VAUVASIEMENIÄ,
TYKKÄYSKAVEREITA JA LEIKKIKIHLOJA

Opas vanhemmille kouluikää lähestyvän
lapsen seksuaalikasvatukseen

HYVÄ VANHEMPI!
Seksuaalinen kehitys on koko elämän
mittainen matka, jatkumo sikiöstä aina
vanhuuteen asti. Pienen lapsen seksuaalisuus on erilaista kuin nuoren tai aikuisen seksuaalisuus. Lapsella se on
kehon ihmettelyä, tunteisiin ja mielihyvään tutustumista sekä hyvien tapojen
ja turvataitojen opettelemista. Lapsen
seksuaalikasvatuksella ei ole juurikaan
tekemistä aikuisten seksuaalisuuden,
eikä etenkään aikuisten seksin kanssa.
Voidaankin puhua yhtä hyvin kehotunnekasvatuksesta kuin lasten seksuaalikasvatuksesta.

Moni äiti ja isä ymmärtää, että kouluikää lähestyvälle lapselle olisi hyvä
puhua seksuaalisuuteen, kehoon ja
esimerkiksi turvallisuuteen liittyvistä
asioista, muttei tiedä, miten se kannattaisi tehdä. Vanhemman omassa lapsuudessa näistä asioista ei välttämättä
lainkaan puhuttu. Tämän oppaan tarkoitus on antaa Sinulle vanhempana
keinoja ja rohkeutta näiden tärkeiden
asioiden käsittelyyn ja lapsen kysymyksiin vastaamiseen. Tavoitteena on,
että oppaan myötä saisit valmiuksia
puhua lapsesi kanssa asioista, jotka
kannattaa ottaa puheeksi ennen kouluunmenoa, ja tietoa siitä, miten voit
vastata lapsen esittämiin kysymyksiin.
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Avartavaa ja opettavaista eskarivuotta perheellenne!

Kuvat: Rovaniemeläisen Napapiirin päiväkodin 5-7 -vuotiaat lapset
Etunimi ja ikä julkaistu huoltajan luvalla.
Kannen kuva: Helmi 5 v.

IHANA, IKIOMA KEHO
KEHO

HALTUUN

Lapsen kiinnostus ihmiskehoa kohtaan
on tervettä ja hyväksyttävää. Siitä ei
saa rangaista. Lapsen oman kehon
haltuun ottamista tuet antamalla sanoja
vartalon eri paikoille ja kertomalla, mihin näitä paikkoja tarvitaan. Seksuaalisista paikoista kannattaa puhua samalla tavalla kuin kaikista muistakin ruumiinosista. Näin ne mieltyvät yhtä luonnollisiksi osiksi kehoa kuin vaikkapa
nenä tai korvat.
Kouluikää lähestyvä lapsi itsenäistyy
myös kehostaan huolehtimisessa ja
puhtaana pitämisessä. Kannusta lasta
hoitamaan itse pesut ja pyyhkimiset.
Kerro, miten tärkeää vartalon eri paikkojen puhtaus on, ja neuvo, miten lapsi
tekee itse esimerkiksi alapesun. Korosta lapselle, että hänen vartalonsa on
hänen ikiomansa. Hän saa ihan itse
päättää, mitä sille tapahtuu, siihen ei
ole kellään muulla oikeutta. Näin hän
oppii, kuinka tärkeää on arvostaa ja
hoitaa omaa kehoaan.
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Itsensä tutkiminen ja koskettelu on tavallista kaiken ikäisillä lapsilla. Tärkeää
on antaa lapselle lupa katsoa ja koskea
omaa kehoaan. Se tapahtuu kannustamalla (olemalla kieltämättä) ja mahdollistamalla lapselle yksityisyys. Kieltämällä ja “hyi hyi” -torumisella välität lapselle asennetta, että hänen kehossaan
tai sen osissa on jotain väärää, rumaa
tai epämiellyttävää. Kerro lapselle, että
omaan kehoon saa ja on hyvä tutustua
omassa rauhassa.

HYVÄT

JA RUMAT NIMET

Kouluikää lähestyvä lapsi tuntee jo varmasti nimitykset kehon eri osille ja paikoille, myös sukupuolielimille. Nämä voivat olla joko perinteisesti käytettyjä (pimppi,
pippeli, peppu, pylly) tai perheenne itse kehittämiä nimiä. Jos käytössänne on erikoisempia nimityksiä, lapsen on hyvä tietää myös nimet, joilla kehon paikkoihin
yleisimmin viitataan.
Esikouluikäiselle on hyvä kertoa, että kehon osille, etenkin sukupuolielimille, ovat
jotkut ihmiset keksineet myös rumia nimiä. Näitä jotkut käyttävät kirosanoina ja toisinaan vaikkapa toisen mielen pahoittamiseen. Viimeistään kouluun mentyään lapsi väistämättä jossain yhteydessä kuulee näitä sanoja. Voitte sopia, ettei lapsi
käyttäisi näitä rumia nimiä, vaan paikkojen oikeita nimityksiä. Keskustelussa rumia
sanoja ei tarvitse lapselle kertoa tai opettaa. Tärkeintä on, että lapsi tiedostaa eron
hyvien ja rumien nimitysten välillä.

OPETA

ASENNE

Kerro lapselle oman ja toisten koskemattomuuden kunnioittamisesta. Opeta lapselle kehon ja sen paikkojen arvokkuus puhumalla niistä positiivisesti arvostaen, ei
vaikenemalla ja häpeillen. Se kuinka lapselle puhut, tulee vaikuttamaan siihen, miten lapsi kokee itsensä, kehonsa ja sen eri paikat. Kun lapsi kokee itsensä arvokkaana, syntyy halu arvostaa ja suojella omaa kehoaan. Lapsena opitun asenteen
myötä lapsi muistaa helpommin nuorena ja aikuisenakin tärkeän viestin: “Minä
olen niin ihana ja kehoni on niin hieno ja arvokas, että sitä kannattaa suojella!”
Muista, että annat itse tärkeimmän esimerkin lapselle vartaloon ja sen osiin suhtautumisesta. Kiinnitä siis huomiota tapaan, jolla puhut omasta, kumppanisi tai
muiden, vaikkapa televisiossa näkyvien ihmisten kehoista. Nykyään erilaisia syömishäiriöitä ja kehonkuvan komplekseja tavataan jo pienillä alakoululaisilla. Virheiden tai puutteiden osoittelun sijaan opeta arvostavaa ja sallivaa asennetta vartaloa
kohtaan. Näin osoitat lapselle, että kaikenlaiset kehot ovat yhtä hyviä ja on oikein
hyvä asia, että niitä on olemassa monenlaisia. Kerro lapselle myös, ettei median
antama kuva kehoista useinkaan ole todellinen.

KASVU

JA KEHITYS

Kouluikää lähestyvä lapsi on usein kiinnostunut kehojen monenlaisuudesta sekä kehon muutoksista eri ikäisillä, esimerkiksi murrosiässä, raskauden aikana
tai ihmisen vanhetessa. Myös oman kehon kehitys kiinnostaa. Anna asiallisia ja
myönteisiä vastauksia. Voit kertoa lapselle esimerkiksi, että jossain vaiheessa,
kun sen aika on, keho alkaa muuttua pikku hiljaa kohti aikuisen kehoa. Aivan kuten jokaisen keho on omanlaisensa,
myös kehityksen aikataulu on yksilöllinen, eikä siihen voi itse vaikuttaa.
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Koulun aloittava seitsemänvuotias on
monella tapaa vielä hyvin pieni lapsi,
mutta toisaalta yllättävän lähellä pian alkavia murrosiän muutoksia. Vuodet koulunaloituksesta
kehon
ensimmäisiin
muutoksiin kuluvat nopeasti, joten muistathan antaa tietoa ajoissa. Näin osoitat
lapselle, että olet aina hänen tukenaan ja
että kanssasi voi puhua näistä asioista.
Kasvuun ja kehitykseen liittyvä oikea tieto rauhoittaa lasta.

Julius

ARVOKAS JA AINUTLAATUINEN MINÄ
TÄRKEÄ

ITSETUNTO

Seksuaalikasvatuksen päätehtävä on saada lapsi ymmärtämään, että hän on tärkeä ja riittävä omana itsenään. Lapsen seksuaalisuus on tärkeä osa minäkuvaa ja
itsetuntoa, ne kehittyvät yhdessä. Hyvä itsetunto, pikkuhiljaa rakentuva minäkuva
ja identiteetti ovat pohja hyvään aikuisuuteen. Seksuaalisuuden kehitys ja itsetunto vaikuttavat siihen, miten lähelle toista ihmistä joskus pystyy menemään, millaisen kumppanin aikanaan valitsee ja miten pärjää parisuhteessa.

Näytä lapselle usein, että välität hänestä juuri sellaisena kuin hän on, ilman mitään
ehtoja. Näytä kiintymyksesi ilmeillä, kosketuksella ja sanoin. Käytä lapsen nimeä
kutsuessasi häntä kuulemaan kehuja, eikä silloin, kun haluat moittia häntä. Älä
osoita hellyyttäsi ruualla, rahalla tai erilaisilla palkinnoilla. Ellei sinulla ole mitään
hyvää sanottavaa lapselle, niin vaikene mieluummin. Mitä tahansa teetkin, älä tuomitse, lyttää tai toru lapsen uteliaisuutta.

UNNUTTAMINEN
Unnuttamisella tarkoitetaan lapsen itsetyydytystä sekä lohdun, turvan ja hyvän
olon hakemista omaa kehoa koskettelemalla esimerkiksi lapsen ollessa yksin,
huolissaan tai nukkumaan mennessä. Se on lapsen kehitykseen liittyvä asia ja
eroaa aikuisen seksuaalisuudesta. Lapsen kokema seksuaalisuus ja mielihyvä on
kehollista, omaehtoista tutkiskelua ja hyvän olon hakemista, johon ei muiden tarvitse puuttua.
”Tyttärelläni oli noin 5-vuotiaana tapana iltaisin iltasadun yhteydessä hyväillä
itseään. Tapa siirtyi päiväsaikaan, päiväkotiin ja koko perheen katseen alle.
Kerroin tytölle, että pimpsan koskettelussa ei ole mitään väärää ja hän voi
tehdä niin aina kun siltä tuntuu, mutta se on yksityinen asia, jota on parempi
tehdä ilman yleisöä.”
On hyvä miettiä jo etukäteen miten omasta kehosta lapselle puhutaan. Suhtaudu
unnutukseen levollisesti, älä kiellä tai sano lapselle, että hän tekee jotain väärää.
Luo ilmapiiri, että kaikki on hyvin. Jos lasta kielletään koskemasta jotain aluetta kehostaan, hänelle tulee helposti kielteinen kuva tästä ruumiinosasta. Lasta tulee ohjata ja opettaa asiallisesti ja lempeästi. Kerro, mitkä asiat ovat sallittuja, missä ja
milloin ja mitkä eivät. Aikuisen tehtävä on opettaa lapselle hyviä tapoja ja sopivuussääntöjä eli missä ja milloin jotakin voi tehdä. Kuten nenää ei kaiveta ruokapöydässä, ei ruokapöydässä sovi myöskään unnuttaa. Jos lapsi nauttii oman kehonsa
koskettelusta vaikkapa oman peiton alla, ei siihen tarvitse puuttua.

LEMPI LEISKUU

PUSUHIPPAA
Lapsen ihastuminen on arvokas tunne
ja hyvä hetki opettaa tunteiden hallintaa
sekä muita elämäntaitoja. Ihastuksen,
tykkäämisen ja ystävyyden tunteet ovat
voimakkaita ja tykkäämistä osoitetaan
kaikille kivoille ihmisille esimerkiksi pussaillen ja halaillen. Eskarilaisen ihastumisen ja rakastumisen tunteet voivat
olla hyvin vahvoja, joten muista, että
lapselle tunteet ovat aitoja ja todellisia.
Tämä on otollista aikaa myös ensimmäisille idoli-rakastumisille. Tällöin
ihastumisen tunteiden kohteena on

TYKKÄYSTAIDOT
Opeta lapselle, että tykkäystunne voi
olla itsellä voimakas, mutta muiden ei
tarvitse tuntea samoin. On opeteltava
kysymään muilta ihmisiltä, miltä heistä
tuntuu ja mitä he haluavat. Lasta ohjataan samalla kunnioittamaan ja suojelemaan omaa ja toisten tunteita ja kehoa.
Lapselle voi sanoa, että hän itse määrää kehostaan ja hänellä on oikeus sanoa kyllä ja ei. Koti jossa puhutaan
myös herkistä asioista, kuten tunteista

ihailtu ja arvostettu aikuinen, usein julkkis tai vaikkapa opettaja.
Kerro lapselle, että omat tunteet ja niiden ilmaisu ovat hienoja asioita. Opetelkaa lapsen kanssa yhdessä keskustellen, miten tykkäämistä osoitetaan toiselle; hymyilemällä, olemalla ystävällinen
ja muistaen, ettei saa painostaa tai pakottaa. Lapselle on hyvä opettaa, ettei
koskaan esimerkiksi saa halata tai pussata väkisin. Miettikää yhdessä myös
sitä, kannattaako kaikkia syvimpiä tunteitaan aina kertoa toisille.

ja itsemääräämisoikeudesta on paikka,
jossa lapsi uskaltaa kertoa myös huolensa.
Tykkäystunteiden tunteminen on terveellistä itselle ja muille, siksi niiden ilmaisuille ei saa nauraa. Aikuisen suhtautuminen lapsen rakkaudenilmauksiin
ja tarvitsevuuteen vaikuttaa siihen, miten lapsi aikanaan lähestyy aikuisemman rakkautensa kohteita.

MONTA TAPAA OLLA IHMINEN
SUKUPUOLIROOLIT
Lapselle on hyvä kertoa, ettei ole yhtä oikeaa tapaa olla poika tai tyttö. Opeta suvaitsevaisuutta ja avarakatseisuutta. Jokainen on sellaisenaan oikeanlainen ja arvokas yksilö. Sukupuolien roolimallit opitaan ja omaksutaan vanhemmilta ja muilta
aikuisilta, joita lapsi arjessa kohtaa, sekä tarinoista ja mediasta. Ahtaat sukupuoliroolit elävät myös käsitteissä, kuten tyttöjen/poikien värit ja naisten/miesten työt.
Anna lapsellesi väljästi tilaa määrittää minuuttaan ilman kapeita ja rajoittavia sukupuolirooleja.
“Meillä on hämmentävä tilanne kun tyttö kokee olevansa poika
– kuinka osaamme toimia oikein, ettemme tekisi hallaa lapsen
tulevalle seksuaaliselle kehitykselle ja identiteetille?”
Lapset ovat joustavan uteliaita ja leikillisiä sukupuolensa suhteen ja tutkivat myös
sukupuolirooleja leikissään. He leikkivät olevansa toista sukupuolta tai katsovat miten maailma muuttuu, jos vaihtaa omaa rooliaan tyttönä tai poikana toisinpäin.
Lapsella on oikeus olla tutkiva omaa sukupuoltaan, identiteettiään ja kehoaan kohtaan. Oman erilaisuuden kokeminen ja ilman tukea jääminen voi olla hyvin haavoittavaa ja pahimmillaan johtaa jopa itsetuhoisuuteen. Monenlaisuus on rikkaus ja jokainen lapsi on erityinen. Salli ja tue lapsen ainutlaatuisuutta.
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PARISUHTEIDEN

Eemil

Siiri

JA PERHEIDEN MONINAISUUS

Elämänpiirin laajetessa tuleva koululainen tarkkailee uteliaana ihmisten ja perheiden keskinäisiä eroavaisuuksia. Opeta lapsellesi moninaisuuden kohtaamiseen liittyviä taitoja. Kerro erilaisista parisuhde- ja perhemuodoista ja välitä myönteinen
suhtautuminen perheiden monenlaisuuteen (yhden tai useamman vanhemman
perheet, monikulttuuriset perheet, uusperheet, sateenkaariperheet, adoptiolla tai
hedelmöityshoidoilla lapsen saaneet perheet). Tätä taitoa lapsi tarvitsee tullakseen
toimeen yhteiskunnassa.

HYVÄ KOSKETUS SUOJAA
HYVÄ

MALLI

Arjessa ja leikeissä tapahtuvan koskettamisen ja läheisyyden kautta - olipa se sitten halaamista, peuhaamista tai tönimistä - lapsi oppii läheisyystaitoja ja koskettamisen sääntöjä. Mitä toiselle saa tehdä ja mitä ei saa tehdä? Millaiseen tekemiseen
aikuiset puuttuvat? Miltä koskettaminen tuntuu? Oman esimerkkisi kautta opetat
lapselle kunnioittavaa ja turvallista läheisyyttä ja kosketusta. Kiinnitäthän siis huomiota myös tapaan, jolla puhuttelet ja osoitat läheisyyttä kumppaniasi ja muita perheenjäseniäsi kohtaan. Kosketa ja lohduta tyttöjä ja poikia yhtä paljon ja samalla
tavalla. Tutkimusten mukaan poikia lohdutetaan ja kosketetaan Suomessa tyttöjä
vähemmän.

ITSEMÄÄRÄÄMISOIKEUS
Opeta lapselle koskettamisen säännöt: kosketus on aina vapaaehtoista ja sen pitää
olla kaikkien mielestä mukava juttu. Kosketus ei saa tuntua pahalta, eikä se saa olla salaisuus. Kerro lapselle, että jokaisella on oikeus myös kieltäytyä kosketuksesta. Tämä on osa lapsen itsemääräämisoikeutta. Puolustamalla lapsen itsemääräämisoikeutta opetat lasta itsekin puolustamaan sitä. Itsemääräämisoikeutta kannattaa myös harjoitella. Opeta lapselle, kuinka sanotaan ”Ei!”. Jos joskus lapsen kieltoa on rikottava, se tehdään selittäen syy ja jälkikäteen keskustellen. Näin esimerkiksi tilanteessa, jossa lasta on siirrettävä, vaikka hän kieltää koskettamasta, pystytään samalla kuitenkin tukemaan lapsen oikeutta kieltää kosketus. Muista, ettei mikään lapsen teko oikeuta ruumiillisiin rangaistuksiin.

VAARALLISET

AIKUISET

”Miten selittää lapselle epäsopivasta seksuaalisesta käytöksestä, kun
lapsi ei tiedä mistä puhutaan? Toisaalta tämä on tärkeää. Miten puhua
turvakasvatuksesta ilman että seksuaalisuus saisi häpeällistä leimaa?”
Kerro lapselle, ettei kaikkiin aikuisiin voi luottaa ja on olemassa myös pahoja, sairaita aikuisia. Kerro lapselle selkeästi, mitä tarkoittaa seksuaalinen hyväksikäyttö.
Sano vaikka näin: On olemassa ihmisiä, jotka haluavat katsoa tai koskettaa lasta
pimppiin, pippeliin tai peppuun tavalla joka ei tunnu oikealta eikä hyvältä. Jos vähänkin alkaa tuntua, että joku aikuinen tai lapsi pyytää sellaista tai alkaa vaan kosketella, täytyy heti sanoa kovalla äänellä EI, lähteä pois ja kertoa jollekin aikuiselle,
johon luottaa. Silloin ei tarvitse olla kiltisti, jos alkaa tuntua vaaralliselta ja kurjalta
tai pelottaa. Omaa tunnetta pitää uskoa. Puhumalla etukäteen lapsi oppii sen asenteen, että loukkaavasta tai pelottavasta kosketuksesta voi ja pitää puhua.

TÄRKEÄT

TURVATAIDOT

Koululaiseksi tultuaan lapsen pitäisi jo osata ja uskaltaa liikkua itsenäisesti kouluun,
iltapäiväkerhoon ja kotiin. Esikouluiässä on siis hyvä alkaa harjoitella itsenäistä kulkemista. Vanhemmat eivät pysty loputtomiin huolehtimaan, että ympäristö ja tilanteet, joissa lapsi liikkuu ja toimii, ovat tarpeeksi turvallisia. Siksi on tärkeää antaa
lapselle keinoja suojata ja puolustaa itseään ja koskemattomuuttaan. Nämä taidot
ovat tärkeitä paitsi kohtaamisissa nuorten ja aikuisten kanssa, myös leikkitilanteissa
ja mahdollisissa kiusaamistilanteissa.
Kotona kannattaa panostaa lapsen taitoihin huolehtia itsestään ja puhua yhdessä
turvallisuusasioista. On tärkeää, että lapsi osaa esimerkiksi soittaa tiettyihin puhelinnumeroihin ja tietää aina kuka aikuinen on tarvittaessa heti tavoitettavissa.

KOLMEN KOHDAN TURVASÄÄNTÖ:
Opeta lapselle kolmen kohdan sääntö. Jos jokin tilanne tai kosketus
tuntuu ahdistavalta tai pelottavalta, tee nämä kolme asiaa:
1. Sano selvästi EI!
2. Lähde heti pois!
3. Kerro jollekin tutulle ja turvalliselle aikuiselle, mitä tapahtui.

UIMAPUKUSÄÄNTÖ

Piirros: Kaisa Pöntinen

Opeta lapselle, että uimapuvun tai uimahousujen peittämät kehon osat
ovat erityisen omia, tärkeitä ja yksityisiä. Niitä ei ole tapana näyttää joka
paikassa, eikä kukaan saa koskea niihin ilman lapsen lupaa.

TURVATAITOHARJOITUS
Käyttäkää oheista kuvaa turvataitojen harjoittelemiseen. Pyydä lasta näyttämään
kuvasta paikat, joihin kukaan ei saa koskea ilman lupaa. Voit myös kysyä, mitä sitten täytyy tehdä, jos joku koskettaa ilman lupaa (kolmen kohdan turvasääntö).
Jutelkaa myös siitä, millainen on hyvää ja turvallista kosketusta. Lapsi voi näyttää
kuvasta, mihin hyvää kaveria tai perheenjäsentä voi koskea, silittää tai taputtaa.

MISTÄ VAUVAT TULEVAT?
ANNA

AINA VASTAUKSIA

Lasta kiinnostaa usein kovasti, mistä vauvat tulevat. Perussääntö lisääntymisasioissa, kuten muissakin seksuaalikasvatukseen liittyvissä asioissa on, että lapsen kysyessä pitää aina vastata. Vanhempana
olet tärkeässä roolissa antamaan lapsellesi
asiallista, lapsen ikään ja näkökulmaan sopivaa tietoa, vaikkei lapsi asioista osaisi tai
uskaltaisi kysyäkään. Jos tietoa ei saa vanhemmilta, lapsi hakee vastaukset muualta,
mikä voi olla hyvin hämmentävää. Koulussa jutut kiertävät ja lapsi voi kuulla isommilta koululaisilta mitä kummallisempia juttuja
seksiin sekä lisääntymiseen liittyen.

IKÄTASOISIA
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FAKTOJA

Lapsen seksuaalikasvatuksessa ei juurikaan puhuta seksistä, mutta lapselle on
hyvä kertoa ikätasoon sopivalla tavalla perustiedot lisääntymisestä, sukupuolielimistä ja seksistä. Lasta kiinnostaa lisääntymisessä lähinnä tekninen puoli, joten hänelle
ei tarvitse kuvata aikuisten välistä intohimoa tai kiihkoa. Lyhyt kuvaus vauvojen
synnystä
voisi
olla
esimerkiksi:
“Vauvansiemen laitetaan pippelin kautta
pimppiin, josta siemen menee naisen vatsan sisään kasvamaan vauvaksi. Kun
vauva on kasvanut valmiiksi, se syntyy samaa reittiä, suoraan pimpin läpi, ulos maailmaan.”

KUVAKIRJOJA

Aikuisten seksistä ja yhdynnästä voi
kertoa ikätasoisesti vaikkapa näin:
“Tähän
erityiseen
yhdessäoloon
(seksiin, rakasteluun, yhdyntään) liittyy
paljon hellyyttä ja lähekkäin oloa. Siihen liittyy hyvää oloa ja mukavaa yhdessäoloa. Silloin ollaan usein alasti ja
hellitellään monin tavoin. Se on aikuisten juttu, joka tuntuu heistä hyvältä ja
jota kumpikin haluaa. Tätä erityistä hellyyttä ja lähekkäin oloa voivat aikuiset
tehdä ihan huvikseenkin, jos niin haluavat. Koskaan ei ole pakko tehdä mitään, mitä ei halua.”

TUEKSI

Lisääntymisasioista lapselle puhuminen voi vanhemmista tuntua hankalalta ja vieraalta. Jos kaipaat lisää keinoja omien sanojesi tueksi, käykää vaikka lapsen kanssa yhdessä lainaamassa kirjastosta lasten kuvakirja, jossa kerrotaan, miten vauva
saa alkunsa. Kuvakirjat ovat myös erinomaisia apuvälineitä, kun kerrot lapselle erilaisista tavoista tulla lapseksi ja jonkun vanhemmaksi (adoptio, koeputkihedelmöitys, sukusolujen lahjoitus).

MINÄ JA MUUT
NORMIT

JA TAVAT

Lapselle tarjoamasi tapakasvatuksen myötä lapsi oppii ymmärtämään ja noudattamaan sosiaalisia sääntöjä, esimerkiksi missä on sopivaa olla alasti tai mitä kehon
paikkoja voi näyttää toisille. On hyvä keskustella jo valmiiksi siitäkin, miten koulussa
ollaan. Kouluikää lähestyvä lapsi tiedostaa itsekin ympäristönsä normeja, tapoja ja
sopivuussääntöjä. Häntä kiinnostavat myös muiden kulttuurien ja perheiden tavat ja
säännöt. Opeta lapselle tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden tärkeys.

YSTÄVYYSTAIDOT
Eskarilaisen tulisi osata ystävyystaitoja, jotta hän aikanaan pystyy saamaan ja pitämään sydänystäviä. Lapselle voi kuvata millaista ystävyyden pitäisi olla ja miltä sen
pitäisi tuntua. Ystävyyden sääntöjä on noudatettava itse ja niitä voi edellyttää myös
ystävältään:
♥ Ystävyys on sitä, että on toiselle mukava ja luotettava kaveri.
♥ Ystävä ei ole ilkeä eikä satuta tai loukkaa tahallaan ja muistaa myös
pyytää anteeksi.
♥ Tosiystävä ei pakota, alista tai uhkaa jättävänsä.
♥ Hyvä ystävä ilahduttaa, rohkaisee ja kannustaa silloin, kun toinen
on heikoilla.
♥ Ystävä on rehellinen, pitää toisesta eikä puhu pahaa selän takana.
♥ Oikea ystävä ei jätä yksin pulaan.
♥ Hyvää ystävää kannattaa arvostaa - näin saa itsekin arvostusta.

SUOJELE MINUA

MEDIA
Esikouluikäinen tietää ja osaa jo monenlaista. Oma perhe ja vanhemmat eivät ole
lapsen ainoa vaikutteiden ja tiedon lähde, varsinkaan koulun alettua. Elämänpiiri
laajenee, ja kavereilta, kavereiden perheiltä, sekä ylempien luokkien oppilailta otetaan mallia ja oppia monessa asiassa. Ekaluokkalainen voi joutua ensimmäisten
kouluviikkojen aikana jonkun ylempiluokkalaisen epäasiallisen ”seksivalistuksen”
kohteeksi ja ainakin tavallisimmat rumat sanat kuulee jokainen pian. Siksi perustiedot ja -taidot sekä hyvä, avoin keskusteluyhteys vanhempiin on hyvä olla olemassa
viimeistään koulua aloittaessa.

Huomaathan, että pieni koululainen altistuu helposti älypuhelinten käytön ja internetin sisällön kautta materiaalille, jota ei ole lainkaan valmis ymmärtämään. Se voi
hämmentää ja joskus jopa pelottaa. Oikea tieto rauhoittaa ja se, että joku sanoo,
ettei vielä tarvitsekaan ymmärtää kaikkea. Lapselle on tärkeää kertoa hänen oikeuksistaan, koska hän ei voi niitä muuten tietää.

INTERNETIN

VAARAT
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Opeta lapselle nettikäyttäytymistä ja kerro internetin käyttöön liittyvät tavalliset vaarat. Lapsi saattaa vaikkapa joutua internetissä pornoa esittelevälle sivustolle ja
hämmentyy näkemästään. Lapsi ei välttämättä uskalla puhua asiasta kenenkään
tutun aikuisen kanssa. Aikuisen tulee toimia asioiden selittäjänä. Hänen tulee kertoa lapselle, että kaikki internetissä lukevat ja näkyvät asiat eivät ole totta. Kerro
myös, ettei kenellekään internet-kaverille saa antaa omaa puhelinnumeroa, osoitetta tai kuvaa. Sama koskee lehtien ja television keskustelupalstoja. Korosta, ettei
mitään tapaamista saa sopia vanhempien tietämättä asiasta.
Lapsen käytössä olevan puhelimen, tabletin tai tietokoneen tarkistaminen säännöllisesti on vanhemman velvollisuus. Kerro lapselle, että hänen turvallisuutensa vuoksi on tärkeää, että sinä olet koko ajan perillä näistä asioista. Huolehdi, että lapsen
käyttämissä laitteissa on ajantasaiset suojaukset, jotka osaltaan suojaavat lasta sopimattomalta sisällöltä. Esimerkiksi älypuhelimiin on saatavilla puhelimen sovelluskaupasta ikärajakohtaisia lapsilukitussovelluksia (mm. hakusanalla ‘child lock’).

SATUJA JA KUVAKIRJOJA
Janouch, Katerina & Lindman, Mervi 2012: Mistä on pienet vauvat tehty? Vauvojen tekeminen, raskaus ja synnytys hauskasti kerrottuna lapsille sopivalla tavalla.
Katajavuori, Riina, Toivanen, Riikka & Tokola, Maiju 2015: Meidän pihan perhesoppa. Lasten satukirja erilaisista tavoista muodostaa perhe.
Amnesty International 2008: Me kaikki synnyimme vapaina - Ihmisoikeuksien
yleismaailmallinen julistus lapsille.
Kallio, Maaret & Ruuhilahti, Susanna 2014: Onnikujan kaverukset -satukirjat.
Väestöliiton kirjasarja, jossa käsitellään elämän suuria kysymyksiä ja turvataitoja lapsille sopivassa muodossa.
Hovatta, Outi 2005: Pupujuttu ja muita vauvasatuja. Väestöliiton julkaisema esikoululaiselle luettavaksi tarkoitettu sähköinen satukirja. Satuja erilaisista tavoista saada tai olla saamatta vauva. Löytyy googlettamalla: pupujuttuja pdf.

TIETOLÄHTEITÄ
Väestöliiton www-sivut: Seksuaalisuus/Lapsi ja seksuaalisuus.
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen www-sivut: Seksuaaliterveys/Sukupuolen
moninaisuus/Mediakasvatus
Korteniemi-Poikela, Erja & Cacciatore, Raisa 2015: Seksuaalisuuden portaat.
Löytyy kirjana ja tiivistelmänä eri verkkolähteistä, mm. Mannerheimin lastensuojeluliitto, Väestöliitto.
Ingman-Friberg, Susanne & Cacciatore, Raisa (toim.) 2016: Keho on leikki avain luonnolliseen seksuaalikasvatukseen alle kouluiässä.
Cacciatore, Raisa 2007: Huomenna pannaan pussauskoppiin! Eväitä tyttönä ja
poikana kasvamisen haasteisiin syntymästä murrosikään.

JOS

HUOLI HERÄÄ

Jos omat keinosi eivät riitä, älä jää yksin. Pyydä ammattilaisen apua:
→ neuvolan tai koulun terveydenhoitaja
→ paikkakuntasi kasvatus- ja perheneuvola
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TEKIJÄT:
Terveydenhoitajat Inka-Sisko Huuska, Katja Leinonen ja Hanna Oiva
2017
Tarkastanut lastenpsykiatri Raisa Cacciatore
Opas on tuotettu osana Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen rahoittamaa Seksuaaliterveys Lapin lasten, nuorten ja perheiden voimavaraksi -hanketta 2016-2018. Hanketta hallinnoi Lapin ammattikorkeakoulun hyvinvointipalveluiden osaamisala ja osatoteuttajina toimivat Lapin sairaanhoitopiiri ja Rovaniemen kaupungin terveydenhuollon palvelualue.

