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UNICEF: Kaikkien lasten on saatava olla mukana
Suomella olisi paljon parannettavaa vammaisten lasten vapaa-ajantoiminnassa
UNICEF aloittaa marraskuun 14. päivänä valtakunnallisen Mukana-kampanjan, jonka tarkoitus on
parantaa vammaisten lasten mahdollisuuksia osallistua harrastus- ja vapaa-ajan toimintaan.
Suomen UNICEFin kotimaan vaikuttamistyön päällikön Mirella Huttusen mukaan parannettavaa
on paljon.
– Kuulimme vammaiskentän kokemuksia, ja viesti on, että on paljon harrastustoimintaa, johon
vammaiset lapset eivät pääse lainkaan mukaan.
– Suomessa on yli 30 000 vammaista lasta. He pystyvät pelaamaan, leikkimään ja osallistumaan
monella tavalla, samassa porukassa muiden kanssa. Useimmat esteet ovat itse asiassa meidän
aikuisten päässä, Huttunen sanoo.
Kun yhteistä toimintaa on tarjolla vain vähän, vaihtoehdoksi jäävät vammaisten lasten omat
harrastusryhmät. Joissakin kunnissa ei kuitenkaan ole lainkaan tällaisia ryhmiä tai ne on suunnattu
vain tietyille ikä- tai diagnoosiryhmille.
Harrastuksiin osallistuminen ja kavereiden tapaaminen on monelle vammaiselle lapselle ja nuorelle
mahdotonta ilman henkilökohtaista apua ja kuljetuspalveluja. Myös näiden saatavuus vaihtelee
kunnittain.
Oikeus vapaa-aikaan ja virkistystoimintaan on YK:n lapsen oikeuksien sopimuksessa määritelty
jokaiselle alle 18-vuotiaalle kuuluva ihmisoikeus. Lapsella on oikeus myös omiin päätöksiin.
Mukana-kampanja muistuttaa päättäjiä vapaa-aikaan liittyvistä lapsen oikeuksista, jotka sitovat
myös Suomea. Lisäksi UNICEF haastaa kaikki harrastus- ja vapaa-ajan toimintaa järjestävät tahot
tekemään vapaa-ajasta esteetöntä.
Käytännössä esteettömyys voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että harrastustiloihin pääsee
pyörätuolilla, toimintaan otetaan mukaan yleisavustajia ja kaikenlaiseen kiusaamiseen puututaan
heti. Esteettömyyteen kuuluu myös saavutettava viestintä: esimerkiksi tapahtumamainokset pitäisi
julkaista sellaisessa muodossa, että niitä voi lukea näkövammaisten lukulaitteilla.
– Toivomme että mahdollisimman monenlaiset toimijat, pienimmistä paikallisyhdistyksistä
valtakunnallisiin kattojärjestöihin, sitoutuvat esteettömyyteen. Esteettömyys syntyy askel
kerrallaan, eikä valmista tarvitse tulla heti. Tärkeintä on halu oppia ja ottaa kaikki mukaan,
Huttunen sanoo.
Myös yksityishenkilöt voivat vastata haasteeseen jättämällä terveisensä päättäjille kampanjasivuilla
www.unicef.fi/mukana.
UNICEF toivoo median vastaavan haasteeseen tuomalla esille oman alueensa vammaisten lasten
ja nuorten vapaa-aikaan ja harrastuksiin liittyviä toiveita ja tutkimalla, miten päättäjät ja toiminnan
järjestäjät ovat vastanneet niihin. Aihe on ajankohtainen muun muassa lapsen oikeuksien päivänä
20.11., jolloin kaikki Suomen lapsitoimijat tempaisevat vammaisten lasten oikeuksien puolesta,
sekä kansainvälisenä vammaisten päivänä, jota vietetään 3.12.

