Vuoden 2015 lapsitekopalkinto
lapsiasiavaltuutettu Tuomas
Kurttilalle

Nuorten Kotkien vuoden 2015

Lapsitekopalkinto myönnettiin

lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttilalle. Palkinnon luovutti
Nuorten Kotkien puheenjohtaja Päivi Lipponen Pasilan
pääkirjastossa
Helsingissä
21.3.2016.
Palkinto
on
kuvanveistäjä Anneli Sipiläisen valmistama Simpukka.
Valitessaan lapsiasiavaltuutetun palkinnon saajaksi Nuoret
Kotkat arvosti erityisesti hänen toimintatapaansa nostaa
lasten asioita esille. Lapset eivät itse ole mukana
päätöksenteossa. Kurttilalla on taito tuoda lasten ääni
kuuluville ja nostaa tutkittua tietoa mukaan keskusteluun.
Keskustelun ylläpitämisen lisäksi taito kuunnella on
äärimmäisen tärkeätä.
Tuomas Kurttila on toiminut lapsiasiavaltuutettuna vuodesta
2014. Kurttila on yhdessä lapsiasiavaltuutetun toimiston
kanssa nostanut lapset tärkeään asemaan jokapäiväisessä
elämässämme. Puheessaan hän viittasi palkintona olleeseen

simpukkaan. Jokainen lapsi on yksilöllinen ja arvokas kuin
helmi simpukan sisällä.
Palkinnonluovutustilaisuudessa esiintyi kahden sisaruksen
muodostama lastenyhtye Mimmit. Osallistujat pääsivät Mimmien
matkassa tapaamaan eläimiä eri puolilta maailmaa.
lapsiasiavaltuutettu eläytyi lasten kanssa, näimme
hienot
pandalasit ja Peppi-tanssin.

Vuoden
2014
palkinto
myönnettiin
Suomen
Lukiolaisten
Liiton
#kutsumua-kampanjalle
Nuorten Kotkien Vuoden Lapsitekopalkinto myönnetään vuosittain
henkilölle tai yhteisölle tunnustuksena lasten hyväksi
tehdystä työstä.
Vuoden 2014 palkinto myönnettiin
Suomen
Lukiolaisten
#kutsumua-kampanjalle.

Liiton
Nuoret

Kotkat
arvosti
erityisesti
nuorista itsestään lähtevää
toimintaa
ja
kiusaamiseen
puuttumisen esille nostamista.
Kampanjalla haluttiin lopettaa
kiusaaminen nuorten parissa.
Mikä tärkeintä, kampanjan loivat nuoret itse. He ottivat
vallan omiin käsiinsä ja tekivät maailmasta paremman.
Palkinnon luovutti Nuorten Kotkien puheenjohtaja Päivi
Lipponen Ressun lukiossa Helsingissä 9.4.2015. Palkinto on

kuvanveistäjä Anneli Sipiläisen valmistama Simpukka.
Suomen Lukiolaisten Liitto aloitti #kutsumua-kampanjan
syksyllä 2014 tamperelaisen lukiolaisen Juho Rädyn puututtua
bussissa kiusaamistapaukseen. Liitto tahtoi rohkaista muitakin
toimimaan Rädyn tavoin. Lukiolaiset haastoivat kaikki
suomalaiset näyttämään esimerkkiä ja rakentamaan sellaista
ilmapiiriä, jossa kukin tulee nähdyksi omana itsenään. Suomen
Lukiolaisten Liiton varapuheenjohtaja Henni Roini kertoi, että
nuorille on tärkeää, että joku kuuntelee.
Suomen Lukiolaisten Liiton varapuheenjohtaja Juuso Kurttila
kertoi itsekin tulleensa kiusatuksi siirryttyään yläasteelle.
”Kynnys on korkea puhua itselleen herkistä asioista, mutta
Suomessa on nuoria, jotka haluavat tulla ulos ja jakaa
tunteensa usean kanssa. Kaikki ansaitsevat tulla kohdelluksi
hyvin” tiivisti Juuso Kurttila.
Kampanja näytti, kuinka laajasti nuoret kohtaavat kiusaamista
eri muodoissaan. Suurin osa yläkoululaisista ja lukiolaisista
kokee, etteivät koulun aikuiset puutu kiusaamiseen. Työ
kiusaamisen torjumiseksi jatkuu ja liiton mukaan asiaan
voitaisiin vaikuttaa perustamalla oppilas- ja opiskelijaasiavaltuutetun virka.

Päivi Lipponen totesi palkinnonluovutuspuheessaan, että
kampanjassa on kunnioitettavaa se, että siinä nostettiin
nuoret puolustamaan toisiaan, niitä joita kiusataan.
Kiusaaminen on vallan käyttöä. Kiusaamista ei saa vähätellä,

koska kiusaaminen on väkivaltaa, jolla halutaan nöyryyttä ja
häpäistä toista. Ilmiö alkaa jo päiväkodissa ja tuoreen
selvityksen mukaan jopa 10 prosenttia lapsista kiusataan
koulussa. Riskiaikoja ovat siirtymävaiheet eli lapsen koulun
alku, luokan vaihtuminen tai siirtyminen yläkouluun.
Ensimmäisen Nuorten Kotkien Vuoden lapsitekopalkinnon sai
Helsingin kaupunginteatteri vuonna 1991. Sen jälkeen palkinnon
ovat saaneet mm. kirjailija Mauri Kunnas, KiVa-koulu -hanke,
näyttelijä Eila Roine, Heinähattu ja Vilttitossu-elokuva sekä
Pienperheyhdistyksen mieskaveritoiminta. Vuoden 2013 palkinnon
sai lastenpsykiatri Jari Sinkkonen.

Nuorten
Kotkien
Lapsitekopalkinto

Vuoden

Vuoden Lapsitekopalkinto myönnetään vuosittain henkilölle tai
yhteisölle tunnustuksena lapsen hyväksi tehdystä työstä.
Ensimmäinen palkinto myönnettiin vuonna 1991.
Vuosien saatossa on haluttu palkita muun muassa seuraavan
tyyppisistä lasten hyväksi tehdystä työstä:
+
lasten
kulttuurin
edistämisestä
(Helsingin
kaupunginteatteri, Rölli Peikko, Heinähattu ja Villttitossu,
Eila Roine, Elina Karjalainen, Mauri Kunnas)
+ TV:n lasten ohjelmien ja viestintäkasvatuksen kehittäminen
(Jukka Kajava, Pikku Kakkonen)
+ lasten ja nuorten päihteiden käytön ja väkivaltaisen
käyttäytymisen ehkäisy (Torsti Koskinen, Timo Nuutinen, Kotkan

lyseon lukion oppilastoimikunta, Ensi- ja turvakotien liitto)
+ monikulttuurisuuden
(Männistön koulu)
+ lasten
Halonen)

oikeuksien

ja

suvaitsevaisuuden

edistäminen

lisääminen

kansainvälisesti

(Tarja

+ kiusaamisen vähentäminen (Helsingin Nettipoliisi, Tellervo
Koivisto, KiVa – koulu hanke)
+ yhteiskunnallisten kehityssuuntien
perheiden elämään (tutkija Minna Salmi)

vaikutus

lasten

ja

+ lapsen oikeus lapsuuteen, kansainvälisesti ainutlaatuinen
lapsitutkimus- ja kokeilutoiminta (professori Lea Pulkkinen)
+ lasten tasa-arvoiset koulutus- ja harrastusmahdollisuudet (
professori Kari Uusikylä)
+ ennaltaehkäisevä mielenterveystyö (Joutsenon yläkoulu)
Palkinnon myöntää Nuorten Kotkien liittohallitus, jossa on
edustajia eri puolilta Suomea.
Vuoden Lapsitekopalkinnon saajat:
2014 Suomen Lukiolaisten liitto #kutsumua-kampanja

2013 lastenpsykiatri Jari Sinkkonen

Kuva Kimmo Janas

2012 Helsingin Nettipoliisi

Helsingin Nettipoliisi

2011 Pienperheyhdistyksen Mieskaveritoiminta
2010 KiVa- koulu hanke

KiVa -koulu

2009 Kirjailija

Mauri Kunnas

Kirjailija Mauri Kunnas

2008 Joutsenon yläkoulu
2007 professori Kari Uusikylä
2006 professori Lea Pulkkinen

2006
Professori Lea
Pulkkinen

2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997

kirjailija Elina Karjalainen
näyttelijä Eila Roine
Tutkija Minna Salmi
Heinähattu ja Vilttitossu –elokuva
Rouva Tellervo Koivisto
Ensi- ja turvakotien liitto
Pikku Kakkonen
Kotkan lyseon lukion oppilastoimikunta
Rölli Peikko

1996 kouluttaja Timo Nuutinen

1995 Männistön koulu
1994 huumepoliisin päällikkö Torsti Koskinen

1993 kansanedustaja Tarja Halonen
1992 toimittaja Jukka Kajava
1991 Helsingin kaupunginteatteri

