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Kunnan tärkein tehtävä on pitää huolta lapsista
Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointi on pohja, jolle kunnan tulevaisuus rakentuu.
Kuntien talous on koronakriisin jäljiltä epätasapainossa ja paineet leikata lasten hyvinvoinnista voivat olla kovat.
Kriisin vaikutukset voivat kuitenkin näkyä vuosikymmeniä, jos lapsista ei nyt huolehdita.
Me haluamme varmistaa, että Tulevissa kuntavaaleissa valitaan päättäjiä,
jotka huolehtivat lasten edusta ja oikeuksista koko vaalikauden ajan.

LASTEN YHDENVERTAISUUS VARMISTETAAN KUNNAN VALINNOILLA.
Kunta, joka lisää päämäärätietoisesti lasten yhdenvertaisuutta, on hyvä paikka kasvaa.
Tällainen kunta muun muassa tarjoaa lapsille tasavertaisia mahdollisuuksia harrastaa,
huolehtii kouluruuan laadusta ja huomioi erilaiset perheet, lapsiryhmät ja elämäntilanteet.

Lapset ja nuoret ovat kuntalaisia – heitä tulee kuunnella!
Lapset ja nuoret ovat kunnan asukkaita, eivät ainoastaan palveluiden käyttäjiä. Heidän
mielipiteellään on merkitystä ja sitä tulee kuunnella. Lasten osallistamiseen on monia
hyväksi havaittuja menetelmiä.

Perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen laadusta ei saa säästää.
Jokaisen perheen jokaisessa kunnassa tulisi voida luottaa siihen, että lähikoulun tai päiväkodin palvelut ovat laadukkaita. Keskeisimmät edellytykset onnistumiselle ovat
riittävä ja koulutettu henkilökunta sekä sopivan kokoiset lapsiryhmät. Kun nämä
toteutuvat, lapsi saa tarpeitaan vastaavaa tukea ja kasvaa itseensä ja kykyihinsä
luottavaksi aikuiseksi. Myöhemmin hän vuorostaan kannattelee kuntansa taloutta.

Lapsivaikutusten arviointi on tiedolla johtamista.
Käytännössä kaikilla kunnan päätöksillä on vaikutuksia lapsiin. Lapsivaikutusten arviointi
vahvistaa päättäjien ymmärrystä siitä, mitä päätös tulee tarkoittamaan lasten ja perheiden
arjessa. Juuri nyt se on erityisen keskeistä, jotta haitalliset päätökset voidaan välttää ja
koronakriisin pitkäaikaiset, negatiiviset vaikutukset torjua.

Tahdotko sinäkin vaikuttaa lasten puolesta?
Lapsi- ja perhejärjestöt tekevät työtä yhdessä vapaaehtoisten kansalaisten
kanssa, jotta saamme lapsen äänen kuuluville kuntavaaleissa.
Lähetämme mukaan ilmoittautuneille tammikuun ja huhtikuun välillä yhteensä viisi
vaikuttamiskirjettä, joihin olemme koonneet tutkimustietoa ja tilastoja lapsen edun
toteutumisesta kunnissa sekä hyviä esimerkkejä jo olemassa olevista käytännöistä.
Tarjoamme valmista vaikuttamismateriaalia, kuten somekuvia, linkkejä lisätietoon
sekä infograafeja ja muita tiedon palasia.
Tarjoamaamme tietoa voi vapaasti käyttää kampanjoinnissa sekä
kansalaisvaikuttamisessa. Voit jakaa materiaaleja somessa, blogeissa,
vaalikampanjassa, verkkosivuilla, uutisjutuissa, kaupan, koulun tai neuvolan
ilmoitustaululla… Ja toisaalta: vaikka tilaisitkin vaikuttamiskirjeemme, sinun ei
tarvitse sitoutua levittämään materiaaleja.
Kampanja on täysin poliittisesti sitoutumaton. Olemme sitoutuneita ainoastaan
lapsen edun toteutumiseen, ja siten tarjoamme tietoamme ja näkemyksiämme
kaikkien puolueiden edustajille.
Kuntavaaliehdokas voi kuitenkin halutessaan sitoutua Anna ääni lapselle ehdokkaaksi verkkosivustollamme. Vaadimme Anna ääni lapselle -ehdokkailta
ainoastaan yhtä asiaa: että he sitoutuvat teesiemme kautta edistämään lapsen
oikeuksia – jokaisen lapsen oikeuksia – tullessaan valituksi kunnallisvaltuutetuksi.
Sinä voit ilmoittautua mukaan! Kiitos, että haluat auttaa.

Lue lisää:
www.lskl.fi/aanilapselle

Seuraa:
@aanilapselle

KAMPANJASSA MUKANA OVAT:
AMMATILLISTEN PERHEKOTIEN LIITTO, AUTA LASTA, BARNAVÅRDSFÖRENINGEN, ENSI- JA TURVAKOTIEN LIITTO,
FOLKHÄLSAN,
HOPE,
ICEHEARTS,
IMETYKSEN
TUKI,
KASPER
–
KASVATUS
JA
PERHENEUVONTA,
KEHITYSVAMMALIITTO, KEHITYSVAMMAISTEN TUKILIITTO, KUUROVAMMAISTEN LASTEN VANHEMPIEN LIITTO,
LASTEN JA NUORTEN KESKUS, LASTENSUOJELUN KESKUSLIITTO, MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO,
MARTTALIITTO, MONIMUOTOISET PERHEET -VERKOSTO, NUORTEN YSTÄVÄT, OPETUSALAN AMMATTIJÄRJESTÖ OAJ,
PARASTA
LAPSILLE,
PARISUHDEKESKUS
KATAJA,
PELASTAKAA
LAPSET,
PESÄPUU,
PERHEHOITOLIITTO,
PIENPERHEYHDISTYS, PINSKUT, SATEENKAARIPERHEET, SETA, SOS-LAPSIKYLÄ, STIFTELSEN BENSOW, SUOMEN
LASTENKULTTUURIKESKUSTEN LIITTO, SUOMEN UNICEF, SUOMEN PUNAINEN RISTI /NUORTEN TURVATALOT,
SUOMEN VANHEMPAINLIITTO, VAMMAISTEN LASTEN JA NUORTEN TUKISÄÄTIÖ, VAMMAISPERHEYHDISTYS JAATINEN,
VARSINAIS-SUOMEN LASTENSUOJELUJÄRJESTÖT, VÄESTÖLIITTO, YHDEN VANHEMMAN PERHEIDEN LIITTO SEKÄ
YHTEISET LAPSEMME.
JA SINÄ.

