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MIKSI TURVATAITOJA?
MIKÄ MIELESTÄSI UHKAA LASTEMME KASVURAUHAA TÄLLÄ HETKELLÄ?
MITÄ ILMIÖITÄ OLET KOHDANNUT TAI KUULLUT?

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.

LAPSIIN KOHDISTUVA VÄKIVALTA
• FYYSINEN KALTOINKOHTELU
• LAPSI PERHEVÄKIVALLAN TODISTAJANA
• LAIMINLYÖNTI
• EMOTIONAALINEN KALTOINKOHTELU
• LAPSET RIKKOVAT TOISTENSA RAJOJA
• KIUSAAMINEN
• USKONNOLLINEN VÄKIVALTA
• DIGITAALINEN VÄKIVALTA
• SEKSUAALIVÄKIVALTA: LAPSEN SEKSUAALINEN HÄIRINTÄ
JA HYVÄKSIKÄYTTÖ

TURVATAIDOT
TAITOA PUOLUSTAA ITSEÄ JA ASETTAA RAJOJA
• Arvostuksen osoittamista itselle ja toiselle, myönteisyys omaa ja toisten kehoja
kohtaan
• Omien tunteiden tunnistamista, säätelyä ja ilmaisemista
• Oman tahdon ja mielipiteen selkeää ilmaisemista
• Tunnistetaan ero myönteisen ja kielteisen kosketuksen välillä
• Tunnistetaan omia rajoja ja puolustetaan niitä sanomalla EI
• Tunnistetaan turvallisuutta uhkaavia tilanteita ja poistumaan niistä
• Osataan pyytää apua ja turvautua turvalliseen aikuiseen
• Toisen itsemääräämisoikeuden ja koskemattomuuden kunnioittamista
• Netin turvallista käyttöä

ITSETUNTO JA TUNNETAIDOT
VUOROVAIKUTUS- JA KAVERITAIDOT
SELVIYTYMISTAIDOT

DIGITURVATAIDOT

ITSETUNTO 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
KOHTELE LAPSEN KEHOA HYVIN JA PUHU SITÄ ARVOSTAVASTI – LAPSEN
KEHO ON AINA HYVÄ!
KAIKKI KEHON OSAT OVAT YHTÄ ARVOKKAITA

OLE ITSE MALLINA KEHOTYYTYVÄISESTÄ AIKUISESTA
ANNA LÄHEISYYTTÄ JA MYÖNTEISTÄ KOSKETUSTA

VUOROVAIKUTUS- JA KAVERITAIDOT
SOSIAALISET TAIDOT VS. SOSIAALINEN IHMINEN
• Määrittävät paljon sitä, miten pääset mukaan porukkaan ja saat kavereita
• Kaveritaitoja opetettava varhain: oikeudenmukaisuus, tasaveroinen toiminta,
kaveruus
• 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 riitelyn taito, ristiriitojen ratkaiseminen
• Kiusaamisen ehkäisy - seis kiusaamiselle!
• Turvaohjeet kiusaamistilanteissa
• Älä jätä ketään yksin!

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

SELVIYTYMISTAIDOT
• Turvaohjeet ja uhkaavat tilanteet
Sano EI, POISTU paikalta, KERRO turvalliselle aikuiselle

• Erilaisten kosketuksien tunnistaminen
Uimapukusääntö ja kosketuksen sääntö
• Omat rajat ja oma tila – Oma keho ikioma
• Turvaverkko
• Hyvät ja huonot salaisuudet
• Jämäkkä minä

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

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

• Yhteistyö kotien kanssa korostuu
• Medialukutaito

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

GROOMING

SEXTORTION
HAITALLISET SISÄLLÖT
KUVIEN JA VIDEOIDEN LEVIÄMINEN

LAPSEEN KOHDISTUVAN SEKSUAALISEN
KUVAMATERIAALIN HALLUSSAPITO JA LEVITTÄMINEN
KIUSAAMINEN
PORNO

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.

MITEN OPETAN?
TUOKIOVINKKEJÄ

OPETA AINAKIN NÄMÄ
1

KEHON OSIEN NIMET

2

UIMAPUKUSÄÄNTÖ

3

KOSKETUKSEN SÄÄNTÖ

4

TURVAOHJEET

5

MEDIAN TURVAOHJEET

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
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KEHON OSIEN NIMET

KEHONOSALEIKIT JA LAULUT
ISON IHMISKEHON PIIRTÄMINEN JA KEHON OSIEN NIMEÄMINEN – KYSY LAPSILTA
MONTAKO HE TIETÄVÄT!
KUVAKIRJAT
PIKKU KAKKOSEN –VIDEO: NIMET KEHON ERI OSILLE

KERRO:

•

Kaikki osat ovat yhtä hyviä ja arvokkaita.

•

Kehon osien OIKEAT nimet

•

On monenlaisia kehoja ja samatkin kehonosat näyttävät eri ihmisillä erilaisilta. On hyvä, että on
monenlaisia kehoja

•

Kehon osista saa puhua oikeilla nimillä.

•

Jokaisen keho on ikioma ja siitä on tärkeä pitää huolta.

Piirretään ja nimetään kehon osat
Piirretään papereille tai pahveille kaksi kehoa. Voidaan osallistaa lapsia niin, että joku voi olla paperin päällä ja toinen piirtää
kehon ääriviivat. Muistuta, että piirrettäväksi asettuneiden lasten kehoon ei kosketa vaan piirretään ääriviivat.
Päätetään yhdessä kumpi piirroksista on tytön ja kumpi pojan. Muistuta lapsia tässä kohtaa siitä, että vaikka usein ihmisen
kokemus vastaa sitä, miltä hänen biologinen kehonsa näyttää, aina ei ole näin. Siksi onkin tärkeää muistaa kuunnella ja
kunnioittaa ihmisen omaa kokemusta ja ajatusta omasta sukupuolestaan. Sukupuoli ei ole kiinni kehon osista vaan on
vahvasti kokemuksellinen asia. Ihan kaikkien kehosta ei myöskään näe onko se tytön tai pojan keho, vaan se voi olla jotain
siltä väliltä.

Nimetään lasten kanssa läpi niin monta kehon osaa kuin he tietävät. Opettaja näyttää kehonosan sijainnin paperihahmosta ja
voi myös kirjoittaa sen paperiin. Täydennä piirroksia kyselemällä, missä sijaitsisi paikat, jotka lapset ovat kenties unohtuneet.
Opeta lapselle sanat, joilla kehon eri osia kutsutaan.
Kehon osia: Varpaat, kantapää, jalkapöytä, nilkka, sääri, pohje, polvi, etureisi, takareisi, pimppi, pippeli, takapuoli, selkä, niska,
kaula, pää, suu, silmät, korvat, nenä, olkapää, hartiat, kainalo, käsivarsi, kyynärpää, sormet, rinnat, nännit, napa, lonkka, vatsa,
jalkapohja, vyötärö, selkäranka jne.
Keskustelu
Keskustellaan mitkä kehonosat näyttävät ihmisen sukupuolen? Mistä tunnistaa tytön ja mistä pojan? Mitä eroa on tytön ja
pojan kehossa? Mitä yhtäläisyyksiä? Voiko pojan tai tytön kehot olla erilaisia?
Kerrotaan lapsille, että on monenlaisia kehoja ja samatkin kehonosat näyttävät eri ihmisillä erilaisilta. On hyvä, että on
monenlaisia kehoja ja jokainen keho on ainutlaatuinen ja arvokas. Myös kaikki ihmiskehon osat ovat yhtä hyviä ja arvokkaita.
Niistä saa puhua aikuisten ja muiden lasten kanssa oikeilla nimillä. Jokaisen keho on ikioma ja siitä on tärkeä pitää huolta.
Lapsen ja ihmisen kasvaessa ja kehittyessä keho muuttuu. Miten? Muistuta lapsia siitä, että vaikka usein ihmisen kokemus
vastaa sitä, miltä hänen biologinen kehonsa näyttää, aina ei ole näin. Siksi onkin tärkeää muistaa kuunnella ja kunnioittaa
ihmisen omaa kokemusta ja ajatusta omasta sukupuolestaan. Sukupuoli ei ole kiinni kehon osista vaan on vahvasti
kokemuksellinen asia.
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UIMAPUKUSÄÄNTÖ

IHMISKEHOON UIMAPUKUALUEIDEN PIIRTÄMINEN JA SÄÄNTÖJEN KERTOMINEN
PIPUNAN IKIOMA NAPA -KIRJA JA VÄRITYSKUVAT
PIKKU KAKKOSEN –VIDEO: UIMAPUKUSÄÄNTÖ
TURVATAITO -LAULU / TALK PANTS -LAULU

KERRO:
• Uimapuvun alla olevat kehon osat ovat lapsen omia, yksityisiä ja arvokkaita paikkoja ja lapsi saa
määrätä niistä itse.
•

Muistetaan tarkentaa myös, että kaikkien lasten nännit ja suu ovat myös täysin yksityisalueita,
vaikkei ne "uimapuvun" alla olekaan.

•

Jos jokin tilanne tuntuu pelottavalta tai joku aikuinen tai lapsi koskettaa kurjasti, täytyy lapsen heti
sanoa kovalla äänellä EI, lähteä saman tien pois tilanteesta. Tämän jälkeen tulee välittömästi kertoa
turvalliselle aikuiselle.

•

Ikiomiin yksityisiin paikkoihin ei kukaan saa koskettaa ilman hyvää syytä ja lapsen lupaa.

•

Mikään kosketus ei saa jättää kurjaa oloa eikä se saa olla salaisuus.

UIMAPUKUSÄÄNTÖ

Piirretään
Piirretään taululle, paperille tai pahville ihmisen kehon ääriviivat. Piirretään kehoon uimapuku tai uimapuvun ylä- ja alaosa. Käytetään tätä
havainnollistamiseen. Voidaan käyttää myös Pikku Kakkosen tulostettavia paperinukkeja.

Keskustellaan
Mitä kehonosia jää uimapuvun alle? Kerrotaan, että uimapuvun alla olevat kehon osat, eli rinnat, nännit, peppu, pippeli ja pimppi, ovat lapsen
omia, yksityisiä ja arvokkaita paikkoja ja lapsi saa määrätä niistä itse. Näitä paikkoja kutsutaan uimapukualueeksi. Kukaan ei saa koskettaa, eikä
varsinkaan satuttaa uimapuvun alla olevia paikkoja ilman lupaa.
HUOM! Tarkennetaan myös, että kaikkien lasten nännit ja suu ovat myös täysin yksityisalueita, vaikkei ne "uimapuvun" alla olekaan.
Myöskään uimapuvun alla olevien osien katsominen, kuvaaminen, videointi, kommentointi tai niistä puhuminen ei ole sallittua ilman lapsen lupaa.
Itseään jokainen saa tutkia, ihastella tai kosketella, jos se tuntuu hyvältä. Monesti itsensä kosketteleminen tuntuu kivalta ja se on täysin sallittua,
mutta ei julkisesti muiden nähden.
Kerrotaan, että suurin osa aikuisista on kilttejä ja haluavat lapsille hyvää. Maailmassa on kuitenkin myös aikuisia, jotka haluavat katsoa tai
kosketella lapsia uimapuvun alla olevista alueista tavalla, joka ei tunnu oikealta eikä hyvältä. Mikään kosketus ei saa jättää kurjaa oloa eikä mikään
kosketus saa olla salaisuus.

Mitä tulee tehdä, jos joku koskettaa omista yksityisistä alueista ilman lupaa? Kerrotaan, että mikäli vähänkin alkaa tuntua, että joku aikuinen tai
lapsi pyytää sellaista tai alkaa kosketella lasta uimapuvun alaisista alueista tai pyytää lasta koskettelemaan näistä alueista itseään, täytyy heti sanoa
kovalla äänellä EI, poistua tilanteesta ja kertoa asiasta heti luotettavalle aikuiselle. Silloin ei tarvitse olla yhtään kiltisti, jos alkaa tuntua kurjalta tai
pelottaa. Se ei ole koskaan lapsen vika. Muistutetaan, että uimapukusääntö koskee myös lapsia. Voidakseen koskea toista on siihen oltava lupa.
Vaikka harjoituksessa käsitellään uimapuvun alaista kehoa, ei ketään saa koskettaa mihinkään kehon osaan vastentahtoisesti.
HUOM! On hyvä muistuttaa lapsia siitä, että lääkärin tai muun terveydenhuoltohenkilön voi olla tärkeää tutkia koskettamalla lasta tai aikuista
uimapuvun alaisesta alueesta. Usein tilanteissa on huoltaja mukana. Myös lääkärille voi sanoa, jos kosketus tuntuu epämukavalta. Ihminen
tarvitsee myös kosketusta osakseen, kosketus voi tuntua hyvältä.,Kosketuksella osoitetaan välittämistä ja koskettamalla voidaan pitää toisesta
myös huolta. Esimerkiksi voimme tarvita apua erilaisissa hoitotoimenpiteissä tai esimerkiksi suihkun jälkeen selän kuivaamisessa.

1. Ikioma keho on, arvokas ja verraton.
Kaikelle on nimi tuttu.
Sepä onkin hauska juttu.
Ikioma keho on, arvokas ja verraton.

2. Kosketukset, halaukset, niihin luvan tarvitset.
Kysy lupa! Varmista, ettei toista pelota.
Kosketukset, halaukset, niihin luvan tarvitset.
3. Uimapuvun alle jää, oma alueesi tää.
Ilman lupaa muut ei saa sinne sua koskettaa.
Uimapuvun alle jää, oma alueesi tää.
4. Sano ei ja lähde pois. Mukavampi olla vois.
Huolesi sä aikuiselle kerro heti, et oo pelle.
Sano ei ja lähde pois. Mukavampi olla vois.
Väestöliitto
ransk. säv. Tuiki tuiki tähtönen, sanat Johanna Myyryläinen
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KOSKETUKSEN SÄÄNTÖ

KEHON PIIRTÄMINEN JA ERI ALUEIDEN VÄRITTÄMINEN
PUNAISEN JA VIHREÄN VALON KOSKETUKSIA (Tunne- ja turvataitoja lapsille s. 194-197)
PIKKU KAKKOSEN VIDEO: KOSKETUKSEN SÄÄNTÖ

KERRO:
• Mitä vihreän ja punaisen valon kosketukset ovat? Mukavia ja hyvälle mielelle saavia kosketuksia
voidaan sanoa vihreän valon kosketuksiksi. Epämukavilta, ikäviltä ja kurjilta tuntuvia kosketuksia
voidaan sanoa punaisen valon kosketuksiksi.
•

Millä tavoin toista voi koskettaa? Millä eri tavoilla toista voi koskettaa. Toista ihmistä saa koskettaa
vain, jos se tuntuu toisen mielestä mukavalta ja sallitulta. Lapsi saa itse päättää siitä, millä tavalla
häntä kosketetaan.

•

Miten toimia? Tulee sanoa EI, lähteä pois ja kertoa luotettavalle aikuiselle aina, jos joku koskee
tavalla, joka ei tunnu mukavalta tai sallitulta tai koskee yksityisiin (punaisen valon) paikkoihin.

•

Mitään kosketusta ei tarvitse pitää salaisuutena - Hyvä kosketus ei ole salaisuus.

Millaisesta kosketuksesta sinä pidät?
Opettaja kertoo alla olevien esimerkkien mukaisesti jonkin tilanteen, jossa lasta kosketetaan. Kukin lapsi miettii, miltä hän estä
sellaisessa tilanteessa tuntuisi ja näyttää sen peukuttamalla. Lapsille kerrotaan, että kukin kokee kosketukset erilaisina. J oku
kokee miellyttävänä jonkin kosketuksen, jonka toinen kokee epämiellyttävänä ja siksi aina pitää kysyä toiselta lupa. Peukku
ylöspäin – tuntuu hyvältä, peukku alaspäin – tuntuu ikävältä, peukku vaakatasossa – ei osaa sanoa.
Miltä sinusta tuntuu, jos:
1. Mummi halaa sinua syntymäpäivänäsi, 2. Hippaleikissä sinua läpsäistään, 3. Kaveri nipistää sinua, 4. Kaveri halaa sinua, 5.
Koira nuolaisee kasvojasi, 6. Sinua lyödään, 7. Kaveri roikkuu kaulassasi, 8. Isä tai äiti laittaa kätensä sinun olkapäällesi, 9.
Sinua tukistetaan, 10. Kaveri antaa sinulle suukon ilman lupaasi, 11. Hiuksiasi silitetään, 12. Sinua tönäistään, 13. Sinua
hierotaan jaloista.

Patsas-leikki
Toinen leikkijöistä on taiteilija ja toinen on muovailtavaa materiaalia, esimerkiksi savea. Taiteilija muovaa savea haluamallaan
tavalla ja asettelee muovailtavana olevan lapsen patsaaksi. Patsaalle annetaan nimi. Sitten rooleja vaihdetaan. Tässä leikissä
opitaan myös sopivaa ja toista kunnioittavaa kosketusta. Ohjaaja näyttää esimerkkiä, millainen kosketus on toista
kunnioittava.
Draama

Luvan kysymistä ja toisen kunnioittamista voidaan harjoitella draaman avulla leikkimällä tai näyttelemällä eri
tilanteita.
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TURVAOHJEET

MINÄ SELVIYDYN – UHKAAVAT TILANTEET KUVAKOOSTE (Tunne- ja turvaitaitoja lapsille s.
200)
TIINAN ILTAPÄIVÄ - TARINA (Tunne- ja turvataitoja lapsille s. 242)
HYVÄ JA HUONO SALAISUUS (Tunne- ja turvataitoja lapsille s. 203)
TURVAVERKKO - MINÄ JA TÄRKEÄT IHMISENI (Tunne- ja turvataitoja lapsille s. 92)
PIKKU KAKKOSEN VIDEO: KOSKETUKSEN SÄÄNTÖ

KERRO:
• Kaikkien on hyvä oppia sanomaan jämäkästi ei, silloin kun tilanne ei itsestä tunnu kivalle, sillä toinen
ei sitä voi aina tietää. Kaverinkin ehdotuksista voi kohteliaasti kieltäytyä.
• Millaisissa tilanteissa voisi toimia turvaohjeiden mukaisesti? Aina jos tilanne on pelottava tai tuntuu
pahalta. Aina jos kosketus tai läheisyys tuntuu pahalta tai ikävältä (punainen valo ja uimapukualue).
• Millainen on luotettava aikuinen? Mitä voit tehdä silloin, jos sinua ei uskota? Mitä tehdä, jos toinen ei
lopeta kiellostasi huolimatta? Kerro luotettavalle aikuiselle. Kerro niin kauan ja niin monelle, kunnes
joku kuuntelee ja uskoo sinua! Vastuu siitä, että lapsella on turvallista ja hyvä olla läheisten ihmisten
kanssa, on aina aikuisella!

Piirretään luotettava aikuinen
Lapsi piirtää oman luotettavan aikuisen kuvan. Kuvaan voidaan kirjoittaa turvaohjeet.
Eläinleikki (harjoitellaan EI-sanan sanomista)
Jaetaan leikkijät pareihin ja jokainen saa valita itselleen jonkin eläinroolin. Toinen parista voi olla esimerkiksi hiiri ja toinen
leijona. Parit asettuvat toisiaan vasten jonkin matkan päähän siten, että leikkijöistä muodostuu kaksi vastakkaista riviä. Toinen
parista lähestyy valitsemalleen eläimelle tyypillisellä tavalla toista toisen seisoessa paikallaan. Lähestyvän parin tehtävänä on
lähestyessään yrittää kaikin tavoin suostutella paikallaan seisovaa kehonkielellä, ilmeillä ja eleillä ja sanoen KYLLÄ. Paikallaan
seisovan tehtävänä on koettaa torjua lähestyvä eläin käyttäen valitsemalleen eläimelle tyypillistä kehonkieltä, eleitä ja ilmeitä
ja sanoen EI. EI-sanan sanomisessa paikallaan seisova voi kokeilla erilaisia äänenpainoja, hiljaisia ja äänekkäitä. Paikallaan
seisovien parien edessä on esimerkiksi maalarinteipillä merkitty turvaraja, jota lähestyvät parit eivät saa ylittää. Osia
vaihdetaan.
EI-leikki
Tässä leikissä opetellaan tunnustelemaan sopivaa etäisyyttä toiseen ja harjoitellaan toisen pysäyttämistä sanoilla ja eleillä
silloin, kun toinen on tulossa liian lähelle. Samalla opitaan kunnioittamaan kunkin omaa tilaa ja aluetta. Yksi lapsista valitaan
ensin pysäyttäjäksi ja EI-sanan sanojaksi. Muut lapset ovat jonossa ja lähestyvät kukin vuorollaan pysäyttäjää. Kun pysäyttäjä
sanoo EI ja nostaa kätensä eteen pysäyttämisen merkiksi, on lähestyvän lapsen silloin pysähdyttävä ja mentävä jonon
viimeiseksi. Kun kaikki lapset ovat lähestyneet pysäyttäjää, menee pysäyttäjä itse jonon viimeiseksi ja jonossa ensimmäisenä
ollut tulee pysäyttäjäksi, kunnes kaikki ovat olleet pysäyttäjiä. Lapset voivat kokeilla erilaisia äänenpainoja toisen
pysäyttämiseen sekä erilaisia tapoja ja vauhteja toisen lähestymiseen. Leikin lopuksi keskustellaan leikin myötä tulleista
ajatuksista ja kokemuksista.

5
•
•
•

MEDIAN TURVAOHJEET

TURVALLISESTI NETISSÄ (Tunne- ja turvataitoja lapsille s. 102)
MINÄ SELVIYDYN NETISSÄ (Tunne- ja turvataitoja lapsille s. 210)
NETTIKAVERUUS JA NETIKETTI (Tunne- ja turvataitoja lapsille s. 130)

KERRO:
• Muista, että median ja netin käyttö sisältää paljon myös positiivisia asioita! Keksikää niitä yhdessä!
•

Kerro myös netin vaaroista. Netissä on ikäviä aikuisia, jotka eivät osaa käyttäytyä sääntöjen mukaan.
Nämä aikuiset voivat huijata, puhua outoja ja esittää lapsia. Tai lähettää ”nakupellekuvia”.

•

Aina voi kieltäytyä katsomasta ikäviä kuvia tai videoita, jos joku näyttää!

•

Kerro miten toimia, jos joku rikkoo netin sääntöjä? Kerro luotettavalle aikuiselle, ota ruutukaappaus,
estä henkilö, ilmoita ylläpidolle ja ottakaa yhteys poliisiin.

•

Miten ruutukaappaus otetaan?

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?

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.
Mediavahvuudet
Jokainen saa vuorollaan kertoa, millaisessa mediatekemisessä hän on osaava, taitava tai rohkea. Kun lapsi on kertonut asian,
jossa hän on hyvä, nousevat seisomaan myös muut, jotka kokevat olevansa samassa asiassa taitavia tai rohkeita. Kaikille
seisomaan nousseille annetaan aplodit ja kannustetaan yhteen ääneen. Kaikkien mukana olevien lasten mediavahvuudet
käydään läpi ja varmistetaan, että kaikki saavat positiivista palautetta. Vahvuuksia voi koota muistiin ja hyödyntää tulevissa
yhteisissä mediaprojekteissa. Millaisia uusia mediataitoja ryhmänne haluaisi opetella?

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”.
Mediametsästys
Tehtävässä lapset kulkevat oman ryhmän tai koko esiopetuksen tai päiväkodin tiloissa. Etsitään, mitä monisteessa olevia
laitteita löytyy ja mitä ei löydy. Löytyykö laitteita, jotka ovat medialaitteita tai joita lapset epäilevät medialaitteiksi, mutta niitä
ei näy monisteessa? Mitä ne ovat ja mihin niitä käytetään?
Mediahuone
Perheitä pyydetään tuomaan vanhoja mediavälineitä. Lapsille huone havainnollistaa mediaympäristön muutosta ja aikuisille
sen huomioimista kasvatuksessa. Loistotilanne ottaa mediakasvatus puheeksi myönteisessä hengessä!
Suunnitellaan oma merkki

Millaisella merkillä voisi varoittaa muita lapsia liian pelottavista sisällöistä? Lapset suunnittelevat ja piirtävät oman
varoitusmerkin paperille. Voidaan leikata lehdistä kuvia ja liimata niitä varoitusmerkkiin. Mietitään millaisia värejä merkissä
kannattaa käyttää.
Metsästetään merkkejä
Tutkitaan eskarista löytyvien pelien, videokasettien, dvd-levyjen ynnä muiden merkintöjä. Millaisia merkintöjä niistä löytyy?
Minkä ikäisille ne on suunnattu?

Naamataulut
Tehdään ryhmästä oma naamataulu. Lapset suunnittelevat kuvan itsestään haluamassaan paikassa ja heidät kuvataan lapsen
ohjeiden mukaisesti. Harjoituksessa on tärkeää, että lapset saavat valita, miten itsensä esittävät. Kuvia voi katsella jo
kuvausvaiheessa, jotta kuvasta tulee mieluinen. Kuvia voi halutessaan muokata hassun näköisiksi kuvankäsittelyohjelmilla.
Yhdessä otetut kuvat tulostetaan ja ne kootaan seinälle tauluksi. Kuvien ympärillä voidaan askarrella puhelimen tai tabletin
reunukset. Tehdään lyhyitä haastatteluja, joissa mietitään mitä tietoja kuvan viereen kustakin lapsesta kirjoitetaan: lempivä ri,
suosikkikirja, lempimusiikki?

Harjoituksella tuetaan itsetuntemusta omakuvan keinoin, toiveiden huomioimista ja opetellaan toisten kuvaamista
kuvattavien haluamalla tavalla. Harjoitus kannustaa antamaan kuvavalinnan lapsille itselleen ja mahdollisuuden vaikuttaa
siihen, miten heidät kuvissa esitetään.
Keskustelu naamatauluista
Kuka näkee kuvasi päiväkodin seinällä? Entä jos naamataulu olisikin päiväkodin pihalla? Tai kaupungilla? Televisiossa? Tai
netissä?
Havainnollistetaan kuinka näkijöiden määrä kasvaa. Kerrotaan, että nettiin laitettu kuva voi olla siellä ikuisesti muiden
nähtävillä. Pohditaan naamataulun kautta, mitä tietoja ja millä tavoin itsestä kannattaa maailmalle kertoa. Tehtävässä opitaan
tunnistamaan, että netin yleisö voi olla laajempi kuin se yleisö, joka liikkuu eskarin pihalla tai kaupungilla, vaikka nettii n
laitettu kuva tai teksti olisikin tarkoitettu vain kavereille nähtäväksi.
Mitä tietoja netissä tai esim. peleissä ei kannata kertoa? Älä koskaan kerro netissä esimerkiksi omaa nimeäsi,
puhelinnumeroasi, osoitettasi, kouluasi, urheilujoukkueesi nimeä tai tunnuksiasi eri palveluihin. Salasanoja ei saa kertoa edes
parhaalle ystävälle. Voit hyvin kertoa nettitutuillesi, mistä elokuvista pidät tai mihin maahan haluaisit matkustaa – sellaisia
asioita, joiden avulla ei saa selville, mikä nimesi on tai missä asut.
Millaisia kuvia nettiin kannattaa laittaa tai lähettää toiselle ihmiselle? Sellaisia, jonka kehtaisi näyttää omalle mummollee nkin.

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:
Ole kohtelias ja ystävällinen, älä hauku tai kiusaa muita netissä.
Älä paljasta salasanojasi kenellekään.
Harkitse, millaista tekstiä ja millaisia kuvia laitat nettiin. Mieti erityisen tarkkaan ennen kuin annat oman nimesi,
puhelinnumerosi, kotiosoitteesi tai sähköpostiosoitteesi netissä.
Ole tarkkana, kenen kanssa netissä keskustelet ja mitä itsestäsi kerrot.
Älä kirjoita netissä mitään sellaista, mitä et olisi valmis sanomaan henkilölle kasvotusten.
Kysy kaverilta lupa, ennen kuin laitat kuvan hänestä nettiin.
Älä levitä muiden tietoja netissä.
Kerro aina luotettavalle aikuiselle, jos jokin asia mietityttää, pelottaa, järkyttää tai inhottaa sinua.

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.

JOS TIEDOSSA, ETTÄ RYHMÄN LAPSI ON JOUTUNUT
AIEMMIN SEKSUAALIVÄKIVALLAN UHRIKSI
•

Kerro tulevasta opetuksesta lapselle ja hänen huoltajalleen.

•

Opetuksesta kannattaa keskustella myös oppilashuollon henkilöstön kanssa ennen sen toteutusta.

•

Jos seksuaaliväkivaltaa kokenut lapsi osallistuu opetukseen, hänelle tulee tarjota mahdollisuus
opetusmateriaalin läpikäymiseen etukäteen aikuisen kanssa.

•

Opettajalla ei ole aina tietoa siitä, onko lapsiryhmässä seksuaaliväkivaltaa kokeneita lapsia, joten
varaudu asian esille tulemiseen ja valmistaudu auttamaan ja tukemaan lasta.

•

Tieto ja ohjeistus seksuaaliväkivallasta ei vahingoita, vaan suojelee lasta.

PARAS TURVATAITO- JA KEHOTUNNEKASVATTAJA ON
LAPSELLE TUTTU AIKUINEN
VASTUU TURVALLISUUDESTA ON AINA AIKUISILLA!

ROHKEUTTA OLLA VÄLITTÄVÄ JA
TURVALLINEN AIKUINEN JA
TOTEUTTAA TURVATAITO- JA
KEHOTUNNEKASVATUSTA
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