vanhemman Perheiden Liitto, Yhteiset Lapsemme ja WAU ry

PS: Anna ääni lapselle -kampanjan materiaalit julkaistaan myös Lastensuojelun Keskusliiton 
verkkosivuilla, mutta vasta reilusti jälkikäteen. Agenttina saat aina etumatkaa.
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