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ENNALTAEHKÄISY
KASVATUSTYÖSSÄ
TURVATAITOKASVATUKSEN AVULLA

TURVALLISUUS ON LAPSEN OIKEUS, PERUSTARVE JA OPPIMISEN
EDELLYTYS

LAIT, SÄÄDÖKSET JA OPETUSSUUNNITELMAT VELVOITTAVAT

KAIKKI LAPSET ALTTIITA KIUSAAMISELLE, HÄIRINNÄLLE,
AHDISTELULLE JA VÄKIVALLALLE

INTERNET JA SOSIAALINEN MEDIA OVAT MAHDOLLISTANEET
YHÄ NUOREMPIEN LÄHESTYMISEN MANIPULOIVILLA TAVOILLA
JA ILMIÖ YLEISTYY.

”LAPSIA SUOJATAAN VÄKIVALLALTA, KIUSAAMISELTA
JA MUULTA HÄIRINNÄLTÄ SUUNNITELMALLISEN ENNALTAEHKÄISEMISEN JA VÄLITTÖMÄN PUUTTUMISEN
AVULLA.”

"TUETAAN LASTEN TURVALLISUUDEN TUNNETTA, ANNETAAN HEILLE VALMIUKSIA PYYTÄÄ JA HAKEA
APUA SEKÄ TOIMIA TURVALLISESTI ERILAISISSA TILANTEISSA
JA YMPÄRISTÖISSÄ. TURVALLISUUDEN EDISTÄMISEEN KUULUU MYÖS TURVALLISUUSKASVATUS"

"LAPSIA OHJATAAN KUNNIOITTAMAAN JA SUOJELEMAAN OMAA JA TOISEN KEHOA."

"LAPSET SAAVAT TIETOA OIKEUDESTAAN TURVALLISEEN ELÄMÄÄN, ARVOSTAVAAN
KOHTELUUN JA KOSKEMATTOMUUTEEN."

"LASTEN KANSSA POHDITAAN YSTÄVYYTTÄ, TOISEN KUNNIOITTAMISTA, ILON JA PELON AIHEITA,
TYTTÖNÄ JA POIKANA OLEMISEEN LIITTYVIÄ OLETUKSIA SEKÄ OIKEAN JA VÄÄRÄN EROTTAMISTA. LAPSIA
OHJATAAN PYYTÄMÄÄN JA HAKEMAAN APUA TARVITTAESSA."

"LASTEN KANSSA KOKEILLAAN TEKNOLOGISIA RATKAISUJA JA HARJOITELLAAN LAITTEIDEN JA
VÄLINEIDEN TURVALLISTA KÄYTTÖÄ."

OHJAAVAT ASIAKIRJAT
VASU
Esiopetuksen OPS
OPS

OPH (2020): Opas seksuaalisen
häirinnän ennaltaehkäisemiseksi ja
siihen puuttumiseksi kouluissa ja
oppilaitoksissa
STM: Väkivallaton lapsuus:
Toimenpidesuunnitelma
lapsiin kohdistuvan
väkivallan ehkäisystä 20202025

WHO (2010):
Seksuaalikasvatuksen
standardit Euroopassa

LAPSIIN KOHDISTUVA VÄKIVALTA
• Seksuaaliväkivalta: lasten seksuaalinen häirintä ja hyväksikäyttö
• Fyysinen kaltoinkohtelu
• Henkinen väkivalta
• Lapsi perheväkivallan todistajana
• Laiminlyönti
• Emotionaalinen kaltoinkohtelu

• Lapset rikkovat toistensa rajoja
• Kiusaaminen
• Uskonnollinen väkivalta

• Digitaalinen väkivalta

HÄIRINTÄ PIENTEN LASTEN KESKEN
• Usein ei vielä tarkoituksellista kiusaamista.

• Nimittelyä esim. homoksi, tms. härskit puheet.

• Syntyy uhkaava, vihamielinen, halventava,
nöyryyttävä tai ahdistava ilmapiiri.

• Kurkkiminen / meneminen vessaan, kun
toinen on siellä

• Loukataan toisen henkistä tai fyysistä
koskemattomuutta tai persoonaa.

• Vartaloa, ulkonäköä,
pukeutumista, harrastuksia, ystäviä tai kotia
ja perhettä koskevat kielteiset huomautukset.

• Sanatonta, sanallista tai fyysistä.
• Ulossulkemista, paheksuntaa,
leimaamista, kyseenalaistamista.

• Toisen aliarviointia, vähätellyä, haukkumista.
• Kommentoidaan ”vääränlaisesta” tavasta
olla tyttö tai poika.
• Ystävyyssuhteiden romantisoiminen
Raisa Cacciatore, lastenpsykiatri
Tuija Huuki, dosentti, akatemiatutkija

HÄIRINTÄ PIENTEN LASTEN KESKEN
• Koskettamista, halaamista, pussaamista tai liian lähelle tulemista
väkisin ilman toisen lupaa
• Seksuaalisesti vihjailevat eleet, ilmeet, puheet, kaksimieliset puheet.
• Housujen alas vetäminen

• ”Nännärit”
•”Munille” / jalkoväliin potkiminen, takapuoleen tai sukuelinalueelle
lyöminen.
• Sukuelinten väkisin tutkiminen
•Pornon näyttäminen.
Raisa Cacciatore, lastenpsykiatri
Tuija Huuki, dosentti, akatemiatutkija

THL: KOULUTERVEYSKYSELY 2019:
Oulu/Koko maa Perusopetus 8. ja 9. lk

GROOMING – LAPSEN HOUKUTTELU SEKSUAALISEEN TOIMINTAAN
SEXTORTION – SEKSUAALISILLA KUVILLA KIRISTÄMINEN
HAITALLISET SISÄLLÖT
KUVIEN JA VIDEOIDEN LEVIÄMINEN
LAPSEEN KOHDISTUVAN SEKSUAALISEN KUVAMATERIAALIN
HALLUSSAPITO JA LEVITTÄMINEN

KIUSAAMINEN
PORNO
KOUKUTTAVUUS

RENTOUTUMISHARJOITUS

TURVATAIDOT
TAVOITTEET JA SISÄLLÖT

TURVATAIDOT

TAITOA PUOLUSTAA ITSEÄ JA ASETTAA RAJOJA

• Vahvistetaan itseluottamusta ja itsearvostusta
• Vahvistetaan erityisesti myönteistä kehoitsetuntoa, kehonkuvaa ja hyvää tunnetta
omaa kehoa kohtaan
• Lisätään lapsen tietoa omasta kehostaan ja itsemääräämisoikeudestaan
• Edistetään tunne- ja vuorovaikutustaitoja sekä hyviä kaverisuhteita
• Lisätään selviytymistaitoja turvallisuutta uhkaavissa kiusaamisen, väkivallan

ja ahdistelun tilanteissa, myös mediakokemuksien varalle
• Ohjataan lapsia kertomaan huolistaan luotettavalle aikuiselle

NÄMÄ TAIDOT SUOJAAVAT LASTA ALTISTUMALTA
HYVÄKSIKÄYTTÄVIIN IHMISSUHTEISIIN

MITEN TURVATAITOKASVATUSTA?
• Lasten arjessa heidän vertaisryhmässään (myös yksilötyössä)
• Pitkäjänteisesti

• Tutun aikuisen ohjauksessa
• Lapsilähtöisesti ja toiminnallisesti

• Yhteisöllisesti
• Yhteistyössä kotien kanssa

ITSETUNTO JA TUNNETAIDOT

VUOROVAIKUTUS- JA KAVERITAIDOT
SELVIYTYMISTAIDOT
DIGITURVATAIDOT

KEHOITSETUNTO JA TUNNETAIDOT
•
•
•
•
•

KEHOTUNNE, KEHOITSETUNTO JA ITSETUNTO
Miltä tunteet kehossa tuntuu? Mitä tunnet omaa kehoasi kohtaan?
Omien vahvuuksien tunnistaminen - kestän myös pettymyksiä!
Oman arvokkuuden ymmärtäminen - olen hyvän kohtelun arvoinen!
Usko omaan pärjäämiseen – minä osaan ja pärjään!

•
•
•
•

TUNNETAIDOT
Tunnistetaan - Nimetään - Ilmaistaan – Säädellään
Miten voi puhua tunteistaan ja miten niitä näytetään?
Kaikki tunteet on sallittuja ja kaikista tunteista saa puhua
HYVÄT TUNNETAIDOT SUOJAAVAT KALTOINKOHTELULTA

NÄIN TUET KEHOITSETUNTOA
OIKEAT NIMET KEHON ERI OSILLE
KOHTELE LAPSEN KEHOA HYVIN JA PUHU SIITÄ ARVOSTAVASTI – LAPSEN
KEHO ON AINA HYVÄ!
KAIKKI KEHON OSAT OVAT YHTÄ ARVOKKAITA
OLE ITSE MALLINA KEHOTYYTYVÄISESTÄ AIKUISESTA

ANNA LÄHEISYYTTÄ JA MYÖNTEISTÄ KOSKETUSTA

ITSETUNTO JA TUNNETAIDOT
Uusin taitoni
Jokainen lapsi saa vuorollaan kertoa asian, jonka on vasta oppinut. Leikissä voidaan halutessa käyttää
koroketta, jonka päälle lapsi voi nousta kertomaan uuden taitonsa. Kun lapsi on kertonut asiansa, muut
antavat raikuvat aplodit.
Olen arvokas ja ainutlaatuinen
Lapset vievät kotiin Olen arvokas ja ainutlaatuinen –tehtäväsivun (s. 41), johon he
ovat piirtäneet tai kertoneet, millaisina he näkevät itsensä. Kotiväen tehtävänä on
sanoa omalle lapselleen, mitä persoonallisia, kauniita tai hauskoja piirteitä he
lapsessaan näkevät.
Erilaisia tunnetiloja liikkuen
Lasten kanssa voidaan harjoitella ilmaisemaan erilaisia tunnetiloja liikkuen ja elehtien.
Rooleina voi olla esim. vihainen tiikeri, surullinen sammakko, pelokas hiiri, vahva ja
mahtava jättiläinen, huoleton keiju, rento länkkäri, ylpeä riikinkukko, pelottava mörkö,
piikikäs siili, kiukkuinen känkkäränkkäpeikko ja vahva minä.

Tunne- ja turvataitoja oppimateriaaliin pääset tästä linkistä

VUOROVAIKUTUS- JA KAVERITAIDOT
Sosiaaliset taidot vs. sosiaalinen ihminen
• Määrittävät paljon sitä, miten pääset mukaan porukkaan
• Taitoja voi ja on tärkeä harjoitella!
• Jos lapset jättää yksin kaveritaidoissa, he luovat omat hierarkiat ja
valtasuhteet, jotka eivät aina ole kovin reiluja.
Tärkeitä kaveritaitoja
• Kommunikointi, empatia ja toisen kuuntelu
• Ihmissuhteiden solmiminen ja ylläpito
• Yhteistyö ja ristiriitojen ratkaiseminen
• Kiusaamisen ehkäisy - Seis kiusaamiselle!
KAVERITAIDOT LUOVAT SUOJAA!

NÄIN TUET KAVERITAITOJA
POHDITAAN HYVÄN YSTÄVYYDEN TUNNUSMERKKEJÄ
TEHDÄÄN HYVÄN YSTÄVYYDEN PELISÄÄNNTÖJÄ

TUETAAN HYVÄÄ RYHMÄHENKEÄ JA YHTEISÖLLISYYTTÄ
PUUTUTAAN KIUSAAMISTILANTEISIIN HETI
TURVAOHJEET ARKEEN JA LASTEN VÄLISIIN TILANTEISIIN

VUOROVAIKUTUS- JA KAVERITAIDOT
Peikkoleikki
Leikkijöiden joukosta valitaan neljä lasta isoiksi peikoiksi, joilla on oma merkitty pesänsä. Ohjaajan merkistä muut
leikkijät eli pikkupeikot lähtevät karkuun. Isot peikot ottavat kiinni pikkupeikkoja ja kuljettavat peikon kerrallaan
omaan pesäänsä. Lopuksi lasketaan, kuka isoista peikoista on saanut eniten kiinni pikkupeikkoja.
Kiva kaveri ja kurja kaveri
Piirretään kaksi suurta ihmishahmoa, ”Kiva kaveri” ja ”Kurja kaveri”, erillisille julisteille. Lapset miettivät ja kertovat,
millainen on kiva kaveri ja millainen on kurja kaveri. Aikuinen kirjaa asiat julisteisiin tai merkitsee ne symbolien tai
kuvien avulla. Lasten kanssa jutellaan siitä, voiko sama ihminen olla jonain päivänä kurja ja jonain päivänä kiva.
Pyrkimys on, että olisimme kivoja kavereita, vaikka ihan aina emme siihen pystyisikään. Hyvänä kaverina olemista
voimme harjoitella.
Mitä voi tehdä, jos ei ole onnistunut olemaan toiselle kiva kaveri?
Aina voi pyytää anteeksi, jos on kohdellut toista kurjasti ja yrittää tehdä jatkossa toisin.
Prinsessaleikit
Luetaan tarina s.248. Keskustellaan lasten kanssa, miten tytöt voisivat saada riidan sovituksi ja löytää sovun niin,
että kaikki kolme tyttöä voisivat hyvällä mielellä leikkiä yhdessä.
Esitysten jälkeen keskustellaan:
Onko joskus vaikea pyytää anteeksi? Miksi? Onko joskus vaikeaa antaa anteeksi? Miksi?
Riidat kuuluvat elämään. Jokaisella meistä on oikeus omiin mielipiteisiin, mutta riidankaan hetkellä ei saa satuttaa
toista eikä sanoa toiselle ilkeästi. Riidat on aina hyvä sopia. Käydään läpi Turren vinkit riitojen sopimiseen s.143.
Keneltä voisi saada apua riitojen sopimiseen?

Tunne- ja turvataitoja oppimateriaaliin pääset tästä linkistä

SELVIYTYMISTAIDOT
• Erilaisten kosketuksien tunnistaminen
Uimapukusääntö ja kosketuksen sääntö
• Omat rajat ja oma tila – Oma keho ikioma

• Turvaverkko
• Hyvät ja huonot salaisuudet
• Jämäkkä minä
• Turvaohjeet ja uhkaavat tilanteet
Sano EI, POISTU paikalta, KERRO turvalliselle aikuiselle

SELVIYTYMISTAIDOT SUOJAAVAT LASTA!

NÄIN TUET SELVIYTYMISTAITOJA
OPETELLAAN TURVAOHJEET JA HARJOITELLAAN NIIDEN KÄYTTÖÄ
OPETETAAN UIMAPUKUSÄÄNTÖ JA KOSKETUKSEN SÄÄNTÖ
NIMETÄÄN OMA TURVALLINEN AIKUINEN
KERROTAAN UHKAAVISTA TILANTEISTA JA NETIN VAAROISTA
OPETETAAN HYVÄN JA HUONON SALAISUUDEN ERO
MITÄ JOS? - KYSYMYKSET

SELVIYTYMISTAIDOT
Vihreä vai punainen valo?
Kullekin lapselle jaetaan punainen ja vihreä kartonkipala, joiden avulla he näyttävät, onko kosketus punaisen
(kurjalta tuntuva) vai vihreän (mukavalta tuntuva) valon kosketus. Aikuinen kertoo esimerkkejä Vihreä vai
punainen valo? -tehtäväsivun (s. 198) avulla ja lapset harjoittelevat tunnistamaan erilaisia kosketuksia ja valitsevat
kumpaa väriä näyttävät. Leikkiä voidaan leikkiä myös liikuntatuokiolla esim. punaisia ja vihreitä lattiakuvioita
hyödyntämällä tai niin, että salin toisella laidalla on ”punainen valo” ja toisella ”vihreä valo”.
Turvapaikka metsässä
Tehdään lasten kanssa metsään turvapaikka jollekin metsän eläimelle tai satuolennoille. Turvapaikassa on
rauhallinen ja hyvä olo. Valokuvataan turvapaikat. Lapset voivat myös piirtää oman turvapaikkansa ja nimetä
piirustukseen turvaa tuovat aikuiset.
Voimakas eläin tai hahmo
Ohjaaja lukee rauhallisella äänellä ja riittävän hitaasti:
”Istu mukavasti ja sulje silmäsi, jos se tuntuu hyvältä. Hengitä rauhallisesti, hengitä sisään ja ulos. Kuvittele itsesi
johonkin mieluisaan paikkaan, paikkaan, jossa sinun on hyvä olla ja jossa halutessasi voit kerätä voimia ja
rohkeutta itsellesi. Sinulla on siellä mukava olla ja mieleesi nousee kuva sinulle sopivasta voimakkaasta eläimestä,
mielikuvitusolennosta tai vaikkapa sarjakuvahahmosta. Se voi olla eläin, olento tai hahmo, jonka ajattelet olevan
voimakas ja rohkea. Kuvittele, että saat sellaisia voimia, joita tällä kuvittelemallasi hahmolla tai eläimellä on. Saat
rohkeutta, kun pelottaa tai on kiperä tilanne. Hengitä rauhallisesti sisään ja ulos. Sisään ja ulos. Joka kerta kun
hengität sisään, saat rohkeutta ja voimaa. Joka kerta kun hengität ulos, voimasi ja rohkeutesi lisääntyvät. Tunnet
olosi vahvaksi ja levolliseksi. Nyt voit vähitellen avata silmäsi. Hienoa. Kiitos!”
Tunne- ja turvataitoja oppimateriaaliin pääset tästä linkistä

TURVAOHJEET
SANO
EI!

LÄHDE
POIS!

KERRO
TURVALLISELLE
AIKUISELLE!

DIGITURVATAIDOT
• Turvaohjeet nettiin
• Ikärajamerkinnät

• Median herättämät tunteet
• Netin ongelmatilanteet, uhkaavat ja hämmentävät tilanteet
• Omien tietojen tai kuvien jakaminen
• Nettikaveruus, netin pelisäännöt ja netiketti
• Medialukutaito

• Yhteistyö kotien kanssa korostuu

NÄIN TUET DIGITURVATAITOJA
KESKUSTELLAAN MEDIAAN LIITTYVISTÄ AJATUKSISTA, TUNTEISTA JA
ASKARRUTTAVISTA ASIOISTA LAPSEN KANSSA

KERROTAAN LAPSELLE, ETTÄ NETISSÄ JA PELEISSÄ ON MYÖS VAIN AIKUISELLE
TARKOITETTUA SISÄLTÖÄ
KERROTAAN, ETTÄ NETISSÄ AIKUISET VOIVAT HUIJATA, ESITTÄÄ MUUTA KUIN
OVAT, PYYTÄÄ TAI LÄHETTÄÄ KUVIA
ROHKAISTAAN LASTA KERTOMAAN PELOTTAVISTA, AHDISTAVISTA JA
HÄMMENTÄVISTÄ MEDIASISÄLLÖISTÄ AIKUISELLE
HARJOITELLAAN ERI MEDIAVÄLINEIDEN KÄYTTÖÄ JA POHDITAAN KUINKA
NIITÄ KÄYTETÄÄN OIKEIN

DIGITURVATAIDOT
Mitä media on?
Mitä media tarkoittaa? Mitä medialaitteita kukin lapsi on käyttänyt, ja mitä niistä lapsilla on kotona?
Esimerkkikysymyksiä keskusteluun:
Millaisia asioita näkee televisiosta? Entä kuulee radiosta? Mihin kaikkeen älypuhelinta voi käyttää? Entä tablettia? Mitä
sanomalehdestä voi lukea ja katsoa? Mitä tietokoneella ja pelikonsolilla tehdään? Tietävätkö vanhemmat, mitä sinä teet
eri laitteilla? Mitä teet yhdessä vanhempien kanssa? Saatko sinä käyttää kaikkia laitteita yksin? Mikä medialaite on paras
ja miksi? Mikä on lempipuuhaa medialaitteilla?
Piirretään
Lapset voivat piirtää paperille kaikki ne medialaitteet, joita käyttää sekä myös eri sisältöjä mitä medialaitteilla tekevät tai
katsovat. Voidaan myös piirtää lempiasia, mitä jollain medialaitteella tykkää tehdä.

Leikataan
Voidaan leikata lehdistä kuvia tai tulostaa kuvia eri medialaitteista ja tehdä ryhmän “mediaseinä”.
Tutkitaan ilmeitä
Kokeillaan ja tutkitaan lasten kanssa erilaisia ilmeitä katsomalla peiliin. Apuna voidaan käyttää sekä pieniä käsipeilejä että
isompia seinäpeilejä. Jos mahdollista, lasten ilmekokeilut voidaan kuvata. Tähän käy mikä tahansa laite, jolla voi ottaa
kuvia. Katsotaan ja tutkitaan yhdessä otettuja kuvia sekä pohditaan, mitä kuvien ilmeet kertovat.
Ilmeiden metsästys
Etsitään lehdistä kuvia erilaisista ilmeistä ja leikataan kuvat irti. Yritetään tunnistaa, nimetä sekä luokitella kuvien ilmeet ja
tunteet. Kootaan ilmekuvia seinälle tai isolle paperille ryhmiteltyinä niin, että saman tyyppiset ilmeet tulevat lähelle
toisiaan. Ilmeiden etsimistä voidaan jatkaa kuvaamalla ryhmässä lasten ja aikuisten erilaisia ilmeitä.
Huom. Lapsia ohjeistetaan pyytämään kuvattavalta lupa kuvaamiseen.

Vanhempien lasten kanssa voidaan keskustella myös siitä, ketkä näkevät kuvasi, jos ne ovat esillä päiväkodin seinällä?
Entä jos kuvat olisi päiväkodin pihalla? Tai kaupungilla? Televisiossa tai netissä?

Median herättämät tunteet
Istutaan yhdessä esimerkiksi piiriin. Tehtävän tavoitteena on pohtia, mitkä asiat mediassa herättävät tunteita. Kysytään
aluksi esimerkkejä lapsille tutuista mediasisällöistä: Mikä elokuva tai video on mielestäsi ollut pelottava? Mikä satu taas
jännittävä? Mikä video on saanut sinut nauramaan oikein kovasti? Mikä on pelottanut, mikä on saanut sinut iloiseksi?
Opettaja voi vaihdella eri tunteita ja medialaitteita niin, että jokainen löytää oman esimerkkinsä. Opettaja voi kertoa myös
omia kokemuksia.
Pohditaan seuraavaksi lasten antamien esimerkkien perusteella, mitkä asiat tekivät sisällöstä pelottavan ja mitkä
jännittävän tai hauskan. Sovella kysymyksiä lasten antamien esimerkkien mukaan. Opettaja voi auttaa lapsia kysymällä,
millaiset asiat heitä yleensä ohjelmissa ilahduttavat, pelottavat ja surettavat.

Mitä tehdä, jos katsoo vahingossa isommille lapsille tai aikuisille suunnattuja sisältöjä tai näkee jotain pelottavaa? Jos
katsot vahingossa tai joku toinen näyttää sinulle isommille lapsille tai aikuisille suunnattuja sisältöjä: Sano EI, poistu
tilanteesta tai sulje laite ja kerro luotettavalle aikuiselle. Sinun ei tarvitse katsoa tai tehdä mitään, mitä et itse halua.
Tehdään median käytön pelisäännöt
Laaditaan yhdessä keskustellen pelisäännöt turvalliseen netin käyttöön. Pelisäännöt voidaan allekirjoittaa esim.
painamalla oman peukun jälki julisteeseen sääntöjen alapuolelle.
Mitä netissä toimiessa tulee muistaa?
Miten kiva kaveri toimii netissä tai peleissä ja puhelimen kanssa? Miten ei?
Miten voi olla ystävällinen netissä? Saako netissä kiusata?
Minkälainen on hyvä ja sopiva kuva nettiin? Mitä täytyy muistaa kuvia ottaessa?
Mitä teet, jos näkemäsi sivusto, kuva, video tai peli pelottaa, järkyttää tai inhottaa sinua?
Mitä teet, jos outo tyyppi ottaa sinuun yhteyttä netissä tai puhelimella?
Mistä tiedät, että olet pelannut tai viettänyt liikaa aikaa medialaitteella?
Esimerkkejä:
Kerro aina luotettavalle aikuiselle, jos näet jotain pelottavaa tai outoa tai jokin asia mietityttää sinua.
Kysy kaverilta lupa, ennen kuin otat hänestä kuvan.
Ole kohtelias ja ystävällinen, älä hauku tai kiusaa muita netissä.
Älä paljasta salasanojasi kenellekään.
Ole tarkkana, kenen kanssa netissä keskustelet ja mitä itsestäsi kerrot.

KUN NÄET JOTAIN OUTOA TAI JOKU TOINEN
TOIMII NETISSÄ OUDOSTI
KERRO TURVALLISELLE AIKUISELLE!

SÄILYTÄ keskustelut ja kuvat/videot kuvakaappauksella!
ESTÄ henkilö
ILMOITA sivuston tai sovelluksen ylläpidolle
OTTAKAA YHTEYS poliisiin, mikäli epäilet rikosta
PYYDÄ TUKEA esim. oppilashuolto, Rikosuhripäivystys

PELKKÄ ESTÄMINEN EI RIITÄ. SE EI ESTÄ HENKILÖÄ
LÄHESTYMÄSTÄ TOISTA IHMISTÄ.

MIHIN VOI ILMOITTAA?
Kiireettömän tiedon ilmoittaminen epäilyttävistä aineistoista tai ilmiöistä:
Poliisi.fi/nettivinkki
Voit myös lähestyä sosiaalisessa mediassa toimivia poliiseja:
poliisi.fi/some
Kiireellistä apua:
Hätänumero 112
Mikäli epäilet itseesi tai lähiomaiseesi kohdistuvaa rikosta:
Sähköinen rikosilmoitus https://www.poliisi.fi/rikokset/sahkoinen_rikosilmoitus
tai lähin poliisiasema (kiireellisissä tapauksissa)
Ilmoita internetissä olevasta, lapseen kohdistuvaan seksuaaliseen houkutteluun ja
seksuaaliväkivaltaan liittyvästä laittomasta toiminnasta (esimerkiksi seksuaaliset kuvat ja
videot, joissa esiintyy alaikäisiä lapsia ja nuoria): pelastakaalapset.fi/nettivihje

MITÄ AJATUKSIA
TURVATAIDOT JA
NIIDEN OPETTAMINEN
HERÄTTÄÄ?
KIRJOITA PADLET-SIVUSTOLLE

MATERIAALEJA
TYÖN TUEKSI

TURVATAITOJEN OPETUSMATERIAALI
TUKENA
RAKENTUU LASTA
SUOJAAVISTA TEKIJÖISTÄ
Tunne- ja turvataitoja lapsille:
Lajunen, Kaija; Ylenius-Lehtonen,
Mirja; Andell, Minna (2015)

1.

MINÄ OLEN ARVOKAS
JA AINUTLAATUINEN

2. OLEMME HYVIÄ KAVEREITA
3. KYLLÄ MINÄ PÄRJÄÄN

LISÄKSI:
LEIKKEJÄ, RENTOUTUMISHARJOITUKSIA,
TARINOITA
OHJEISTUKSIA HUOLEN TILANTEISIIN

OPETA AINAKIN NÄMÄ

1

KEHON OSIEN NIMET

2

UIMAPUKUSÄÄNTÖ

3

KOSKETUKSEN SÄÄNTÖ

4

TURVAOHJEET

5

MEDIAN TURVAOHJEET

LAULUJA TURVATAITO- JA
KEHOTUNNEKASVATUKSEEN
•

TURVATAITOLAULU (ransk. säv. Tuiki tuiki tähtönen; selkokieliset sanat Johanna
Myyryläinen): https://www.hyvakysymys.fi/podcast/turvataitolaulu-lapsille/

•

LAPSELLA ON OIKEUS (säv.&san. Tuomo Rannankari)
https://www.lapsenoikeudet.fi/kampanja/lapsenoikeuksienviikko/materiaalit/lapsenoikeuksienlaulu/

•

HYVÄN HYRINÄÄ – Kehotunnekasvatusta kosketuksesta (Väestöliitto, säv.&san Jessika Lampi):
https://www.hyvakysymys.fi/video/hyvan-hyrinaa/

•

TUNNE KEHOSI – Laulu kehoon tutustumisesta ja oman kehon oikeuksista
(Väestöliitto, säv.&san Jessika Lampi): https://www.hyvakysymys.fi/video/tunne-kehosi/

•

LISÄÄ LAULUJA TURVATAITO- JA KEHOTUNNEKASVATUKSEEN:
https://www.hyvakysymys.fi/uploads/2020/08/05c24b0f-laulut.pdf

HUOMIOI OPETUKSEN TOTEUTUKSESSA
• Mikäli joku lapsi kertoo kokemastaan väkivallasta tai kaltoinkohtelusta ryhmän läsnä
ollessa, häntä kiitetään sanomalla esimerkiksi: ”Hyvä kun kerroit. Jutellaan ja palataan
siihen myöhemmin kahdestaan.”
• Jos lapsi ehtii jo kertoa epämukavista tai kurjista kosketuksista, aikuinen siirtää
keskustelun yleiselle tasolle kysyen heiltä esimerkiksi, mikä tai kuka lasta tuollaisessa
tilanteessa voisi auttaa tai mitä tuollaisessa tilanteessa kannattaisi tehdä.
• Kahdenkeskisessä tilanteessa lapsen on hyvä saada kokea, että aikuinen todella
kuuntelee ja uskoo häntä.

MISTÄ APUA JA TUKEA?
Työntekijä
•
•
•
•
•

Oma työyhteisö
Sosiaalipäivystys p. 044 703 6235
Poliisi: Konsultaationumero/112
Nopsa –tiimi p. 040 637 8287
Työterveyshuolto, työnohjaus

• Muista huolehtia myös omasta
jaksamisestasi: liikunta, uni ja lepo,
ravitsemus, harrastukset, sosiaaliset
suhteet

Lapsi ja huoltajat
• Neuvola, Oppilashuolto
• Nopsa –tiimi p. 040 637 8287,
• Sosiaali- ja terveyspalvelut esim.
kasvatus- ja perheneuvonta
• Lasten- ja nuorisopsykiatrinen työryhmä
p. 044 703 5919
• Oulun Tyttöjen Talo, Poikien Talo
• Oulun Kriisikeskus (Mielenterveysseura)
• Rikosuhripäivystys p. 116006,
riku.fi/nuoret (chat)
• Nettipoliisi
• Lasten ja nuorten puhelin 116 111

TULOSSA 2021

LISÄÄ
MATERIAALEJA
LÖYDÄT
WWW.OUKA.FI/TURVALLINENOULU

ROHKEUTTA OLLA
TURVALLINEN AIKUINEN,
OTTAA PUHEEKSI JA
OPETTAA TURVATAITOJA

ANNATHAN MEILLE
ARVOKKAAN
PALAUTTEESI
https://survey.zef.fi/60lpt3jg/index.html
LINKKI LÖYTYY MYÖS CHAT-KENTÄSTÄ & HANKKEEN
NETTISIVUILTA!

KIITOS!

OUKA.FI/TURVALLINENOULU
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