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#Neuvostoa toivotaan 
lapsen leikin turvaksi 

Leluja ei Suomessa tar .. 
kisteta, ennen kuin ne pääs .. 
tetään lasten käsiin. Esimer
kiksi tähän epäkohtaan Ku .. 
luttajaneuvoston asettama 
leikkikalujen asiantuntijain
toimikunta puuttuu kirjel
mässään sosiaali- ja terveys
ministeriölle sekä opetusmi
nisteriölle. Toimikunta vaa
tii leikkineuvoston perusta
mista.. 

Neuvoston tarkoitus olisi tur
vata kaikille lapsilla taslWertai
I!et ja riittävät mahdollisuudet 
kehittää itseään leikin awlla .. 
Mm. Ruotsissa on valtiollin,en 
leikklneuvosto sosiaaUhalli:tuksen 
al,aisena. 

Lapsi itse et juuri pysty oI
keuksiaan puolustamaan saati 
sitten määräämään ympäristös
tään tai vlrikkelstään. Vanhem
pien tietämättömyys !SopIvasta 
leikkimateriaaUsta ed ikäisille 
la.psille johtaa. tasoeroihin, jotka 
näkyvä,t lapsen alo.ittaessa kou
lun. Tasa.-arvolsuudesta lasten 
kesken el ole tietoakaan. 

Vaaralliset lelut pois 
LeUtkineuvosto valistaisl nlltä 

järjestöjä. ja ihmisryhmiä, jotka 
vaikuttavat lasten leikkima,hdol
lisooksiin. Ympärlstönsuunnitte
lijoille tiedotetaan, minkälal~et 
tilat lapset tarvitsevat turvaHi-

lleel1, monipuoliseen ja viihtyi
.Un lelkkimiseen. 

Vaara.1liset lelut ja: arvoton 
rihkama pyritään poista,maan 
markkinoilta ja vanhempia ln
nosteta,an antam.mn lapsilleen lt
eevalmistettujtl! ei-kaupallisia le-

. luja. Nykyisin Suomessa ei mi
kään elin tarkista esimerkiksi 
värikynien myrkyllisyyttä tai 
helposti rtkkoutuvien helistimien 
sJsällystä. Särkyvien muovilelu
jen osia poistetaan jatkuvasti 
henki- ja ruokatorvista; sairaa~ 
loissa, sanoo kuluttajan.euvosto,n 
toimikun.ta. 

Suunniteltu leUtkineuvosto 
pyrkisi erltyiBesU pal'antamaan 
vajaakykyisten, sairaiden ja lai
toshoidossa. elävien lasten leikki
mahdollisuuksia. Nämä la.psiryh
mät on miltei täysJn unohdettu 
leluja valmistettaessa. 

_~9.:UYQ~to~ osat yön li. on painos-! 

.
taa... p. ä.ä.t .. Ö. k .. ,s .. en .. t .. e. k, .. ijÖ.l.'tä.' .8. å.'ätämäänl lakeja turv~msen leikkiympäris-
tQn ta}p'l.t!mise~si. j-a vaa.rallisten 
lelkklkalujen kieltämiseksi. Se 
tutkii myös, onko mahdo1Usta 
kehittää pysyvä lelujen testaus
elin, joka parantaisi niiden tasoa 
poistamalla rihkaman. 

Tietoja pankkiin 
Lapsen lelkkien kehitystä ja 

eri ikäkauslen vaa,timia leluja 
pyritään täsmällisesti tutkimaan, 
jotta tietoa voidaan levittää va.i
kuttaj1lle. Tutkimustietoa. koo
taan kotimaasta ja myös. ulko
ma.Uta. Leikkineuvosto toimisi 
tietopankkina jonne leikkiä kos
keva aineisto kerätää,n haluk .. 
kaitten käytettäväksi. 


