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Ideoita  
tasaustoimintaan
12–14-vuotiaille
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Tasaus Tehdään yhdessä hyvää!

Timantti lapsen oikeuksista

Tehdään ryhmissä timantti lapsen oikeuksista. Valitaan osa, esimerkiksi artiklat 2, 9, 12, 
14, 19, 24, 28, 31, 32. Printtaa lapuille valitut artiklat, jokaiselle ryhmälle yksi kutakin. 
Luetaan lapuilta artiklat. Mietitään, mikä kunkin mielestä on tärkeysjärjestys

Laitetaan artiklat timantin muotoon. Ylimmäksi tulee tärkein, toiselle riville  
kaksi seuraavaksi tärkeintä jne. Jos timantti tehdään ryhmissä, voidaan lopuksi 
vertailla eri ryhmien ajatuksia.
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2.     Syrjimättömyys – lasta ei saa syrjiä hänen tai hänen vanhempiensa ulkonäön,  
 alkuperän, mielipiteiden tai muiden ominaisuuksien vuoksi.

9.     Perhe – lapsella on oikeus elää vanhempiensa kanssa,  
jos hänellä on hyvä ja  turvallista olla heidän kanssaan.

12.   Mielipiteet – lapsella on oikeus ilmaista mielipiteensä,  
kunhan ne eivät loukkaa muiden oikeuksia.

14.   Ajatuksen vapaus – lapsella on oikeus ajatuksen-,  
omantunnon- ja  uskonnonvapauteen.

19.   Suojelu – lasta on suojeltava kaikelta väkivallalta,  
välinpitämättömältä kohtelulta  ja hyväksikäytöltä.

24.   Terveys – lapsella on oikeus elää mahdollisimman  
terveenä ja saada tarvittaessa hoitoa.

28.   Koulutus – lapsella on oikeus käydä ilmaiseksi peruskoulua.

31.    Vapaa-aika – lapsella on oikeus lepoon, leikkiin ja  
 vapaa-aikaan sekä taide- ja kulttuurielämään.

32.   Työ – lapsella ei saa teettää työtä, joka haittaa  
 koulunkäyntiä tai vahingoittaa terveyttä.
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Lapsen oikeuksista räpäten

Lapsella on oikeus
Lapsella on oikeus leikkiin turvattuun.
Syliin lämpimään ja kasvuun varjeltuun.
Lapsella on oikeus rauhaan, elämään.
Lepoon levolliseen, hämmästelyyn herkimpään.

Lapsella on oikeus kotiin suojaavaan,
vanhempien läsnäoloon hoitavaan.
Lapsella on oikeus juuriin vahvoihin,
joista kasvaa siivet maailmamme myrskyihin.

Lapsella on oikeus leipään lämpimään,
ravitsevaan voiman ruokaan riittävään.
Lapsella on oikeus syödä kyllikseen,
hymyillä ja nousta iloon, leikkiin, kiitokseen.

Lapsella on oikeus kouluun, ammattiin.
Lukutaidon kautta uusiin unelmiin.
Lapsella on oikeus tehdä oma tie,
Löytää vastuullisuus, joka huomispäivään vie.

(Sanat julkaistu Jukka Salmisen luvalla)

Jukka Salmisella on laulu Lapsella on oikeus. Se löytyy Syötävän suloinen 
-cd:ltä. Unohdetaan olemassa olevat nuotit ja tehdään laulusta räp-versio. 
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Sinä olet Jumalan silmissä kaunis ja rakas.  
Samoin ovat toiset kaverit lähelläsi, ja kauempanakin.  
Tästä kertoo koko Raamattu. Saan olla rauhassa sellainen kuin olen.  
Olen tärkeä kotona, koulussa, kirkossa.
Jeesus sanoo: “Kaikki, minkä tahdotte ihmisten  
tekevän teille, tehkää te heille.” (Matt. 7:12)

Pohdintaa ja unelmakartta

Tarvitaan kartonkia, vanhoja lehtiä, liimaa ja saksia.

Millaiset asiat ja tekemiset vahvistaisivat useammalle ajatuksen 
siitä, että olet tärkeä, kaunis ja rakas? Tasaus-kampanjassa 
on kyse tästä: miten kaikilla maailman ihmisillä olisi 
tarpeeksi sitä, mitä tarvitsevat. 

Tehdään pareittain unelmakartta. Miten 
maailmasta voisi tulla oikeudenmukaisempi, 
valoisampi ja lempeämpi? Parit miettivät, 
mitä kaikkea tarvitaan tämän toteuttamiseksi. 
Leikataan lehdistä kuvia ja tekstejä, jotka 
kuvaavat näitä asioita. Parit esittelevät työnsä ja 
ajatuksensa toisilleen.
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Myyjäiset
• Lapsella on oikeus -laulu (Jukka Sal-

minen, Syötävän suloinen -cd. Sanat 
löytyvät tästä dokumentista s. 3) 
Esitetään laulua esimerkiksi myyjäi-
sissä. Kuulijat saavat heittää hattuun 
tai kitarakoteloon rahaa Tasaukselle. 
Lauluksi voidaan valita joku muukin, 
esimerkiksi virsi 501 Kuule, Isä taivaan, 
pyyntö tää.

• Myyntiin virikematto koiralle. Ohjeet 
tästä: suomenlahetysseura.fi/materiaa-
lit/virikematto/  
Tarvitaan ompelutaitoisia mukaan.

Oma blogi tai vlogi
Tasauksen teemoista. Miten maailma voisi 
olla iloisempi, valoisampi, lempeämpi ja 
oikeudenmukaisempi? Blogiin /vlogiin 
liitetään keräyksen tiedot.

Siivoustempaukset
• Kaupan piha kuntoon / kauppias mak-

saa Tasaukselle 
• Seurakuntatalon tai kirkon ympäristö siis-

tiksi / kiinteistöpuoli maksaa Tasaukselle 
• Leikkipuiston haravointi / kunnan tek-

Ideoita Tasaus-kampanjointiin

ninen osasto maksaa Tasaukselle 
• Halkojen kantamista leirikeskuksessa / 

leirikeskus maksaa Tasaukselle… 

Haravapartiot
Esimerkiksi vanhukselle voi tilata nuorten 
haravapartioryhmän kotipihan haravoin-
tiin. Maksu pihan koon mukaan Tasauksel-
le. Mikäli asiakkaita on laajemmalla alueel-
la tai partioita vain yksi, vaatii kuljetuksen 
sekä tiimille että haraville.

Tasataan! -livebiisit
Jos teillä on musisoiva porukka, voitte 
esimerkiksi käydä läpi Nuoren seura-
kunnan veisukirjan tai muun teille tutun 
laulukirjan ja valita sieltä sellaisia lauluja, 
jotka teidän mielestänne kertovat Tasauk-
sen teemoista: oikeudenmukaisuudesta 
ja hyvän tasapuolisesta jakamisesta. Har-
joitelkaa valitsemanne laulut yhdessä ja 
esiintykää esimerkiksi myyjäisissä niin, että 
ihmiset saavat maksua vastaan toivoa lis-
talta oman suosikkilaulunsa esitettäväksi. 
Tuotto Tasaus-keräykselle.

Tasataan! -taidenäyttely
Neuvotellaan hyvissä ajoin näyttelylle paik-
ka kirjastolta, seurakuntatalolta tai josta-
kin muusta sopivasta paikasta, mielellään 
Tasaus-viikon ajaksi.

Oman seurakunnan lähetyssihteeri tai kansainvälisten asioiden  
sihteeri osaa auttaa kampanjassa. Lisää tietoa löytyy myös linkistä  
suomenlahetysseura.fi/tasaus/

https://felm.suomenlahetysseura.fi/materiaalit/virikematto/ 
https://felm.suomenlahetysseura.fi/materiaalit/virikematto/ 
https://felm.suomenlahetysseura.fi/tasaus/
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Projektiin mukaan lähtevät nuoret mietti-
vät yhdessä, mitä asioita maailmassa pitäi-
si saada jaettua tasapuolisemmin ihmisten 
kesken. Nimettyjä asioita kuvataan sitten 
taiteen kautta, jokainen itselleen sopivim-
malla tavalla: piirtäen, maalaten, tekemällä 
sarjakuvan tai kollaasin, pienen veistoksen 
tai tilataideteoksen. 

Pystytetään näyttely, järjestetään avajai-
set ja näyttelyvieraat saavat laittaa rahaa 
keräyslippaaseen omantuntonsa mukaan. 
Mikäli teoksia voi myös ostaa itselleen, niin 
voidaan sopia, että puolet maksetusta hin-
nasta menee Tasaus-keräykseen ja puolet 
nuorelle taiteilijalle. Tässä voi ja kannattaa 
tehdä yhteistyötä myös koulun kuvataide-
opettajan kanssa!

Tasaus-taikuri tai  
Tasaus-klovni
Jos kaveripiiristänne löytyy taikatemp-
pujen tekijöitä tai klovnerian harrastajia, 
voisi heidän kanssaan kehitellä muutamia 
Tasaus-teemaisia temppuja tai ohjelma-
numeroita, joita voi luvan saatuaan esittää 
minkä tahansa tapahtuman yhteydessä. 
Miten yhdestä kolikosta tulee kaksi kolik-
koa? Voiko omenan leikata kahtia ja taikoa 
takaisin ehjäksi? Onko jollakulla klovnilla 
asiat paremmin kuin toisella? Miten asiaan 
saataisiin kivalla tavalla muutos? Avustaja 
voi kiertää yleisön joukossa keräyslippaan 
kanssa. 

Haastetaan nuoret 
4H-yrittäjät 
yhden työkeikan hinnalla mukaan

Lasten leikitys
Seurakuntatalon tms. leikkikentällä tai 
pihassa. 12–14-vuotiaat leikittäjinä esim ½ 
tuntia. Seurakunnan työntekijä mukana 
katsomassa, että kaikki sujuu. Vanhem-
mat lasten mukana, 2 euroa / lapsi, maksu 
Tasaukselle.

Kokkikerhot ja pop-up 
-ravintola
Kokkikerhot järjestävä yhdessä pop-up 
-ravintolan. Jokainen kerho tekee yhtä 
ruokalajia (tähän malliksi kolumbialainen, 
kambodzalainen ja palestiinalainen ruoka). 
Ruoka myydään annoksittain, tuotto Ta-
saukselle.

Ravintolassa voi olla myös laulu -, musiikki- 
ja tanssiryhmien esityksiä.

Laulava synttäri/ 
nimpparikortti
Nuoret harjoittelevat noin kolme sopivaa 
laulua, joita myydään etukäteen. Ei luul-
tavasti haittaa, vaikka laulu ei tulisi juuri 
oikeana päivänä. Vaatii aikuisen mukaan 
kulkemaan ja mahdollisesti pikkubussin 
kuljetukseen.
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Kepparitapahtuma
Nuoret suunnittelevat ja rakentavat keppa-
riradan sekä ovat tapahtumassa ohjaajina. 
Tapahtumasta voi tehdä myös kilpailun. 
Silloin osallistumismaksujen puolikkaalla 
hankitaan palkinto. Palkinto voi olla myös 
safarieläin. Tulot suunnataan Tasaukselle.
Tapahtumaan voidaan tehdä myös safari-
eläinkeppareita. Tähän tarvitaan mukaan 
ompelutaitoisia nuoria tai aikuisia. Ohjeet 
löytyvät tästä: suomenlahetysseura.fi/
osallistu/vapaaehtoiseksi-kotimaassa/craf-
ting-hope/keppielainohjeet/

Lemmikkihoitola  
-tempaus
Kutsutaan ihmisiä lemmikkiensä kanssa 
paikkaan x (seurakuntatalon pihamaa/
kerhotila/laavu/leirikeskus), jossa järjestäjät 
harjaavat, kampaavat ja hellivät lemmikke-
jä, laittavat niille Tasaus-rusetin tai kaularii-
puksen, sekä ottavat somekuvan trenditie-
toisesta Tasaus-lemmikistä – omistajalla tai 
ilman – hintaan 2–5€.

Huomio! Rusetteja ja riipuksia pitää askar-
rella jo etukäteen, ja niitä on hyvä olla eri 

kokoisia, kuten lemmikkejäkin. Etukäteen 
voi halutessaan myös rajata, millaisille lem-
mikeille palvelu on erityisesti suunnattu. 

Sivutuotteena tapahtumassa voi myydä 
myös koirien aktivointimattoja, kissojen 
jahtausleluja tms. omatekoisia lemmikki-
tuotteita.

Lisäideoita
Kehittäkää ihan oma ja juuri teille sopivin 
tapa kerätä! Antakaa keräystiimillenne 
nimi ja kertokaa ideasta osoitteeseen pirjo.
lehtonen-inkinen@suomenlahetysseura.fi 
(työntekijän / muun ohjaajan yhteystiedot, 
ryhmän koko ja kuvaus ideasta). Kaikille 
osallistuneille tiimeille lähetetään kunnia-
kirja, ehkäpä jotain muutakin.

https://felm.suomenlahetysseura.fi/osallistu/vapaaehtoiseksi-kotimaassa/crafting-hope/keppielainohjeet/
https://felm.suomenlahetysseura.fi/osallistu/vapaaehtoiseksi-kotimaassa/crafting-hope/keppielainohjeet/
https://felm.suomenlahetysseura.fi/osallistu/vapaaehtoiseksi-kotimaassa/crafting-hope/keppielainohjeet/
mailto:pirjo.lehtonen-inkinen%40suomenlahetysseura.fi%20?subject=

