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“Kehotunnekasvatus” is a new term in the Finnish language, and there is no exact English
translation for it. It refers to comprehensive sexual and sexuality education including awareness of one’s emotions knowledge of emotions. The practice of “kehotunnekasvatus” aims
to help children to know their own body and support them in developing healthy self-esteem. Sexual and sexuality education helps childrens to identify the difference between positive and negative fysical contact. The purpose of comprehensive sexual and sexuality
education is to approve and find pleasure from one’s own body. It teaches the children to
strength their social skills and identify, name and accept their own and others emotion’s.
Sexual education aims to improve children´s sentiment about their own body image and
ability to accept diversity. Gender sensitivity aims to open and dismantle gender roles and
behaviour. It is an ability to look at gender biological standpoint from social and cultural
perspectives. Gender sensitivity does not mean gender neutrality.
The guidebook for the early childhood services the city of Kotka gives ideas, tips and advice to the educators. The purpose of the notebook is to give new perspectives to sexual
education and allow the educators to reflect on its impact on the overall growth of the child.
In addition, the purpose of the guide is to increase open discussion between the professionals of early childhood education, educators and families.
Keywords
comprehensive sexual education, sexuality education, gender sensitivity, early childhood
education

SISÄLLYS

1

JOHDANTO .................................................................................................................. 6

2

OPINNÄYTETYÖN TARKOITUS JA TAVOITE ............................................................ 7

3

KOKONAISVALTAINEN SEKSUAALIKASVATUS ....................................................... 7

4

5

6

3.1

Seksuaalikasvatuksen osa-alueet........................................................................... 8

3.2

Aiemmin tutkittua .................................................................................................... 9

SUKUPUOLI ............................................................................................................... 11
4.1

Sukupuolen moninaisuus ...................................................................................... 12

4.2

Sukupuoli-identiteetti ............................................................................................ 13

4.3

Sukupuoli- ja seksuaali-identiteetin kehittyminen.................................................. 14

VARHAISKASVATUSIKÄISEN LAPSEN KASVU JA KEHITYS ................................. 15
5.1

Vauvaikäisen lapsen kasvu ja kehitys ................................................................... 17

5.2

Taaperoikäisen lapsen kasvu ja kehitys ............................................................... 18

5.3

Leikki-ikäisen lapsen kasvu ja kehitys .................................................................. 19

5.4

Esikouluikäisen lapsen kasvu ja kehitys ............................................................... 20

KEHOTUNNEKASVATUS .......................................................................................... 21
6.1

Kehoitsetunnon rakentamista ............................................................................... 22

6.2

Turvataitokasvatusta............................................................................................. 24

6.3

Tunnetaitokasvatusta............................................................................................ 25

7

SUKUPUOLISENSITIIVISYYS ................................................................................... 26

8

IDEOITA JA VINKKEJÄ KEHOTUNNEKASVATUKSEEN

VARHAISKASVATUKSESSA ............................................................................................ 28

9

8.1

Sukupuolisensitiivinen varhaiskasvatus ................................................................ 29

8.2

Turvataitokasvatus varhaiskasvatuksessa ............................................................ 31

8.3

Tunnetaitokasvatus varhaiskasvatuksessa ........................................................... 33

8.4

Vinkkejä kasvattajalle huolen herättyä .................................................................. 36

OPINNÄYTETYÖN TOTEUTUS ................................................................................. 37

9.1

Aiheen valinta ja kohderyhmä ............................................................................... 38

9.2

Tiedonhaku ........................................................................................................... 38

10 LAPSI SINÄ OLET IHANA! -OPAS ............................................................................. 39
11 POHDINTA ................................................................................................................. 42
11.1 Ajankohtaisuus ..................................................................................................... 42
11.2 Eettisyys ja luotettavuus ....................................................................................... 44
11.3 Opinnäytetyön prosessin arviointi ......................................................................... 45
11.4 Jatkokehitysideat .................................................................................................. 46
LÄHTEET........................................................................................................................... 48
LIITTEET
Liite 1. Lapsi sinä olet ihana! -opas

6
1

JOHDANTO

Lapsen elämä on jatkuvaa kehitystä. Kasvaessaan lapsi huomioi ympäröivää
maailmaa ja lapsi on virittynyt tutkimaan myös sosiaalista ympäristöään, joka
koostuu ihmisistä ja vuorovaikutussuhteista. (Mäkelä & Sajaniemi 2013, 26–
27.) Oma seksuaalisuuskin opitaan jo lapsuudessa uteliaasti tutkien ja kokeillen. Lapsuuden seksuaaliset kokemukset ja elämykset muuttuvat merkitykselliseksi ihmisen aikuistuttua. (Aigner & Centerwall 1999, 22.) Luotettavat ja turvalliset suhteet vahvistavat lasta sosiaalisesti, jolloin lapsella on mahdollisuus
kehittyä vaiheittain, ympäristöstä tulevien ärsykkeiden ja kehityspaineiden tahtiin (Mäkelä & Sajaniemi 2013, 26–27). Aigner ja Centerwall (1999, 23) ovat
kiteyttäneet, että lapselle seksuaalisuus on matka, jonka lapsi tekee omin
päin, mutta kuitenkin aikuisen tukemana. Tärkeää tällä matkalla on, että ”lapsen on saatava kokea olevansa hyvä sellaisena kuin hän on” (Kärkkäinen
2017, 22).

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on jo olemassa olevan tiedon valossa
tehdä opas lapsen kehotunnekasvatuksesta sukupuolisensitiivisyys huomioiden. Kohderyhmänä on varhaiskasvatus. Opinnäytetyömme on toiminnallinen;
luomme opinnäytetyömme teoreettisesta viitekehyksestä oppaan kehotunnekasvatuksesta varhaiskasvatuksen kasvattajille. Tiedonkeruu tapahtuu kirjallisuuskatsauksen avulla.

Opinnäytetyömme tilaajana on Kotkan varhaiskasvatus. Kotkan varhaiskasvatuksen toivomuksesta kehotunnekasvatus käsitellään sukupuolisensitiivinen
näkökulma huomioiden. Tilaajan edustajana on Korkeakosken päiväkodin ja
esiopetuksen sekä Kyminkartanon esiopetuksen johtaja Mari Raatikainen.
Opinnäytetyön työelämänohjaajana toimii Korkeakosken päiväkodin lastentarhanopettaja Laura Jäntti. Koemme kehotunnekasvatuksen olevan olennainen
osa varhaiskasvatusta. Tavoitteenamme on lisätä tietoa kehotunnekasvatuksesta varhaiskasvatuksen kentälle, mutta myös herättää keskustelua aiheesta
päiväkodin ja vanhempien välillä.
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Kehotunnekasvatuksella tarkoitetaan lapsen seksuaalikasvatusta, lapsen
oman kehon tuntemisen harjoittelua ja lapsen terveen itsetunnon rakentumista. Se on myös tunnetaito- ja turvataitokasvatusta. (Kehotunnekasvatus
s.a.) Sukupuolisensitiivisyydellä tarkoitetaan ihmisen hyväksymistä omana itsenään (Sukupuolisensitiivisyys s.a.). Sukupuolisensitiivisyys käsitettä on
viime vuosina pyritty määrittämään paljon. Toiset ajattelevat sen tarkoittavan
sukupuolet kieltävää neutraalisuutta, kun taas osa ajattelee sen korostavan jakoa kahteen sukupuoleen, joiden taidot ja kiinnostuksen kohteet eroavat lähtökohtaisesti toisistaan. Sukupuolisensitiivisyys rohkaisee miettimään tasa-arvoa ja sen toteutumista uudesta näkökulmasta. (Katainen 2016, 9.)

2

OPINNÄYTETYÖN TARKOITUS JA TAVOITE

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on laatia jo olemassa olevaan tietoon perustuva opas, jolla saadaan varhaiskasvatuksen työntekijät pohtimaan kehotunnekasvatusta ja sen merkitystä lapsen kehitykselle sekä huomioimaan sukupuolisensitiivisyys lapsen kasvun tukemisessa. Tarkoituksena on luoda kasvattajille selkeitä ja konkreettisia vinkkejä ja ideoita kehotunnekasvatuksen toteutukseen. Tiedonkeruu tehdään kirjallisuuskatsauksen periaatteita noudattamalla. Koemme onnistuneemme, mikäli kasvattajat saavat oppaasta uutta ajateltavaa.

Opinnäytetyön tavoitteina on lisätä varhaiskasvatuksessa työskentelevien tietoutta sukupuolisensitiivisestä kehotunnekasvatuksesta, herättää keskustelua
kasvattajien keskuudessa sekä luoda keskustelua aiheesta myös kasvattajien
ja lasten vanhempien välillä. Tavoitteena on tuottaa ajankohtainen ja informatiivinen kehotunnekasvatuksen opas kirjallisuuskatsauksen avulla.
3

KOKONAISVALTAINEN SEKSUAALIKASVATUS

Kankkusen (2010, 6) mukaan lastenpsykiatri Raisa Cacciatore määrittelee
lapsen seksuaalisuuden olevan erilaista kuin aikuisen seksuaalisuus. Se ei tavoittele parisuhdetta, aikuisseksuaalista kosketusta tai lisääntymistä, vaan se
on ennemminkin ihmettelyä, uteliaisuutta, tutustumista omaan kehoon, lähei-
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syyden opettelemista, tietojen keräämistä sekä huolenpidon ja mielihyvän kokemuksia. Lastenpsykiatri Jari Sinkkonen määrittelee (Kankkusen 2010, 6–7
mukaan) lapsen seksuaalisuutta niin, että lapsessa seksuaalisuuden elementit
ovat idullaan - seksuaalisuus on jotakin syntymässä olevaa. Sinkkosen mielestä seksuaalisuus on “elämänmittainen matka itseen tutustumisessa”, joka
alkaa jo vauvana.

3.1

Seksuaalikasvatuksen osa-alueet

Kokonaisvaltainen seksuaalikasvatus perustuu Maailman terveysjärjestö
WHO:n (World Health Organization) suosituksiin antaen koko Euroopalle seksuaalikasvatuksen standardit. WHO:n mukaan kyse on muustakin kuin tiedosta; seksuaalikasvatus on parhaimmillaan myös taitojen ja asenteiden opettamista, elämänhallinnan ja hyvinvoinnin tukemista. (Kokonaisvaltainen seksuaalikasvatus s.a.) Kehotunnekasvatus ei ole terminä vielä kovin tunnettu,
mutta se on hyvin oleellinen osa lapsen kokonaisvaltaista seksuaalikasvatusta, ja toisaalta, se on juuri sitä (Kehotunnekasvatus s.a.; Väestöliitto s.a.).

Cacciatore ja Ingman-Friberg (2016a, 11–13) kertovat WHO:n vuoden 2010
julkaisusta Seksuaalikasvatuksen standardit Euroopassa – suuntaviivat poliittisille päättäjille, opetus- ja terveydenhoitoalan viranomaisille ja asiantuntijoille,
jossa puhutaan “kokonaisvaltaisesta seksuaalikasvatuksesta”. WHO kuvailee
kokonaisvaltaisen seksuaalikasvatuksen tarkoittavan lapsille annettavaa puolueetonta, ikä- ja kehitystasoon sopivaa tieteellisesti oikeaa tietoa seksuaalisuuden erilaisista näkökohdista. Standardit määrittelevät seksuaalikasvatukselle kahdeksan eri osa-aluetta, muodostaen kokonaisvaltaisen seksuaalikasvatuksen;

-

keho ja kehitys

-

läheisyys, nauttiminen ja itsetunto

-

tunteet

-

moninaisuus ja ihmissuhteet

-

hyvinvointi ja terveys

-

lisääntyminen

-

normit, tavat
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-

oikeudet.

Suomessa lapsille annettavaa seksuaalikasvatusta ohjaa lisäksi Opetushallituksen ja Väestöliiton yhteinen malli Seksuaalisuuden portaat, joka kuvaa lapsen ja nuoren seksuaalista kehitystä tunne-elämän näkökulmasta hyvin kokonaisvaltaisesti. Seksuaalisuuden portaat -malli on Erja Korteniemi-Poikelan
ideoima, jota on kehitetty yhdessä lastenpsykiatri Raisa Cacciatoren kanssa ja
se on julkaistu vuonna 2000. (Cacciatore & Ingman-Friberg 2016a, 17.)

3.2

Aiemmin tutkittua

Hollannissa seksuaalikasvatusta toteutetaan päiväkodeissa kaikille neljävuotiaille lapsille. Hollannissa kiinnitetään huomiota termeihin; ”sex education”
(”seksivalistus”) sijaan käytetään nimitystä ”sexuality education” tai ”comprehensive sexuality education” (seksuaalisuuskasvatus tai kokonaisvaltainen
seksuaalisuuskasvatus). Hollannin laki velvoittaa päiväkoteja järjestämään
lapsille kasvatusta, johon sisältyy opetusta seksuaalisuuden monimuotoisuuden hyväksymisestä ja oman itsetunnon ja itsevarmuuden kehittämisestä. (De
Merker 2015.)

Hollannissa lapsille opetetaan myös turvataitoja; taitoja suojella itseään hyväksikäytöltä, uhkailulta ja pakottamiselta. Tavoitteena on lisäksi ilmaista lapsille,
että seksuaalisuus on yksityistä, turvallista ja kunnioitettavaa. Lapsien kanssa
käydään myös keskustelua siitä, mikä tuntuu lapsista hyvältä, millainen kosketus on mukavaa ja miltä tuntuu, kun pitää jostakin ihmisestä. Kehon osien nimeäminen ja toisen kehon kunnioitus kuuluvat myös De Merkerin mukaan hollantilaisten päiväkotien kokonaisvaltaiseen seksuaalikasvatukseen. Hän myös
mainitsee, että esimerkiksi Yhdysvalloissa seksuaalikasvatus on edelleen olematonta monissa osavaltioissa. (De Merker 2015.)

Suomalaiset Hagman ja Lahti ovat opinnäytetyössään vuonna 2015 tutkineet
sukupuolisensitiivisyyden ja tasa-arvon merkitystä ja toteutumista mikkeliläisessä Naavametsän päiväkodissa. He tekivät kvalitatiivisen eli laadullisen tutkimuksen, jonka avulla he selvittivät, kuinka sukupuolisensitiivinen kasvatus
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toteutuu Naavametsässä ja miten vanhemmat ja kasvattajat kokevat sukupuolisensitiivisyyden. Tutkimuksesta tuli ilmi, että Naavametsän kasvattajille ja
vanhemmille sukupuolisensitiivisyys oli vierasta, ja kasvattajat tarvitsevat
enemmän tukea sukupuolisensitiivisen kasvatuksen toteutukseen. (Hagman &
Lahti 2015.)

Vuonna 2017 Puikkonen on tutkinut opinnäytetyössään Tampereen ammattikorkeakoulussa lasten tunnekasvatuksen toteutumista Tampereen päiväkodeissa. Puikkonen teki kvalitatiivisen tutkimuksen, jossa sähköisen lomakkeen
avulla selvitettiin lastentarhanopettajien näkökulmia tunnekasvatuksen merkitykseen, toteutukseen ja vaikutuksiin. Tutkimustulokset kertoivat, että Tampereen päiväkotien lastentarhanopettajat pitivät tunnekasvatusta tärkeänä elementtinä varhaiskasvatuksessa, ja termi oli heille tuttu. Lähes puolet tutkimukseen vastanneista arvioi toteuttavansa tunnekasvatusta kuitenkin liian vähän,
ja suurin osa lastentarhanopettajista koki tarvitsevansa lisäkoulusta tai -materiaalia tunnekasvatuksen toteutusta varten. (Puikkonen 2017.)

Salla Frisk teki opinnäytetyönä vuonna 2016 Diakonia ammattikorkeakoulussa
KEHO-TUNNE-TURVATAITO! -oppaan. Se on ”seksuaalikasvatuksen opas
varhaiskasvatusikäisen lapsen lähipiirille”, joka on kohdennettu kasvattajille,
vanhemmille ja muille lapsen kanssa työskenteleville, kuten harrastustoiminnan ohjaajille. Opinnäytetyö toteutettiin kehittämispainotteisena produktina yhteistyössä Sexpo-säätiön kanssa. Oppaan teemat rajattiin kehokasvatukseen,
tunnekasvatukseen ja turvataitokasvatukseen. Frisk teetti myös kyselyn, jolla
arvioitiin oppaan käyttöä ja aiheen tarpeellisuutta, ja sen tuloksena todettiin aiheiden olevan tärkeitä ja merkityksellisiä lasten lähipiirille. (Frisk 2016, 1, 6.)
Koponen on tehnyt pro gradun ”Lapsuuden sukupuolen moninaisuus päiväkodin kasvattajien näkökulmasta” selvittääkseen päiväkodin kasvattajien käsityksiä sukupuolesta. Keskeisimpänä teemana oli selvittää, millainen sukupuolikäsitys tai -käsityksiä kasvattajilla on ja millä tavoin ne ilmenevät heidän vastauksistaan. Tutkimuksen tavoitteena oli kehittää keinoja lapsen sukupuoliidentiteetin tukemiseksi ja lisätä kasvattajien tietoa lapsuuden sukupuolen mo-
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ninaisuudesta ja lapsuuden seksuaalisuudesta. Koposen pro gradun tutkimusaineisto koostui osasta Väestöliiton teettämästä kyselystä päiväkodin kasvattajille. Kasvattajien avointen vastausten perusteella sukupuolikäsityksiä muodostui useita. Tutkimuksen perusteella Koponen on todennut, että kasvattajat
tarvitsevat lisää tietoa sukupuolen moninaisuudesta, lapsuuden seksuaalisuudesta ja seksuaalikasvatuksesta. (Koponen 2014.)

Kettunen tutki pro gradussaan Tampereen yliopistosta valmistuneiden lastentarhanopettajien ajatuksia sukupuolen ja tasa-arvon teemojen käsittelystä lastentarhanopettajan koulutuksessa. Tutkimuksen mukaan asioiden käsittely on
vähäistä eikä vastaa työelämän tarpeita. Lisäksi tutkimuksen mukaan lastentarhanopettajan koulutuksessa vallitsee sukupuolineutraali tasa-arvo käsitys.
Lasten sukupuoli määrittyy työelämässä ja opinnoissa biologian kautta, ja sukupuolen moninaisuus jää huomioimatta. Tutkimuksen perusteella lastentarhanopettajalla ajateltiin olevan tärkeä rooli lapsen kasvussa ja kehityksessä
sekä sukupuolten välisen tasa-arvon edistämisessä varhaiskasvatuksessa.
(Kettunen 2013, 81–85.)

4

SUKUPUOLI

Sukupuoli on ihmisen ominaisuus, joka on hyvin moninainen (Seta s.a.). Sukupuolen biologinen määritelmä (sex) on ollut vallitseva määritelmä aina
1970-luvulle saakka. 1970-luvulla alettiin kuitenkin puhumaan myös sosiaalisen sukupuolen käsitteestä (gender). Edelleen arjessa ihmisen biologinen sukupuoli määrittää monia asioita, kuten kasvatuksen käytäntöjä. Vielä tänäkin
päivänä lapsen syntyessä lapsen biologista sukupuolta korostetaan useimmiten vaaleanpunaisin tai -sinisin vaattein, leluin ja koristein. Aina biologinen sukupuoli ei kuitenkaan ole syntyessä määriteltävissä. Suomessa syntyy vuodessa noin 20 intersukupuolista vauvaa, joiden fyysiset sukupuolen ominaisuudet ovat epäselvät. (Ylitapio-Mäntylä 2017, 277.) Ilmiönä sukupuoli on monisyinen, sillä sen vaikutukset yhteiskunnassamme ulottuvat useisiin rakenteisiin ja erontekoihin, mutta siihen liitetään myös merkityksiä ja arvoja. Sukupuoli voi myös olla syrjinnän syy. (THL 2018.)
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Ihmiset kokevat sukupuolensa eri tavoin, oli kyseessä naiseus, mieheys tai jokin muu. Sukupuolen moninaisuus terminä kuvaa siis muutakin kuin sukupuolivähemmistöjä. Pääasiassa ihmiset tuntevat olevansa miehiä tai naisia, mutta
osa kokee myös olevansa molempia, ja osa ei koe kuuluvansa kumpaakaan
kategoriaan. (Seta s.a.) Sukupuolten tasa-arvo huomioi sukupuolen moninaisuuden, jolloin ajatellaan, että sukupuolia on enemmän kuin kaksi. Sukupuoliidentiteetti rakentuu monista osista, normaalisti varhaislapsuudessa, määrittäen ihmisen sisäistä kokemusta ja tietoisuuttaan sukupuolestaan. (Opetushallitus s.a.)

4.1

Sukupuolen moninaisuus

Sukupuolinormatiivisuus-termi viitaa siihen, että yhteiskuntamme koostuu kahdesta sukupuolesta, ja koska puhutaan normista, määrittää tämä sen, minkälaisia näiden kahden kategorian pitäisi olla. Sukupuolinormatiivisuus määrittää
myös sitä, miten miehen ja naisen kuuluisi pukeutua, käyttäytyä ja toimia yhteiskunnassamme. Termi ”normi” pitää sisällään oletuksen ja odotuksen siitä,
että sukupuoli olisi muuttumaton ja että ihmisellä voisi olla vain yksi sukupuoli,
joka määritettäisiin syntymässä. (Seta s.a.)

Sukupuolen eri ulottuvuuksia ovat biologinen, sosiaalinen ja juridinen (Seta
s.a.). Biologinen sukupuoli -termillä tarkoitetaan sukupuolen ruumiillisia ulottuvuuksia, joita ovat esimerkiksi anatomia, kromosomit ja hormonit. Biologinen
sukupuoli on määrittynyt kaksijakoisena. Tosiasiassa myös sukupuoleen yhteydessä olevat biologiset tunnusmerkit ovat moninaisia, ja niiden määrittely
on muuttunut historiallisesti eri yhteyksissä. Sukupuolen biologisen ulottuvuuden korostaminen voi olla hyvin harhaanjohtavaa, ja siksi voi olla helpompi
käyttää esimerkiksi termiä ”syntymässä määritelty sukupuoli”. Sosiaalisella sukupuolella tarkoitetaan niitä rooleja, odotuksia ja merkityksiä, joita sukupuoliin
tyypillisesti liitetään, vaikkakin termi on kaksijakoinen ja sukupuolirooleja pidetään jokseenkin rajoittavina. Ne myös ylläpitävät eriarvoisuutta. Juridisesta sukupuolesta taas puhutaan silloin, kun määritetään henkilön laillista sukupuolta.
Tämä näkyy henkilön henkilötunnuksesta, ja juridinen sukupuoli vahvistetaan
syntymässä tai sukupuolenkorjausprosessin yhteydessä. Suomessa on kaksi
juridista sukupuolta, jotka ovat nainen ja mies. (THL 2018.)
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Sukupuolivähemmistö-termillä tarkoitetaan ihmisiä, joilla sukupuolen eri piirteet eivät ole yhtenäisesti määriteltävissä naiseksi tai mieheksi. Sukupuolivähemmistöt jaetaan kahteen pääkategoriaan eli transihmisiin ja intersukupuolisiin. Transihmisiä ovat transvestiitit, transsukupuoliset, transgenderit ja muunsukupuoliset. (Seta s.a.) Lapset ovat sukupuoli-ilmaisussaan kuitenkin joustavia, luovia ja kokeilevia, eivätkä he ole oppineet kaikkia normeja. Lapset opettelevat sukupuoleen liittyviä asioita, tietoja ja luuloja, samalla kun heidän kehonsa kasvaa ja muuttaa muotoaan. Pimenoffin (2006) mukaan viidesosalla
lapsista, jotka mieltävät itsensä lapsuudessaan toisen sukupuolen edustajiksi,
sukupuolirajan ylittävä samastuminen jatkuu nuoruuteen ja aikuisuuteen.
(Huuska & Karvinen 2012, 36–37.)

4.2

Sukupuoli-identiteetti

Sukupuoli-identiteetti on henkilön oma kokemus sukupuolestaan, jota hän voi
ilmaista esimerkiksi pukeutumisellaan ja käytöksellään. Sukupuoli-identiteetti
ei aina ole sama kuin syntymässä määritetty sukupuoli, eikä se myöskään rajoitu vain kahteen juridiseen sukupuoleen. (THL 2018.) Se kuvaa yksilön
omaa sisäistä tunnetta, kokemusta ja tietoisuutta omasta sukupuolestaan
(Kankkunen 2010, 11).

Kulttuuri määrittää paljon sitä, minkälaiset roolit ja työnjaot kuuluvat eri sukupuolille. Sukupuoliroolien käyttäytymismallit ovat kulttuuri-, paikka- ja aikasidonnaisia, joiden mukaan ihmisen odotetaan toimivan yhteiskunnassa. Lähtökohtaisesti sukupuoli on muutakin kuin vain biologisia piirteitä. (Opetushallitus s.a.) Pelkästään biologisen sukupuolen määrittely ei riitä, vaan on otettava
huomioon, miten sukupuoli ilmenee sosiaalisesti, kulttuurisesti ja rakenteellisesti. Yksilöllisyys ja persoonallisuus muodostuvat monesta tekijästä. Jokainen ihminen myös sijoittuu eri kohtaan jatkumossa, jonka toisessa päässä on
feminiinisyys ja toisessa maskuliinisuus. Sijoitus tällä jatkumolla ei ole välttämättä pysyvä, vaan vaihtelee iän, tilanteiden tai vaikkapa lapsen leikkien mukaan. (Saloheimo 2016, 148.)
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4.3

Sukupuoli- ja seksuaali-identiteetin kehittyminen

Sukupuoli-identiteetti on tärkeimpiä ominaisuuksiamme. Jokaisella lapsella tulisi olla lapsuudesta lähtien tunne omasta oikeudestaan olla yksilöllinen ja ainutlaatuinen. Leikki-ikä antaa lapsille mahdollisuuden korostuneesti kokeilla ja
tutkia omaa sukupuoltaan; prinsessa- ja supermiesleikit vahvistavat lapsen
omaa kokemustaan sukupuolesta, tuntui sitten kumpi tahansa leikki lapsesta
omalta. Vanhemmilla ja lähipiirillä on vaikutusta siihen, miten lapsi aistii ja kokee sukupuolisuutensa ja ympäristönsä. Positiiviset tai negatiiviset asenteet
lapsen käyttäytymistä kohtaan vaikuttavat siihen, kuinka hyväksyttävänä lapsi
kokee itsensä toteuttamisen. (Kankkunen 2010, 11.)

Lapsen sukupuoli-identiteetti kehittyy vähitellen. 1-vuotias lapsi kokee olevansa erillinen olento vanhemmistaan, mutta sukupuolen merkityksestä hänellä ei ole vielä tietoa. (Kinnunen 2001, 30.) Lapsen sukupuoli-identiteetti, eli
tunne siitä, onko tyttö, poika vai jotain muuta, syntyy 2–4 vuoden iässä. Pienikin lapsi saattaa jo varhain lapsuudessaan kokea, ettei hänen kehonsa vastaa
hänen omaa käsitystään ja tunnettaan sukupuolestaan, jolloin lapsi erityisesti
tarvitsee aikuisen tukea ja sanoitusta tunteilleen. (Huuska & Karvinen 2012,
Ylitapio-Mäntylän 2017, 278 mukaan; Saloheimo 2016, 148.) Lapsen epävarmoja tunteita omasta kokemuksestaan omaan sukupuoleensa liittyen käytetään usein termiä sukupuoliristiriita. Sukupuoliristiriita voi joko säilyä ja vahvistua tai selkiytyä lapsen kasvun ja kehityksen aikana. Sukupuoliristiriidan äärimuoto on transsukupuolisuus. (Huuska & Karvinen 2012.)

Lapset ovat suvaitsevaisia suhteessa sukupuolirooleihin. Mahdollinen suvaitsemattomuuden malli tarttuu lapseen muilta ihmisiltä. Lapsen oikeutta toteuttaa itseään leikin kautta ei saisi aikuinen rajata, koska jokaisella lapsella on oikeus olla omaa sukupuolta omalla tavallaan. (Kankkunen 2010, 11.) Sukupuoli
ja sen kokeminen eivät ole vain kasvatuksen tulosta, vaan se nousee lapsesta
itsestään (Huuska & Karvinen 2012, 34). Lapsella on myös oikeus kokeilla erilaisia käyttäytymisrooleja, jotta kuva omalle sukupuolelle sopivasta käyttäytymisestä ei kapeutuisi. (Cacciatore & Korteniemi-Poikela 2000, 12). Murphyn
(2010, 38) mukaan sukupuolineutraalit lelut, kuten pallot ja rakennuspalikat,
rohkaisevat pieniä lapsia avarakatseisuuteen leikeissään.
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Seksuaali-identiteetti on omaan seksuaalisuuteen ja seksuaaliseen suuntautumiseen liittyvä minäkuva. Lapsen leikeistä tai toiminnasta ei voida päätellä tulevaa seksuaalista identiteettiä. Lapsi ei luo eikä osaa luoda ennakko-odotuksia seksuaalisuudelle tai sille, mikä siinä on sallittua. Lapsen ihastuessa on
tärkeää, että lapsi kokee tunteensa hyväksytyiksi. Turvallinen tunnekokemus
omien tunteiden hyväksynnästä luo pohjaa tasapainoiselle aikuisuudelle.
(Kankkunen 2010, 11.)

5

VARHAISKASVATUSIKÄISEN LAPSEN KASVU JA KEHITYS

Alle kouluikäisellä lapsella on oikeus varhaiskasvatukseen. Vuonna 2016 varhaiskasvatuksessa oli 243 946 lasta, joka vastaa 68 prosenttia 1–6-vuotiaista
lapsista. Kunnan tarjoamassa kokopäiväisessä päiväkotihoidossa oli 76 prosenttia kaikista varhaiskasvatuksessa olleista lapsista. Päivähoidossa alle 1vuotiaiden osuus on 0,7 prosenttia ja yksivuotiaiden 28 prosenttia, kun taas
kaksivuotiaista jo 54 prosenttia oli päivähoidossa. (THL 2017.)

Varhaiskasvatuksen tavoitteena on tukea lapsen persoonallista ja tasapainoista kehitystä ja oppimista. Varhaiskasvatuksen tehtävänä on tarjota suotuisa kasvuympäristö lapselle ja tarjota lapsen kehitystä monipuolisesti tukevaa toimintaa lapselle. Kunnan tehtävänä on huolehtia siitä, että varhaiskasvatusta on saatavissa lasten ja perheiden tarpeen mukaan. (Järvinen, Laine &
Hellman-Suominen 2009, 89–90.) Varhaiskasvatusympäristö on aikuisen tekemä, ja sen tehtävänä on vaikuttaa suotuisasti lapsen kehitykseen ja oppimiseen (Raittinen 2013, 227).

Lapsen kehityksessä ympäristön merkitys on olennaista. Huomioitavaa kuitenkin on, että lapsen kiinnostuksen kohteet muuttuvat lapsen kasvaessa. Lapsen toimiessa osana ympäristöä rakentuu hänelle toimintatapoja ja sarjoja,
joita hän sitten omien kykyjensä puitteissa mukauttaa tai sulauttaa uusiin tilanteisiin. (Nurmi, Ahonen, Lyytinen, Lyytinen, Pulkkinen & Ruoppila 2014, 18).
Laadukkaan varhaiskasvatuksen toteuttamiseen tarvitaankin kehityspsykologista orientaatiota, jossa otetaan huomioon lapsen toimijuuteen, yksilöllisyy-
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teen ja kasvuympäristöön liittyvät näkemykset. Lapsi ei ole irrallaan ympäristöstään, missä hän on kasvanut ja missä hän on taitonsa omaksunut. (Kronqvist 2017, 10.)

Varhaislapsuus antaa perustan myöhemmin opittaville tiedoille ja taidoille. Ensimmäisinä ikävuosina kehitysmuutokset ovat muita ikäkausia merkittävimpiä.
Alle kolmevuotiaan lasten aivojen muovautuvuus ja alttius oppia uutta ovat
poikkeuksellisia. Varhaislapsuuden ympäristöjä ovat koti ja sukulaisverkostot,
mutta myös päiväkotiympäristö. (Nurmi ym. 2014,18.)

Vuonna 2018 uudistuneessa varhaiskasvatuslaissa mainitaan, että varhaiskasvatuksen tavoitteena on ”edistää jokaisen lapsen iän ja kehityksen mukaista kokonaisvaltaista kasvua, kehitystä, terveyttä ja hyvinvointia”. Tavoitteena on myös muun muassa antaa kaikille lapsille yhdenvertaiset mahdollisuudet varhaiskasvatukseen ja edistää sukupuolten tasa-arvoa. Laissa mainitaan myös siitä, että varhaiskasvatuksen tavoitteena on toimia yhdessä lapsen
vanhempien kanssa lapsen tasapainoisen kehityksen ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin parhaaksi. (Varhaiskasvatuslaki 540/2018.) Varhaiskasvatuksen
toimintaa ohjaa varhaiskasvatuslain lisäksi esimerkiksi lastensuojelulaki, perusopetuslaki ja sosiaalihuoltolaki (Opetus- ja kulttuuriministeriö s.a).

Valtakunnallinen varhaiskasvatussuunnitelma, joka otettiin käyttöön elokuussa
2017, painottaa myös lapsen kokonaisvaltaisen kasvun ja kehityksen tukemista. Varhaiskasvatussuunnitelman mukaan kasvattajien tulee tukea lapsen
myönteistä suhtautumista tulevaisuuteen, ja lapsen kanssa käsitellään asioita,
jotka edistävät lapsen hyvinvointia. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet
2016.) Valtakunnalliseen varhaiskasvatussuunnitelmaan perustuen jokaiselle
lapselle laaditaan lapsen oma varhaiskasvatussuunnitelma eli vasu. Lapsen
varhaiskasvatussuunnitelma laaditaan yhdessä lapsen ja lasten huoltajien
kanssa keskittyen lapsen vahvuuksiin. Suunnitelmaan kirjataan yksilölliset tavoitteet ja keinot lapsen kokonaisvaltaisen kasvun, kehityksen ja oppimisen tukemiseksi. (Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma… s.a.)
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5.1

Vauvaikäisen lapsen kasvu ja kehitys

Varhaisen vuorovaikutussuhteen syntyminen vauvan ja häntä hoitavan turvallisen aikuisen välille on tärkeää lapsen myöhemmän kehityksen kannalta. Perusturvallisuuden ja luottamuksen tunteet heijastuvat lapsen myöhempiin ihmissuhteisiin. Riittävän perusturvan omaava lapsi kykenee tutkimaan ja valloittamaan ympäristöään sekä oppimaan uutta. Vanhemman tai muun luotettavan aikuisen avulla vauva kykenee sietämään omaa pahaa oloaan (nälkä, väsymys) ja kokee mielihyvää saadessaan tarpeensa tyydytettyä (maitoa, unta).
(Vauva kehittyy vuorovaikutuksessa… 2018.)

Vauva rakentaa kuvaa omasta kehostaan syntymästään asti läheisyyden ja aikuisen kosketuksen avulla. Fyysisessä kontaktissa koetut rentouttavat ja turvalliset elämykset vahvistavat lapsen kehotuntemusta ja luovat myönteistä kehon kuvaa. Aikuisen kanssa sylittelyt, hellittelyt, silitykset, taputukset, keinuttelut ja katsekontaktit lepertelyineen kertovat vauvalle hänen tuottavan iloa
muille. (Kinnunen 2001, 12–13.)

Rakkaudentunteet ja ihastuksen kohteena oleminen ensimmäisten elinkuukausien aikana on vauvalle tärkeää. Kylläisyyden tunne, läheisyys ja hoiva
luovat onnellisuuden tunteita. Turvallisuuden tunne ja rakkauden kohteena
oleminen luovat perustan lapsen itsetunnolle ja rohkeudelle rakastaa. (Cacciatore & Korteniemi-Poikela 2010, 23–24.) Seksuaalikasvatus alkaa WHO:n
mukaisesti heti syntymästä, vauvan oppiessa fyysisen kontaktin, ihon lämmön
ja läheisyyden sekä näihin liittyvän mielihyvän tunteen. Vanhemman kosketus,
tunteiden sanoittaminen ja hyväksyntä luovat pohjan lapsen itsetunnon rakentumiselle, ja vanhempi tulee aloittaneeksi seksuaalikasvatuksen. (Cacciatore
& Ingman-Friberg 2016a, 11–12.)

Pieni lapsi aloittaa varhaiskasvatuksessa yleisimmin aikaisintaan 9 kuukauden
iässä äidin tai isän vanhempainvapaakauden päätyttyä (Kela 2018). 9 kuukauden iässä monet lapset tunnistavat sanoja ja liikkuvat kontaten tai ryömien.
Lapsi osaa muodostaa muistikuvia tutuista ihmisistä, kuten vanhemmista,
vaikka he katoaisivat näkyvistä joksikin aikaa. Lapsi ymmärtää olevansa erilli-
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nen yksilö häntä hoivaavasta aikuisesta. Useimmat lapset vierastavat 9 kuukauden iässä peläten vieraita ihmisiä. Joskus lapsi vierastaa myös hänelle tuttuja aikuisia, joita hän näkee harvemmin, kuten isovanhempia. Päivähoidon
aloitus alle vuoden iässä on lähes poikkeuksetta lapselle rankka kokemus, erityisesti jos se osuu pahimpaan vierastamisvaiheeseen. (Vauvan sosiaalinen
kehitys 2017.)

Hieman alle vuoden ikäinen lapsi kiinnostuu muista lapsista ja ympärillä tapahtuvista asioista, ja lapsi opettelee samaan aikaan monia uusia taitoja.
Lapsi osoittaa tunteitaan avoimesti kiljuen ja kikattaen, huitoen ja huutaen. Itkullaan lapsi viestii siitä, ettei kaikki ole hyvin. (Vauvan sosiaalinen kehitys
2017.) Lapsi kokee tunteensa kehonsa kautta, joko ruumiillisesti miellyttävinä
tai epämiellyttävinä (Vauva ja mediankäyttö 2017).

5.2

Taaperoikäisen lapsen kasvu ja kehitys

1–2-vuotias lapsi on touhukas ja ympäristöstään kiinnostunut. Uusien taitojen
opettelu tuottaa lapselle riemua ja onnistumisia. Lapsi tarvitsee vielä paljon aikuisen syliä ja huomiota sekä ”tankkaa” läheisyyttä kyetäkseen harjoittelemaan myös itsenäisiä toimintoja. Aikuisten asettamien rajojen noudattaminen
on taaperoikäiselle haasteellista, ja lapsi kiukustuu helposti. Aikuisen tehtävänä on ottaa lapsen kiukku vastaan, hyväksyen lapsen tunteet, ja sanoittaa
lapselle tunteita. 3-vuotiaanakin suurten tunteiden hallitseminen on vielä hankalaa. (1–2-vuotiaan persoonallisuuden kehitys 2018; 2–3-vuotiaan persoonallisuuden kehitys 2018.)

Sosiaalisissa tilanteissa 1–2-vuotias lapsi tutkii ympärillään tapahtuvaa. Toisen lapsen kanssa leikkiminen on rinnakkain leikkimistä, ei niinkään vielä vastavuoroista, vuorovaikutuksellista leikkiä. (1–2-vuotiaan sosiaalinen kehitys
2017.) Lähempänä kolmea ikävuotta lapsi osaa jo osoittaa myötätuntoa toista
kohtaan, hän osaa ottaa muut huomioon ja ymmärtää toisten tunteita. Lapsesta on ihanaa tuottaa vanhemmilleen iloa. (2–3-vuotiaan sosiaalinen kehitys
2017.) Parin vuoden ikäinen lapsi on yleensä myös kiinnostunut “pottailusta”
ja oppii riisumaan vaatteensa. Lapsi on ylpeä taidoistaan. (1–2-vuotiaan fyysinen kehitys 2017; 1–2-vuotiaan liikunnallinen kehitys 2017.) Taaperoikäinen
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lapsi kokee usein alastomuuden luonnollisena ja miellyttävänä asiana (Kankkunen 2010, 9).

2–3-vuotiaana lapsi havaitsee ympärillään eri sukupuolta olevat ihmiset ja
häntä rakastavat aikuiset sekä oppii jo sukupuolten välisiä eroja. Tässä iässä
lapsen sukupuoli-identiteetti alkaa kehittyä, ja lapsi tiedostaa olevansa tyttö tai
poika. Lapsi leikkii ja tutkii kehoaan, hän saattaa esimerkiksi laittaa helmen
nenäänsä tai korvaansa. Myös muiden kehot kiinnostavat ja taaperoikäinen
lapsi saattaa myös esitellä omaa kehoaan ja sukupuolielimiään ylpeänä
muille. Lapsi on ylpeä myös tuotoksistaan pottaan ja on kiinnostunut siitä,
mistä pissa ja kakka tulevat. Oman kehon koskettaminen ja sukupuolielinten
hyväileminen voi tuntua lapsesta miellyttävältä. (Cacciatore & Korteniemi-Poikela 2010, 25–26; Miten seksuaalisuus kehittyy? s.a., Koposen 2014 mukaan.)

5.3

Leikki-ikäisen lapsen kasvu ja kehitys

3-vuotias lapsi haluaa olla iso ja osaava. Uhmaikä ja tahtokausi leimaavat 3–
4-vuotiaan elämää; lapsi harjoittelee tahdon ilmaisua ja itsesäätelyä, ja ne
ovat osana lapsen itsenäistymiskehitystä. Lapselle alkaa muodostumaan selkeä käsitys omasta itsestään. 4-vuotiaana lapsella on vilkas mielikuvitus, unet
saattavat olla pelottavia ja lapsi alkaa pohtimaan vaikeitakin tunteita. Aikuisen
läheisyys, syli ja hellyyden osoitukset sekä määrätietoiset rajat luovat lapselle
turvallisuuden tunteen. (3–4-vuotiaan persoonallisuuden kehitys 2018; 4–5vuotiaan persoonallisuuden kehitys 2018.) 4–5-vuotiaan lapsen itsetunnolle on
merkitystä sillä, miten lapsi pärjää muiden saman ikäisten lasten kanssa.
Lapsi tarvitsee aikuisen tukea ja kannustusta sekä lapsen taitojen esiin nostamista itsetunnon kehittämiseksi. Myös lapsen moraaliset käsitykset, hyvä ja
paha, kehittyvät. (4–5-vuotiaan sosiaalinen kehitys 2017.)

Leikki-ikäinen lapsi elää vuorovaikutuksessa vanhempiensa kanssa, ja suhde
vanhempiin perustuu turvallisuuteen, läheisyyteen ja hellyyteen. Lapsi oppii
näkemään itsensä hyväksyttynä ja rakastettuna omana itsenään. (Kinnunen
2001, 17.) 3–5-vuotiaana lapsi kokee ensimmäiset rakastumisen tunteensa,
jotka kohdistuvat tavanomaisesti omaan äitiin tai isään tai muuhun turvalliseen
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aikuiseen. Lapsi alkaa myös samaistua usein samaa sukupuolta olevaan vanhempaan. (Kankkunen 2010, 9.) Leikki-ikäinen (4–6-vuotias) lapsi kyselee
avoimesti mieltä askarruttavia asioita vanhemmiltaan, ja hän on kiinnostunut
sukupuoleen ja kehoon liittyvistä asioista. Lapsen kanssa kehosta ja seksuaalisuuteen liittyvistä asioista keskustellessa on tärkeää, että aikuinen puhuu
lapselle yksinkertaisesti, ymmärrettävästi ja arvostavalla tavalla. (Cacciatore &
Korteniemi-Poikela 2010, 25–26.)

Lapsi löytää usein tässä iässä oman kehon koskettelemisesta saatavan mielihyvän tunteen. Kyse ei ole varsinaisesti itsetyydytyksestä, vaan enemmänkin
kokonaisvaltaisesta, hyvää oloa tuottavasta leikistä ja oman kehon tutkimisesta. Lapselle muodostuu käsitys oman kehon hyvyydestä ja lapsen tuntemukset ovat myös tärkeä sallia. (Kankkunen 2010, 9; Cacciatore & Korteniemi-Poikela 2000, 10.)

5.4

Esikouluikäisen lapsen kasvu ja kehitys

6-vuotiaana lapsi on jo iso, mutta monin tavoin vielä pieni lapsi. Lapsen usko
omiin kykyihin voi horjua, ja itsekritiikki voi olla voimakastakin. Lapsi on voimakkaassa itsenäistymisvaiheessa, irtautumassa vanhemmistaan itsenäiseksi, tarviten kuitenkin vielä paljon hoivaa ja huolenpitoa. Lapsi ei välttämättä enää halua syliin, mutta aikuisen läheisyys on tärkeää. (6–7-vuotiaan
persoonallisuuden kehitys 2017.) Lapsi tarvitsee aikuisen asettamia selkeitä
rajoja, mutta sopiva määrä itsenäisyyden harjoittelua on lapselle hyväksi esimerkiksi kotitöiden merkeissä. Esikouluikäisen lapsen kaverisuhteet ovat räikeitä, ja ne sisältävät voimakkaita tunteita laidasta laitaan. (6–7-vuotiaan sosiaalinen kehitys 2017.)

Esikouluikäisenä lapsen oma sukupuoli korostuu lapsen käytöksessä, leikeissä ja toiminnassa. Lapsi ei halua välttämättä kertoa kaikkea enää vanhemmille, ja erityisesti seksuaalisuuteen liittyvät leikit (lääkärileikit, roolileikit)
leikitään salaa kavereiden kanssa. Myös omaan kehoon tutustumisen ja
omien sukupuolielinten koskettelun lapsi usein pitää salassa vanhemmiltaan.
(Kankkunen 2010, 9.) Lapsi ymmärtää, ettei voi mennä naimisiin vanhem-
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piensa kanssa, vaikka rakkaus vanhempia kohtaan onkin erityisen voimakasta. Lapsi hakee ihastumisen kohteita muista läheisistä ihmisistä tai haaveilee esimerkiksi julkisuuden henkilöstä ihastuen idoliinsa. (Cacciatore ym.
2016, 125–127.) Yhden huoltajan perheissä tai sateenkaariperheissä on tärkeää huomioida, että lapsi kokee olevansa arvostettu sekä miehen että naisen
silmissä (5–6-vuotiaan persoonallisuuden kehitys 2018).

6

KEHOTUNNEKASVATUS

Lapsen kehotunnekasvatus terminä on tuore. Kehotunnekasvatus-termin
(kuva 1) tavoitteena on edistää lapsen seksuaalikasvatusta muokkaamalla sanastoa hieman lapsenomaisempaan muotoon. Sanat seksuaalisuus ja seksuaalikasvatus mielletään usein hämmentäviksi kasvattajien keskuudessa,
koska sanat tuovat mieleen seksin ja aikuisen seksuaalisuuden. Lasten seksuaalikasvatuksesta puhuttaessa ei kyseessä kuitenkaan ole lisääntyminen tai
seksi, vaan se, että seksuaalisuus on osana lapsen normaalia kehitystä. Kehotunne on sana, joka kuvaa mukavalla tavalla lapsen tunnetta ja kokemusta
omassa kehossaan. Kehotunnekasvatuksella tarkoitetaan siis seksuaalikasvatusta, lapsen oman kehon tuntemisen harjoittelua ja lapsen terveen itsetunnon
rakentumista. Se vahvistaa lapsen itsearvostusta ja sosiaalisia taitoja. Se on
oman kehon haltuunottoa, läheisyyttä, tykkäämistä, mielihyvää omasta kehosta ja oman kehon hyväksyntää. (Kehotunnekasvatus s.a.; Cacciatore &
Ingman-Friberg 2016b, 83–84; Lajunen, Andell & Ylenius-Lehtonen 2015, 11.)

Kehotunnekasvatus helpottaa lasta tunnistamaan omia tunteitaan ja pitämään
huolta omasta kehostaan, sekä opettaa lapselle tunnetaitoja. Tunnetaitoja harjoittelemalla lapsi kasvattaa itsetuntemusta ja saa varmuutta siitä, että pystyy
itse vaikuttamaan omaan oloonsa, ajatuksiinsa ja tunteisiinsa. Kehotunnekasvatus tähtää myönteiseen kehoitsetuntoon, kehonkuvaan ja hyvään tunteeseen omaa kehoa ja tunteita kohtaan. Kehotunnekasvatuksen tavoitteena on
myös opettaa lapselle kehojen monimuotoisuudesta ja auttaa lasta hyväksymään erilaisuutta. (Kehotunnekasvatus s.a.; Cacciatore & Ingman-Friberg
2016b, 83–84; Jääskinen 2017, 35.)
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Kehotunnekasvatus lisää lapsen tietoisuutta itsemääräämisoikeudesta ja sopivuussäännöistä. Se opettaa lapselle turvataitoja, kuten tunnistamaan uhkaavia tilanteita, ja antaa valmiuksia toimia rohkeasti itseään suojellen sekä ohjaa
lapsia kertomaan huolistaan turvalliselle, luotettavalle aikuiselle. Tavoitteena
on myös ehkäistä kiusaamista ja syrjintää sekä väkivaltaa ja häirintää. (Lajunen ym. 2015, 11.) Lisäksi tavoitteena on, että lapsi oppii arvostamaan omaa
kehoaan ja sitä, miltä asiat hänestä itsestään tuntuvat. Lapsi oppii myönteisen
ja kielteisen läheisyyden ja kosketuksen eron ja saa rohkeutta tarvittaessa kysyä neuvoa ja pyytä apua. (Kehotunnekasvatus s.a.)

Kuva 1. Kehotunnekasvatus (Kehotunnekasvatus s.a.; Cacciatore & Ingman-Friberg 2016b,
83–84; Lajunen ym. 2015, 11)

6.1

Kehoitsetunnon rakentamista

Kehoitsetunto on lapsen käsitys omasta kropasta ja siitä, miten hyvänä ja hyväksyttynä lapsi kehonsa kokee. Se on lapsen oma tunne siitä, miltä oma
keho tuntuu. (Kehoitsetunto s.a.) Lapsi tutustuu omaan ja aikuisen kehoon leikin avulla ja vertailemalla itseään suhteessa aikuisiin (Cacciatore & Korteniemi-Poikela 2000, 10.) Meille suomalaisille saunakulttuuri on jo sukupolvien

23
ajan tarjonnut lapsille hyvän ympäristön tutustua turvallisesti ja luontevasti samaa ja eri sukupuolta olevien henkilöiden kehon yksityiskohtiin. Samalla lapsi
ymmärtää, ettei alastomuudessa ole mitään hävettävää. (Kankkunen 2010, 7.)

Lapsi on synnynnäisesti utelias. Lapsen uteliaisuus on estotonta, välitöntä,
avointa ja innokasta, ja se kohdistuu myös oman kehon ihmettelyyn, lisääntymiseen ja sukupuolisuuteen. Aikuisen suhtautuminen lapsen ihmettelyyn ja
kysymyksiin antaa lapselle käsityksen asioista: liittyykö omaan kehoon ja sukupuolisuuteen, nautintoon ja lisääntymiseen jotakin häpeää ja inhoa aiheuttavaa vai ovatko ne hyväksyttäviä ja luonnollisia asioita. (Cacciatore & Korteniemi-Poikela 2000, 7.) Aikuisen läheisyys ja myönteinen koskettaminen rakentavat lapsen myönteistä kehoitsetuntoa. Aikuisen on tärkeää toimia mallina
lapselle ja puhua myös omasta kehostaan positiiviseen ja hyväksyvään sävyyn. (Kehoitsetunto s.a.)

Jokainen lapsi löytää ennen pitkää omat sukupuolielimensä ja kiinnostuu
niistä. Lapsi voi huomata saavansa mielihyvää sukupuolielimiä kosketellessa.
(Kinnunen 2001, 17–18.) Koskettelemalla itseään lapsi hakee kehostaan
myös ymmärrystä ja lohtua sekä kokemusta siitä, millaista on olla ihminen. On
tärkeää, että lapsi kokee olevansa oikeutettu tutustumaan itseensä ja omaan
kehoonsa ilman salailua ja häpeää. (Kankkunen 2010, 12.) Lapsen “itsetyydytyksestä” puhutaan myös unnuttamisena. Unnuttaminen on lapsen yksityinen
asia. Oman kehon heijaaminen, keinuttelu ja paijaaminen esimerkiksi sängyssä ennen nukkumaanmenoa luovat turvaa ja rauhoittavat lasta. Lapselle
on tärkeää kuitenkin sanoittaa se, missä ja milloin oman kehon kosketteleminen on sallittua ja hyväksyttyä. Jos lapsi koskettelee sukupuolielimiään julkisilla paikoilla, ohjataan lasta koskettelemaan itseään myöhemmin omassa
rauhassa. (Cacciatore & Korteniemi-Poikela 2000, 16.)

Omaan kehoon tutustumisen lisäksi on tärkeää, että lapsi oppii puhumaan
omasta kehostaan, sukupuolirooleista, kehittymisestä, kasvamisesta ja lisääntymisestä. Sukupuolielimille yksityiskohtineen on hyvä olla kotona tutut ja lapselle luontevalta tuntuvat nimet, jotka myös lapsen on helppo sanoa. Tytöille
usein puhutaan “pimpistä” ja pojille “pippelistä”, mutta nimitykset voivat olla
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muutkin perheelle luontevat nimitykset. Lasta ei ole kuitenkaan tarkoitus suojella “rumilta” sanoilta, koska kyseessä on kaikille tuttuja kehonosia. (Cacciatore & Korteniemi-Poikela 2000, 19.) Ennen kouluikää lapsen olisi hyvä oppia sukupuolielinten viralliset ja oikeat nimet kotona käytettyjen lisäksi (Kankkunen 2010, 15).

6.2

Turvataitokasvatusta

Kankkusen (2010, 13) mukaan lapsen seksuaalioikeudet kuuluvat osana lapsen maailmanlaajuiseen oikeussopimukseen, joka hyväksyttiin YK:ssa 1989.
Sopimuksessa sanotaan, että lasta on suojeltava kaikenlaiselta seksuaaliselta
hyväksikäytöltä. Aikuisen tehtävänä on huolehtia, ettei lapsen seksuaalisia oikeuksia rikota ja että lapsi tulee suojatuksi hyväksikäytöltä. Lapsella on oikeus
kehittyä turvassa ja ilman häiriötä omanlaiseensa seksuaalisuuteen. Lapsen
seksuaalioikeudet ovat aikuisen velvollisuuksia. (Ilmonen & Korhonen 2016,
111).

Raisa Cacciatoren näkemyksen mukaan jokaisella lapsella on oikeus tulla
suojatuksi seksuaaliselta hyväksikäytöltä ja loukkauksilta sekä pornografialta.
Jokaisella lapsella on oikeus yksityisyyteen, koskemattomuuteen sekä rauhaan leikkiä ja tutkia omaa kehoaan. Lapsilla tulee olla oikeus iänmukaiseen
tietoon ja oikeuteen saada arvostusta omana itsenään. Turvataitokasvatus
vahvista lapsen itseluottamusta ja kehittää lapsen vuorovaikutustaitoja. (Kankkunen 2010, 13, 17.)

Turvataitokasvatus opettaa lapsille taitoja, joilla voi välttyä joutumasta kiusaamisen, alistamisen, ahdistelun, väkivallan ja seksuaalisen hyväksikäytön uhriksi. Lapsi oppii tunnistamaan omat rajansa ja puolustamaan itseään. Turvataitokasvatuksen tavoitteena on vahvistaa lapsen omia selviytymiskeinoja ja
itsensä puolustamisen taitoja. (Turvataitokasvatus 2017.) Se on kuitenkin paljon enemmän kuin toimintaohjeiden antamista. Tärkeää on myös korostaa lapsen kasvuympäristön turvallisuutta ja vahvistaa vanhempien ja varhaiskasvatuksen välistä yhteistyötä lapsen turvallisuuden takaamiseksi. (Kankkunen
2010, 18.)
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6.3

Tunnetaitokasvatusta

”Tunnetaitoja ovat tunteen tunnistaminen, sietäminen, säätely, ilmaiseminen,
purkaminen ja käsittely sekä näiden taitojen tuloksena tapahtuva voimaantuminen” (Jääskeläinen 2017, 168).

Lajunen ym. (2015, 11) määrittelevät tunnetaitokasvatuksen olevan lapsen
laaja-alaista hyvinvoinnin ja kehityksen tukemista. Jääskinen (2017, 37) kiteyttää lapsen tunnetaitokasvatuksen sisältävän sosiaalisia taitoja, joihin liittyy
kyky tunnistaa ja ymmärtää omia ja muiden tunteita, empatiakyvyn harjoittelua, vuorovaikutuksen rakentamista ja ristiriitojen harjoittelemista. Tunnetaidot
opettavat lapselle itsensä hyväksymistä ja sitä, millainen on terve minäkuva.
Tunnetaitoja opettelemalla lapsen stressinsäätelytaito kehittyy, sinnikkyys
vahvistuu ja oma toiminnanohjaus kehittyy vaikuttaen myönteisesti myös oppimiseen. Parhaimmillaan tunnetaitokasvatus vahvistaa lapsen turvallisuuden
tunnetta, itseluottamusta ja myönteistä elämänasennetta sekä lapsen levollisuutta.

Väestöliiton (s.a.) mukaan tunnetaitokasvatuksen tavoitteena on opettaa lapselle omien tunteiden tunnistamista ja huomioimista. Lapselle kerrotaan tunteista, ja kannustetaan näyttämään kaikenlaisia tunteita. Opetellaan nimeämään lapsen omia sekä muiden tunteita. Tunteiden kanssa pärjääminen ja
tunnetaitojen hallinta kertoo muun muassa lapsen kyvystä sietää pettymyksiä
ja epäonnistumisia ja siitä, miten lapsi kykenee rakentamaan positiivisen tunteen koettuaan negatiivisia tunteita.

Tunnetaitojen opettaminen lapselle kuuluu jokapäiväiseen arkeen. Kotona
lapsi opettelee ja oppii tunnetaitoja havainnoimalla vanhempiaan, sisaruksiaan
ja muita läheisiään. Tarkoituksellisessa tunnetaitojen opettamisessa on kyse
erilaisten taitojen omakohtaisesta kokemisesta ohjatusti oppimistilanteessa.
Tunnetaitojen huomioiminen varhaiskasvatuksessa parantaa lasten sosiaalisia
taitoja ja tunteiden säätelyä. Päiväkodissa ryhmätilanteet ja -hetket ovat hyviä
mahdollisuuksia opettaa lapsille tunnetaitoja. Tunnetaitoja harjoitellaan myös
ristiriitoja selvittäessä sekä esimerkiksi lukutuokioilla. Leikki on kuitenkin lapselle ominaisin tapa oppia. Leikissä lapsi tykkää, vihaa, komentaa, opastaa,
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hoivaa ja hellii. Leikin keskellä lasta voi ohjata harjoittelemaan tunnetaitoja
esimerkiksi pohtimalla, mitä leikkiäiti tuntee nukkelasta kohtaan tai miltä formulakuskista mahtaa häviö tuntua. Lapsi tarvitsee aikuista sanoittamaan tunteitaan ja selventämään syy-seuraussuhteiden ketjuja. (Jääskinen 2017, 5;
Tunnetaitoja oppii harjoittelemalla s.a.)

Aikuisen rooli tunnetaitokasvatuksessa on tärkeä. Kasvattaja ei saa säikähtää
lapsen negatiivisia tunteita; lapsi tarvitsee aikuisen tukea pahan olon tunteeseen kokeakseen olevansa turvassa ja edelleen hyväksytty. Lapsen tulee kokea olevansa merkityksellinen niin hyvän- kuin pahantuulisenakin. Tunteiden
purkautuessa lapsi toivoo kokemusta, että aikuinen kestää kiukun. Toisinaan
lapsen kiukku herättää aikuisessakin ärtymyksen tunteita, mutta kasvattajan
on toimittava tilanteissa ammatillisesti. Tunteista keskustellaan lapsen rauhoituttua. Aikuisen tehtävänä on huolehtia, ettei lapsi kiukunpuuskassaan satuta
itseään tai muita. (Neuvokas perhe s.a.) Tunne & Taida (s.a.) -sivuston mukaan ”tuntemaan uskaltautuminen vaatii turvallista syliä, jossa tuntea”.

Tunnetaitoja opettaessa on merkityksellistä, että myös kasvattaja itse pohtii
omia tunnetaitojaan. Omia tapojaan ja tunteitaan on hyvä pysähtyä tutkimaan.
Kasvattajan on hyvä tarkkailla omia tapojaan reagoida tiettyihin tunteisiin ja
miettiä, millä tavoin omia tunteita pystyy säätelemään ja ilmaisemaan. Tunnistamattomat tunteet voivat nousta vuorovaikutuksen esteeksi suhteessa muihin
ihmisiin. (Jääskinen 2017, 22–24.)

7

SUKUPUOLISENSITIIVISYYS

Sukupuolisensitiivisyydellä tarkoitetaan ihmisen hyväksymistä omana itsenään. Sukupuolisensitiivisyys pyrkii avaamaan, purkamaan ja laajentamaan
sukupuoleen kohdistuvia rooliodotuksia ja käyttäytymismalleja. Se on taitoa
tarkastella sukupuolta biologisuuden lisäksi sosiaalisen ja kulttuurisen määritelmän kautta. Sukupuolten eroja ja muotoja tunnistetaan, mutta niitä ei uusinneta kyseenalaistamatta. Sukupuolisensitiivisyys ei kuitenkaan tarkoita sukupuolineutraaliutta, joka taas pyrkii häivyttämään ja peittämään sukupuoliin
kohdistuvat erot, mikä ei takaa tasa-arvoista kasvatusta. (Sukupuolisensitiivisyys s.a.; Ylitapio-Mäntylä 2012, 25.)
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Sukupuolisensitiivisen kasvatusotteen tavoitteena ei ole sukupuolten häivyttäminen, sukupuoliroolien muuttaminen toisenlaisiksi tai kahden ajattelumallin
ylläpitoa toisilleen vastakkaisesta sukupuolesta. Sukupuolisensitiivisen kasvatusotteen tavoitteena ei ole muuttaa lapsia. Sukupuolisensitiivinen kasvatusote keskittyy aikuisiin niin, että aikuinen oppii tunnistamaan sukupuoleen liittyviä arvoja, oletuksia ja asenteita, joilla on vaikutusta arjen toimintaan ja lapsen
kasvatustyöhön. (Katainen 2016, 9.) Sukupuolisensitiivisyys on myös taitoa
huomata omia ja toisen kasvattajan sukupuolittuneita käytäntöjä (YlitapioMäntylä 2012, 26.)

Yleinen ajatus yhteiskunnassamme on, että sopimattomalla tavalla toimiva
lapsi ohjataan toimimaan toisin, ja mahdollisesti myös rangaistaan vääränlaisesta käyttäytymisestä. Mikäli vastakkaisen sukupuolen piirteiden ilmeneminen lapsen käyttäytymisessä herättää aikuisissa ajatuksia vääränlaisesta
käyttäytymisestä ja se vaikuttaa aikuisen asenteisiin lasta kohtaan, voi se olla
lapsen itsetunnon kannalta haitallista. (Saloheimo 2016, 149.) Kinnusen
(2001, 32) mukaan lapsen sukupuolen ja persoonallisuuden hyväksymättömyys vaikuttaa lapsen minäkuvaan ja vaikeuttaa hänen identiteettinsä kehittymiseen. Lapsen halveksuminen, nolaaminen ja kieltäminen vaikuttaa kielteisesti lapsen minäkuvan syntymiseen ja on Saloheimon (2016, 150) mukaan
myös aikuisiän ahdistus- ja masennushäiriöiden, sosiaalisten vaikeuksien
sekä itsemurhien taustalla. Onkin tärkeää, että aikuinen tukee lapsen erilaisia
tapoja toimia tyttönä tai poikana antaen lapselle tilaa löytää oma tapansa ilmentää yksilöllisyyttään.

Biologinen sukupuolijako on edelleen luokittelun perusta kasvattajilla, kun lapsia laitetaan eri kategorioihin. Biologinen määrittely ei kuitenkaan riitä kasvatuksen käytäntöjä pohdittaessa, koska sukupuoli ilmenee sosiaalisena, kulttuurisena ja rakenteellisena kokonaisuutena. (Paechter 2007, Ylitapio-Mäntylän 2017, 277 mukaan.) Ylitapio-Mäntylän (2017, 278) mukaan varhaiskasvatuksen arvoja voidaan muokata pohtimalla kasvattajien kesken oikeudenmukaisuuden, tasa-arvon, yhdenvertaisuuden ja kunnioituksen toteutumista var-
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haiskasvatuksessa. Sukupuolittuneiden käytäntöjen ja totuttujen toimintatapojen kyseenalaistaminen kehittää kasvattajan työtä ja edistää lapsen kehitystä.
Jokaisella lapsella tulee olla tasa-arvoiset mahdollisuudet toimia, kasvaa ja
oppia. (Ylitapio-Mäntylä 2012, 27.)

Päiväkodin arjessa opetus- ja kasvatustilanteissa sukupuolittuneet toiminnat
ovat usein näkymättömiä käytännön toimintatapoja, joihin liittyy erilaisia opittuja sukupuolittuneita tapoja. Kasvattajat toimivat usein omien sukupuolittuneiden odotustensa mukaisesti suhtautuen eri tavoin tyttöjen ja poikien toimintaan, eivätkä useinkaan näe omia sukupuolittuneita käytäntöjään toiminnassaan ja puheissaan. Kasvattajat ovat usein pienille lapsille malleja ja esikuvia,
ihailun kohteita. Kasvattajan olisikin tärkeää tiedostaa mallina olemisen merkitys sekä se, miten ja millaisiin leikkeihin hän ohjaa. (Ylitapio-Mäntylä 2012,
55–56, 71, 91.)

Tasa-arvopedagogiikka pyrkii tutkimaan käsityksiä, tekemään havaintoja
omasta toiminnasta sekä ylläpitämään yhteistä keskustelua tasa-arvoteemoista. Se velvoittaa kasvattajaa itsereflektioon: oman toiminnan tarkasteluun
sekä myös ajattelumallien kyseenalaistamiseen. Sukupuolisensitiivisyys varhaiskasvatuksessa on lapsen ja lapsen aloitteiden huomioimista ja lapsen persoonan tiedostamista yksilönä sukupuolesta tai sukupuolettomuudesta riippumatta. Sukupuolisensitiivisyys vaatii aikuiselta oman toiminnan ja ajattelun
pohdintaa ja erilaisten kysymysten pohdintaa, kuten haluavatko kaikki pojat
pelata jalkapalloa tai onko lasten leikkivalinnan selittävänä tekijänä lapsen sukupuoli vai ympäristön normit siitä, mikä on ”oikeanlainen” valinta. Varhaiskasvatuksen henkilökunnan on hyvä pohtia, miten tukea lasta, joka usein ilmaisee
olevansa muuta sukupuolta kuin syntymätodistuksessaan on. (Katainen 2016,
9.)

8

IDEOITA JA VINKKEJÄ KEHOTUNNEKASVATUKSEEN VARHAISKASVATUKSESSA

Varhaiskasvatuksessa ympäristö on kasvattajan tekemä, ja sen tehtävänä on
vaikuttaa suotuisasti kehitykseen ja oppimiseen. Ympäristö ohjaa kasvavan
lapsen toimintaa. (Raittinen 2013, 227.) Luottamus lasta hoitavaan ihmiseen
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tuottaa perusturvallisuuden tunteen, minkä vaikutukset näkyvät ympäristön
tutkimisessa, oppimisessa sekä sosiaalisessa ja emotionaalisessa kasvussa
(Keltikangas-Järvinen 2012; Nurmi ym. 2014, 18). Pulkkisen (2014) mukaan
”lapsen hyvinvointi on vanhemman hyvinvointia ja vanhemman hyvinvointi
puolestaan lapsen hyvinvointia”. Hyvinvoiva lapsi ja hänen ympärillään olevat
hyvinvoivat aikuiset, vanhemmat ja kasvattajat, tukevat lasta vastavuoroisella
vuorovaikutussuhteella (Kronqvist 2017, 16).

Lapsen kehotunnekasvatuksessa varhaiskasvatuksessa on tärkeää, että lapselle kerrotaan asioista joista lapsi on kiinnostunut, ja jotka lasta mietityttävät.
Lapsen kanssa keskustellaan asioista lapsen ikä ja kehitystaso huomioiden.
Alle 3-vuotiaiden lasten kanssa kehotunnekasvatus on esimerkiksi sitä, että
opetellaan nimeämään oman kehon osia, ja puhutaan myös lapsen intiimialueista niiden oikeilla nimillä. Lapselle opetetaan turvataitoja, ja keskustellaan
lapsen kanssa omasta ja muiden kehosta positiiviseen sävyyn. Lapselle ei anneta liikaa tietoa liian aikaisin, mutta jo pienten lasten kanssa voidaan keskustella kehon toiminnoista ja tunnetaidoista. Tällöin puhumme kehotunnekasvatuksesta. (Seksuaalikasvatusta varhaiskasvatuksessa s.a.)

8.1

Sukupuolisensitiivinen varhaiskasvatus

Kasvattajat toimivat usein omien sukupuolittuneiden tapojensa mukaisesti ja
suhtautuvat eri lailla tyttöjen ja poikien toimintaan. Sukupuoli asettaa usein tytölle ja pojille erilaisia odotuksia, eikä sukupuolisensitiivisyyden huomioiminen
ole kasvattajalle itsestään selvää. (Ylitapio-Mäntylä 2012b, 71.) Teräksen
(2012, 104) mukaan kasvattajien ”myönteinen sanallinen arvio”, eli kehuminen, on erilaista tytöille ja pojille. Teräksen pro gradu -tutkimuksen tulosten
perusteella selvisi, että pojille annetaan enemmän kannustavaa kehumista ja
palautetta esimerkiksi pukeutumistilanteissa ja ruokailutilanteissa.

Vinkkejä ja ideoita sukupuolisensitiiviseen kasvatukseen:
-

Kiinnitä huomiota omaan tapaasi kehua lasta ja antaa palautetta lapselle; toimitko tilanteissa sukupuolisensitiivisesti. Muista lasta kehuessasi kehua lapsen piirteitä ja ominaisuuksia, ei sukupuolta.
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-

Jakaessasi lapsia ryhmiin käytä luokitteluun värejä, ominaisuuksia, lukuja… Vältä jakamasta lapsia ”tyttöihin” ja ”poikiin” tai puhuttelemasta
heitä ”tyttöinä” ja ”poikina”.

-

Pohdi yhdessä muiden kasvattajien kanssa, kuinka toimintaympäristöstä voidaan luoda sukupuolisensitiivisempi. Voidaanko leluja uudelleen sijoittamalla rohkaista lapsia monipuolisempaan leikkiin? Voiko
”kotileikkipaikalla” toisinaan olla autoja ja dinosauruksia? Vältä erottelemasta perinteisiä tyttöjen ja poikien leluja erikseen toisistaan.

-

Pohdi omaa suhtautumistasi esimerkiksi poikien kynsien lakkaamiseen
ja mekkoon pukeutumiseen. Onko tytöille kaikkiin väreihin pukeutuminen luonnollisempaa kuin pojille, miksi? Muista, että jokaisella lapsella
on oikeus tulla hyväksytyksi omana itsenään, ja kasvattajalla on suuri
rooli myönteisen mallin antajana ja stereotyyppisten rajojen muuttajana.

-

Auta lasta huomioimaan oma ainutlaatuisuutensa. Lapsi voi askarrella
kauniin kehystetyn taulun, johon yhdessä kirjoitatte lapsen kauniita,
hauskoja, ihania ja persoonallisia piirteitä, joita lapsi itsessään näkee ja
kokee. Tämän jälkeen ryhmässä voi keskustella erilaisuudesta ja siitä,
että jokainen on hyvä sellaisena kuin on.

-

Oman ainutlaatuisuuden kollaasin voi tehdä myös lehtileikkeistä, piirustuksista ja muista askartelutarvikkeista.

-

Muodosta lasten kanssa kehupiiri; kehukaa vuorotellen jokaista ryhmän
lasta ja aikuista.

-

Keskustele lapsen kanssa lapsen oikeuksista; oikeudesta omaan mielipiteeseen, oikeuteen elää ja kasvaa omaan tahtiin, huolenpitoon ja hoitoon, oppimiseen, leikkiin, turvaan… (YK:n lasten oikeuksien sopimus.)

-

Kiinnitä huomiota kirjoihin, lauluihin ja loruihin, joita lasten kanssa luette
ja laulatte; kirjoissa ja saduissa tuotetaan usein perinteistä sukupuolijakoa. Muuta tuttujen tarinoiden kulkua ja vaihda pää- ja sivuhenkilöt eri
sukupuolen edustajiksi, ja kuulostele lasten reaktioita.

-

Muista, että tasa-arvotyö vaatii halua uudistua ja kyseenalaistaa omat
totutut ajattelumallit. Ajattelutapojen muuttaminen ei ole aina helppoa,
ja se on aikaa vievää, mutta pienetkin muutokset omassa toiminnassa
edesauttavat tasa-arvoa.

31
-

Muista tasa-arvo myös kasvatuskumppanuudessa vanhempien kanssa.
Alasuutarin (2011) tutkimuksen mukaan valtaosa vasu-keskusteluista
käydään äidin ja naispuolisen kasvattajan kesken. Isät ovat harvoin paikalla, ja tilanteita, joissa olisi pelkästään isä, on hyvin harvoin. Äidin
kanssa keskusteluja pidetään usein myös luontevampana, jos lapsen
kehityksestä tai kasvusta on huolta. On tärkeää huomioida vanhemmat
tasavertaisina kasvattajina, kasvatuskumppaneina. (Rossi-Salow 2012,
163.)

-

Hyväksy perheiden moninaisuus.
(Lajunen ym. 2015, 38–39, 42, 83–87; Teräs 2012, 107, 115; Paumo
2012, 146–147, 153–154; Rossi-Salow 2012, 160–165; Saloheimo
2016, 151–154; Sundell & Forsblom-Sinisalo 2012, 131.)

8.2

Turvataitokasvatus varhaiskasvatuksessa

Turvataitokasvatus on osa varhaiskasvatuksen kokonaisvaltaista kehotunnekasvatusta. Varhaiskasvatuksessa lasten kanssa voidaan keskustella kosketuksesta ja koskettamisen säännöistä. Koskettamisen sääntönä voi olla, että
kosketus on aina vapaaehtoista, ja sen pitää olla kaikkien mielestä mukavaa.
Jälkeenpäinkään kosketus ei saa tuntua pahalta, eikä se saa olla salaisuus.
Koskettamisesta ja kosketuksesta voidaan kertoa vanhemmille ja muille turvallisille aikuisille. Lapsille painotetaan, ettei saa koskea ilman toisen lupaa.
Toista ei saa lyödä eikä satuttaa, mutta oma turvallisuus menee tämänkin
säännön ohi; jos on tarve puolustautua ja on pakko paeta toisen kosketusta,
on myös lupa huutaa ja lyödä. (Cacciatore, Ingman-Friberg & Kauppinen
2016, 95–96.)

Vinkkejä ja ideoita turvataitokasvatukseen:

-

Voit käyttää apuna ryhmän ”maskottia” tai vaikkapa lapselle mieluista
pehmolelua, joka on aina mukana turvataidoista puhuttaessa. Lapsen
voi olla helpompi puhua asioista lelun/lelujen avulla.

-

Opeta lapsi sanomaan ”EI!” selkeällä ja kovalla äänellä, ja keskustelkaa
tilanteista, joissa lapsi voi joutua sanomaan ”EI!”. Draaman, leikin ja
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roolien kautta näyttelemällä lapsi voi kokeilla, miltä ”ei”:n sanominen
tuntuu.
-

Puhu lapsen kehon osista niiden oikeilla nimillä tai nimillä, jotka ovat
lapselle tuttuja, ja jotka lapsi ymmärtää. Älä käytä epäselviä ilmaisuja
tai ”peitesanoja” (etupylly, pissaletku jne.).

-

Opeta lapselle ”uimapukualue”; kukaan ei saa koskea lapsen uimapukualueen sisällä olevia paikkoja ilman lapsen omaa lupaa ja hyvää
syytä (vessa-apu tms.). Myös vihreän ja punaisen värin avulla voi opetella tunnistamaan alueet, joissa kosketus on sallittua.

-

Kerro lapselle, ettei koskaan ole mitään pakkoa koskettamiseen, näyttämiseen, katsomiseen tai edes puhumiseen, omiin tai toisen sukupuolielimiin liittyen.

-

Koskettaminen on aina vapaaehtoista, eikä kukaan aikuinen voi pakottaa lasta kosketukseen.

-

Muistuta lasta, että kosketuksesta pitää aina olla lupa puhua läheiselle
aikuiselle. Kuka on lapsen tärkeä, luotettava aikuinen?

-

Keskustele lapsen kanssa, miltä kosketus tuntuu? Saako isovanhempi
kaapata lapsen syliin ja nipistää poskesta, jos lapsi ei halua?

-

Millainen kosketus tuntuu lapsesta hyvältä? Entä pahalta? Piirtäkää
kuva omasta kehosta ja värittäkää eri värein kehon osat, joissa kosketus tuntuu hyvältä/pahalta.

-

Opeta toimintaohjeet ahdistavan tilanteen varalle; kenelle kertoa ja
mistä lapsi voi saada apua?

-

Keskustelkaa, kenen luokse on turvallista mennä, ja miten toimia tuntemattomien, vieraiden aikuisten kutsuessa lasta mukaansa? Älä pelottele lasta, keskustele rauhallisesti lapsen ikä ja kehitystaso huomioiden.

-

Opeta lapselle hänen oikeutensa. Väkivaltaa tai hyväksikäyttöä kokenut
lapsi ei tiedä, että se on laitonta.

-

Keskustelkaa kiusaamisesta ja itsensä puolustamisesta ikätovereiden
kanssa.

-

Pyri mahdollistamaan lapselle yksityisyys wc- ja pukeutumistilanteissa.
Muista, että pienikin lapsi oppii nopeasti, ettei esimerkiksi toisen vaippaan saa koskea.

-

Keskustelkaa turvallisesta internetin käytöstä lapsen ikä huomioiden.
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-

Keskustelkaa kiusaamisesta, luo pohjaa sille, että lapsi tunnistaa kiusaamisen ja osaa toimia kiusaamistilanteissa.

-

Kerro turvataitokasvatuksesta, sen sisällöstä ja tavoitteista lapsen huoltajille. Ole valmiina kuuntelemaan turvataitokasvatuksen herättämiä
tunteita ja ajatuksia lapsessa. Ole luottamuksen arvoinen.
(Cacciatore, Ingman-Friberg & Kauppinen 2016, 95–107; Kankkunen
2010, 17–18; Lajunen ym. 2015, 29, 98–103, 123, 161.)

8.3

Tunnetaitokasvatus varhaiskasvatuksessa

Kasvattajalla on suuri rooli tunnetaitokasvatuksessa. Aikuinen nimeää, sanoittaa ja tunnistaa lapsen tunteita ja auttaa lasta käsittelemään niitä. (Tunnetaitoja oppii harjoittelemalla s.a.) On tärkeää, että tunnetaitokasvatuksessa näkökulmana on lapsi, ei aikuinen. Motivaationa ei saa olla se, että lapsi oppisi
kontrolloimaan itseään ja käyttäytymään aikuisen mielestä maltillisesti, vaan
tavoitteena on lapsen tunnetaitojen kehittyminen. Niitä ei kuitenkaan opita puhumalla ja kuuntelemalla, vaan kokemalla, tutkimalla ja harjoittelemalla. Kasvattaja ohjaa ja näyttää mallia. (Jääskinen 2017, 169–170.)

Kasvattajana on muistettava, että jokainen hetki on mahdollisuus näyttää lapselle mallia ja tarjota rakentavia vaihtoehtoja toimintaan. Lasta, joka on jäänyt
vaille riittäviä tunteiden säätelykokemuksia aikuisen taholta, ei pidä verrata
lapseen, joka on saanut riittävästi turvaa ja hyväksyntää tunteidensa kanssa.
Kun huomaat lapsella olevan haasteita tunteiden tunnistamisessa ja ilmaisemisessa, nosta katse myös itseesi kasvattajana, opettajana ja rinnalla kulkijana. (Jääskinen 2017, 170-171.)

Vinkkejä ja ideoita tunnetaitokasvatukseen:
-

Pyri luomaan pienikin kiireetön hetki lapsen kanssa päivän aikana,
näytä lapselle, että hän on tärkeä ja merkittävä, ja aika hänen kanssaan on sinulle merkityksellistä.

-

Keskustelkaa tunteista, ja kerro lapselle, mitä ”tunne” tarkoittaa. Voit
esimerkiksi kertoa tarinan robotista, jolla ei ole tunteita. Jos meillä ei
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olisi tunteita, emme tuntisi, miten ihanaa elämä voi olla, emmekä osaisi
puolustautua kurjuudelta.
-

Luetelkaa lasten kanssa erilaisia tunnetiloja esimerkiksi vuorotellen piirissä. Havainnoi, kuinka paljon lapsiryhmä osaa sanoittaa erilaisia tunnetiloja.

-

Ohjaa lasta huomaamaan erilaisia tunteita kirjaa lukiessa tai kuvakirjaa
katsoessa. Miettikää, miltä kirjan henkilöistä tuntuu ja millaisia tunteita
he kokevat. Miten tunteet saavat kirjan henkilöt tai eläimet toimimaan?
Millainen on pettynyt pupu ja miksi pupu kokee itsensä surulliseksi?

-

Kerro omista tunteistasi lapselle. Selitä, miksi hermostut tai olet ylpeä.

-

Havainnoi lapsen tunteita ääneen: ”Minusta näyttää siltä, että pidät
tästä leikistä” tai ”minusta tulit surulliseksi jäätyäsi yksin”.

-

Keskustele lapsen kanssa ristiriitatilanteiden jälkeen tunteista; mitä tapahtui ja miltä se lapsesta tuntui.

-

Kuuntele lapsen kanssa musiikkia ja pohtikaa, miltä musiikki kehossa
tuntuu ja mitä ajatuksia se lapsessa herättää. Tunteita voidaan pohtia
myös kuvan, taiteen, elokuvan, liikunnan jne. avulla.

-

Leiki lapsen kanssa arvausleikkiä; ”mitä tunnetta esitän?” Muista myös
näytelmät ja roolileikit.

-

Kokeilkaa hengitystä, asentoja ja tunteiden ilmaisuja sen sijaan, että
vain puhutte niistä.

-

Pelaa lapsen kanssa pelejä, opeta epäonnistumisen ja häviämisen tunteiden sietämistä.

-

Opeta lasta jännittämään ja rentouttamaan vartaloaan ja pohtikaa, miltä
jännitys kehossa tuntuu. Entä rentoutuminen?

-

Kosketa lasta, pidä sylissä ja silitä. Ole herkkä lapsen tuntemuksille,
miltä kosketus lapsesta tuntuu?

-

Silitä lapsi uneen. Silittele eri kehon osia sivellen, painellen, hipsuttaen…

-

Ole rauhallinen lapsen kiukkukohtauksen aikana. Osoita lapselle, että
kaikki tunteet ovat sallittuja.

-

Kehu, kiitä ja palkitse lasta hyvästä käytöksestä.

-

Keskustele lapsen kanssa, missä kaikessa voi epäonnistua ja tehdä virheitä. Voit kertoa lapselle esimerkkejä omasta elämästäsi.
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-

Käytä apuna tunnekortteja (esim. MAHTI-tunnekortit, jotka ovat vapaasti tulostettavissa netistä, tukiliitto.fi) ja keskustele lapsen kanssa,
mikä kuvan tunne voisi olla, miltä se tuntuu ja mikä tilanne on voinut
johtaa tunteeseen.

-

Pyydä lasta piirtämään ja/tai värittämään oman kehon kuvaan paikkoja,
joissa lapsi tuntee iloa, surua, vihaa, pelkoa. Keskustele myös siitä,
mitä lapsi pelkää, vihaa, ihastelee…

-

Askarrelkaa omat tunnemittarit pahville. Piirtäkää siihen erilaisia hymynaamoja ja tehkää narusta ja helmestä ”osoitin”, jota lapsi voi siirtää
kokemaansa tunteeseen. Tunnemittaria voidaan hyödyntää myös ristiriitatilanteissa.

-

Ohjaa lasta kuvittamaan oma ”kiukkuhahmo” ja käy sen avulla läpi lapsen kanssa kiukun aiheuttamia tunteita.

-

Askarrelkaa omat ”huolipurkit”, jonka ääreen hiljentyä. Esimerkiksi tyhjästä pilttipurkista saat kauniin ja yksinkertaisen huolipurkin. (Laittakaa
vajaa purkillinen vettä, askarteluhilettä, tippa astianpesuainetta ja jokin
”mielen keskittäjä” purkkiin, esim. pieni simpukka, helmi, strassi, ja liimatkaa kansi kiinni. Koristelkaa purkki ja kansi halutessanne.) Purkkia
kallistellessa ja hileitä katsellessa lapsi rauhoittuu ja keskittymiskyky
paranee.

-

Keskustelkaa hyvän mielen ja hyvinvoinnin perusteista; mitä lapsi tarvitsee voidakseen hyvin? (Ruoka, lepo, läheisyys, liikkuminen, leikki, ystävät…)

-

Keskustelkaa siitä, millainen on hyvä kaveri ja miten kaveria kohdellaan.

-

Miten ristiriitatilanteista selvitään kaverin kanssa? Opeta lasta katsomaan kaveria silmiin, kuuntelemaan, sanomaan oma mielipide selkeästi, pyytämään ja antamaan anteeksi.
(Lajunen ym. 2015, 51, 58, 72–73, 78, 106–109, 119, 137, 143; Jääskinen 2017, 183, 203, 205, 212, 228; Neuvokas perhe s.a.; Tukiliitto ry
2017; Tunnetaitoja oppii harjoittelemalla s.a.)

36
8.4

Vinkkejä kasvattajalle huolen herättyä

Cacciatore ja Ingman-Friberg (2016, 87–89) tuovat esiin Laseke-tutkimuksen,
jonka mukaan lähes puolet ammattilaisista (47 prosenttia) on kertonut nähneensä lasten tekevän sellaisia seksuaalisia tekoja, jotka voivat liittyä asioihin,
joita lapsi on nähnyt tai kokenut mutta jotka eivät ole olleet lapselle sopivia.
Lapsen toiminta on epätavallista, jos siihen liittyy pakonomaista, tuskaista ja
vihaista leikkiä, lapsi ei tottele kehotuksia lopettaa vaan pakonomaisesti jatkaa
toimintaansa, tai lapsella on yksityiskohtaista tietoa aikuisen seksielämästä tai
lapsi yrittää matkia aikuisten seksuaalisia toimintoja. Erityisen huolestuttavaa
on myös lapsen pelko ja ahdistus, joka liittyy pakonomaiseen kiinnostukseen
seksuaalisuutta kohtaan tai johon liittyy toisen pakottamista ja alistamista.

Kun lapsi tuo esiin huoliaan, on aikuisen osoitettava kunnioitusta ja kuunneltava lasta. Mikäli lapsen esille tuomaan ei pystytä heti reagoimaan, on siihen
palattava mahdollisimman pian. Voi myös olla, ettei lapsi myöhemmin enää
ole valmis asiasta keskustelemaan. Toisinaan lapsen käyttäytyminen tai toiminta aiheuttaa huolta. Tällöin on hyvä pysähtyä ja rohkaista lasta kertomaan,
jos on jotain, mikä mieltä painaa. Jos lapsi ei halua kertoa kasvattajalle huoliaan, voidaan yhdessä miettiä, kuka olisi toinen turvallinen aikuinen, jolle lapsi
voisi puhua. (Lajunen ym. 2015, 259.)

Jos kasvattajalle herää huoli lapsesta, on asiasta hyvä puhua koko tiimin ja lähiesimiehen kesken ja varmistaa, onko muilla sama huoli samasta lapsesta.
Aiheen voi ottaa esiin suoraan, mutta hellävaraisesti vanhempien kanssa.
Huolen puheeksi ottamisella siirretään vastuu asiasta sille, jolle se kuuluu;
vanhemmille. Kasvattajan näkökulmasta tavoitteena on lapseen liittyvän huolen käsitteleminen niin, että yhteistyö ja vuorovaikutus perheen kanssa säilyy
ja parhaimmillaan kehittyy. Tarvittaessa voidaan ottaa yhteyttä esimerkiksi lasten- tai perheneuvolaan tai lastensuojelun sosiaalityöntekijään. On muistettava lastensuojelullinen ilmoitusvelvollisuus, joka koskee kaikkia kasvattajia,
salassapitovelvollisuuden sitä estämättä. (Cacciatore ja Ingman-Friberg 2016,
89; Lajunen ym. 2015, 260–261.)
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9

OPINNÄYTETYÖN TOTEUTUS

Opinnäytetyömme on toiminnallinen opinnäytetyö, joka toteutettiin kirjallisuuskatsauksen avulla. Opinnäytetyön produktina tehtiin opas varhaiskasvatukselle. Kirjallisuuskatsauksessa tutkija suodattaa jo olemassa olevasta tiedosta
pääasiat ja kokoaa niistä uuden kokonaisuuden (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara
2009, 259).

Toiminnallisessa opinnäytetyössäkään ei kuitenkaan voida unohtaa selvityksen tekemistä, vaan tieto tulee osata käsitellä taidoksi ja tuntea tutkimusmenetelmien perusteet (Vilkka & Airaksinen 2003, 9–10). Tutkimuksen kulkua
voidaan kuvailla luovaksi prosessiksi. Se pitää sisällään suunnitelman ja tavoitteellisen toiminnan. Eri vaiheiden merkitys voi olla hyvinkin erilainen riippuen siitä, minkälainen tutkimus ja toteutus on kyseessä. (Hirsjärvi ym. 2009,
63, 67.) Toiminnallisessa opinnäytetyössä opiskelija yhdistää teoreettisen tiedon ammatilliseen käytäntöön, jolloin opinnäytetyö sisältää teoreettisen viitekehyksen ja toiminnallisen osuuden (Vilkka & Airaksinen 2003, 41–42).

Toiminnallinen opinnäytetyö on yksi ammattikorkeakoulun opinnäytetöiden
muoto. Se tavoittelee käytännön toiminnassa opastamista ja ohjaamista, toiminnan järkeistämistä ja järjestämistä. Toiminnallinen opinnäytetyö voi olla
esimerkiksi opas, ohjeistus, tapahtuman tai tilaisuuden suunnittelu ja/tai toteutus, ja sen voi toteuttaa projektina. Siihen kuuluu raportointiosuus ja työn tuotos eli produkti. Lähtökohtana on usein toiminnallinen pulma, jota lähdetään
pohtimaan tietoperustan, esimerkiksi teoreettisen viitekehyksen, avulla. Valinnat ja ratkaisut opinnäytetyön toteutuksesta perustellaan, ja opinnäytetyön
prosessia kuvataan ja arvioidaan. Toiminnallinen opinnäytetyö sisältää tutkimuksellisia piirteitä lähdeviitteineen ja -luetteloineen sekä argumentointeineen
ja tietoperustaan pohjautuvine teksteineen. (Airaksinen 2009, 6–7, 10–11, 20,
23; Vilkka & Airaksinen 2003, 9.) Opinnäytetyömme vaiheita on kuvattu seuraavaksi.
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9.1

Aiheen valinta ja kohderyhmä

Vilkka ja Airaksinen (2003, 16) toteavat hyvän opinnäytetyön aiheen olevan
sellainen, jonka idea tulee oman koulutusalan opinnoista ja mahdollistaa yhteyksiä työelämään ja harjoittelupaikkoihin sekä syventää tekijöiden omia tietoja ja taitoja kiinnostavasta, alalle tärkeästä aiheesta. Aihetta suunnitellessamme otimme yhteyttä Kotkan varhaiskasvatuksen Tiina Kääpään, joka hyväksyi aiheemme kehotunnekasvatuksen ja toivoi siihen sukupuolisensitiivistä
näkökulmaa. Jatkuvassa muutosvaiheessa oleva varhaiskasvatus on luonut
tilauksen kasvattajille suunnatulle oppaalle. Oppaan tarkoituksena on luoda
keskustelua varhaiskasvatuksessa toimivien kasvattajien välille, mutta myös
kasvattajien ja perheiden välille.

Toiminnallisessa opinnäytetyössä on tärkeää löytää opinnäytetyölle toimeksiantaja (Vilkka & Airaksinen 2003, 16). Opinnäytetyömme kohderyhmänä ja toimeksiantajana on Kotkan varhaiskasvatus. Kotkassa varhaiskasvatus koostuu
kunnallisesta ja yksityisestä varhaiskasvatuksesta, perhepäivähoidosta ja
avoimesta varhaiskasvatustoiminnasta. Kotkassa on 22 kunnallista päiväkotia.
(Varhaiskasvatus s.a.; Kunnalliset päiväkodit s.a.)

Kehotunnekasvatuksen valinta opinnäytetyön aiheeksi on perusteltua myös
valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman myötä. Valtakunnalliseen varhaiskasvatussuunnitelmaan kuuluu muun muassa lasten tunnetaitojen vahvistaminen, tunteiden havainnoiminen, tunnistaminen ja nimeäminen. Varhaiskasvatussuunnitelma kehottaa myös ohjaamaan lapsia kunnioittamaan ja suojelemaan omaa ja toisen ihmisen kehoa. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016.)

9.2

Tiedonhaku

Opinnäytetyömme tiedonhaku koostuu termien ”kehotunnekasvatus” ja ”sukupuolisensitiivisyys” määrittämisestä. Tiedonhaku on toteutettu kirjallisuuskatsauksen periaatteita noudattaen. Kirjallisuuskatsauksen avulla tuodaan esille,
miten ja mistä eri näkökulmista aihetta on tarkasteltu ja miten tekeillä oleva
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tutkimus on yhteydessä olemassa olevaan tietoon. Lukija voi halutessaan lähdeviitteiden avulla palata takaisin alkuperäiseen tietoon ja tarkastella, miten
niitä on käytetty tekeillä olevassa tutkimuksessa. Aikaisempaa tutkimustietoa
käytettäessä on tärkeää, että tieto valitaan, arvioidaan ja tulkitaan huolellisesti.
Kirjallisuuskatsausta pidetään hyvänä oppimismahdollisuutena, sillä sen tekeminen vaatii asiaan paneutumista erityisesti lähdetiedon referoinnin yhteydessä. Kirjallisuuskatsauksen tekijän on tunnettava asia hyvin, jotta tekijä
osaa arvioida ja perustella oleellisen tiedon käyttöä. (Hirsjärvi ym. 2009, 121,
258.)

Lähdemateriaalia, niin opinnäytetyötä kuin opastakin varten, etsimme internetistä ja kirjallisuudesta. Hakusanoina tiedonhaussa käytimme sanoja lapsen
kehotunnekasvatus, sukupuolisensitiivisyys varhaiskasvatuksessa, lapsen
seksuaalisuuden kehittyminen, sukupuoli-identiteetti, turvataitokasvatus, tunnetaitokasvatus, varhaiskasvatus ja näiden erilaisia yhdistelmiä suomeksi ja
englanniksi. Käytimme tiedonhaussa sekä XAMK kirjaston kirjoja että Kouvolan ja Kotkan seudun kirjaston kirjoja.

Kirjallisuus koostuu alan julkaisuista ja tutkimuksista. Tutustuimme myös
Theseuksen kautta muiden tekemiin opinnäytetöihin, joista katsoimme vinkkejä lähdemateriaalin suhteen. Pyrimme käyttämään tuoreita lähteitä, mutta
kaikissa lähteissä, joita käytimme, ei ole vuosilukua esillä. Koimme kuitenkin
lähteet hyviksi ja käyttökelpoisiksi. Hyvinä ja tuoreina lähteinä koimme erityisesti Jääskisen Mitä sä rageet? – Lapsen ja nuoren tunnetaitojen tukeminen
(2017), Cacciatoren ja Ingman-Fribergin Keho on leikki – avain luonnolliseen
seksuaalikasvatukseen (2017), Lajusen, Andellin ja Ylenius-Lehtosen Tunneja turvataitoja lapsille – Tunne- ja turvataitokasvatuksen oppimateriaali (2015)
sekä muun muassa Väestöliiton, Mannerheimin lastensuojeluliiton ja Setan internetsivustot.

10 LAPSI SINÄ OLET IHANA! -OPAS
Airaksisen (2009, 6) mukaan toiminnallisen opinnäytetyön tuloksena syntyvä
opas tavoittelee yleensä käytännön toiminnan opastamista ja ohjaamista. Oppaassa selkeä kokonaisrakenne kuvien kera palvelee oppaan tekstiä. Opasta
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laatiessa on myös mietittävä toimintaa lukijan näkökulmasta. (Kotimaisten kielten keskus s.a.)

Oppaan suhteen tilaajalla ei ollut erityisiä toivomuksia. Kirjoitimme ensin opinnäytetyön teorian ja sen jälkeen aloimme kasata tietoa oppaaseen. Koimme,
että oppaan työstöä ei voinut aloittaa ennen opinnäytetyön teoriaosuuden tiedon hakua ja kirjallisuuskatsausta. Oppaaseenkin osittain päätyneet 8. luvun
vinkit ja ideat muodostuivat kirjallisuuskatsauksen avulla opittujen tietojen sisäistämisen jälkeen, opittua soveltaen.

Oppaaseen käytetty materiaali on käynyt läpi tarkan lähdekritiikin. Oppaan tekoa varten tutustuimme erilaisiin jo valmiisiin oppaisiin. Oppaan sisältö nousi
pohdinnan jälkeen selkeästi esille. Aloitimme oppaan kasauksen kirjoittamalla
omasta mielestämme tärkeitä asioita ylös, joita pohdimme sen jälkeen yhdessä. Päädyimme pohdinnan ja käytyjen keskustelujen jo varhaiskasvatuksessa työskentelevien kasvattajien kanssa siihen, että pitäydymme lyhyissä
määritelmissä ja keskitymme enemmän vinkkeihin ja ideoihin. (Kuva 2.)

Kuva 2. Oppaan rakentuminen
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Pyrimme opasta tehdessä helppolukuiseen, mutta tiiviiseen kokonaisuuteen.
Pohdimme, kuinka laajalti määrittelemme termejä vai keskitymmekö enemmän vinkkeihin ja ideoihin. Halusimme jo oppaan nimen herättävän ajatuksia.
Opinnäytetyölle ja oppaalle muodostui yhteinen nimi; ”Lapsi sinä olet ihana!”.
Ymmärryksemme mukaan kiire on läsnä varhaiskasvatusmaailmassa ja pyrimme ytimekkääseen kokonaisuuteen, joka ei vie sen lukijalta kovin pitkää aikaa, mutta herättää kuitenkin keskustelua asiasta. Oppaan tarkoituksena on
herättää lukijassa kiinnostusta aihetta kohtaan ja kannustaa lukijaa lukemaan
opinnäytetyömme kokonaisuudessaan saadakseen kokonaisvaltaisen käsityksen sukupuolisensitiivisestä kehotunnekasvatuksesta.

Kirjoitimme lyhyitä ja selkeitä kappaleita ja vinkkien suhteen teimme yksinkertaisia ja helppolukuisia luetteloita. Oppaan kuvituksesta vastasivat omat lapsemme. Oppaan rakenteessa pyrimme loogisuuteen. Lisäksi lihavoimme
avainsanoja, mikä helpottaa lukemista ja auttaa hahmottamaan erilaiset kokonaisuudet (kuten turvataitokasvatuksen ja tunnetaitokasvatuksen).

Halusimme lopputuloksen olevan näköisemme ja siksi vältimme tietoisesti ottamasta liikaa vaikutteita jo olemassa olevista oppaista. Omien lastemme piirustusten käyttöä pidimme molemmat erittäin hyvänä ideana ja koimme sen
lisäävän oppaan ilmeikkyyttä ja kepeyttä. Pyysimme ystäviämme ja sukulaisiamme lukemaan opasta sen teon eri vaiheissa, jotta saimme oppaasta selkolukuisen. Kirjoittamisen eri vaiheissa on hyödyllistä saada palautetta tekstistä,
esimerkiksi täsmällisyyden ja selkeyden takia (Hirsjärvi ym. 2009, 49).

Halusimme oppaan olevan käytännöllinen ja kestävän päiväkodin hektistä arkea kahvihuoneessa. Päädyimme tekemään oppaan sivut A4-kokoisina, jolloin
myös tekstin koko ja fontti ovat helppolukuista. Tilaajan edustajalle, Kotkan
Korkeakosken päiväkodille toimitimme oppaan laminoituna, jolloin sen säilyvyys ja kestävyys ovat parempia kuin paperisen oppaan, eikä se päädy paperinkeräykseen. (Liite 1).
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Lopputulos onnistui mielestämme hyvin, ja olemme tyytyväisiä oppaan ulkoasuun. Niin oppaan sisällön kuin toteutuksenkin vaiheisiin käytimme paljon aikaa ja pohdimme asioita yhdessä. Uskommekin sen herättävän ajatuksia ja
keskustelua, mutta myös antavan uusia työkaluja varhaiskasvatukseen, aivan
kuten joulukuussa 2017 suunnittelimme sen valmistuttuaan tekevän.

11 POHDINTA
Pohdinta on tutkimuksen haasteellisimpia osuuksia. Sen kuuluu olla kriittinen
ja arvioiva sekä täsmällinen ja käsittää ainoastaan tutkimuksen kannalta oleellisia asioita. Tutkijan täytyy tuoda esille myös negatiiviset asiat. (Mäkinen
2005, 123–124.) Lisäksi pohdinnassa arvioidaan saatujen lopputulosten arvoa, hyödynnettävyyttä sekä luotettavuutta. Tämän lisäksi työn tekijä arvioi,
olisiko työssä voinut tehdä jotain toisin. Tärkeää on myös tarkastella työn hyödynnettävyyttä sekä sitä millaisia jatkotutkimushaasteita on noussut esille.
(Hirsjärvi ym. 2009, 263–265.)

Koemme, että sukupuolisensitiivisyys on monelle kasvattajalle vielä uusi termi
ja moni yhdistää sukupuolisensitiivisyyden sukupuolineutraaliin ajatteluun. Pidämme aihettamme tärkeänä osana kokonaisvaltaista lapsen kasvun ja kehityksen tukemista niin varhaiskasvatuksessa kuin muissakin toimintaympäristöissä. Oma kiinnostuksemme aihetta kohtaan on lisääntynyt prosessin aikana
ja olemme oppineet aiheesta paljon. Oma osaamisemme ”kehotunnekasvattajina” on syventynyt, ja voimme itsevarmoina todeta tukevamme lasten kasvua
sukupuolisensitiivisesti kehotunnekasvatuksen osa-alueet huomioiden.

11.1 Ajankohtaisuus
Koemme, että kehotunnekasvatus kaikkine osa-alueineen on hyvin ajankohtainen aihe. Laadukasta kirjallisuutta aiheesta on ilmestynyt lähivuosina paljon. Myös sukupuolisensitiivisyyden koemme ajankohtaisena ja puhuttavana
teemana, ja siitä on kirjoitettu viime aikoina lehdissäkin. Esimerkiksi Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry kirjoitti Talentia-lehdessään syyskuussa sosionomiopiskelija Eeva-Stiina Jaakonsaaresta, joka teki
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Laurea ammattikorkeakouluun opinnäytetyön intersukupuolisten ihmisten kokemuksista päiväkodissa ja koulussa. Jaakonsaaren työ sai Talentian ammattieettisen lautakunnan etiikkapalkinnon. Hän kirjoittaa työssään paljon myös
sukupuolisensitiivisestä kasvatuksesta. (Jaakkola 2018, 34.)

Diakonia ammattikorkeakoulu järjestää syksyllä 2018 ja keväällä 2019 maksutonta täydennyskoulutusta verkkokoulutuksena varhaiskasvatuksen ammattilaisille. Koulutuksen tavoitteena on perehtyä sukupuolisensitiivisyyteen ja
muun muassa siihen, kuinka edistää tasa-arvoa oppimisympäristön suunnittelussa, ja siihen, miten sisällyttää sukupuolisensitiivisyys pedagogiseen dokumentointiin. Koulutus on osa Opetushallituksen rahoittamaa Tasa-arvoinen
varhaiskasvatus -hanketta. (Jaakkola 2018b, 4.) Sukupuolisensitiivisyys erityisesti tuntuu olevan ajankohtainen, trendikäskin aihe, ja sen ympärille kehitetään jatkuvasti koulutuksia ja opiskelumateriaaleja.

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa mainitaan arvoperusta, joka toimii
varhaiskasvatuksen perustana. Arvoperustassa painottuvat lapsen oikeus yhdenvertaiseen ja tasa-arvoiseen kohteluun ja oikeuteen tulla nähdyksi, kuulluksi ja hyväksytyksi omana itsenään. Lapsella on oikeus rakentaa identiteettiään omien lähtökohtiensa mukaisesti. Jokaisella lapsella on oikeus ilmaista
tunteensa ja saada tukea niiden ilmaisuun. Lisäksi perheiden monimuotoisuutta on tuettava. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016, 18–19.)
Uskomme, että opinnäytetyöstämme ja sen tuotoksena syntyneestä oppaastamme on hyötyä varhaiskasvatuksen ammattilaisille heidän pohtiessa menetelmiä valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman toteuttamiselle.

Suomessakin paljon julkisuutta saanut Me too -kampanja on myös yhteydessä
opinnäytetyön aiheeseemme, koska käsittelemme työssämme turvataitoja. On
tärkeää opettaa lapsille oman kehon hyväksyntää ja arvostusta sekä hyväksymistä muiden kehoa kohtaan. Turvataitokasvatuksella on siis roolinsa myös
seksuaalisen häirinnän vastustamisessa.
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11.2 Eettisyys ja luotettavuus
Eettisyys opinnäytetyössä tarkoittaa, että työn teossa on noudatettava hyviä
tieteellisiä käytäntöjä (Hirsjärvi ym. 2009, 23). Raporttimme eettisyys ja luotettavuus kohdistuu eniten lähdemateriaalin käyttöön. Arvioidessamme luotettavuutta kiinnitimme erityistä huolellisuutta lähdekritiikkiin. Lähteiden etsimiseen
käytimme paljon aikaa, ja arvioimme niitä huolellisesti. Huomiota kiinnitimme
kirjoittajan ja erilaisten sivustojen tunnettavuuteen, jota arvioimme esimerkiksi
sillä, toistuiko kirjoittajan nimi eri lähteissä.

Eettisyyteen pyrimme myös lähteiden merkitsemisessä. Tarkastelimme lähdemateriaalia puolueettomasti ja rehellisesti antaen kunnian asian oikealle kirjoittajalle ja tutkijalle. Tämä toteutui merkitsemällä lähteet erityistä huolellisuutta
noudattaen. Tutkimuksen teon yhteydessä tutkija joutuu miettimään useita
erieettisiä kysymyksiä. Tiedonkeruuseen ja julkaisemiseen yhteydessä olevat
tutkimuseettiset periaatteet ovat yleisesti tunnustettu. Niiden mukaisesti toimiminen on kuitenkin jokaisen tutkijan omalla vastuulla. Tutkijan on huomioitava
muiden tutkijoiden saavutukset ja kunnioitettava niitä. (Hirsjärvi ym. 2009, 23–
24.)

Halusimme vahvistaa opinnäytetyömme luotettavuutta myös siten, että lähetimme opinnäytetyömme ja oppaamme luettavaksi sosiaalipedagogi (NACS)
Haija Kankkuselle. Kankkuselta saimme ideoita ja neuvoja opinnäytetyön ja
oppaan toteutukseen, mutta erityisesti saimme positiivista palautetta asiatekstiin liittyen. Kankkunen kirjoitti meille sähköpostissaan: ”Pidän nimestä sekä
opparissa että oppaassa -Lapsi sinä olet ihana! johdattelee lukijaa myönteisesti uuden oppimisen matkalle muokaten tai vahvistaen asennetta jo heti otsikosta lähtien.” sekä ”olitte käyttäneet runsaasti hyviä lähteitä (joita tulen itsekin hyödyntämään opetuksessani, kiitos siis näistä vinkeistä) ja niinpä taustateoria oli minusta erinomaisesti avattu keskeisten käsitteiden osalta!”. Kankkunen kommentoi opinnäytetyötämme myös seuraavasti: ”sukupuolisensitiivisyyden olitte avanneet erinomaisesti - kaiken kaikkiaan tekstinne oli sujuvaa luettavaa ja olitte käyttäneet hyvin useita hyviä lähteitä!! …pidin kappaleesta 9
IDEOITA JA VINKKEJÄ KEHOTUNNEKASVATUKSEEN VARHAISKASVA-
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TUKSESSA ja kysynkin lupaa, voinko käyttää näitä opetuksessa tietenkin teidät tekijöinä mainiten?” ja lopuksi ”Asiasisällön osalta tämä on minusta erinomainen oppari!!”. (Kankkunen 2018.)

Työelämäohjaajamme Korkeakosken päiväkodin lastentarhanopettaja Laura
Jäntin kanssa olemme keskustelleet jo opinnäytetyön suunnitteluvaiheessa
sekä myöhemmin opinnäytetyön prosessin aikana sähköpostitse. Olemme lähettäneet Lauralle kommentoivaksi työmme useampaan kertaan, työn eri vaiheissa, ja saaneet Lauralta arvokasta palautetta ja ideoita niin sisällön, toteutuksen kuin lähteidenkin suhteen. Ennen esitarkistusvaihetta lähetimme työn
luettavaksi myös tilaajan edustajille Tiina Käävälle ja Mari Raatikaiselle. Palautteen saaminen kuuluu osaksi kirjoitusprosessia, ja siksi sen saaminen prosessin eri kohdissa on tärkeää. Palautteen avulla kirjoittaja pystyy miettimään
tutkimustekstiä ja arvioimaan sitä. (Hirsjärvi ym. 2009, 49.)

11.3 Opinnäytetyön prosessin arviointi
Haasteena tiedonhaussa koimme erityisesti kehotunnekasvatus-termiin uutuuden. Jouduimmekin useamman kerran arvioimaan lähteen asiasisältöä. Erityisesti haasteena oli, ettei termiä ollut varsinaisesti määritetty selkeästi, ja useat
löytämämme lähteet sivusivat asiaa eivätkä varsinaisesti määritelleet sitä,
mitä olisimme toivoneet.

Kirjoitimme itsenäisesti Word Onlinen kautta, jolloin emme olleet sidoksissa
samaan aikaan ja paikkaan. Kävimme tiivistä keskustelua tietokoneen ja puhelimen välityksellä useita kertoja viikossa. Keskustelu oli rikasta, ja se toi erilaisia näkökulmia aiheeseen ja opinnäytetyön toteutukseen. Koimme kuitenkin, että toisinaan olisi ollut hyvä tehdä työtä konkreettisesti samaan aikaan
samassa tilassa, jolloin keskustelu olisi voinut olla vielä rikkaampaa ja yhdessä tekeminen toisinaan myös helpompaa. Välimatka Kotkan ja Kouvolan
välillä sekä kiireiset työ- ja perhe-elämämme muiden koulutehtävien lisäksi
vaikuttivat päätökseen tehdä opinnäytetyötä Word Onlinen kautta. Olemme
kuitenkin tyytyväisiä saumattomaan työskentelyymme.
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Aloittaessamme opinnäytetyömme suunnittelun emme vielä tienneet, kuinka
mielenkiintoisen, ajankohtaisen ja jo tekovaiheessa runsasta keskustelua herättävän aiheen lopulta valitsimmekaan. Olemme saaneet paljon hyvää palautetta aiheen valinnasta opiskelukavereiltamme ja varhaiskasvatuksessa jo
työskenteleviltä ystäviltämme. Aiheen saama positiivinen palaute ja kiinnostus
kehotunnekasvatusta kohtaan ovat myös motivoineet meitä opinnäytetyön tekoprosessissa. Koemme saavuttaneemme jo paljon herättäessämme aiheellamme keskustelua.

Opinnäytetyötä tehdessämme olemme oppineet valtavasti uutta. Prosessi
kaikkine vaiheineen on ollut tärkeä. Jo itse tiedonhaku on oma prosessinsa
sen kriittisyyden ja rajaamisen takia, mutta myös esimerkiksi aikataulutus luo
omat haasteensa valmistaen meitä tulevaa työelämää varten. Myös Vilkka ja
Airaksinen (2003, 17) toteavat työelämäpohjaisen opinnäytetyön tukevan opiskelijan ammatillista kasvua.

11.4 Jatkokehitysideat
Jatkokehitysidena voisi selvittää, minkälaisia vaikutuksia oppaalla oli varhaiskasvatukseen. Kokivatko kotkalaiset varhaiskasvattajat oppaan tarpeelliseksi,
sisälsikö se heille uutta tietoa ja antoiko opas uusia ideoita kasvattajien arkeen lasten kanssa? Tutkimus voitaisiin toteuttaa esimerkiksi haastattelun
avulla. Kehotunnekasvatuksesta voisi lisäksi kehittää lisäkoulutusta varhaiskasvatuksen kasvattajille tai vielä opiskeleville sosionomeille ja muille tuleville
kasvatusalan ammattilaisille.

Kehotunnekasvatusta varten voisi myös kehittää erilaisia opetusmateriaaleja,
esimerkiksi kortteja, joiden avulla käsitellä lapsen kanssa turvataitoja, omaan
kehoon liittyviä ajatuksia ja tunnetaitoja. Näkökulmaksi voisi pohtia myös kasvatuskumppanuutta sekä lapsen ja vanhempien osallisuutta kehotunnekasvatukseen; kuinka kehotunnekasvatus saataisiin osaksi myös perheen arkea kotona ja mitä ajatuksia aihe vanhemmissa herättää.

Uskomme, että kehotunnekasvatus (sekä terminä että aiheena) lisääntyy
opinnäytetöiden aiheina, keskusteluissa varhaiskasvatuksessa, lapsen
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omassa varhaiskasvatussuunnitelmassa - ja kaikkialla, jossa työtä tehdään
lasten ja perheiden parissa. Kehotunnekasvatus on merkittävä osa lapsen kokonaisvaltaista kasvun ja kehityksen tukemista. Se herättää tunteita ja on
myös tapa keskustella niistä lapsen kanssa.
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LAPSI SINÄ OLET IHANA!
SUKUPUOLISENSITIIVINEN KEHOTUNNEKASVATUS
VARHAISKASVATUKSESSA
Vinkkejä kehotunnekasvatukseen Kotkan varhaiskasvatukselle

Johanna Ripattila-Lassi ja Anna Vinni
XAMK Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
sosionomi (AMK), SOKT17KM, 2018
Oppaan kuvitus: Meea 5v ja Liia 2v sekä Sara 6 v. ja Nomi 4v.
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Sukupuolisensitiivinen kehotunnekasvatus on…

turvataitoja
itsetunnon vahvistamista
omaan kehoon tutustumista ja
kehon tuntemista
tunnetaitoja
erilaisuuden ja moninaisuuden
hyväksymistä
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Sukupuolisensitiivisyydellä tarkoitetaan lapsen hyväksymistä omana itsenään. Sukupuolisensitiivisyys pyrkii laajentamaan sukupuoleen kohdistuvia rooliodotuksia ja käyttäytymismalleja. Se on herkkyyttä huomioida sukupuolten erilaiset vaikutukset. Sukupuolten eroja ja ilmentämisen muotoja tunnistetaan, mutta niitä ei uusinneta kyseenalaistamatta. Sukupuolisensitiivisyys ei kuitenkaan tarkoita sukupuolineutraaliutta, joka taas
pyrkii häivyttämään ja peittämään sukupuoliin kohdistuvat erot.
Sukupuolisensitiivinen kasvatusote keskittyy aikuisiin niin, että aikuinen oppii tunnistamaan sukupuoleen liittyviä arvoja, oletuksia ja asenteita, joilla on vaikutusta arjen toimintaan ja lapsen kasvatustyöhön.
Sukupuolisensitiivisyys varhaiskasvatuksessa on lapsen ja lapsen aloitteiden huomioimista ja lapsen persoonan tiedostamista yksilönä sukupuolesta tai sukupuolettomuudesta riippumatta.
Sukupuolisensitiivisyys vaatii aikuiselta oman toiminnan ja ajattelun pohdintaa ja erilaisten kysymysten pohdintaa, kuten -haluavatko kaikki pojat pelata jalkapalloa? tai onko
lasten leikkivalinnan selittävänä tekijänä lapsen sukupuoli, vai ympäristön normit siitä,
mikä on ”oikeanlainen” valinta?
Varhaiskasvatuksen henkilökunnan on hyvä pohtia miten tukea ja lasta, joka usein ilmaisee olevansa muuta sukupuolta kuin syntymätodistuksessaan on.
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Vinkkejä sukupuolisensitiiviseen kasvatukseen:
 Kiinnitä huomiota omaan tapaasi kehua lasta ja antaa palautetta lapselle; toimitko tilanteissa sukupuolisensitiivisesti. Muista lasta kehuessasi kehua lapsen piirteitä ja ominaisuuksia, ei sukupuolta (”oletpa taitava!” vrt. ”hyvä tyttö!”)
 Jakaessasi lapsia ryhmiin, käytä luokitteluun värejä, ominaisuuksia, lukuja… Vältä jakamasta lapsia ”tyttöihin” ja ”poikiin” tai puhuttelemasta heitä ”tyttöinä” ja ”poikina”.
 Luo toimintaympäristöstä sukupuolisensitiivisempi. Vältä erottelemasta perinteisiä tyttöjen ja poikien leluja erikseen toisistaan.
 Pohdi omaa suhtautumistasi lasten pukeutumiseen. Onko tytöille kaikkiin väreihin pukeutuminen luonnollisempaa kuin pojille, miksi? Muista, että jokaisella lapsella on oikeus
tulla hyväksytyksi omana itsenään ja kasvattajalla on suuri rooli myönteisen mallin antajana ja stereotyyppisten rajojen muuttajana.
 Auta lasta huomioimaan oma ainutlaatuisuutensa. Lapsi voi askarrella kauniin kehystetyn
taulun, johon yhdessä kirjoitatte lapsen kauniita, hauskoja, ihania ja persoonallisia piirteitä, joita lapsi itsessään näkee ja kokee. Tämän jälkeen ryhmässä voi keskustella erilaisuudesta ja siitä, että jokainen on hyvä sellaisena kuin on.
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 Oman ainutlaatuisuuden kollaasin voi tehdä myös lehtileikkeistä, piirustuksista ja muista
askartelutarvikkeista.
 Muodosta lasten kanssa kehupiiri; kehukaa vuorotellen jokaista ryhmän lasta ja aikuista.
 Keskustele lapsen kanssa lapsen oikeuksista; oikeudesta omaan mielipiteeseen, oikeuteen
elää ja kasvaa omaan tahtiin, huolenpitoon ja hoitoon, oppimiseen, leikkiin, turvaan…
(YK:n lasten oikeuksien sopimus.)
 Kiinnitä huomiota kirjoihin, lauluihin ja loruihin, joita lasten kanssa luette ja laulatte; kirjoissa ja saduissa tuotetaan usein perinteistä sukupuolijakoa. Muuta tuttujen tarinoiden
kulkua ja vaihda pää- ja sivuhenkilöt eri sukupuolen edustajiksi, ja kuulostele lasten reaktioita.
 Muista tasa-arvo myös kasvatuskumppanuudessa vanhempien kanssa. Äidin kanssa keskusteluja pidetään usein luontevampana, jos lapsen kehityksestä tai kasvusta on huolta.
On tärkeää huomioida vanhemmat tasavertaisina kasvattajina, kasvatuskumppaneina.
 Hyväksy perheiden moninaisuus.
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Turvataitokasvatuksen tarkoitus on vahvistaa lapsen itseluottamusta ja kehittää
lapsen vuorovaikutustaitoja. Jokaisella lapsella on oikeus yksityiseen, koskemattomuuteen ja rauhaan leikkiä ja tutkia omaa kehoaan. Lisäksi lapsilla tulee olla oikeus iänmukaiseen tietoon ja saada arvostusta omana itsenään.

Vinkkejä turvataitokasvatukseen:
 Voit käyttää turvataitokasvatuksessa apuna ryhmän ”maskottia” tai lapsille mieluista pehmolelua, joka on aina mukana turvataidoista keskusteltaessa. Lapsen voi olla helpompi
puhua asioista lelun avulla.
 Opeta lapsi sanomaan ”EI!” selkeällä ja kovalla äänellä ja keskustelkaa tilanteista, joissa
lapsi voi joutua sanomaan ”EI!”. Draaman, leikin ja roolien kautta näyttelemällä lapsi voi
kokeilla, miltä ”ei”:n sanominen tuntuu.
 Puhu lapsen kehon osista niiden oikeilla nimillä tai nimillä, jotka ovat lapselle tuttuja, ja
jotka lapsi ymmärtää. Älä käytä epäselviä ilmaisuja tai ”peitesanoja”.
 Opeta lapselle ”uimapukualue”. Kerro lapselle, että uimapuvun sisälle jäävä alue on lapsen omaa aluetta.
 Opeta toimintaohjeet ahdistavan tilanteen varalle; kenelle kertoa ja mistä lapsi voi saada
apua. Varmista, että lapsi on ymmärtänyt oikeutensa. Keskustelkaa kiusaamisesta ja itsensä puolustamisesta ikätovereiden kanssa.
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 Keskustele lapsen kanssa kosketuksesta ja miltä se tuntuu. Kerro lapselle, että koskettaminen on aina vapaaehtoista, eikä kukaan voi pakottaa kosketukseen. Kysy lapselta, millainen kosketus tuntuu lapsesta hyvältä ja minkälainen kosketus taas ei. Muistuta lasta,
ettei koskaan ole mitään pakkoa koskettamiseen, näyttämiseen, katsomiseen tai edes puhumiseen, omiin tai toisen sukupuolielimiin liittyen. Lisäksi varmista, että lapsi ymmärtää,
että kosketuksesta on aina lupa puhua läheisen aikuisen kanssa.

 Keskustele lapsen kanssa kenen luokse on turvallista mennä, ja miten toimia tuntemattomien, vieraiden aikuisten kutsuessa lasta mukaansa. Huomioi keskustelussa lapsen ikä ja
kehitystaso, varo pelottelemasta lasta.
 Pyri mahdollistamaan lapselle yksityisyys WC- ja pukeutumistilanteissa
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Tunnetaitokasvatus on tunteiden tunnistamista, nimeämistä, säätelyä, ilmaisemista,
purkamista ja käsittelyä. Tunnetaitokasvatus kehittää lapsen sosiaalisia taitoja, joihin liittyy kyky tunnistaa ja ymmärtää omia ja muiden tunteita, empatiakyvyn harjoittelua, vuorovaikutuksen rakentamista ja ristiriitojen harjoittelemista.
Tunnetaidot opettavat lapselle itsensä hyväksymistä ja sitä, millainen on terve minäkuva.
Tunnetaitoja opettelemalla lapsen stressinsäätelytaito kehittyy, sinnikkyys vahvistuu ja
oman toiminnanohjaus kehittyy, vaikuttaen myönteisesti myös oppimiseen. Parhaimmillaan tunnetaitokasvatus vahvistaa lapsen turvallisuuden tunnetta, itseluottamusta ja
myönteistä elämänasennetta sekä lapsen levollisuutta.
Tarkoituksellisessa tunnetaitojen opettamisessa on kyse erilaisten taitojen omakohtaisesta kokemisesta ohjatusti oppimistilanteessa. Tunnetaitoja opettaessa on merkityksellistä, että myös kasvattaja itse pohtii omia tunnetaitojaan. Kasvattajan on hyvä tarkkailla
omia tapojaan reagoida tiettyihin tunteisiin, ja miettiä millä tavoin omia tunteita pystyy
säätelemään ja ilmaisemaan. Tunnistamattomat tunteet voivat nousta vuorovaikutuksen
esteeksi suhteessa muihin ihmisiin.

Vinkkejä tunnetaitokasvatukseen:
 Pyri luomaan pienikin kiireetön hetki lapsen kanssa päivän aikana. Näytä lapselle, että
hän on sinulle tärkeä ja aika hänen kanssaan on sinulle merkityksellistä.
 Keskustelkaa tunteista ja kerro lapselle mitä ”tunne” tarkoittaa. Voit kertoa tarinan esimerkiksi robotista, jolla ei ole tunteita. Jos meillä ei olisi tunteita, emme tuntisi miten ihanaa elämä voi olla, emmekä osaisi puolustautua kurjuudelta.
 Ohjaa lasta huomaamaan erilaisia tunteita kirjaa lukiessa tai kuvakirjaa katsoessa. Miettikää miltä kirjan henkilöistä tuntuu ja millaisia tunteita he kokevat. Miten tunteet saavat
kirjan henkilöt tai eläimet toimimaan? Millainen on pettynyt pupu ja miksi pupu kokee itsensä surulliseksi?
 Kokeilkaa hengitystä, asentoja ja tunteiden ilmaisuja sen sijaan, että vain puhutte niistä.
 Kerro omista tunteistasi lapselle. Selitä, miksi hermostut tai olet ylpeä.
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 Havainnoi lapsen tunteita ääneen: ”Minusta näyttää siltä, että pidät tästä leikistä” tai ”minusta tulit surulliseksi jäätyäsi yksin”.
 Keskustele lapsen kanssa ristiriitatilanteiden jälkeen tunteista; mitä tapahtui ja miltä se
lapsesta tuntui.
 Kuuntele lapsen kanssa musiikkia ja pohtikaa, miltä musiikki kehossa tuntuu, ja mitä ajatuksia se lapsessa herättää. Tunteita voidaan pohtia myös kuvan, taiteen, elokuvan, liikunnan jne. Avulla.
 Leiki lapsen kanssa arvausleikkiä; ”mitä tunnetta esitän?” Muista myös näytelmät ja roolileikit.
 Pelaa lapsen kanssa pelejä, opeta epäonnistumisen ja häviämisen tunteiden sietämistä.

 Opeta lasta jännittämään ja rentouttamaan vartaloaan ja pohtikaa, miltä jännitys kehossa
tuntuu. Entä rentoutuminen?
 Kosketa lasta, pidä sylissä ja silitä. Ole herkkä lapsen tuntemuksille, miltä kosketus lapsesta tuntuu?
 Silitä lapsi uneen. Silittele eri kehon osia sivellen, painellen, silittäen…
 Ole rauhallinen lapsen kiukkukohtauksen aikana. Osoita lapselle, että kaikki tunteet ovat
sallittuja.
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 Käytä apuna tunnekortteja (esim. MAHTI-tunnekortit ovat vapaasti tulostettavissa netistä:
tukiliitto.fi) ja keskustele lapsen kanssa, mikä kuvan tunne voisi olla, miltä se tuntuu ja
mikä tilanne on voinut johtaa tunteeseen.
 Askarrelkaa omat tunnemittarit pahville. Piirtäkää siihen erilaisia hymynaamoja ja tehkää
narusta ja helmestä ”osoitin”, jota lapsi voi siirtää kokemaansa tunteeseen. Tunnemittaria
voidaan hyödyntää myös ristiriitatilanteissa.
 Askarrelkaa ”huolipurkit”, jonka ääreen voi hiljentyä. Esimerkiksi tyhjästä pilttipurkista saa
kauniin ja yksinkertaisen huolipurkin. (Laittakaa vajaa purkillinen vettä, askarteluhilettä,
tippa astianpesuainetta ja jonkin ”mielen keskittäjä” purkkiin, esim. pieni simpukka, helmi,
strassi, ja liimatkaa kansi kiinni. Koristelkaa purkki ja kansi halutessanne.) Purkkia kallistellessa ja hileitä katsellessa lapsi rauhoittuu ja keskittymiskyky paranee.
 Keskustelkaa hyvän mielen ja hyvinvoinnin perusteista; mitä lapsi tarvitsee voidakseen
hyvin? (Rakkaus, ravinto, lepo, läheisyys, liikunta, ystävät, leikki…)
 Miten ristiriitatilanteista selvitään kaverin kanssa? Opeta lasta katsomaan kaveria silmiin,
kuuntelemaan, sanomaan mielipide selkeästi, pyytämään ja antamaan anteeksi.
 Kehu, kiitä ja palkitse lasta hyvästä käytöksestä.
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Mitä teen, jos huolestun?
Lapsen toiminta on epätavallista, jos siihen liittyy pakonomaista, tuskaista ja vihaista leikkiä, lapsi ei tottele kehotuksia lopettaa vaan pakonomaisesti jatkaa toimintaansa tai lapsella on yksityiskohtaista tietoa aikuisen seksielämästä, tai lapsi yrittää matkia aikuisten
seksuaalisia toimintoja. Erityisen huolestuttavaa on myös lapsen pelko ja ahdistus, joka
liittyy pakonomaiseen kiinnostukseen seksuaalisuuteen, tai johon liittyy toisen pakottamista ja alistamista.
Kun lapsi tuo esiin huoliaan, on aikuisen osoitettava kunnioitusta ja kuunneltava lasta.
Mikäli lapsen esille tuomaan ei pystytä heti reagoimaan, on siihen palattava mahdollisimman pian. Voi myös olla, ettei lapsi myöhemmin enää ole valmis asiasta keskustelemaan.
Toisinaan lapsen käyttäytyminen tai toiminta aiheuttaa huolta. Tällöin on hyvä pysähtyä
ja rohkaista lasta kertomaan, jos on jotain, mikä mieltä painaa. Jos lapsi ei halua kertoa
kasvattajalle huoliaan, voidaan yhdessä miettiä, kuka olisi toinen turvallinen aikuinen,
jolle lapsi voisi puhua.
Jos kasvattajalle herää huoli lapsesta, on asiasta hyvä puhua koko tiimin ja lähiesimiehen
kesken ja varmistaa, onko muilla sama huoli samasta lapsesta. Aiheen voi ottaa esiin suoraan, mutta hellävaraisesti vanhempien kanssa. Huolen puheeksi ottamisella siirretään
vastuu asiasta sille, jolle se kuuluu; vanhemmille. Kasvattajan näkökulmasta tavoitteena
on lapseen liittyvän huolen käsitteleminen niin, että yhteistyö ja vuorovaikutus perheen
kanssa säilyvät ja parhaimmillaan kehittyy.
Tarvittaessa voidaan ottaa yhteyttä esimerkiksi lasten- tai perheneuvolaan tai lastensuojelun sosiaalityöntekijään. On muistettava lastensuojelullinen ilmoitusvelvollisuus, joka
koskee kaikkia kasvattajia, salassapitovelvollisuuden sitä estämättä.
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Lapsi, jota ivataan, oppii pelkäämään.
Lapsi, jota arvostellaan, oppii tuomitsemaan.
Lapsi, jota petetään, oppii pettämään.
Lapsi, joka kohtaa vihamielisyyttä, oppii hyökkäämään.
Lapsi, joka saa hellyyttä, oppii rakastamaan.
Lapsi, jota rohkaistaan, oppii luottamaan itseensä.
Lapsi, joka saa tuntea totuuden, oppii ymmärtämään totuutta.
Lapsi, jota kiitetään, oppii olemaan kiitollinen.
Lapsi, joka näkee annettavan omasta muille,
oppii olemaan huomaavainen.
Lapsi, joka saa tietoa, oppii tuntemaan viisauden.
Lapsi, jota kohtaan tunnetaan kärsivällisyyttä,
oppii olemaan pitkämielinen.
Lapsi, joka elää onnellisena, löytää rakkauden ja kauneuden.

Ronald Russell
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