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Turkulaisten päiväkotien ja oppilaitosten uudet teesit 

 

”Jos jollekulle voidaan antaa ehdoton vapautus kaikista rangaistuksista, niin voidaan se varmaan antaa 
ainoastaan niille, jotka ovat aivan täydellisiä, so. kaikkein pienimmille.” Näin kuului yksi Lutherin 95 
teesistä, jotka naulattiin 499 vuotta sitten Wittenbergin linnankirkon oveen. Nyt on turkulaisten lasten ja 
nuorten vuoro antaa omat teesinsä siitä, miten maailmaa voisi muuttaa paremmaksi. 
 
Kaikki Turun kaupungin päivähoitoyksilöt ja oppilaitokset on reformaation 500-vuotisjuhlavuoden kunniaksi 
haastettu miettimään, miten maailmaa voisi muuttaa paremmaksi. Uusien teesien tekeminen aloittaa 
reformaation juhlavuoden Turun kaupungin sivistystoimialalla. Nykypäivän teesien muoto ja otsikointi ovat 
olleet vapaita. Tärkeää oli miettiä, mitä maailmassa pitäisi muuttaa ja mihin epäkohtiin pitäisi puuttua. 
Nykypäivän teesit julkistettiin maanantaina 31.10.2016, kun ne kiinnitetään koulujen ja päiväkotien ulko-
oviin ympäri Turkua. 
 
Maanantaina 31.10.2016 tulee kuluneeksi 499 vuotta Lutherin kuuluisien teesien naulaamisesta 
Wittenbergin linnankirkon oveen. Tahtomattaan Luther muutti maailmaa enemmän kuin oli tarkoitus. 
Käynnistyi reformaatio, jota on merkitykseltään verrattu samanaikaisiin löytöretkiin tai renessanssiin. 
 
Turkulaisia teesejä oli suunnittelemassa noin 25.000 lasta ja nuorta. Lasten ja nuorten tekemien teesien 
sisältö on monin osin hyvin konkreettinen omaan arkipäivään liittyvää, mutta esille nousevat myös monet 
kansalliset ja kansainväliset teemat. Lasten ja nuorten elämän kerroksellisuus näkyy vahvasti näiden teesien 
muodostamisessa. Tärkeinä asioina pidetään ystäväpiiriä, suvaitsevaisuutta sekä ympäristöön liittyviä 
asioita. 
 
Lasten ja nuorten kirjoittamat teesit on kiinnitetty myös Turun linnankirkon oveen 31.10. 2016. Martteina 
toimivat Martti  Räsänen Luostarivuoren koulusta ja Martti Myllynen Turun Suomalaisen Yhteiskoulun 
lukiosta. Teesit luovutettiin myös arkkipiispa Kari Mäkiselle. 
 
 
 
Turussa 31.10. 2016 
 
 

Timo Jalonen 
toimialajohtaja 
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PÄIVÄKODIT: 

 

Kuva: Arkeologinkadun päivähoitoyksikkö 

 

 
Haarla-Pikisaaren päivähoitoyksikkö: 
 
 

 pitää huolehtia toisista, aikuiset huolehtivat lapsista 

 ollaan kilttejä ja kohteliaita kaikille 
• kaikilla olisi perhe ja talo ja eläisivät sovussa, ei olisi sotaa 
• kaikki voisivat käydä koulua 
• pitäisi auttaa toisia enemmän 
• ei kiusata ketään, puhutaan kauniita sanoja 
• yksinään on kurjaa olla, pyydetään kaveria mukaan 
• olisi paremmin jos kaikilla olisi töitä 
• jos olisi vähemmän autoja tulisi vähemmän pakokaasuja 
• ei heitetä roskia mereen tai luontoon 
• pitää pelata reilusti 
• pitää kuunnella toista 
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Ilpoisten päivähoitoyksikkö: 
 

 Voitaisiin sopia riidat. Pyydetään riitoja anteeksi. Vähennetään kinastelua.  

 Maailman voisi parantaa lääkkeillä. 

 Poliisit voisi varmaan parantaa maailmaa, kun ne ampuu pahiksia. 

 Kaikki olis rauhallisesti ja kuuntelis toisiaan. Otetaan kaikki mukaan. 

 Jos tehtäis sininen maja ja syötäis rauhassa ja oisin äidin kanssa majassa. 

 Maailman voisi tehdä paremmaksi joululahjoilla ja ystävillä. 

 On hyvä, kun löytyy tekemistä. Kotona on kiva olla ja leikkiä. 

 Kun lumesta voi tehdä lumiukon ja voi luistella. 

 Saa auttaa kavereita, laulaa ja leikkiä ja jumpata yhdessä. Annetaan aikaa muille. 

 Ei haukuta, ei tönitä. Ei tehdä pahoja juttuja toisille. Ei huijata toisia. Ei saa varastaa 
muilta.   

 Ei roskata maailmaa. Pidetään luonnosta huolta. 

 Ei leikitä tulella. Ei saa rikkoa tavaroita. 

 Ei olla ahneita. 

 Hillitään kiukkumme.  

 Kunnioittaa toisia 
 
Kukolan päivähoitoyksikkö: 
 

 Että olis monia risteilyaluksia, jotka olis Oasis of the Sean kokoisia. 

 Että vois olla vähän isompi Ville Viking laiva… että kaikki mahtuis! 

 Kaikki vois siivota omat talonsa, että olis puhtaampi maailma. vaikka joka lauantai! 

 Olis kiva jos maata pystyis nostaan…ei olis niin jyrkkiä mäkiä…kivampi potkulautailla! 

 Että talot olis siistei…ei olis pitkää ruohoo…ja kukaan ei heittäis roskii! 

 Et ei sais repii juuria puusta. 

 Ettei olis sotia! 

 Että isosisko olis kiltimpi. 

 Ettei kiusattais! 

 Ettei tarttis lähtee niin aikaisin päiväkotiin. 

 Ettei kukaan ihminen heittäis roskii maahan. 

 Ettei rikottais perhosensiipii. 

 Että yöt olis pidempii. 

 Ettei poltettais tupakkaa. 

 Että kaikki pysyis sovussa keskenään! 

 Kaupassa ei tarttis yhtään maksaa. 

 Tulis tilauksesta kaupasta ruoat kotiin 

 Sais pizzaa kotiin. 

 Et saisin syödä aina herkkuja ruoan jälkeen. 

 Ei tarttis ajaa rattia. 

 Hoplopis ei tarttis maksaa. 

 Jos olis karkkimaa olemas! 

 Ollaan kavereita kaikki yhdessä 

 Täytyy totella äitiä ja iskää 

 Kaikki osaisivat lukea satuja 

 Kaikilla olisi ruokaa 

 Kaikki maailman lapset saisivat leikkiä ja askarrella 

 Kaikki nukkuisivat hyvin 
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Naperonummen päivähoitoyksikkö: 

 Aikuisen tule taata kaikille lapsille turvallinen syli 

 Kaikki olemme kavereita keskenämme 

 Kehu ja kiitä lasta päivittäin 

 Uskalla olla erilainen, se on rikkautta 

Paattisten päivähoitoyksikkö: 

 Leikkiä kavereiden kanssa 

 Lisää puita 

 Ei sotketa niin kuin piirretä rumia kuvia seinille 

 Autot ois sähkö-kaasu autoja 

 Voisi nähdä hienoja autoja 

 Puita voi säästää, luonto on kaunista 

 Ei revitä lehtiä, oksia puista 

 Kestävämpiä esineitä 

 Säästäisi sähköä ja vettä 

 Talvella sataisi paljon lunta 

 Tulisi enemmän kerrostaloja 

 Olisi enemmän ruokaa 

 Olisi enemmän tilaa sisällä 

 Ettei olisi villipetoja 

 Tulis tänne Suomeen suurempia junaratoja, autoratoja ja kiitoratoja. 

 Ettei heitettäisi roskia luontoon. Maa ei tykkäis eikä eläimetkään. 

 Ei heitettäis  siruja luontoon, elämet voi loukkaantua pahasti.  

 Tänne tulis formularata 

 Kaikilla ihmisillä ei ole paljon rahaa niin  toiset vois auttaa niitä. Vois mennä samalla 
autolla ettei saasteita tulis niin paljon.  

 Ei sotkettais ihan kaikkia metsiä  

 Et olis lunta ku ma tykkään lumesta  

 Ettei meidän vanhempien tarttis mennä töihin, haluisin olla vanhempien kanssa.  

 Ettei kukaan rikkois kenenkään majoi. 

 Jos vaikka joku lapsi haluis pyörän eikä äiti halua ostaa, voi pyytää, et pääsee mummin 
luo ja se mummi ostais. 

 Et olis enemmän huvipuistoja. 

 Ettei näitä päiväkoteja olis. 

 Ei saa roskata. 

 Pitäis olla ihan nätisti. 

 Voisi siivota 

 Jos sahaisi kaikki puut ja tekisi niistä jotain muuta 

 Puista voisi tehdä paperia 

 Siivotaan kävyt, oksat ja puista tippuneet lehdet pois 

 Vanhat talot voisi purkaa ja tehdä uusia 

 Ottaa pussit mukaan ja laittaa roskat sinne pussiin 

 Voisi levätä 

 Siivotaan roskat maailmasta pois 

 Ei saa sotkea kauheasti 

 Leikkiä kavereiden kanssa 

 Lisää puita. 
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Taoskujan päivähoitoyksikkö: 

 aurinko voisi paistaa enemmän 

 tähtiä voisi näkyä enemmän 

 kuu olis yöllä 

 ei tarvitsisi nukkua koskaan 

 saisi aina nukkua 

 bussit voisivat olla pitempiä 

 voisi leikkiä enemmän  

 saisi käydä leikkimässä useammin Hop Lopissa, Linnanmäellä ja Seikkiksessä 

 olisi aina lämmin kesä ja saisi syödä mansikoita 

 talvella olisi aina paljon lunta lapioitavaksi ja pääsisi pulkkamäkeen 

 päiväkodissa olisi aina makaronilaatikkoa 

 ihmiset eivät häiritsisi toisiaan 

 kukaan ei kiusaisi toisia 

 jos kaikki olisivat ystävällisiä toisilleen 
 
 

Haritun päivähoitoyksikkö: 

 

 … tulee kaveri leikkii ja tappaa hirviön 

 … saa käydä päiväkodissa 

 …ei istuta niin paljon 

 …kaveri jättää mut, tulee muu kaveri leikkii mun kaa 

 … en voi sanoa mitään siihen 

 … uimaan 

 … saa levätä 

 … olisi rauha eikä yhtään sotia 

 … saa leikkiä puistossa 

 … laulettaisiin enemmän 

 … olisi vähemmän leluja, kun ne putoaa kaapista mun päälle 

 … kaikki leikkii toisten kanssa 

 … saa juhlia synttäreitä 

 … vois leikkiä autoilla 

 … pääsisi luistelukouluun ystävän kaa 

 … saa leikkiä kotona 

 … saa olla perheen kanssa 

 … ei olisi niin paljon melskaa ja oltais kiltisti 

 … saa leikkiä ystävän kanssa 

 … oltaisi vähän rauhallisemmin eikä lyötäis toisia 

 … ketään ei riitelisi kenenkään kanssa 

 … olisi enemmän leluja 

 … no en kerro mitään tähän 

 … antaisi leipää niihin maihin jossa ei ole 

 … saa pelata 

 … olisi lisää jumppaa 

 … päiväkodissa hypittäisiin 
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 … olisi päiväpiiriä vähemmän 

 … saa käydä mummulassa 

 … leikin veljen kanssa kalliolla 

 … ulkona 

 … keinuisimme 

 … saisi yllätyksen 

 … pääsisi parhaan kaverin kaa ulos 

 … leikin 

 … aurinko paistaa 

 … paras kaveri leikkii mun kanssa 

 … Maija hakee päiväkodista 

 … äiti leikkii mun kaa 

 … mennään Kupittaan puistoon 

 … lahjoittaa rahaa  
 

Pernon päivähoitoyksikkö: 

 

 oltais kavereita ja autettais toisia, tehtäis yhdessä jotain kivaa 

 ei kiusata toisia, ei tapeltais, ei riideltäis, ettei kukaan lyö  

 jos ei olis pahoja ihmisiä maailmassa  

 ei tehdä toiselle pahaa, jos tulee itte pahikseks 

 että kaikilla olisi hauskaa ja hyvä mieli 

 sano kavereille, että heitä on ihana nähdä 

 pitäisi halata enemmän 

 muista sanoa "thank you" 

 voi antaa kukkia toiselle, ostaa jotakin, vaikka kauko-ohjattavan hiiren 

 vois antaa iteltä pois 

 tehdään niin kuin käsketään, ei lapset saa komentaa 

 ettei tarvis ikinä kuolla 

 jos pitäis elossa luontoa, jos vähän niinku kastelis, ettei se kuole     

 jos on likaista vettä, se pitää puhdistaa 

 ettei sais saastuttaa laivoilla meriä 

 jos eläimiä ruokkis 

 jos kaikilla olis riittävästi ruokaa, juomaa, vettä ja rahaa 

 sais syödä vatsan täyteen hyvää ruokaa 

 jos kaikki saa saman verran karkkia 

 syö reippaasti aamupala 

 jos kaikki saa hyvän kodin 

 saisin asua samassa maassa kun mun iskä 

 ettei kenellekään tule liian kylmä tai kuuma 

 saisi muuttaa uuteen taloon perheen kanssa 

 vanhemmat: Tehkää lasten kanssa asioita   

 lapset: Tehkää aikuisen kanssa asioita 

 anna äidille ja isälle pusuja 

 kun saa ulkoilla, käydä uimassa, karusellissa, törmäysautoissa ja Hoplopissa  

 että olis maailmassa Pokemoneja  

 lue ja katso Muumeja 

 usko taikuuteen 
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TYKKÄÄMME TOISISTAMME 

 

 

ARVOSTAMME TOISI-

AMME 

 

   

 

   LAPSILLA ON AI-

KAA LEIKKIÄ RAU-

HASSA      

 

 

PUHUMME KAUNIISTI 

TOISILLEMME 

 

 

 

KUNNIOITAMME LUONTOA 

 

MEILLÄ ON RAUHA, 

EIKÄ RIITOJA 

SUOTORPAN TEESIT 

 

 

ELÄMME ILMAN KIIRETTÄ 

  
 

EMME KIUSAA MUITA  

   

  



9 
 

 

LAUSTEEN PÄIVÄKODIN TEESIT 2016 

 

• olla ystävä 

• auttaa toisia 

• kuunnella aikuista 

• vähän riitaa ja tappelua, osais pyytää 

anteeksi 

• kun saa äidin ja isän kanssa asua ja 

pikkusiskon 

• kiva olisi aina leikkiä kotileikkejä 

• saisi olla kotona äidin kanssa, ei edes 

pikkusiskoa 

• saisi asua yksin ja ostaa niin paljon 

lelujakun mä tahdon 

• oisi kiva asua yksin, pitäisi olla 

hienosti 
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Piinokankadun päivähoitoyksikkö: 
 

 Ollaan kaikkien kanssa kavereita 

 Ei saa lyödä, kiusata, töniä, repiä hiuksista eikä sanoa rumia. 

 Hoidetaan luontoa ja eläimiä eikä kaadeta kaikkia puita. 

 Autetaan sairaita ja mammoja ja pappoja ja kavereita. 

 Kierrätetään. 

 Ollaan kilttejä toisille ja itselle ja pyydetään anteeksi. 

 Aikuisten pitäis tehdä työtä ja lapset sais koko ajan leikkiä leluilla. 

 Pidetään hauskaa yhdessä ja maailma puhtaana !!! 
 

Rahjekadun päivähoitoyksikkö: 
 
Miten tehdään maailmasta parempi paikka? 

 

 Kasvatettais kukkia, ja ruohoa ja puita! 

 Jos joku ois surullinen, mä voisin halata ja lohduttaa! 

 Jos toista suututtaa, voisi antaa kukan, että tulisi parempi mieli! 

 Päivästä tulee mukavampi, jos mennään ulos ja lasketaan liukumäkeä. Raikastuu! 

 Pyytää kauniisti toiselta lelua! 

 Niin, että ollaan kohteliaita ja ystävällisiä toisille! 

 Kerätään roskat ja lasinsirut pois! 

 Ei roskisteta, vaan viedään roskat niihin kuuluviin astioihin! 

 Askartelusta tulee iloinen mieli! 

 Tehdään maailmasta parempi…hymyilemällä enemmän! 

 Matkustamalla junassa! 

 Tehdään maailmasta parempi paikka kaikki yhdessä!  

 Kaverin kanssa on hauska hassutella 

 On mukava leikkiä yhdessä 

 Kaveria on kiva halia, silittää ja pusutella 

 Jos kaveria satuttaa, pyydetään anteeksi 

 Lelut on kivoja jaettuna 

 Nauru raikuu paremmin porukassa 

 Ollaan toisille armollisia 

 Toisen kanssa saa olla eri mieltä, mutta ei tapella 

 Tehdään maailmasta parempi paikka… jäätelöä syömällä! 

 …Käymällä puistossa! 

 …Muistamalla ystävyys, yhteistyö ja avunanto! 
 

Tuomaansillan päivähoitoyksikkö:  

Maailma tulisi paremmaksi siten, että 

 olisi kaikille kiltti eikä tuhoaisi maata 

 olisi kiltti kaikille eikä tekisi pahaa eläimille 

 olisi kiltti, eikä tekisi toisille mitään pahaa 

 jos kuitenkin tekisi toiselle pahaa, voisi pyytää anteeksi ja luvata ettei tee sitä enää  

 voisi auttaa toisia vaikka tuomalla äidille puhelimen 

 maailmassa olisi keijuja, jotka tekisi hyvää, ihmiset voisi olla keijuja 

 ei olisi uskontoa, uskonto on höpönlöpöä, mutta ihmiset saa uskoa mitä haluaa 
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 kaikilla olisi hyvä olla ja kaikille riittäisi tilaa 

 ei kiusattais 

 ei satuteta 

 ei lyödä ainakaan 

 aina kun kaveri pyytää apua voisi auttaa 

 jos pelottaa kaveri voisi lohduttaa 

 voisi antaa anteeksi jos toinen on tehnyt jotain pahaa 

 lapset voisi leikkiä eikä tarvitsisi tehdä (palkka)työtä 

 ei ajettais niin paljon autolla, kun siitä tulee niitä kaasuja  

 

Hannunniitun päivähoitoyksikkö: 

Miten maailmaa voi muuttaa, miten maailmasta tulisi parempi paikka? Niin että: 
 

 ketään ei kiusattaisi 

 oltaisiin kavereita 

 voisi mennä lumeen leikkimään kahdestaan kaverin kanssa 

 olisi sähköautoja 

 leluista tulisi parempia 

 pelattaisiin sählyä kaverin kanssa 

 maailma olisi isompi 

 ihmiset olisivat onnellisia 

 ikinä ei olisi äkäinen 

 lopetettaisiin sodat 

 koko maapallo olisi parempi 

 ihmiset eivät roskaisi 

 kasvatettaisiin enemmän kukkia ja puita puistoon 

 kukaan ei enää varastelisi 

 kukaan ei ottaisi ilman lupaa tavaroita keneltäkään 

 bussit tulisivat pidemmiksi 

 ihmiset osaisivat lentää 

 bussipysäkit olisivat kauempana toisistaan 

 olisi enemmän lintuja, ankkoja ja pingviinejä 

 busseja olisi enemmän 

 bussi tulisi nopeammin, kun odottaa pysäkillä 

 syötäisiin enemmän karkkia 

 kaveria ei enää harmittaisi 

 lapsia olisi enemmän niityllä vapaasti 

 syötäisiin enemmän terveellistä ruokaa 

 puissa kiipeily 

 kaverin kanssa leikkiminen 

 kallioilta liukuminen 

 puiden välistä kulkeminen 

 käärmeiden- ja myyränpesien tutkiminen 

 puiden alla  piilo-ja hippaleikit 

 kallioilla haamuleikit 

 eväiden syöminen 

 käpyjen heittäminen 

 pilvien seuraaminen kalliolla 
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 .sammaleella lepääminen 

 uida osaaminen (metsässä voi olla myös järviä) 

 korkealle kalliolle kiipeäminen - Turun Tuomiokirkon tornin näkeminen 

 retkipalaverit :mistä löytyy hyvä leiripaikka 

 yhdessä hassuttelu 

 yhdessä asioiden pohtimista , esim. miten iso on Turun Tuomiokirkon tornin kello (3- 
vuotias kyselijä!) ja mitä sammal on ja onko metsässä haamuja? 

 auringon mukaan suunnistaminen 

Kaerlan päivähoitoyksikkö: 

 Paperi muuttuisi leiväksi 

 Lapset saisivat leikkiä enemmän  

 Maailmassa ei olisi ongelmia 

 Rosvot muuttuisivat poliiseiksi, eikä olisi vankiloita 

 Olisi kivoja aikuisia 

 Kaikilla olisi kavereita 

 Maailmassa ei voisi lyödä eikä kiusata 

 Pitää auttaa köyhiä ihmisiä, annetaan ruokaa  

 Se mitä ei tarvita annetaan pois 

 En yhtään tiedä  

 

Hepokullan päivähoitoyksikkö: 

Miten maailmaa voisi muuttaa paremmaksi? 

  Ei tapeltaisi. 

  Kaupassa ei tarvitsisi maksaa. 

  Voisi aina leikkiä kavereiden kanssa. 

  Saisi uusia kavereita. 

  Kaikki leikkisi kaikkien kanssa. 

  Kukaan ei kiusaisi toista. 

 Ketään ei pakotettaisi mihinkään. 

  Voi leikkiä toisen kanssa. 

  Kauko-ohjattavat robotit voisivat tuoda ruokaa, ajaa autoa ja kuljettaa ihmisiä. 

  Jos kaatuu ja loukkaa itsensä, niin esimerkiksi jalka voisi parantua nopeammin. 

  Jos kaatuu ja satuttaa itsensä, niin robotti voisi tulla apuaan ja hoitaisi heti. 

  Suomessa voisi olla kuninkaan linna ja kuningas ja kuningatar ja prinsessoja. 

  Sais tehdä kaikkee, ihan mitä lystäis. 

  Joka päivä sais olla puimurin kyydis ja vilja kasvais joka päivä. 

  Sais syödä karkkia joka päivä. 

  Ettei tarvis ikinä kaupassa maksaa, niinku tramppista. 

  Dinosaurukset heräis eloon ja voitais ratsastaa dinosauruksilla. 

  Et kaikki olis karkkia. 

  Ettei tarvis koskaan mennä kauppaan, vaan kaikki ruuat kävelis kotiin. 

  Mentäisiin kauppaan ja ostettaisiin kaksi pussia irtokarkkeja. 

  Mentäis elokuvateatteriin ja saatais kaksi kulhollista popkornii. Ne ketkä ei tykkää 
popkornist, sais sipsii kaks pussii. 

  Päiväpiirissä mentäis ulos ja laser-pyssyllä tehtäis maahan reikä ja siitä reijästä vois 
onkii. 
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  Jos kaikki olis ilmaista. Paitsi lauantai olis maksullinen päivä. Sit Afrikan tähti-pelin 
setelillä vois ostaa jätskin. 

  Karkkisade. 

  Et vois tramppiksella pomppia. 

  Syötäis karkkia ja heitettäis niit ilmaan. 

  Leikittäis tyynysotaa. 

  Ostettais bionicleja lisää. Sellanen, jossa on kultainen naamio. 

  Ostettais BR:stä pomppukengät. 

  Et tänne tulis oikee Elsa. 

  Syötäis jätskiä. 

  Heitettäis ilmapalloja kattoon. 
 

Miten epäkohtiin voisi puuttua? 

 

  Voisi aina pyytää anteeksi 

  Voisi halata toista 

  Antaa kättä päälle 

  Kaikki saisivat leikkiä rauhassa  
 

Nättinummen päivähoitoyksikkö: 

Luonto: 
 

 Jos on öljyä vedessä niin ottaa ne pois 

 Jos on vaarallisia tynnyreitä vedessä niin ottaa ne pois 

 Ettei jäkäliä revittäis metsistä  

 Aurinko paistais ja lämmittäis 

 Kalat tarvitsevat suojan ettei niitä kalasteta – ainakin isot valaat 

 Ei tuhota luontoa 

 Ei tallata mansikoita 

 Ei saa jättää roskia luontoon eikä maahan 

 Ei saa kaataa puita 

 Ei revitä lehtiä 

 Syksyn lehdet 

 Olis sellainen kone joka kastelisi kasviksia ja kaikkea muuta 
 
Perhe: 
 

 Tehdään perheen kanssa kaikkea hauskaa 

 Ilahdutetaan äitiä siivoamalla 

 Kun piirtää piirustuksen niin siitä tulee isä ja äiti varmasti iloisiksi 

 Haluan muuttaa Tampereelle isän ja äidin kanssa 

 Äiti on kiva ja vaatteet on kauniita 

 Äiti ostaa jätskiä 

 Tykkään leikkiä velipojan kanssa 

 Mummon tykönä oleminen 

 Ettei iskä ja äiti komentelisi ja huutaisi 

 Saisi olla enemmän ulkona äidin ja isän kanssa 



14 
 

 Äidin ja isän pusut ja harson haliminen 
 
Ystävyys: 
 

 Ettei lentokoneet menisi rikki panoksista 

 Että ravintoloissa olisi sellainen kone joka tekisi yhdessä minuutissa kaikki ruoat 

 Oltais kilttejä aina toisillemme 

 Täytyy olla ystävällinen eikä saa kiusata 

 Ystävää ei saa jättää leikistä pois 

 Ei lyödä eikä osoitella eikä tönitä ihmisiä 

 Ei rikota toisten leluja 

 Ei satuteta toisia 

 Viedään toisille kukkia 

 Ei saa kiusata 

 Ystävät 

 Kun tekee jotain hauskaa mistä toinenkin tykkää 

 Jos tulee paha mieli niin silittää ja halaa niin tulee hyvä mieli 
 
Muuta tärkeää: 
 

 Aikuistenkin pitäisi leikkiä enemmän 

 Enemmän kutittamista! 

 Uiminen 

 Yöllä tulee Batman 

 Leikkiminen 

 Haliminen 

 Pusujen antaminen 

 Ulkona juokseminen 

 Kun lähdetään matkalle 

 Hyvä ruoka! 

 Jos ihmiset retkeilisivät ja söisivät hampurilaisia ja ranskalaisia ja katsoisivat tähtiä 

 Saisi aina askarrella ja tehdä mitä haluaa 

 Nukkuminen 

 Elokuvien katsominen 

 Kotona oleminen 

 Lohikäärmeet on kivoja 

 Leikkiminen työmiesten kanssa 

 Lisää keinuja 

 Saisi aina lukea kivoja kirjoja 

 Haluan olla dinosaurus ja lohikäärme 

 Leikkiä, leikkiä! 

 Leikkiminen 

 Lemmikkieläin 

 Kaupassa olisi aina mansikoita 

 Olisi karkkia paljon 

 Saisi leikkiä enemmän 

 Olisi paljon kavereita 

 Kauniit vaatteet 

 Muutettaisiin jonnekin saarelle 

 Haluaisin palapeliteltan 
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 Ruoka on hyvää, ainakin hampurilaiset 

 Uusi paita, velipojat ja karhut 

 Puuhun kiipeäminen 

 Ei olisi rosvoja, olisi työtä ja rahaa 

 Olispas aina talvi koko ajan 

 Kivaa olisi kulkea linja-autolla 

 Kaikki pahat asiat pois maailmasta ja pahat sanat pois 

 Olisi paljon leikkipuistoja 

 Lentokoneella! 

 Uusia leluja 

 Majaleikit 
 

Asemanseudun päivähoitoyksikkö: 

 Hyvä olo tulee leikkimisestä, paljon kavereita 

 Lisää aikaa leikkiin 

 Kirjaa on kiva lukea 

 Sohvalla on hyvä olla 

 Syömisestä ja nukkumisesta tulee hyvä olo 

 Äidin ja isän sylissä on parasta 

 Hiirituolissa voi hyvin 

 Sängyssä on hyvä olla 

 On ihanaa, kun joku laulaa 

 Kotona on hyvä olla 

 Puolukkaseinät päiväkotiin, sydämiä olisi helpompi piirtää 

 Päärynäpuu pihalle 

 Ei komennettaisi liikaa 

 Puolukkapuu ja omena ylös 

 Perheateria, muuttaa maun hyvemmäksi 

 Halimista enemmän 

 Vois tehdä jotain kivempaa ja hauskempaa 

 Perheessä ei muutettavaa 

 Pyytää anteeksi 

 Antaa yllätyksiä 

 Synttäreitä 

 Ihana valkoinen Elsa-talo 

 Kimalteleva lamppu ja päiväkoti, olisi sydämiä 

 Lisää leluja, autoja ja leikkejä 

 Keinuja ja kiipeilyteline pihalle 

 Paremmat lelut 

 Omat itse keksityt leikit 

 Jalkapallomaali jotenkin hävinnyt, tarvitaan uusi jalkapallomaali 

 Piirustukset paremmiksi 

 Ikkunat kultaisiksi 

 Ei kiusattaisi 

 Kiiltävää, karkkeja ja omenoita 

 Pitäisi saada parempaa ruokaa 

 Kiiltäviä eläimiä, joissa timantteja 

 Jos on kiiltäviä puita, niin eläimet voi tulla halaamaan niitä ja ne parantuvat 
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 Lumiukkoja iloksi 

 Antaa ruokaa eläimille 

 Antaa vettä puille 

 Roskat pitää kerätä pois, roskia ei saa heittää maahan 

 Hoitaa eläimiä, jos on jokin haava, voi laittaa laastarin 

 Peitetään eläimet lämpimällä peitolla 

 Annetaan ruokaa, oravalle pähkinää ja pupulle porkkanaa, hepoille heinää, vasikoille 
maitoa tuttipullosta 

 Laitetaan linnunpönttöjä 

 Laittaa eläinten villatakki 

 Jos eläimillä on kaveri, se on parempi 

 Parannan kaikki ihmiset, jos olen poliisikoira 

 Hoidan ihmiset sairaalaan 

 Ostaa ihmisille ruokaa, laittaa nukkumaan ja antaa unikaveri,antaa mitä ne tarvitsee 

 Jos on kipeä, voi antaa puukepin, laittaa laastarin 

 Hoitaa lapsia, jos ei ole iskää ja äitiä 

 Vettä ihmisille 

 Jaetaan koti toisille 

 Perhe ja suukot ja halit ovat tärkeitä 

 Ketut, serkut, ralliautot ja juoksu on tärkeää 

 On tärkeää, että ei riidellä 

 Koti, äiti ja iskä ovat tärkeitä ja se, että ne rakastaa 

 Pikkusisko ja kaverit ovat tärkeitä 

 Sydän on tärkeä, ei voi elää ilman sitä 

 Pikkuveljen hoitaminen on tärkeää 

 Hampaiden pesu tarkasti on tärkeää, ettei tule hammaspeikkoja 

 On tärkeää hoitaa ihmisiä, että ne ovat turvassa 

 On tärkeää pussata ja halata isiä ja äitiä 

 Raha, kukkaset, lelut ja talo ovat tärkeitä 

 On tärkeää, että voi tulla syömään ja saada ruokaa 

 Eskarikaveri on tärkeä, hän on vahva ja rakastaa minua 

 

Pääskyvuoren päivähoitoyksikkö: 

Maailma olisi parempi paikka.. 

 Halauksilla 

 Perheen kanssa oleminen tekee iloiseksi 

 Kummitukset, hirviöt ja muut ei saa pelotella 

 Ei saa purra, ei saa lyödä 

 Kun menee perheen kanssa mummolaan 

 Kun menee kaupungille 

 Kun pääsee BMX-radalle 

 Kun saa polkupyöräillä 

 Maailma olisi paras hyvä paikka. Kaikki olisi terveenä. 

 Että olis leikkipuistoja, ettei maailmaan heitettäis roskia. 

 Että leikkipuisto olisi lapsille terveellinen 

 Että kukaan ei olisi tuhma 

 Ettei varkaita edes olisi olemassa. Lapsia ei kiusattaisi. 



17 
 

 Sydänjärviä, että lapset vois leikkiä ja mennä leikkipuistoon. Että kaikilla lapsilla olisi 
ruokaa. Lapsia ei saa pelotella 

 Että kaikki sais leikkiä, että kaikki sais mennä uimaan puhtaaseen veteen. Että kaikki 
sais ruokaa. 

 Jos leikittäis enemmän 

 Kun oltais enemmän ulkona 

 Kun olisi lisää vauvoja 

 Kun saisi kaverin kotiin leikkimään 

  Kun leikittäisi kotileikkiä 

  Lapset auttais äitiä, aikuisia. Lapset tiskais ja tekis aikuistentöitä. Vois mennä 
sohvalle lepäämään. Naiset sais aina mennä vaatekauppaan ostamaan vaatteita. 

 Jos maailma olis isompi ja isompi Suomi ja isompi kaupunki ja se olis kiempi. Kaikki 
hauskat: uimahalli, kylpylä ihan vieressä. Pankki antaa enemmän rahaa ja pankki 
tekee rahaa. Hienoja vaatekauppoja. 

 Jos paistais aina aurinko. Aina vois jumpata. Aina vois syödä  kasviksia ja kaikilla olisi 
oma kasvimaa. Kuningas ja Kuningatar olis Turussa. 

 Maailma muuttuisi kun rakentaa robotin, se muistuttaa pukkia. Ja se sylkis 
kultarahaa. Olisin rikas. 

 Ei olis rosvoja. 

 Jos käytäisiin päiväkotia ja koulua. Pitää lukea, syödä, ulkoilla ja leikkiä 

 Poistaisin autot ja ihmiset liikkuis enemmmän kävellen, juosten, skeittilaudoilla ja 
potkulaudoilla. 

 Tietokonepeli, jossa kerätään rahaa ja timantteja. Vihreä hahmo ihminen kerää. 

 Aina vois mennä huvipuistoon ja olis ilmaista. Kaikki olis ihania ihmisiä. 

 Iloista ja reipasta liikuntaa ja liikettä päiväkotiin. 

 Inhimilliset ryhmäkoot. 

 Jokainen päivä on seikkailu. 

 Maailmassa salainen karkkimaa, johon kaikki vois käydä salakartan avulla ja 
salakäytävää pitkin. 

 Maailma olis puhdas ja lapsilla leikkipuistoja. 

Tähtitorninkadun päivähoitoyksikkö: 

 Om inte någon mänska går mot ett träd eller kör bil mot ett träd 

 Att alla skulle kramas 

 Om jag skulle ha en häst 

 Att man är snäll och inte knuffas 

 Om zebrorna skulle vara inne i ett hus 

 Att man skulle äta morot alla dagar 

 Jag har väntat så länge så jag skulle villa ha en skateboard 

 Om man är snäll 

 Man kan också vara glad 

 Om man har bilar 

 Att världen har hus 

 Att de skulle finnas raketer 

 Jag skulle vara drottning 

 Man skulle inte ha bilvägar och hus, då skulle man inte förstöra naturen 

 Att man skulle bygga mera saker, t.ex hus 

 Att det skulle bli tystare om det inte skulle finnas bilar 

 Man skulle ha mera alarmsystem och kameror så skulle man kunna ta mera tjuvar 

 Det skulle inte finnas trafikljus 
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 Alla bilar skulle vara miljövänligare, så att man kunde andas bättre 

 Om det skulle finnas mera portaler 

 Det skulle vara sommar hela tiden och fåglarna skulle sjunga 

 Att man inte skulle såga träd 

 Istället för hus så skulle det finnas HopLop 

 Om man är snäll och man skall inte skräpa ner 

 Att allt skulle vara glittrigt och se jättefint ut 

 Att allt skulle vara godis 

 Om det alltid skulle vara sommar 

 Om det alltid skulle vara vinter 

 Att allt skulle vara roligt 

 Allt är ju roligt redan 

 Om barnen fick bestämma 

 10 miljoner katter, 100 kaniner, 100 miljoner barn, 100 miljoner hundar, 1000 
miljoner diamanter, 1000 vuxna, 1000 ballonge 

Att det skulle finnas ett godisland 

 Hela tiden vinter skulle vara roligt 

 Träden skulle behöva tak 

 Det skulle finnas mycket stjärnor. Alla mänskor och hus skulle vara stjärnor 

 Om det skulle finnas mycket kaniner 

 Om alla sover ute 

 Man skulle alltid få leka på lilla sidan 

 Om världen skulle vara gjord av godis, man skulle alltid få äta godis 

 Inga dagistanter  
 

Keskustan ruotsinkielinen päivähoitoyksikkö: 

 

 Jag skulle vilja att det finns robotar, så man inte behöver göra allting själv 

 Jag skulle vilja att hela staden är snäll med varandra 

 Jag skulle vilja att det fanns mera gaffeltruckar så att man inte behöver lyfta 

 Polisbåtarna kunde köra lite hårdare så man får fast tjuvarna bättre 

 Jag skulle vilja att det finns kompisar i hela världen 

 Man får inte slå eller spotta varandra 

 Man skall vara snäll 

 Man leker med varandra och gör inte dumma saker åt varandra för då blir de ledsna 

 Man borde leka mera med barbien 

 Jag skulle leka med snälla barn 

 Jag skulle göra det rent i skogen 

 Jag skulle leka mera hemma 

 Jag skulle göra en snögubbe 

 Jag skulle vara med mamma och pappa 

 Jag skulle leka med stora båten och helikoptern 

 Jag skulle leka mycket ute 

 Man skulle oftare skicka kort till dem man tycker synd om 

 Polisen skall inte ta fast oskyldiga 
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Stålarminkadun päivähoitoyksikkö: 

 

 Paremmassa maailmassa olisi jäätelöä ja sateenkaari  

 Olis aina makeempaa ja hauskempaa. Vois aina leikkiä ja syödä aina lihapullia ja  pastaa 
ja kastiketta 

 Ei tarvis mennä aina päiväkotiin. Että Englannissa olis turvallisempaa ja pääsis kävellen 
itse kouluun 

 Lapset sais koko ajan leikkiä ja äidit ja isät antais enemmän karkkia 

 Äidillä ja iskällä olis enemmän aikaa leikkiä lasten kanssa, eikä olis niillä niin paljon 
tekemistä 

 Kaikki lapset olis kilttejä ja koko maailma olis jätskiä 

 Sais ruuaks vaahtokarkkia ja että kaikki olis mustaa, violettia ja pinkkiä 

 Maailmassa olis pelkät lapset ja kaikki olis kavereita ja kaikki leikkivät ihan millä    
haluavat ja milloin haluavat 

 Olis isompi kiipeilyteline ja että olis enemmän leluja 

 Haluaisin autoradan, joka toimii kauko-ohjauksella 

 Äidillä ja papalla tulis enemmän rahaa ja vois muuttaa sellaiseen paikkaan, jossa olis 
uima-allas pihalla ja olis kissanpentuja. 

 Kaikki olis kultaa Turussa 

 Mä leikkisin ja menisin kotiin ja leikkisin 

 Voisi leikkiä aina täällä päiväkodissa 

 Olis kurpitsavaloja 

 Talot olis siirrettäviä 

 Autoissa ei tarvitsisi nukkua 

 Asiat pitäisi olla löysiä 

 Olis vähän enemmän tulivuoria maapallolle 

 Kaikkien kaveri pitäis olla 

 Ei olis yskää 

 Saisi mennä metsään 

 Kaikki pensaat olisivat tomaattipensaita 

 Olis kivoja päiviä 

 Enemmän auringonpaistetta 

 Enemmän lintuja 

 Enemmän aikaa olla äidin kanssa 

 Leikkiä autoilla ja olisi isoja leikkiautoja 

 Eläintarhassa olisi kiva asua 

 Saisin mennä äitin kaa elokuviin 

 Kaikki olis toisilleen kivoja 

 Haluaisin mennä aina Hoploppiin 

 Koskaan ei tarttis kuolla 

 Ei satutettais toisia  
 

Uittamon päivähoitoyksikkö: 

Miten maailmaa voi muuttaa paremmaksi? 

 kaikki olisi iloisia ja ihmiset sopisivat riitoja 

 enemmän rakkautta ja vähemmän sotia 

  olisi sähköautoja 
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 kaikki olisi rikkaita 

 ihmiset tulisivat yhteisymmärrykseen 

 vankikarkurit ei pääsisi pois vankilasta 

 ei roskasteta luontoa 

 ei tulisi höyryä, niin ei tulisi ilmastomuutosta 

 kaikki paha ei tapahtuisi 

 mikä olisi parhainta Suomelle – no äänestys! 

 tasa-arvoa kaikille 

 pidä maailmasta huolta niin kuin omasta kodista 

 positiivisella asenteella pitkälle 

 yhdessä olemme enemmän 
 

 Itäharjun päivähoitoyksikkö 

Miten maailma muuttuisi paremmaksi. 

 kaikki olisi ystävällisiä toisilleen! 

 ei tarvitsisi odottaa kauan! 

 aina olisi vain kesä! 

 taivaalta sataisi karkkia! 

 kuolleet tulisi takaisin elämään! 

 joka päivä olisi synttärit! 

 olisi aina iloinen! 

 kukaan ei olisi tuhma eikä varastaisi kaupasta minkä aion perustaa! 

 ketään ei kiusaisi! 

 kaverille ei naureta! 

 kaikilla olisi taikavoimat! 

 aina saa olla naama kurassa! 

 täällä olisi tuliliekki monsteri-autoja! 

 laitetaan asiat hienosti järjestykseen! 

 aikuiset ei määräile niin paljon! 

 eläimiä ei tapattais! 

 kehitettäis uusia kasveja ja niille nimiä ja sit niitä vois syödä sellaiset joilla ei ole ruokaa! 

 maailman tarina pitäisi muuttaa onnelliseksi ja niin ettei olisi pahoja ja pelottavia juttuja!  

 on rosvo tai myrkkyä menee ihmiseen, niin pitäisi olla aina enemmän poliiseja 
maailmassa! 

 jos saadaan prinsessoja ja keinua lisää, kummitukset ja rosvot pistetään vankilaan! 

 kilpikonna lemmikiksi kaikille! 

 olisi paljon enemmän aurinkoa ja enemmän taloja! 

 maan pinnalla olisi timantteja! 

 ei jätetä roskia metsään, koska pikkulinnut voi luulla niitä ruuaksi ja tukehtua niihin. 

 rokkibändejä olisi toisten kodeissa ja maailma täynnä kilpa-autoratoja! 

 maailma olisi kokonaan Linnanmäkeä! 

 maailmassa olisi enemmän poliiseja! 

 maailmassa olisi pelkkiä kukkia! 

 ei olis susia maailmassa, ne pelottaa pieniä. 

 osataan pyytää anteeksi! 

 nukumme hyvin! 

 köyhiin maihin vietäis ruokaa! 
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 on pieni vauva ja äiti kantaa sitä sylissä, niin silloin ei isommat lapset voi töniä tai häiritä 
vaan       sitä vauvaa pitäisi suojella! 

 asiat pitäisi hoitaa sovussa eikä sotia. Mun äiti ei halua katsoa uutisia, koska siellä vaan 
soditaan! 

 taikavoimat kaikille!  
 

Portsan päivähoitoyksikkö: 

 Kaikki olis ystäviä. 

 Ei saa olla tuhma, eikä kiusata kaveria. 

 Nalleja ei saa töniä. (meillä meneillään Nalle-viikko) 

 Ollaan kilttejä. 

 Torneja ei saa kaataa, muuten tulee paha mieli. 

 Olis hyvä leikkiä ja ottaa kaikki leikkiin mukaan. 
 
Ohjeita aikuisille: 
 

 Pitää antaa työrauha. 

 Ei tapella. 

 Pitää kävellä samaan suuntaan.  
 
 

Räntämäen päivähoitoyksikkö: 

Miten muutetaan maailmaa paremmaksi, mikä on tärkeä 

 

 toisten auttaminen 

 pipien parantaminen 

 on hyvä, että on työmiehiä olemassa 

 maailman muuttaminen taikamaaksi, ei sadetta, ei kumisaappaita 

 on tärkeää, että lapsilla on vanhemmat olemassa 

 on tärkeää auttaa toista siivoamaan 

 kiukku ja kiusaaminen pois 

 rosvot ja pyssyt pois 

 saisi nukkua äidin ja isän kanssa 

 saisi leikkiä autoilla, mun vauvalla, radio-ohjattavalla autolla, tehdä palapelejä koko 
päivän, lukea paljon kirjoja 

 kiltti pitäisi olla 

 saisi kerätä mustikoita, syödä papukastiketta ja riisiä tai lasagnea ja jäätelöä jälkiruuaksi 

 rakkaus on tärkeää 
 
 

Huhkolan päivähoitoyksikkö: 

 Maailmaa voi muuttaa paremmaksi herkuilla. 

 Että olisi enemmän puita. 

 Leikittäisiin muidenkin kuin kavereitten kanssa. 

 Saa syödä. Saa juoda. Saa mennä lääkäriin. Saa mennä kouluun 

 Yritettäisiin jokainen elää paremmin, niin maailmasta tulisi kivempi paikka. 
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 Maailma olisi parempi paikka, jos olisi enemmän lapsia, koska lapset parantavat 
maailmaa.  
 

Läntisen keskustan päivähoitoyksikkö: 

 

 ettei kukaan löisi toisiaan 

 että kaikki auttais toisiaan paljon 

 sopisi kaikki riidat keskenään 

 auttaa toisiakin maita 

 ei saa sotia 

 ei saa roskata kotona 

 legoja niin paljon, että voisi rakentaa talon lapsia varten 

 jos on koira kotona, pitää korjata kakat pussiin 

 autot ei menis punaisia  päin 

 ei saa jättää ikinä ketään leikin ulkopuolelle 

 ei saa töniä ketään 

 aikuiset ei saa riidellä tai huutaa 

 äiti olis kiltimpi mulle 

 mä tykkäisin, et olis enemmän hop loppeja 

 et meil olis kultahamsteri 

 olen antanut tavaroita lapsille, joilla ei ole 

 olis hauskaa, jos meil olisi aina loma 

 on hauskaa olla päiväkodissa 

 ollaan kavereita 

 on kiva olla kotona 

 ei saa kiusata 

 on kiva auttaa kaveria 

 ei saa sanoa rumasti toiselle 

 leikkiminen on kivaa 

 lelupäivä on kiva 

 niin, että kaikki on kavereita  

 jos ei olisi niin tiukkoja sääntöjä 

 jos saisi joka päivä syödä karkkia 

 kun saa käydä uimassa 

 pitäisi tehdä lapsille enemmän leikkipuistoja 

 kivempaa, jos päiväkotiin saataisiin lintuja ruusuja ja muumeja 

  

Koivulan päivähoitoyksikkö: 

 Mikään eikä kukaan olisi koskaan ilkeä kenellekään 

 Keksittäisiin uusia keksintöjä, mitä vielä ei ole olemassa  

 Maailma olisi suojassa – ei ammuttaisi ketään 

 Puhtaassa on kivempi leikkiä 

 Halutaan kerätä kaikki roskat pois 

 Pakokaasut hävii jos ajetaan pyörällä ja sitten voi paremmin hengittää 

 Unikaverit kaikille! 

 Olen jo muuttanut Suomeen, opettanut leikkaamaan saksilla 

 Olisi sateenkaarikukkia joka puolella, se olis kivaa 
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 Olisi kivaa, että olisi paljon lunta 

 Haluan tehdä uusia taideteoksia 

 Haluaisin, että maailmassa olisi hyvä olla, kukaan ei kiusaa eikä lyö 

 Haluaisin paljon kukkia häihin 

 Haluaisin käydä enemmän laivamatkoilla 

 Pitäisi puuhata yhdessä perheen kanssa 

 Jos saisi käydä isän kanssa töissä 

 Jos kaikki sodat muuttuisivat lumisodiksi 

 Voisi pelata enemmän jalkapalloa 
 
… ja pienet, jotka eivät vielä osaa puhua haluavat välittää seuraavat teesit: 

 tarvitaan RAKKAUTTA 

 tarvitaan ILOA 

 tarvitaan VÄLITTÄMISTÄ 
 

Kallelankadun päivähoitoyksikkö: 

 RAKENNETTAIS PITKÄ TUNNELI JA MAJAT MAAN ALLE, SILLOIN OLIS 
TURVALLISEMPAA. 

 EI OLIS OLLENKAAN SOTIA EIKÄ SOTILAITA, PELKKIÄ TAVALLISIA IHMISIÄ JOTKA 
KUITENKIN VOIS PUHUA ERI KIELIÄ JA ASUA ERI MAISSA. 

 SOTILAAT SAIS LEKOTELLA RANNALLA, UISKENNELLA JA OTTAA AURINKOA. 

 LÄÄKKEITÄ ENEMMÄN ETTÄ OLTAIS TERVEEMPIÄ. 

  VOITAIS USEIN UIDA JA SAUNOTTAIS YHDESSÄ. 

  AUTETAAN ENEMMÄN ÄITEJÄ. 

  UUSIA PUISTOJA, LEIKKIMAITA JA HUVIPUISTOJA. 

 RAKENNETTAVAT LEIKKIMAAT: 
- KARKKIMAA: SIELLÄ SATAIS KARKKEJA JA VESI OIS KARKKIA. 
- LUMIMAA :  SIELLÄ TEHDÄÄN LUMIJÄÄTELÖÄ JA SYÖDÄÄN KOKO AJAN 

KARKKIA. 
- TÄHTIMAA: SIELLÄ OLIS PALJON TÄHTIÄ JA AVARUUSKONEITA. 
- PRINSESSAMAA: SIELLÄ OLIS PRINSESSOJA JA ISO TUNNELI 

 PUUHUN MUUTTAMINEN OLIS MAHDOLLISTA. 

 MUODONMUUTOKSET OLIS KIVOJA. 

 KORJATTAIS KAIKKI RIKKINÄISET TALOT, RAKENNETTAIS UUSIA TALOJA, PALJON       
TIKAPUITA JA OVIA. 

 UUDEN MUOTOISIA SUIHKULÄHTEITÄ, 

 PALLON MUOTOISIA SUKKIA 

 UUSI MUOTO KORVAPUUSTEILLE. 

 

Heinikonkadun päivähoitoyksikkö: 

LASTEN MIELESTÄ MAAILMA OLISI PAREMPI PAIKKA, JOS… 

… AUTETTAISIIN MUITA, JOS JOKU EI PYSTY YKSIN.     ENEMMÄN YHTEISTYÖTÄ. JA 
SANOTTAIS KIITOS JA EI KIITOS.  

… OLISI ENEMMÄN VAPAAPÄIVIÄ, PUISTOJA JA HIENOJA KOTEJA. 

… KAIKILLA OLISI AUTOT MILLÄ AJAA. 
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… TEHDÄÄN ENEMMÄN LELUJA. ESIMERKIKSI PALOAUTOJA JA PALAPELEJÄ. 

… KAUPASSA KAIKKI OLISI ILMAISTA.  

... VOIS ANTAA RUOKAA TOISILLE. RUOKAA EI PITÄIS SYÖDÄ LIIKAA. 

… TOISIA VOI OPETTAA. 

… OLIS ENEMMÄN APPELSIINIMEHUA ET JAKSAA JUOSTA. 

… ELÄIS KAUEMMIN, NÄKIS ENEMMÄN. –MITEN?     NO, ET SYNTYIS MYÖHEMMIN! 

 

Moision päivähoitoyksikkö: 

 KETÄÄN EI KIUSATA, OLLAAN KAIKKI KILTEMPIÄ ! Sinisiivet ja Päivänsäteet 

 VOI AUTTAA, HALATA JA OPETTAA TOISIA ! Päivänsäteet 

 EI SAA KATKOA OKSIA, KAATAA PUITA EIKÄ   HEITTÄÄ ROSKIA  METSÄÄN !  
Ulkoiluleikkikoulu Käpälämäki        

 SUOJELEE LUONTOA, JOTTA ELÄIMILLÄ JA MEILLÄ KAIKILLA 0LISI HYVÄ OLLA ! 
Päivänsäteet 

 KAIKKI PÄÄSIS PÄIVÄKOTIIN JA KOULUUN ! Sinisiivet 

 KAIKKI OLISI ILOISIA Tupasvillat 

 ANNETAAN KAIKKIEN LASTEN OLLA LAPSIA ! Avoin päiväkoti Kotilo 

 ON YSTÄVIÄ ! Kuismat 

 KAIKILLA OLISI RUOKAA, KOTI  JA VAATTEITA Kuismat ja Sinisiivet 

 OLISI LEIKKIPUISTOJA  JA  AIKAA   LEIKKIÄ  ! Kiitäjät  

 

Martin Touhumaa: 

 OLEMALLA KAIKKIEN KAVERI 

 ANTAMALLA ANTEEKSI 

 LAITTAMALLA HYVÄ KIERTÄMÄÄN 

 OLEMALLA AIDOSTI LÄSNÄ JA KUUNTELEMALLA 

 HYVÄKSYMÄLLÄ TOISET SELLAISINA KUIN HE OVAT 

 KUN SAA OLLA ÄIDIN JA ISÄN KANSSA YHDESSÄ 

 ASETTAMALLA RAJAT 

 HELLYYTTÄ 

 HALAAMALLA 

 PÄÄSEMÄLLÄ SYLIIN 

 POSITIIVISUUDELLA 

 AUTETAAN TOISTA 

 HUOLEHDITAAN LUONNOSTA 

 EI ROSKATA 

 PUHUMALLA KAVERIN KANSSA 

 TEKEMÄLLÄ YHDESSÄ 

 LEIKKIMÄLLÄ YHDESSÄ 

 TEHDÄÄN RAUHASSA, EI KIIRETTÄ KETÄÄN 
 

 

 



25 
 

Moision päivähoitoyksikkö: 

 EI KIUSATA, OLLAAN KAIKKI KILTEMPIÄ ! 

 VOI AUTTAA, HALATA JA OPETTAA TOISIA ! 

 EI SAA KATKOA OKSIA, KAATAA PUITA EIKÄ  

 HEITTÄÄ ROSKIA  METSÄÄN !                   

 SUOJELEE LUONTOA, JOTTA ELÄIMILLÄ JA MEILLÄ  

 KAIKILLA 0LISI HYVÄ OLLA !   

 KAIKKI PÄÄSIS PÄIVÄKOTIIN JA KOULUUN ! 

 KAIKKI OLISI ILOISIA 

 ANNETAAN KAIKKIEN LASTEN OLLA LAPSIA ! 

 ON YSTÄVIÄ ! 

 KAIKILLA OLISI RUOKAA, KOTI  JA VAATTEITA 

 OLISI LEIKKIPUISTOJA  JA  AIKAA   LEIKKIÄ  ! 
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AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA: 

 

 

Kuva: Moision iltapäiväkerho 

Vimman iltapäiväkerho: 

 Ei pidä heittää roskia veteen 

 Pitää osua roskikseen, jos heittää sinne jotain 

 Ei pidä roskata luontoa 

 Ei saa varastaa 

 Käytä sähköautoa, ettet kuluta luontoa 

 Älä polta tupakkaa, koska siitä tulee sairauksia 

 Älä tapa turhaan eläimiä 

 Säästä paperia! 

 Ei saa myrkyttää vesiä 

 Älä myrkytä eläimiä 

 Ei saa tappaa ketään 

 Autoilijan tulee olla tarkkana, jos on lapsia tiellä 

 Ei tuhota luontoa! 

 Ei saa kiusata ketään 

 Ei saa sotia 

 Tehdään sähköä ilman saastuttamista 

 Ei saa kidnapata lapsia 
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 Käveltäisi enemmän, eikä kuljettaisi aina autolla 

 Ei kiduteta lapsia / eläimiä 

 Älä naura lapsille! 

 

 

 

Kärsämäen iltapäiväkerho: 

• Koulutunnit ovat liian pitkiä, joten toivotaan pidemmät välitunnit. 

• Enemmän aikaa leikkiä koulussa. 

• Vähemmän tiedettä. Enemmän luontoa. 

• Koulu alkaa liian aikaisin. 
• Jalkapallomaaleja on liian vähän. 
• Kaikki pitää ottaa mukaan leikkiin. 
• Ei saa valittaa liikaa aikuisille. 
• Ei kannattaisi olla kiukkuinen turhaan. 
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• Tulisi hyvä mieli kun hymyillään enemmän. 
• Toisia ei saa vahingoittaa. 
• Ihmisten ei pitäisi saada naamioitua. Se pelottaa. 
• Rosvoilun on loputtava. 
• Haluaisin ettei olisi sairauksia. 
• Suomi on niin kiva maa, että kaikkien pitäisi päästä tänne. 
• Kiroilu on kiellettävä. 
• Kaikki ihmistä vahingoittavat asiat pitäisi poistaa. 
• Ihmisten on oltava ystävällisiä ja auttavaisia. 
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Ilpoisten koulun aamu- ja iltapäiväkerho: 

• Eläinten hyvinvointi ja suojeleminen 

• Koulunkäynti -mahdollisuus jokaiselle lapselle 

•Leikin mahdollisuus jokaiselle lapselle 

•Ystävyys ja ettei ketään kiusata tai syrjitä 

•Puhtaampi luonto ja vesistöjen puhtaus 

•Kodin ja perheen tärkeys 

 

Lausteen iltapäiväkerho: 

 Toivomme, että maiilmassa loppuisi sota, eikä kukaan kuolisi. 

 Antakaa kaikille lapsille ruokaa. 

 Antakaa kaikille lapsille koti ja turva (ettei lapsia vietäisi pois vanhemmiltaan, eikä 
vanhempia tapettaisi). 

 Toivomme, että jokaisella olisi varaa vaatteisiin. 

 Jokaiselle lapselle koulutus. 

 Toivomme, että jokaisella olisi rahaa ruokaan. 

 Jokaisella lapsella on oikeus elää (ettei lapsia tapettaisi). 

 Että jokaisella lapsella on turvallista ja mukavaa. 

 Olisi enemmän herkkupäiviä 

 Useimmin mentäisiin atk- ja puutyöluokkaan ja nuokkariin 

 Saataisiin enemmän leluja ja värikyniä. 

 Jos käyttäytyy hyvin niin pääsee nuokkarille, sitten kun kaikki on tullut, käytäisiin 
enemmän koulun pihalla. 

Nummen iltapäiväkerho: 

 ei sotia 

 ei kiusaamista 

 ei roskia luontoon 

 ruokaa kaikille 

 kaikille koulua ja tarvikkeita 
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Kuva: Wäinö Aaltosen koulun aamu- ja iltapäivätoiminta 
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Kuva: Hepokullan iltapäiväkerho 

Haarlan koulun iltapäiväkerho: 
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 Maailmassa ei saisi olla enää sotia. 

 Ole kiltti ja ystävällinen muille ihmisille 

 Luontoa pitäisi kohdella paremmin. 

 Ei saisi roskata, saastuttaa tai pilata luontoa. 

 Eläimiä ei saisi metsästää ja niitä pitäisi kohdella paremmin. 

 Kaikilla olisi rahaa ja ruokaa riittävästi. 

 Ruoka voisi olla halvempaa. 

 Karkkia myytäisiin vain lauantaisin. 

 Ilkeille ihmisille tulisi pahoista teoista rangaistus. 

 Maailmassa ei saisi olla enää hirmumyrskyjä tai muita luonnonkatastrofeja. 

 

Varissuon iltapäiväkerho: 

MITÄ HALUAISIMME MUUTTAA? 

 että ruoka olisi halvempaa 

 että ippessä olisi enemmän pelipäiviä 

 paremmat/halvemmat legot 

 että ippessä ei olisi vispipuuroa 

 enemmän leffapäiviä ippessä 

 että Suomessa olisi parempia pogemoneja 

 että Tokion matka ei maksaisi niin paljon 

 että Helsingissä olisi halvemmat hinnat 

 että joka nurkan takana olisi poliisi 

 että ippessä olisi pidemmät peliajat 

 että ippeen saisi tuoda joka päivä pehmolelun 

 ippeen oma tietokone 

 että ippessä ei mentäisi pelipäivinä ulos 

 että ippeen saisi tuoda karkkia joka päivä 

 haluaisin enemmän pihakavereita 

 että ippessä saisi nukkua päiväunet 

 vähemmän läksyjä 

 parempi elämä 

 haluaisin ippeen parempia jalkapallon pelaajia 

 

MILLAISEN MAAILMAN HALUAISIMME? 

 rauhallisen 

 Fifa-maailman 

 että taivaalta tulee rahaa 

 Minecraft-maailman 

 joululomaa koko ajan 

 haluaisin, että mummo eläisi niin pitkään, että olen aikuinen 

 että Norssin koulu olisi jo valmis 

 että kaikissa maissa olisi rauha 

 että ei mihinkään maahan tulisi terroristeja 

 että maailmassa olisi enemmän sotilaita 

PERUSKOULUT: 
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Halisten koulu: 

 

 Ei kiusata eikä pelotella ketään 

  suojellaan eläimiä ja luontoa 

  Ollaan ystäviä keskenään 

 Ei sodita eikä riidellä 

 ei roskata luontoa eikä ympäristöä 

 säästetään vettä  

  lähetetään rahaa köyhille 

 kaikkien lasten tulisi päästä kouluun 

  kierrätetään  

 ei käytetä liikaa alkoholia 

 

Ilpoisten koulu: 

 FIKSUT JOHTOON! -  Maailma tarvitsee fiksuja ihmisiä!  

 EI VÄKIVALTAA! -  Ei kiusaamista! Ei sotaa! Ei julmuuksia!  

 STOP TUPAKALLE! -  Tupakointi vahingoittaa sinua,  Tupakointi voi vahingoittaa 
keuhkoja ja aiheuttaa syöpää,  Tupakka on kallista,  Vaarannat henkesi tupakalla.  

 EI RASISMILLE! -  Kaikki ihmiset ovat samanarvoisia!  

 KAIKILLE KOTI! -  Jokainen ansaitsee kodin.  

 EI KIUSATA! -  Kaikilla on oikeus tulla hyväksytyksi!  

 KAIKKI LAPSET KOULUUN! -  Kaikilla lapsilla on oikeus mennä kouluun!  

 STOPROSKAAMINEN -  Luontoa pitää suojella!  

 KUNNIOITA KAIKKIA! - * Jokainen on arvokas!  
 
 

Cygnaeus skolan: 

  Vår skolgård skall vara trygg 

  Vår skolgården ska vara rolig 

  Vi släcker lamporna och andra eldrivna maskiner när klassen blir tom. 

  Alla ska få ha en åsikt utan att man skrattar 

  Vi är stolta över vårt modersmål, vi talar alla svenska 

  Ingen blir retad på vår skola 

  Vi tar hand om oss själva och varandra 

  Alla skall ha en vän i skolan 

  Alla skall komma tryggt till skolan och tillbaka hem 

  Vi är alla stolta över vår skola  

  

Varissuon koulu: 

 Ei saa roskata,  

 kaikkien kanssa pitää tulla toimeen,  

 ole rehellinen, 

  tarjotaan lämmin ruoka kaikille,  

 auta hädässä olevia,  

 suojele luontoa,  
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 suojele vanhoja metsiä,  

 kunnioita ihmisiä,  

 älä riko tai varasta,  

 älä syrji,  

 ollaan reiluja ja kilttejä ja  

 lopetetaan sota. 
 
 

Rieskalähteen koulu: 

 Ollaan kavereita kaikille. 

 Värillä ei ole väliä. 

 Kuuntele ja kunnioita muita. 

 Ilmastonmuutos koskee kaikkia. 

 Tukea ja turvaa tarvitseville. 

 Toteuta unelmasi! 

  

Paattisten koulu: 

 Lapsityövoiman käyttö pitäisi lopettaa. 

 Kaikki olisivat tasa-arvoisia.  

 Rikkaiden maiden pitää auttaa köyhempiä (esim. ruuan ja rahan jakaminen). 

 Kaikilla tulee olla koti ja ilmainen koulunkäyntimahdollisuus. 

 Kaikilla pitäisi olla oikeus hyvinvointiin esim. rokotukset, puhtaus ja sairaalat. 

  Kaikkien pitäisi pitää maapallosta ja ympäristöstä huolta. 

 Jokainen saa asua turvassa. 

 Kunnioita kaikkea elämää. 

 Rohkaise, kannusta ja tue muita. 

 Kaikilla pitäisi olla turvallisuuden tunne ja ystäviä 
 

Raunistulan koulun Raunistulan yksikkö: 

 Pastillikonetta toivotaan ruokalaan, jotta hampaat pysyvät hyvässä kunnossa. 

 Pidetään kaikista huolta – erityisesti pienemmistä. 

 Teemapäiviä kouluun enemmän. 

 Ketään ei saa syrjiä, väheksyä eikä kiusata. 

 Kaikkia pitää kuunnella. 

 Ollaan ystäviä toisillemme. 

 Ei pidä lähteä muiden mukaan pelleilyyn. 

 Älä ärsyynny. 

 Ei riidellä eikä tapella.  

 Avustukset köyhien maiden ihmisille ovat tärkeitä. Verovaroja köyhille. 
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Kuva: Teräsrautelan koulun teesit 

Luostarivuoren yhtenäiskoulun Martin yksikkö: 

 Enemmän demokratiaa 

 Koulun pihat kuntoon 

 Monipuolisempaa ja tavallista ruokaa kouluun 

 Parannetaan kunnallista terveydenhuoltoa 

 Turvataan jokaiselle mahdollisuus koulunkäyntiin 

Hannunniitun koulu: 

 Kiusaaminen on väärin. Kohtele toisia niin kuin haluaisit itseäsi kohdeltavan.  

 Kouluruokaa täytyy parantaa. Haluamme kaikkiin kouluihin mausteet oppilaskäyttöön. 
Kouluruoka voisi olla vaihtelevampaa.   

 Kaikille maailman lapsille mahdollisuus käydä koulua! Lapsityövoiman käyttö on 
lopetettava.  

 Kaikille maailman ihmisille puhdasta vettä ja ruokaa.  

 Koti kuuluu kaikille. Autetaan kaikkia ihmisiä niin, että heillä on asunto.  

 Toimitaan niin, että säästetään ympäristöä. Pysäytetään ilmastonmuutos! 

 Ratkaistaan asiat puhumalla. Ei enää sotia! Usko mihin uskot, mutta älä satuta muita.   
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Moision koulu: 

 Sodat on saatava loppumaan 

 Polttomoottoreista on päästävä eroon 

 Lemmikkejä ei saa hylätä.     

 

Lausteen koulu: 

Maailma paremmaksi 
 

 Ei olisi sotia vaan kaikkialla voisi asua rauhassa. 

 Kaikki lapset pääsisivät kouluun ja sitä kautta köyhyys loppuisi kun kaikilla on 
mahdollisuus opiskella ja saada ammatti. Kun köyhyys vähenee, niin ihmisillä on 
varaa rakentaa ja ostaa hyvät ja turvalliset talot. 

 Luonnon ja eläimien kunnioittaminen. Roskien kerääminen luonnosta. Itämeri ei 
saastuisi. Eläimiä ei saa tappaa. Autolla ei saa ajaa turhaan. Sähkön säästäminen. 
Paperin säästäminen 
 
Koulu paremmaksi 
 

 Ei jätetä yksin, olen kaikkien kaveri. 

 Koulukiusaaminen pois. 

 Pitemmät välkät, jolloin kouluviihtyvyys ja oppiminen lisääntyy sekä kunto kasvaa. 
 

Vasaramäen koulu: 

 

  Lapsella on oikeus olla lapsi. 

 Annetaan kaikille työrauha koulussa ja annetaan jokaiselle omaa tilaa. 

 Pidätetään rikolliset. Sanotaan EI terrorismille ja diktatuurille. 

 Ketään ei saa syrjiä tai kiusata ulkonäön, uskonnon, kulttuurin, vamman, sairauden 
tai mielipiteen perusteella. 

 Kaikkien maailman lasten pitäisi päästä kouluun. 

 Älkää varastako toisilta. 

 Jos sinulla on asiat hyvin, älä valita turhasta. 

 Toimitaan yhteistyöllä. 

 Saasteet pois liikenteestä ja vesistöistä. 

 Kunnioitetaan muita ihmisiä. 

  Mahdollisuus terveydenhoitoon. 

 Tasa-arvo kaikille. 

 Kaikilla pitäisi olla riittävästi rahaa, ruokaa ja vaatteita. 

 Autoilijoiden pitää olla vastuuntuntoisempia liikenteessä. 

 Kaikkia ihmisiä kunnioitettaisiin sellaisina kuin he ovat. 

 Kaikille olisi lääkkeitä! 

 Ei sotia! 

 Maapallon kuormitusta kevennettävä. 

 Lasten oikeudet kaikkiin maihin. 

 Enemmän luonnonsuojelua. 

 Turvallisuuden lisääminen kaikkiin maihin. 
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Vähä-Heikkilän koulu: 

 

 Haluaisimme, että maailmassa ei sodittaisi. 

 Haluaisimme, että ihmiset eivät roskaisi luontoa, ja että autojen pakokaasuja olisi 
vähemmän. 

 Haluaisimme, että ilkivalta, varastelu ja rikokset loppuisivat. 

 Haluaisimme, että kiusaaminen ja rasismi loppuisivat: ei saa kiusata ulkonäön, 
ihonvärin tai erilaisuuden vuoksi. 

 Haluaisimme, että kukaan ei tee toiselle pahaa. 

 Haluaisimme, että maailmassa ei olisi päihteitä. 

 Haluaisimme maailmaan lisää sairaaloita kaikille ihmisille. 

 

Topeliuksen koulu: 

Miten maailmaa voisi muuttaa paremmaksi? Ei näin: 

 Älkööt ihmiset pitäkö itseään toisiaan parempina. 

 Ei sotia ja väkivaltaa. 

 Ei liikaa metsien raivauksia. 

 Ei ympäristön tuhoamista. 

 Ei rasismia. 

 Ei ruokaa roskiin. 

Vaan näin: 

 Nauretaan yhdessä enemmän. 

 Hymyillään. 

 Autetaan toinen toisiamme enemmän. 

 Kohdellaan kaikkia ihmisiä tasa-arvoisesti. 

 Ollaan positiivisia ja annetaan ihmisten olla omana itsenään, mi-käli siitä ei koidu 
vaaraa muille. 

 Kaikille ihmisille taataan riittävä elintaso, eli ruokaa, vaatteita sekä työtä ja 
koulutusta. 

 Hyvin toimeentulevat valtiot auttavat köyhiä maita. 

 Annetaan rahaa hyväntekeväisyyteen. 

 Kovemmat lait eläinrääkkäystä vastaan. 

 Kulutetaan vähemmän luontoa. 

 Järki ennen Jumalaa. 

 

Turun Lyseon koulu: 

 Sotaan käytettävät rahat käytetään esim. nälänhädän lopettamiseen. 

 Sodat pois maailmasta! 

 Riidat sovitaan keskustelemalla ei väkivallalla. 

 Ei kiusata. 

 Ei tuomita ulkonäön tai juorujen takia. 

 Ei jätetä ketään yksin. 

 Kaikki saa olla omia itsejään loukkaamatta toisia. 

 Jokaisen tulee kunnioittaa toista ihmistä. 
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 Jokaista tulee kohdella tasa-arvoisesti. 

 Sähkön tuotannossa käytetään vain uusiutuvia luonnonvaroja. 

 Rakennetaan uusi otsonikerros. 

 Kasvihuoneilmiö pysäytetään. 

 Roskaaminen kielletään lailla. Lajitellaan oikein. 

 Lihan tuotantoa vähennetään. 

 Nuoria pitää kuunnella enemmän, jotta maailman kouluihin saadaan parempaa ja 
terveellistä ruokaa. 

 Luontoa pitää kohdella paremmin. 

 Säännöllisin väliajoin ”Osta pelkkiä kotimaisia tuotteita” –päivä. 

 Kehitetään lääke syöpään. 

 Rikkaudet jaetaan (esim. öljy). 

 Terrorijärjestöt kukistetaan. 

 Rasismi pois. Tutustutaan eri kulttuureihin. 

 Ruokaa ja lääkkeitä Afrikkaan 

 Vesiputket Afrikkaan 

 Köyhien ihmisten asemaa tulee parantaa. 

 Muita ihmisiä tulee auttaa. 

 Ruokaa kaikille 

 Puhdasta vettä kaikille 

 Vaatteita kaikille 

 Oma asunto kaikille 

 Ilmainen koulutus 

 Valtion rahoja käytetään työpaikkojen rakentamiseen. 

 

Nummenpakan alakoulu: 

 Ollaan muille ystävällisiä eikä tapella 

 käytetään sähköautoja 

 lopetetaan sodat 

 siivottaisiin kaikki roskat pois luonnosta 

 käytetään niin paljon vettä kun tarvitsee  

 säästetään enemmän ruokaa 

 kaikkialla pitäisi päästä ilmaiseksi kouluun              

 liikuttaisiin pyörällä ja jaloin 

 Turhat valot sammutetaan 

 vähemmän alkoholia 

 

Nummenpakan yläkoulu: 

 

 Sodat ja rikokset loppuisivat, ja kaikille oikeus rauhaan. 

 Päihteet pois koko maailmasta.  

 Jokaiselle oma koti ja turvapaikka. 

 Ruokaa ja puhdasta vettä myös niille, jotka eivät saa niitä joka päivä. 

 Kaikki ihmiset ovat tasa-arvoisia ja kaikkia täytyy kunnioittaa samalla tavalla. 

 Rasismin täytyy loppua. 

 Kiusaaminen ja väkivalta pitää loppua. 
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 Kaikille töitä ja riittävä palkka. 

 Jokaiselle oikeus omaan elämään ja omiin mielipiteisiin. 

 Kaikille oikeus käydä koulua. 

 Terveydenhuolto halvemmaksi/ilmaiseksi. 

 Lapsityövoiman ja lapsien hyväksikäyttö täytyy loppua. 

 Ei sotketa ja vahingoiteta luontoa. 

 Oikeudenmukaiset rangaistukset rikoksen tekijöille. 

 Sähköä jokaiseen kaupunkiin. 

 

Raunistulan koulu, Kastun yksikkö: 

 

 Kunnioita toista ja ota toinen huomioon. 

 Ketään ei saa kiusata eikä syrjiä. 

 Olemme kaikki samanarvoisia. 

 Kaikilla on oikeus ilmaista mielipiteensä. 

 

Haarlan koulu: 

 Kaikille pitää antaa mahdollisuus. 

 Maailmassa olisi rauha, kaikki lapset voisivat käydä koulua ja köyhyys poistuisi ja 
aikuiset voisivat käydä töissä. 

 Ei polteta tupakkaa. 

 Ei sotia, eikä roskia. 

 Enemmän liikuntaa ja vähemmän elektroniikkaa! 

 Maailmassa olisi rauha, ei sotia. 

 Ihmisiä, eläimiä ja luontoa täytyy kohdella mahdollisimman hyvin. 

 Luontoa pitää suojella. 

 Sodat pitää ratkaista sopimuksilla, ei sotimalla. 

 Ei sotia. 

 Kaikille samat ihmisoikeudet. 

 Loppu sodille, väkivallalle ja rasismille! 

 Kaikille tasa-arvo! 

 Kaikille hyvä terveydenhoito! 

 Ei saa roskata luontoa. 

 Lasten pitäisi syödä enemmän terveellistä ruokaa. 

 Maailman pitäisi olla turvallisempi paikka; ei sotia ja klovnit pois. 

 

Kärsämäen koulu: 

 Otamme toiset huomioon.  

 Jokainen saa olla rauhassa, kukaan ei koske ilman lupaa. 

 Ketään ei saa kiusata.   

 Puhu mieluummin kuin käytät väkivaltaa. (Päiväkotilainenkin tietää tämän.) 

 Luonnonvarojen tasaisempi jakaminen. (Jos jossain maassa on esim. enemmän öljyä, 
siitä ei ole järkeä sotia, kun sen voisi myydä.) 

 Puhdasta vettä ja ruokaa kaikille. 
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 Työpaikkoja kaikille. 

 Sotien lopettaminen maailmasta.  

 Ei roskata luontoa. Lajitellaan ja kierrätetään. 

 Positiivinen ajattelu.  
 

S:t Olofsskolan: 

 Våga vara självkritisk 

 Var inte en fegis – stå upp mot orättvisor 

 Kompromissa, kriga ej! 

 Var villig att välkomna in nya kulturer m.m. 

 Låt alla bestämma över sina egna kroppar 

 Använd dina privilegier i ett förbättrande syfte  

 Stå upp för din egen åsikt 

 Uppskatta de små sakerna 

 Allas röst bör bli hörd 

 Respektera djur 

 Alla är likvärdiga 

 Våga se/tänka utanför gränserna 

 Ta en dag i taget 

 Sexualbrott bör ge stora konsekvenser till den skyldige 

 Man bör inte se på människor som kön 
 

Luostarivuoren koulu: 

 Älä hyväksy kiusaamista, rasismia tai vallan väärinkäyttöä 

 Auta apua tarvitsevaa. Ole hyvä kaveri. 

 Älä jätä ulkopuolelle. 

 Älä kiusaa. 

 Suojellaan kaikin tavoin luontoa ja eläimiä, vähemmän roskaamista 

 Enemmän valinnanvaraa kouluun ja pienempiä ryhmiä. 

 Pitäisi opettaa hyödyllisiä taitoja koulussa, esim. ensiapu ja työelämän tiedot ja 
taidot. 

 Enemmän soveltavia töitä koulussa, yhteistyössä esim vanhempien kanssa 

 Oppilaiden saatava vaikuttaa koulun sääntöihin ja koulussa tarjottavaan ruokaan 

 Kaikille omat kaapit, tilaa on 

 Satsataan koulujen sisustukseen ja luodaan viihtyisiä oleskelupaikkoja, jossa syntyy 
parempaa vuorovaikutusta oppilaiden välillä. 

 Pakkasraja välitunneille  

 Kunnalta urheilustipendejä, jotta saa harrastaa kalliitakin lajeja 

 Jokaisella oikeus koulutukseen. 

 Naisten ja miesten välinen tasa-arvo kunniaan. 

 Jokaisella oikeus olla oma itsensä sekä rakastaa ketä haluaa. 

 Panostusta eläinten oikeuksiin, ruoan ollessa kyseessä elinolot ja päivien 
päättäminen on selvitettävä kuluttajille.  

 Kristinuskon pakkosyöttö pois 
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Puolalan koulu: 

 Koulujärjestelmää tulisi muuttaa niin, että koulu alkaisi myöhemmin kuin kello 
kahdeksan aamulla. Lisäksi voitaisiin lisätä valinnanvapautta opiskeltavien 
oppiaineiden suhteen. 

 Koulukiusaamiseen pitäisi kaikkialla maailmassa suhtautua tiukemmin. Kaikilla tulisi 
olla oikeus käydä koulua ilman, että täytyy pelätä.  

 On tärkeää kehittää tasa-arvoa niin koulu- kuin työyhteisössä ja kaikkialla 
yhteiskunnassa. 

 Meidän kaikkien tulisi opetella kuuntelemaan muiden mielipiteitä ja huomioida ne 
paremmin. Se, että opitaan antamaan palautetta asiallisesti, on myös tärkeää.  

 Yhteisöä voidaan kehittää avoimemmaksi, jolloin ventovieraan kanssa saattaisi 
jutella bussissa. Se, että hymyilisi tuntemattomille ja olisi ystävällinen ja kohtelias 
kaikille, saisi kaikki muuttumaan iloisemmiksi. Hyvä lisää hyvää. 

 Jokainen voisi tehdä yhden hyvän työn päivässä, esimerkiksi auttaa mummon tien yli 
tai lainata kaverille kynää. 

 Kaikki ylimääräinen ruoka tulisi jakaa sitä tarvitseville tai muuten hyödyntää, ei 
heittää roskiin.  

 Huomisen maapalloon vaikutetaan nyt; kaikkien ihmisten tulisi huomioida ympäristö 
paremmin. Jokainen voi kerätä roskan päivässä ja lisätä kierrätystä. Saastuttamista 
tulisi vähentää ja samalla lisätä päästöttömiä kulkuneuvoja. Kouluissa ja työpaikoilla 
on lisättävä hyötyliikuntaa.  

 Kaikenlainen ihmisten arvottaminen ja lokeroiminen, esimerkiksi ruokavalion tai 
etnisen taustan vuoksi, pitäisi lopettaa.  

 Kaikki rasisimi tulee kitkeä Suomesta ja erilaisuuden arvostamista pitää korostaa. 

 Sotien lopettaminen tulisi olla kaikkien tavoitteena. Ristiriitojen ratkaisemiseksi 
pitäisi nähdä vaivaa. 
 

Pääskyvuoren koulu: 

Maailma olisi parempi paikka, jos ei kiusata ja kaikilla olisi kavereita. 

  jos kaikilla olisi vettä ja ruokaa. 

 jos ei olisi allergioita. 

 jos olisi enemmän linja-autoja . 

 jos ei olisi sotia vaan asiat sovittaisiin puhumalla. 

 jos maailmassa ei olisi rasismia tai kirosanoja. 

 jos olisi enemmän kouluja. 

 jos maailmassa olisi parempia ikärajoja ja niitä noudatettaisiin. 

 jos olisi tasa-arvoisempaa. 

 jos kaikilla olisi mahdollisuus ilmaiseen koulutukseen. 

 jos ei olisi lapsityövoivaa. 

 jos kaikki olisivat ystävällisiä. 

 jos olisi enemmän lääkkeitä. 

 jos olisi enemmän kouluja. 

 jos lääkkeitä olisi köyhissä maissa. 

 jos hampaisiin ei tulisi reikiä. 

 jos kaikilla olisi turvallinen koti. 

 jos maailmassa ei kiroiltaisi. 

 jos luonnollista sähköä tuotettaisiin enemmän. 

 jos köyhiin maihin saataisiin toimiva yhteiskunta. 

  jos pelottelevia ja vaarallisia klovneja ja pellejä ei olisi. 
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Kähärin koulu: 

 KAIKILLA IHMISILLÄ PITÄISI OLLA SAMAT SÄÄNNÖT JA OIKEUDET 

 SOTIEN PITÄISI LOPPUA 

 KAIKILLA IHMISILLÄ PITÄISI OLLA KOTI 

 KAIKKIEN PITÄISI SAADA KÄYDÄ KOULUA 

 TERRORISMIN PITÄISI LOPPUA 

 SAASTUTTAMINEN PITÄISI SAADA LOPPUMAAN 

 SAIRAITA PITÄISI AUTTAA ENEMMÄN 

 TUPAKKA JA HUUMEET PITÄISI KIELTÄÄ 

 MIESTEN JA NAISTEN PITÄISI OLLA TASA-ARVOISIA 

 

 

 

 

 

Kuva: Pansion koulu 
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LUKIOT: 

 Puolalanmäen lukio: 

1. ”Lopeta itsesi vertaaminen muihin – suoriudu asioista olemalla paras versio itsestäsi.” 
- Erilaisuus on hyve, jota tulee varjella. Jos kaikki ajattelisimme samalla tapaa, emme 

koskaan saisi uusia innovatiivisia ideoita kehittämään tuntemaamme maailmaa mihinkään 
suuntaan. Ole siis itsesi juuri sellaisena kuin olet – sellaisena sinusta on eniten hyötyä 
maailmalle. 

2. ”Tiedostetaan rasismi, myös itsessämme!” 
- On helppo sanoa, että rasismi tulisi poistaa maailmasta, muttei se käskemällä katoa. 

Ensimmäinen askel tasa-arvoiseen yhteiskuntaan on itsensä tutkiskelu ja virheliikkeidemme 
korjaus. 

3. ”Osallistu vapaaehtoistoimintaan!” 
- Ihmisiä tulee kannustaa vapaaehtoistoimintaan. Keinoja tähän ovat muun muassa selkeät 

konkreettiset esimerkit siitä, mitä vapaaehtoistyö on saanut aikaan. Se, että näkee itse 
vaikutuksensa lopputuleman, saa valtavan hyvänolontunteen itselle ja kohteelle. 

4. ”Yleissivistävän opiskelun rinnalle henkiseen kasvuun liittyvää opetusta” 
- Koulujen ei ole tarkoitus opettaa tapoja, vaan ne tulevat kotoa. Kotoa saatu tapakulttuuri 

ei kuitenkaan aina vastaa perinteitä, joten kouluilla tulisi olla mahdollisuus ohjata 
opiskelijoita parempaan käytösmalliin. Onhan kouluissa vietetty aika lähes yhtä suuri 
nuorten kotona viettämään aikaan nähden. 

5. ”Kaikki lähtee yksilön pienistä teoista ja monesta pienestä rakentuu suurta” 
- Hymyile vastaantulijalle, ole avoin uusille asioille ja ihmisille, syö ympäristöystävällisemmin 

ja tuo positiivisia puolia esiin itsestäsi. Jokainen pieni hyvä teko tuo yhteiskuntaamme kohti 
parempaa yhteiskuntaa. 

6. ”Koulutus maailmalla tasa-arvoisemmaksi” 
- Kehittyneissä maissa koulutus keskittyy siihen, että ihmiset pärjäisivät paremmin. 

Vähemmän kehittyneissä maissa koulutus tarjoaa mahdollisuuden päästä irti köyhyydestä 
ja mahdollisesti edetä elämässä. Ero näiden kahden koulutustyypin välillä on valtaisa. Tasa-
arvoinen koulutus sisältää myös ajatuksen, ettei koulutuksen saanti riipu sukupuolesta tahi 
varallisuudesta. 

7. ”Ajattele ennen kuin sanot” 
- Turhan usein jätämme aivot narikkaan ja lähdemme sanailemaan toisiamme suohon. 

Viisaan ihmisen tunnistaa siitä, että hän ajattelee ja sanoo vasta sitten. Ulossaanti on 
laadukkaampaa ja sen vaikutuksen huomaa tulevaisuudessa ainoastaan positiivisena. 

8. ”Kierrättämisestä pitäisi tehdä helpompaa” 
- Kierrätyksen tehokkuuden nosto säästää maailmaa hurjasti. Tarpeettoman asian 

siirtyminen sitä tarvitsevalle ei missään tilanteessa voi olla huono asia, mutta kierrätys on 
nykypäivänä vielä alkeellisella tasolla. Yritysideaa kierrätyksen kehittämiseksi odotetaan! 

9. ”Rikkaalle yhteisölle pohjustusta!” 
- Jotta erilaisuus hyväksytään, täytyy se tuoda henkilökohtaiselle tasolle elämäämme. 

Yhteisöt, joissa ihmiset tutustuvat ja ovat kanssakäymisissä läpi kulttuurirajojen voivat 
avata monen silmiä ja antaa apua yhtenäisemmän maailman rakentamiseen. 

10. ”Muistakaa, että rikkaus on sitä, että antaa omastaan” 
- Summaa hyvin Puolalanmäen Lukion opiskelijoiden ajatukset maailman parantamisesta. 

Itsekeskeiset ajatukset unholaan, vain ne aiheuttavat sotia ja eripuraa. Kun annat omastasi, 
on mahdollisuus saada jotain positiivista myös takaisin. 
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Turun Suomalaisen yhteiskoulun lukio: 

 

 Muista, että se on vain elämää - ei sen enempää 

 Ole kriittinen 

 Ota vastuu ympäristöstä 

 Huomioi myös muut 

 Anna itsesi kasvaa vastuulliseksi aikuiseksi & anna myös muidenkin kasvaa 

 Ajattele, älä tuomitse 

 Arvosta pieniä asioita 

 Käytä oikeuttasi oppia 

 Muodosta ja puolusta mielipidettäsi 

 Osallistu demokratiaan 

 

Kerttulin lukio: 

 Maailma olisi parempi, jos ihmiset pyyteettömästi auttaisivat ja 

kuuntelisivat toisiaan 

 Maailma olisi parempi, jos kaikilla olisi yksilönvapaus ja siihen liittyvä 

vastuu 

  Maailma olisi parempi, jos kaikki hymyilisivät enemmän 

  Maailma olisi parempi, jos me keskittyisimme enemmän tähän hetkeen 

ruutujen sijasta 

 Maailma olisi parempi, jos sanoisimme rohkeasti kiitos ja anteeksi, kun se 

on tarpeen 

 

 Luostarivuoren lukio: 

 Miten maailmaa voisi muuttaa paremmaksi 

 Tasa-arvoiset ihmisoikeudet. 

 Ihmiset eivät saisi märitellä toisia ennakkoluulojen perusteella. 

 Puhdasta vettä kaikille. 

 Teollisuusmaat lähettävät paljon ”tukea” kehitysmaihin. Nämä tuet eivät 

ratkaise kehitysmaiden ongelmia. Teollisuusmaiden pitäisi tukea 

kehitysmaiden yrityksiä tuotteiden lähettämisen sijaan. Tämä antaisi 

kehitysmaiden taloudelle mahdollisuuden kasvaa, täten auttaen niitä 

nousemaan teollisuusmaiksi. Tämä lisäsi maiden välistä kauppaa ja 

vähentäisi populaation kasvua. 

 Ruoka parempaan käyttöön 

 Maailmalla ei ole varaa siihen, että kaikilla ihmisillä olisi kaikki mahdolliset 

laitteet. Mutta ruokaa on niin paljon, että sitä voitaisiin lähettää köyhiin 

maihin sen sijaan, että sitä heitetään niin paljon hukkaan.  
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Turun Lyseon lukio: 

 

 Huolehdi rakkaimmistasi unohtamatta itseäsi 

 Kuuntele muiden mielipiteitä ja ideoita, koska niissä voi olla jotain hyvää ja 

on tärkeää olla kohtelias 

 Jokaisella on oikeus tulla rakastetuksi. Tämä on tärkeää, koska ilman toisen 

rakkautta elämä voi olla todella vaikeaa 

 Jokaista ihmistä tulisi kunnioittaa ja kohdella kuin itsenään haluaisi 

kohdeltavan. Ilman tätä ei yhteiselosta tulisi mitään 

 Ole mahdollisimman rehellinen itsellesi ja muille 

 Ei ennakkoluuloja muita ihmisiä kohtaan, koska ulkokuori ei kerro 

läheskään kaikkea 

 Jokaisella täytyy olla mahdollisuus tavoitella unelmiaan 

 Jokaisella pitäisi olla läheisiä ja hyvä tukiverkko 

 Elämä on elämisen arvoista 

 Tiedä oma arvosi, äläkä anna kenenkään vaikuttaa omaan minäkuvaasi 

 Ole oma itsesi, älä toisen varjo 

 Jokaista ihmistä tulisi kohdella yksilönä. Yleistäminen on väärin. Jos tiettyyn 

ihmisryhmään kuuluva ihminen tekee jotain väärin se ei tarkoita, että kaikki 

siihen kuuluvat ovat samanlaisia.  

 

Turun Klassillinen lukio: 

 

 Digiaaation myötä elämämme helpottumisesta ei ole kaikilta osin totta. 

Opiskeluvälineenä se ei toimi täysin, eikä siinä ole otettu huomioon 

esimerkiksi migreenistä kärsiviä ihmisiä tai muita jotka eivät pysty olemaan 

ruudun edessä pitkiä aikoja. Terveydelliset haitat tulevat digitalisoituvassa 

maailmassa olemaan suuret. 

  Pitäisi tehdä enemmän naispainotteista teatteria. Naisten ulkonäköön 

liittyvien halventavien kommenttien ilmaisemisen voisi lopettaa. Kaiken 

uskonnon opetuksen voisi vaihtaa ET:seen. Koulussa voitaisiin opettaa 

enemmän käytännön juttuja esimerkkinä verotukseen liittyvät seikat tai 

miten olla hyvä ihminen derivoinnin sijasta. 

 Vanhusten käyttäytyminen nuoriin, esimerkiksi kaikki nuoret eivät ole niin 

huonokäytöksisiä kuin väitetään. Myös ihmisten sukupuolellinen erottelu 

pitäisi muuttaa jollain tapaa neuraalimmaksi, esimerkiksi ettei 

sukupuolesta tai ns. sukupuolettomuudesta tehtäisi niin suurta asiaa. 

Yritettäisiin saada ihmisille enemmän tietoa eri sukupuolivähemmistöistä, 

jotta heitä voitaisiin niin sanotusti ymmärtää paremmin. 

  Meidän pitäisi alkaa ajattella miten voisimme auttaa toisiamme ja kuinka 

se vaikuttaisi meihin. Tasapaino itsekkyyden ja muiden etujen 

ajattelemisen välillä on pidettävä inhimillisinä. Pitää osata arvostaa myös 

itseään yksilönä unohtamatta kuitenkaan muita. Elektroniikan käyttö 

lapsuudesta alkaen on lisännyt riippuvuuden lisääntymistä elektroniseen 

maailmaan yhä nuorempien keskuudessa. Nuorten pitäisi leikkiä enemmän 

ulkona eikä olla kalliisen älypuhelimien äärellä. Ehkä suurin epäkohta tässä 
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yhteiskunnassa on, että valtio ja media eivät kerro meille kaikkea, vaan 

piilottelevat ja mustamaalaavat asioita. Esimerkkinä Lähi-Idän sodat, jossa 

media saa toisen osapuolen näyttämään viattomalta ja toisen pahoilaiselta. 

Toisena esimerkkinä Yhdysvaltain presidenttivaalit, josta on tehty aivan 

liian iso show Suomessa. Tämä herättää voisiko Suomessa keskittyä 

johonkin muuhun kuin toisen valtion presidenttivaaleihin? On paljon 

tärkeimpiä asioita, joita pitäisi tuoda uutisissa enemmän esille, kuten 

ilmastonmuutos. Meidän pitäisi alkaa miettiä mikä meille on hyödyllistä ja 

kuinka voisimme vaikuttaa siihen mitä ympärillämme tapahtuu. 

  Maailmassa pitäisi olla enemmän ymmärrystä. Ainakin eri ihmisiä ja eri 

asioita pitäisi pyrkiä ymmärtämään. Kun yritetään ymmärtää toisen 

ihmisen näkökulmia ja ajatuksia, monilta väärinkäsityksiltä vältytään, eikä 

tarvitse tehdä hätäisiä johtopäätöksiä luulon perusteella. Lisäksi herkkyyttä 

ja tunteellisuutta pitäisi pitää parempana asiana. On tärkeää sallia itselleen 

tunteet ja reaktiot. Näin jälleen voi ymmärtää toisia ihmisiä paremmin. 

  Paneudutaan enemmän häviävien kulttuurien ja kansojen myyttien 

säilyttämiseen. 

  Jokaisella lapsella pitäisi olla ainakin yksi aikuinen, johon voi luottaa ja 

tukeutua missä vaan tilanteessa. Yksinäisyyttä tulisi poistaa luomalla 

erilaisia huolenpitoverkostoja (esim.lapset ja vanhukset). 

  Tasa-arvoon pyrkiminen kaikkien ihmisten välillä. Varallisuus erot 

pienemmiksi, varsinkin kehitysmaissa. (Nälänhätä kuriin) 

  Vähentää rasismia. Hallita niiden yllytyshullujen määrää, jotka uskovat 

mitä tahansa todeksi liittyen eri rotuisiin ihmisiin. 

  Maailma on pohjimmiltaan hyvä. Ihmisen pitäisi vain osata arvostaa 

toisiaan, planeettaa kulttuurista ja uskonnosta huolimatta. 

 

 

Turun Ammatti-instituutti: 

 Jos voit auttaa, auta! 

 Pyri edistämään tasa-arvoa kaikessa  

 Ruokaa ei saa heittää pois, vaan se pitää jakaa ruokaa tarvitseville! 

 Ihmisten tulee olla suvaitsevaisempia! 

 Valtaa on käytettävä oikeudenmukaisesti ja inhimillisesti! 

 Kateus pitää lopettaa! 

 Miettimällä asioita positiivisesti, maailmasta tulee parempi paikka. 

 Rauhaa ja rakkautta! 

 Puhdistetaan luonto! 

 Kohdellaan kaikkia kunnioittavasti! 

 Kaikille töitä! 

 Ihmisiä tulisi kohdella niin kuin toivoisi itseään kohdeltavan! 

 Ihmisten tulisi ymmärtää lopettaa sotiminen! 

 Korruptio pois maailmalla! 

 Ihmisten ei pitäisi ensisijaisesti ajatella itseään vaan muita! 


