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Lapsen oikeuksia voidaan edistää taidekasvatuksella 

Yhteiset Lapsemme ry:n Lapsen oikeuksien päivän seminaarissa keskustellaan taiteen merkityksestä 

lapsen oikeuksien, osallisuuden ja äänen vahvistamisessa. Seminaari pidetään tiistaina 20.11.2018 klo 

13-17 lasten ja nuorten taidekeskus Annantalon juhlasalissa (os. Annankatu 30) Helsingissä. YK:n Lapsen 

oikeuksien sopimus on laajimmin hyväksytty ihmisoikeussopimus koko maailmassa. Suomi on ratifioinut 

sopimuksen v. 1991. Kansainvälistä lapsen oikeuksien päivää vietetään 20. marraskuuta. 

”Taidekasvatus on yksi tavoista kasvattaa lapsista rohkeita ja toiveikkaita ihmisiä, jotka kestävät 

epävarmuutta ja loputtomia muutoksia. Taidekasvatuksen pitäisikin olla jokaisen lapsen oikeus, 

katsommepa sitä lapsen oikeuksien sopimuksen tai aivotutkimuksen näkökulmasta”, 

varhaiskasvatuksen dosentti Marjatta Kalliala sanoo.   

Marjatta Kallialan mukaan tämän päivän Suomessa lapsilla ei ole yhtäläisiä mahdollisuuksia osallistua 

taideharrastuksiin. Hän korostaa, että varhaiskasvatus tavoittaa suuren osan lapsista ja päiväkodeissa 

on paljon käyttämättömiä mahdollisuuksia, jotka voidaan valjastaa edistämään monipuolista 

taidekasvatusta. Kysymys on Kallialan mukaan arvottamisesta ja osaamisesta.  

Yhteiset Lapsemme ry:n Ilo on lapsen oikeus! -seminaarissa kuullaan asiantuntijoiden, taiteilijoiden ja 

taidekasvattajien puheenvuoroja sekä nähdään demonstraatioita lasten ja nuorten kanssa tehdyistä 

taideprojekteista ja taiteen keinoin tehtävästä työstä haavoittuvassa asemassa elävien lasten ja nuorten 

kanssa.  Seminaarin juontavat Marjukka Rauhala ja Helena Korpela Yhteiset Lapsemme ry:n Ole rohkea 

ja reilu -toiminnasta. Ole rohkea ja reilu -toiminnan tavoitteena on edistää lapsiryhmissä moninaisuuden 

ymmärrystä ja arvostusta sekä vahvistaa välittämisen ja puuttumisen taitoja.  

Katso koko ohjelma:  http://www.yhteisetlapsemme.fi/blog/lapsen-oikeuksien-paivana-ilo-on-lapsen-

oikeus-seminaari-20-11-2018/ 

Seminaari on osa taiteilija, psykologi Rosamaría Bolomin lapsen oikeuksista kertovan nukkeveistos-

näyttelyn oheisohjelmistoa. Näyttely on suunnattu lapsille ja se on esillä Annantalon Galleriassa 16.12. 

saakka.  

ILO on lapsen oikeus! Seminaari taiteesta lapsen oikeuksien, osallisuuden ja äänen vahvistamisessa 
Tiistaina 20.11.2018 klo 13-17 Annantalon juhlasalissa, os. Annankatu 30, Helsinki 

 

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt: Irma Marttinen, Yhteiset Lapsemme ry, puh. 050 3782 463, 

irma.marttinen@yhteisetlapsemme.fi.   

Yhteiset Lapsemme ry edistää monikulttuuristen lasten hyvinvointia ja oikeuksia sekä vaikuttaa 

suomalaiseen yhteiskuntaan siten, että jokaisen lapsen on hyvä elää maassamme. Järjestö on perustettu 

vuonna 1988. www.yhteisetlapsemme.fi.  
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