ANNA ÄÄNI LAPSELLE
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Aika vaikuttaa on NYT!
Kuntavaalien ennakkoäänestys on jo käynnissä. Nyt on aika tehdä se: valita kuntiin päättäjiä, jotka
huolehtivat lasten edun toteutumisesta. Tällä videolla voit kutsua muitakin antamaan äänen lapselle!
Me emme halua päättäjiä, jotka ainoastaan puhuvat lapsista vaalien alla. Me haluamme päättäjiä, jotka
aktiivisesti huolehtivat lasten kuulemisesta, lapsivaikutusten arvioinnista ja lapset huomioivasta
päätöksenteosta koko valtuustokauden ajan. Siksi kampanjamme on tarjonnut helposti käyttöön otettavaa
ja luotettavaa tietoa lasten edun huomioimisesta, ja tarjoaa sitä jatkossakin.
Kaikki aiemmat materiaalimme ovat nyt käytettävissä suomeksi ja ruotsiksi Anna ääni lapselle verkkosivustolla. Sieltä löydöt myös muistilistat tuleville kuntapäättäjille – ne kannattaa ottaa talteen.
Kampanjassa mukana olevien järjestöjen asiantuntijoita voi myös aina lähestyä lapsiin liittyvissä asioissa.

ehdokas, ilmianna itsesi!
Meiltä on kysytty, mistä Ääni lapselle -ehdokkaita löytyy – moni haluaa äänestää lapsimyönteistä
ehdokasta! Tänä vuonna meillä ei ole julkista listausta ehdokkaiden nimistä, mutta #ÄäniLapselle -tunnistetta
on käytetty paljon. Kannustamme teitä, Ääni lapselle -ehdokkaat, ilmiantamaan itsenne äänestäjille!

1
2

Postaa lupauksesi olla Ääni lapselle somessa hashtagilla #ÄäniLapselle. Käytä kampanjan
tarjoamia somekuvia tai ehdokkaan teesejä!
Käytä Olen ääni lapselle -kehystä somen profiilikuvassasi! Kehyksestä on tehty eri versioita, jotta se toimii
varmasti yhteen esimerkiksi oman puolueesi kehyksen kanssa. (Anna ääni lapselle 1, Anna ääni lapselle 2,
Olen ääni lapselle 1, Olen ääni lapselle 2, Ge barnen din röst 1, Ge barnen din röst 2).

Äänestäjä! Käytä sinäkin kehystä kannustaaksesi antamaan äänen lapsille!

3
4

Liity Anna ääni lapselle -Facebook-ryhmään ja kerro siellä itsestäsi! Missä olet ehdolla? Mitä aiot
tehdä lasten hyväksi tullessasi valituksi?
Kerro verkkosivuillasi ja vaalimainoksissasi olevasi Ääni lapselle! Hyödynnäthän vaalipuheissasi
myös tarjoamaamme tietoa?
Myös Lasten vaalit ovat käynnissä! Omat vaalit ovat hyvä tapa

Tutustu!

tutustua demokratian periaatteisiin ja harjoitella osallisuutta. Lapsia on
silti kuultava myös aidoissa, heitä koskettavissa kuntatason päätöksissä.

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 PUNAISEN RISTIN NUORTEN TURVATALOT, SUOMEN UNICEF,
SUOMEN VANHEMPAINLIITTO, VAMMAISTEN LASTEN JA NUORTEN TUKISÄÄTIÖ, VAMMAISPERHEYHDISTYS JAATINEN, VARSINAISSUOMEN LASTENSUOJELUJÄRJESTÖT, VÄESTÖLIITTO, YHDEN VANHEMMAN PERHEIDEN LIITTO SEKÄ YHTEISET LAPSEMME.

Äänestäjä, kiinnitä huomio näihin!
Tästä olemme varmasti yhtä mieltä: mitä viisaammin kunta huolehtii lapsista nyt, sitä
vähemmän se maksaa myöhemmin korjaavina toimina. Mutta kuinka kunnan tulisi
toimia ollakseen kaukaa viisas? Mihin asioihin äänestäjän tulee kiinnittää huomiota?

Miten sinun kuntasi varmistaa lasten yhdenvertaisuuden?
Ulkopuolelle jääminen, syrjintä ja kokemus osattomuudesta jättävät syvät arvet. Kunta, joka lisää
päämäärätietoisesti lasten yhdenvertaisuutta ja torjuu lapsiperheköyhyyttä, on hyvä paikka kasvaa.

sy!
Ky

Tarjoaako kunta lapsille tasavertaisia mahdollisuuksia
harrastaa? Huolehtiiko kunta kouluruuan laadusta ja
iltapäivätoiminnasta? Huomioiko se erilaiset perheet,
lapsiryhmät ja elämäntilanteet?

Kuuntele nuorten omia kokemuksia siitä, miten kuntien
palvelujärjestelmä on onnistunut tukemaan heitä
itsenäistymisestä aikuisuuden kynnyksellä.
(SPR/Nuorten turvatalot)

Kuuleeko sinun kuntasi lapsia ja nuoria?
Lapset ja nuoret ovat kunnan asukkaita ja heidän mielipiteellään on merkitystä. He katsovat asioita eri
näkökulmasta kuin aikuiset ja tuovat tärkeää tietoa, kun palveluja kehitetään.
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Miten kunta osallistaa lapsia? Toteutetaanko
osallistavaa budjetointia, kuullaanko eri lapsiryhmiä
palveluissa ja päätöksenteossa? Tuetaanko
nuorisovaltuuston toimintaa?

”Koska sitten ne tietää. Lapsiakin pitää kuunnella.”
Lastensuojelun asiakkaina olevat pienet lapset
kertovat, miksi lapsia on tärkeää kuunnella.
(Pesäpuu)

Säästääkö sinun kuntasi perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen laadusta?
Jokaisen perheen jokaisessa kunnassa tulisi voida luottaa siihen, että lähikoulun tai -päiväkodin palvelut
ovat laadukkaita. Paras tuotto myös yhteiskunnalle syntyy lapsiin sijoittamalla.
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Mikä on kunnan varhaiskasvatuksen osallistumisaste?
Otetaanko palveluissa erilaiset perheet ja erityisen tuen
tarpeessa olevat lapset huomioon? Onko kunnassa
toimintaohjeet kiusaamisen tai sisäilmaongelmien varalle?

Osassa kunnista kokeillaan harrastustoiminnan
integroimista kouluihin. Mitä koululaiset
haluaisivat harrastaa?
(HS/Lasten uutiset)

Arvioiko sinun kuntasi päätösten lapsivaikutukset?
Lapsivaikutusten arviointi vahvistaa päättäjien ymmärrystä siitä, mitä päätös tulee tarkoittamaan lasten ja
perheiden arjessa ja auttaa välttämään heidän kannaltaan haitallisia päätöksiä. Lapsivaikutusten arviointiin
on tarjolla paljon materiaalia ja hyväksi havaittuja työkaluja. Silti kaikissa kunnissa ei sitä tehdä.
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Toteutetaanko kunnan päätöksistä
lapsivaikutusten arviointi? Huomioidaanko
erilaiset lapsiryhmät?

Lähes puolet lapsista ja nuorista kokee, ettei heidän
mielipiteitään ja tarpeitaan kuunneltu
koronarajoitustoimien toteutuksessa.
(Pelastakaa Lapset)

Nyt on tärkeämpää kuin koskaan nostaa lasten oikeuksia esille.
Otetaan loppuspurtti, pidetään yhdessä melua ja tehdään lasten asia näkyväksi!

Kannusta kavereitasikin antamaan ääni lapselle!

