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ALUKSI

Ihminen on seksuaalinen syntymästä kuolemaan asti. Moninaiset elä-
mäntilanteet, erilaiset kokemukset, ikä, kulttuuri sekä historiallinen aika 
ja paikka, joissa ihminen elää, vaikuttavat siihen, mitä seksuaalisuudesta, 
sukupuolesta ja vaikkapa rakkaudesta ajattelemme tai millaisina meidät 
nähdään. 

Jo pienillä lapsilla on kysymyksiä ja pohdintoja, jotka liittyvät muun 
muassa seksuaalisuuteen, seksiin, omaan kehoon, tykkäämiseen ja ei-tyk-
käämiseen. Siksi materiaali tarjoaa opettajalle välineitä seksuaalisuuden 
käsittelyyn. Tuokioissa käsitellään moninaisuutta, jokaisen ainutkertaisuut-
ta, tunteita, turvataitoja, miten lapset saavat alkunsa ja millaisia erilaisia 
perheitä lapsilla on. Mitä varhemmin asioita ryhdytään lasten kanssa käsit-
telemään, sen helpompaa se yleensä on. Pienistä lapsista seksuaalisuuteen 
liittyvät asiat ovat harvoin noloja tai hankalia. Yleensä lapset suhtautuvat 
asioihin mutkattomasti, uteliaasti ja haluten oppia.

Seksuaalisuuteen, seksikkyyteen, seksiin ja kauneusihanteisiin törmää 
arkisessa maailmassa monella tapaa jo lapsesta asti. Lapsi, jolla on hyvät 
perustiedot asioista, pystyy suhtautumaan kriittisemmin ympäristöstä tule-
viin viesteihin, jotka saattavat olla valheita, liioiteltuja tai vääristyneitä. 

Seksuaalikasvatuksen tarkoituksena on tuoda lapsen ulottuville tietoa ja 
edistää hyvinvointitaitojen kehittymistä. Seksuaalikasvatus edistää lasten 
myönteistä seksuaalista kehitystä ja osaltaan lapsen hyvinvointia. Laaduk-
kaalla seksuaalikasvatuksella voidaan myös vahvistaa lapsen itsetuntemusta 
ja itsetuntoa. Keskustelemalla asioista rehellisesti ja avoimesti lapsen ikäta-
soon sopivalla tavalla voidaan lisätä seksuaalista turvallisuutta.
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VUOSILUOKILLE 1 JA 2 ON MATERIAALISSA NELJÄ

SEKSUAALIKASVATUSTUOKIOTA:

TUOKIO I: PERHEET (60 min.)
TUOKIO II: KEHOSTA, PIPPELISTÄ JA PIMPISTÄ (60-75 min.)
TUOKIO III: MISTÄ LAPSET TULEVAT? (60 min.)
TUOKIO IV: TURVATAITOJA (75 min.)

LISÄTIETOA

Mikäli haluat tietää lisää lasten seksuaalisuudesta, siitä, mitä 
7–12-vuotiaat pohtivat ja kuinka tukea tämän ikäisten seksu-
aalista kasvua ja kehitystä, tulosta Väestöliiton ja Folkhälsa-
nin yhdessä tekemät julisteet asiasta:
http://www.vaestoliitto.fi/vanhemmuus/tietoa_vanhemmille/
pienten_lasten_vanhemmat/lapsijaseksuaalisuus/hei-mi-
ta-minussa-tapahtuu-julist/

Mikäli haluat pysähtyä pohtimaan seksuaalisuutta ja saada lisää 
materiaalia alle 10-vuotiaiden seksuaalikasvatukseen, lataa itsel-
lesi “Mitä Ihmettä? Opas ammattilaisille”:  
http://www.nektaria.fi/site/sdm_downloads/mita-ihmetta/ 
Mitä ihmettä?

http://www.nektaria.fi/site/wp-content/uploads/2019/11/
Lumme-malli-Voimaa-seksuaaliseen-kasvuun.pdf  
—>Lumme
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LISÄTIETOA

Alakoulussa terveystieto-oppiaineena on integroitu mui-
hin oppiaineisiin. Opetussuunnitelman perusteiden mu-
kaan terveystieto on osana ympäristöoppia  
vuosiluokilla 1.-6. 

THL:n mukaan vuosiluokilla 1 ja 2 seksuaalikasvatuksen 
keskeistä sisältöä ovat seksuaalisuuteen liittyvät sanat, 
tykkääminen, kehon koskemattomuus ja vauvojen tule-
minen maailmaan. 

Kolmannella ja neljännellä luokalla aletaan puhua mur-
rosiän sekundääreistä muutoksista ja yksilöllisestä kehi-
tystahdista.

Viidennellä ja kuudennella luokalla jatkuu kehon muu-
toksista keskusteleminen myönteisessä valossa. Tärkei-
tä on myös pitää esillä tunteet.

Mediakasvatus aloitetaan jo ala-asteen yläluokilla. Myös 
seksuaalisuus on tärkeää nostaa tällöin esille. 
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TUOKIO I: PERHEET (60 - 75 min.)

Perheet ovat erilaisia, ja jokaisella perheellä 
on omanlaisensa tavat olla ja elää. Lapsen 
perhe saattaa olla lapsen ajatuksissa erilainen, 
kuin mitä lähellä olevat aikuiset ajattelevat. 
Joillekuille perheeseen kuuluu koko suku, ja 
jonkun perhe koostuu lapsesta ja häntä huol-
tavasta aikuisesta. Aikuinen ei välttämättä 
aina ole edes sukua lapselle tai ainakaan ole 
hänen biologinen vanhempansa.  

Perheen aikuiset voivat olla samaa suku-
puolta tai jompikumpi voi olla transihmi-
nen. Perhe voi olla esimerkiksi ydinperhe, 
apilaperhe, uusperhe, sateenkaariperhe tai 
perhemuodostelma. Perheen merkitys ja se, 
miten perhe määritellään, on sidoksissa kult-
tuuriin, jossa eletään. Siksi onkin tärkeää, 
että lapsi saa itse määritellä oman perheensä, 
ja tuokiossa huomioidaan perheiden moni-
naisuus. Myös lapsen sisarukset tai lapsi itse 
saattaa olla transsukupuolinen, tai seksuaali-

sen suuntautumisen eri kirjot ovat perheessä arkea. Jokaisen tulisikin voida 
kokea tuokion aikana ja sen jälkeen oma perheensä sekä perheenjäsenensä 
arvokkaiksi ja tärkeiksi. 

TAVOITTEET

Oppilaat ymmärtävät perheiden olevan erilaisia sekä 
saavat tietoa sukupuolen ja seksuaalisuuden  
moninaisuudesta perheissä.
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KATSO ENNEN

Katso ennen tuokion toteuttamista noin 5 minuutin mit-
tainen video sukupuolen ja seksuaalisuuden moninai-
suuden huomioimisesta alakouluikäisten opetuksessa. 
Asiantuntijana Susanna Ruuhilahti:  
https://www.youtube.com/watch?v=IwnFnCc56m4

Erilaiset perheet

Harjoituksen kesto: 20 minuuttia

Tarvikkeet: 
Paperia ja värikyniä

HUOM!
Kerro, että perheet ovat moninaisia: Per-
heeseen voi kuulua yksi tai vaikkapa monta 
aikuista. Joissain perheissä vanhemman teh-
tävää hoitaa joku muu kuin biologinen van-
hempi. Perhe voi koostua henkilöistä, jotka eivät asu samassa kodissa. Per-
heeseen voi kuulua lemmikkieläin. Perhemuodot voivat olla moninaisia.

Perheen vanhemmat voivat olla esimerkiksi isä ja äiti, kaksi äitiä, kaksi 
isää, yksinhuoltajavanhempi, kaksi isää ja äiti, äiti ja äidin vanhemmat tai 
sijaisvanhemmat ja niin edelleen. Vanhemmat voivat rakastaa toisiaan tai 
olla eronneita. Perheeseen voi kuulua uusia aikuisia ja heidän lapsiaan. 

Perheen aikuiset tai lapset voivat olla moninaisia sukupuoleltaan. Suku-
puoli ei ole sidoksissa sukuelimiin vaan ihmisen kokemukseen. Joskus siis 
aikuinen tai lapsi, jolla on pippeli, saattaa kokea olevansa tyttö tai nainen 
tai sukupuoleton. Samoin muiden mielestä tytöltä näyttävä henkilö saattaa 
kokea olevansa poika. Jokaisen kokemusta on tärkeää kunnioittaa, ja on 
tärkeää tukea lapsen kasvua omaksi itsekseen.
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Ohjeistus:
• Jaa oppilaat pareihin. Pyydä oppilaita pohtimaan, millaisia erilaisia 

perheitä heille tulee mieleen. Pyydä sen jälkeen pareja piirtämään kaksi 
erilaista perhettä paperille. Eroavaisuudet voivat olla perhekoossa (eri 
määrä perheenjäseniä), sukupuolessa, asumistavoissa, kiinnostuksen 
kohteissa ja siinä, millaisia aikuisia ja lapsia perheeseen kuuluu. 

• Kun kuvat on piirretty, käykää työt läpi ja keskustelkaa, millaisia eroja 
perheistä löytyi ja miltä tuntui miettiä erilaisia perheitä. 

Perheen aikuiset 
(Liite, tehtävä: Perheen aikuiset)

Harjoituksen kesto: 25 minuuttia

Tarvikkeet: 
Paperia ja värikyniä

Ohjeistus:
• Keskustelkaa oppilaiden kanssa van-

hemmuudesta. Esitä oppilaille  
seuraavia kysymyksiä:

• Millainen on äiti?
• Millainen on isä?
• Mikä tekee isästä tai äidistä vanhemman?
• Miltä vanhemmista / vanhemmasta tuntuu, kun  

perheeseen syntyy lapsi?
• Millaisia asioita vanhempien pitäisi perheessä tehdä? Millaiset asiat  

ovat vanhempien tehtäviä?
• Millainen vanhempi sinusta tulee isona, mikäli haluat lapsia?
• Millaisessa perheessä on kiva elää?
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• Pyydä oppilaita piirtämään itsestään kuva aikuisena. Kun omaku-
vat ovat valmiita, pyydä oppilaita täydentämään kuvaa perheenjäse-
nillä, joita he toivovat perheeseensä, kun ovat aikuisia. Mikäli aikaa 
jää, pyydä oppilaita piirtämään omakuva itsestä vanhana. 

• Keskustelkaa, millaisia toiveita perheen suhteen oppilailla on  
kuvien perusteella. 

HUOM!
Harjoituksen tarkoituksena on monipuolistaa lasten ajatuksia perheiden 
aikuisista. Mikäli lasten ajatukset ovat stereotyyppisiä liittyen siihen, mil-
laisia äidit ja isät ovat, avaa lapsille ajatusta siitä, että jokainen ihminen 
on erilainen ja ainutkertainen. Sukupuoli tai se, että on vanhempi, ei tee 
kenestäkään tietynlaista, vaan persoonallisuuden piirteemme ja asennoitu-
misemme elämään vaikuttaa paljon siihen, millaisia olemme. 

Satutuokio – Ikioma perheeni / 
Onnikujan kaverukset ja uusi poika

Harjoituksen kesto: 15 -30 minuuttia

Tarvikkeet: 
Marttinen, Tittamari. 2015. Ikioma perheeni. Pieni Karhu.
Kallio, Maaret & Ruuhilahti, Susanna. 2015.  
Onnikujan kaverukset ja uusi poika. Väestöliitto. 

HUOM!
Kirjat löytyvät melko hyvin kirjastoista. Satujen avulla voidaan tuoda lap-
sille tietoa ja opettaa asioista, mutta sadut ovat omiaan myös kehittämään 
lapsen mielikuvitusta. Satuja lukemalla voidaan myös lisätä lapsen empa-
tiakykyjä sekä tietysti tukea kuullun ymmärtämistä ja lukutaitoa.
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Ikioma perheeni -kirjassa Kuulla on kaksi äitiä ja Kimillä kaksi isää. 
Näiden kahden lapsen perheet muodostavat apilaperheen, joka tarjoaa  
lapsille turvallisen kasvualustan. Kirjassa käsitellään erilaisia perhemuotoja.

Onnikujan kaverukset ja uusi poika -kirjassa käsitellään erilaisia  
perheitä, ystävyyttä ja rakastamista lapsen arkisen maailman kautta. 

Ohjeistus: 
• Lue tuokion päätteeksi lapsille jompikumpi kirjoista. Varmista, että 

lapset näkevät kuvat. Luettuasi kirjan lapsille, voit kysyä, mitä heille 
erityisesti jäi kirjasta mieleen ja voit keskustella esiin nousevista  
aiheista.
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TUOKIO II: KEHOSTA, PIPPELISTÄ JA 
PIMPISTÄ (60-75 min.)

Lapset ovat yleensä uteliaita ja kiinnostuneita siitä, miten oma keho toimii 
sekä siitä, miltä oma ja muiden kehot näyttävät. Lapselle jokainen  
kehonosa on samanarvoinen, eivätkä lapset tarkastele omaa kehoaan  
aikuisen näkökulmasta, joka on usein seksuaalisesti värittynyttä. Tuokiossa 
käydään läpi kehoa ja pohditaan asiallisia nimityksiä sukuelimille sekä  
käydään läpi sukuelinten toimintaa samalla, kun tarkastellaan koko kehoa.

TAVOITTEET

Oppilaat saavat perustietoa kehon eri osista erityisesti 
sukuelimistä. Harjaannutaan puhumaan ja nimeämään 
kehon kaikki osat ilman noloilua tai häpeää. Tuokiossa 
harjoitellaan myös toisen rajojen kunnioittamista.

KATSO ENNEN

Ennen tuokion toteuttamista kannattaa katsoa linkin 
takaa aukeava video. Siinä käsitellään sukupuolielinten 
nimeämistä lapsille ja kerrotaan, miten esimerkiksi pim-
peistä ja pippeleistä voisi puhua, miten sukuelimet toi-
mivat ja mihin niitä tarvitaan. Videossa käsitellään myös 
itsetyydytystä, jotta aikuisella olisi valmiuksia ottaa asia 
esille lasten kanssa. Videon löydät täältä:  https://www.
hyvakysymys.fi/luennot/snippa-och-snopp-borja-tala-
om-kropp-och-sexualitet-med-barn/ (video on ruotsin-
kielinen, mutta helposti ymmärrettävää ja selkeää).
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Kehon kaikki osat

Harjoituksen kesto: 25 minuuttia

Tarvikkeet: 
Kolme isoa paperia, niin suurta, että yksi oppilas mahtuu makaamaan  
kullakin paperilla.
Paksu tussi tai muu kynä. 
Pieniä paperilappuja useampi kappale jokaiselle oppilaalle sinitarraa  
tai teippiä.
Lyijykynät jokaiselle oppilaalle.

HUOM!
On tärkeää, että oppilaat ymmärtävät samojen kehonosienkin näyttävän 
eri ihmisillä hieman erilaisilta. On myös tärkeää, että jokainen kehonosa 
on yhtä arvokas ja merkityksellinen. Ei ole olemassa noloja kehonosia.
Oppilaiden turvallisuuden tunne on erittäin tärkeää ottaa huomioon tällä 
tunnilla.

Ohjeistus: 
• Pyydä luokastasi kaksi vapaaehtoista oppilasta asettumaan paperien 

päälle makaamaan selälleen siten, että kädet ovat hieman etäämmällä 
keskivartalosta. Myös jalkojen olisi hyvä olla hieman harallaan. Pyydä 
tämän jälkeen kahta vapaaehtoista piirtämään makaavien oppilaiden 
äärirajat. Muistuta, että piirrettäväksi asettuneiden oppilaiden kehoon 
ei kosketa vaan piirretään ääriviivat. Intiimit alueet, kuten sukuelimet, 
piirretään kauempaa. Muutoinkaan kynällä piirrettäessä ei mennä 
aivan toiseen kiinni, jotta piirrettävällä olisi mukavampi olla eivätkä 
vaatteet sotkeudu. 

• Kun kahden kehon ääriviivat on piirretty paperille, pyydä vielä kol-
matta vapaaehtoista asettumaan paperille ääriviivojen piirtämistä var-
ten. Tällä kertaa paperille pitäisi asettua mahalleen. Tämä siitä syystä, 
että näin voitte myöhemmin käydä kehon osia läpi etu- ja  
takapuolelta.
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• Kun kuvat on piirretty, sopikaa, että ”takapuolen” (piirretty siten, että 
oppilas makaa mahallaan) kuva on sekä tytön että pojan yhtä aikaa. 
Sitten päättäkää kumpi ”etupuolen” piirroksista on tytön ja kumpi 
pojan. Muistuta oppilaita 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.

• Kun kuvat ovat piirretyt, pyydä oppilaita kirjoittamaan pienille lapuille 
(yksi oppilas / lappu) kehon osien nimiä niin paljon, kuin he keksivät. 
Kun kehon osia on keksitty, käykää kaikki kirjoitetut osat läpi. Tässä 
vaiheessa saa kirjoittaa lappuja lisää, mikäli niitä tulee mieleen toisten 
lapuista. Kun laput on käyty läpi, pyydä oppilaita asettamaan laput 
oikeaan kohtaan piirroksia. Kun laput ovat paikallaan, tarkistakaa, että 
laput ovat oikeissa paikoissa. Täydennä piirroksia kyselemällä, missä 
sijaitsisi paikat, jotka oppilailta ovat kenties unohtuneet.

• (Varpaat, kantapää, jalkapöytä, nilkka, sääri, pohje, polvi, etureisi, ta-
kareisi, 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…)

Pimppi ja pippeli
(Liite: Sexsnack)

Harjoituksen kesto: 10 minuuttia

Tarvikkeet: 
Kuvia pippelistä ja pimpistä. Voit 
myös piirtää nämä liitutaululle.  
Muistuta, että jokaisen pimppi tai 
pippeli on ainutlaatuinen, eikä kahta 
samanlaista ole. 
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HUOM!
On mahdollista, että aiheen käsittely saa aikaan tirskuntaa ja nolostelua. 
Se on ihan ok. Nauru poistaa jännitystä ja antaa mahdollisuuden käsitellä 
aihetta, joka on jännittävä. 

On hyvä tuoda esille, että omaan kehoon kannattaa tutustua ja omia 
sukuelimiäkin tutkailla, mutta useimmista tutkimusmatkaa on kiva tehdä 
itsekseen omassa rauhassa. 

Muistuta, ettei ketään saa koskettaa vastentahtoisesti eikä kenenkään 
tarvitse antaa koskea itseä. Jos näin käy, on tärkeää uskaltaa sanoa ei, lähteä 
pois ja kertoa luotettavalle aikuiselle tapahtuneesta. 

Ohjeistus:
• Esittele kuvia pimpeistä ja pippeleistä tai piirrä kuvat taululle. 

• Sopivia kuvia löydät myös esimerkiksi kirjasta Robie H. Harris,  
Michael Emberley. 2011. Nyt puhutaan seksistä: kirja kasvamisesta, 
ruumiin muutoksista, seksistä ja terveydestä, Kustannus-Mäkelä Oy. 
(Muutoin kirja ei sovellu aivan pienimmille lapsille, mutta kuvien 
avulla voi havainnollistaa ja esittää sukuelimet ja niiden kehittymisen 
kasvun myötä.)

• Pyydä oppilaita kertomaan sanoja, joita pimpistä ja pippelistä käyte-
tään. Nyt saa sanoa myös ”rumia” sanoja. Laskekaa, montako sanaa 
keksitte pimpille ja montako pippelille. 

• Miettikää sen jälkeen, mihin kaikkeen sukuelimiä tarvitaan (pissaami-
nen, raskauden mahdollistuminen aikuisena ja nautinto).

• Nimeä pippelin ja pimpin osat oppilaille. Käy läpi ainakin terska,  
esinahka, virtsaputken suu ja kivekset, kun kyseessä on penis ja  
häpyhuulet, emättimen aukko, virtsaputken aukko, klitoris, emä-
tin ja kohtu, kun esittelet naisten sukuelimiä.

• Kerro, että kasvun myötä keho muuttuu ja alkaa tuottamaan siittiöitä 
(pojat) ja kypsyttämään munasoluja kuukausittain (tytöt), jotta aikui-
sena lisääntymisen mahdollisuus olisi olemassa.
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• Kerro, että poikien ja miesten pippelit muuttuvat välillä kovaksi itses-
tään silloin tällöin tai jos pippeliä koskettelee. 

Satutuokio – Lohikäärme, jolla oli 
keltaiset varpaat / Onnikujan kaverukset 
ja suuri PRÖÖT!

Harjoituksen kesto: 20 minuuttia

Tarvikkeet: 
Autere, Kuura. 2018. Lohikäärme, jolla oli keltaiset varpaat. Pieni Karhu.
Kallio, Maaret & Ruuhilahti, Susanna. 2015. Onnikujan kaverukset ja 
suuri PRÖÖT!, Väestöliitto.

HUOM!
Kirjat löytyvät melko hyvin kirjastoista. Satujen avulla voidaan tuoda lap-
sille tietoa ja opettaa asioista, mutta sadut ovat omiaan myös kehittämään 
lapsen mielikuvitusta. Satuja lukemalla voidaan myös lisätä lapsen empa-
tiakykyjä sekä tietysti tukea kuullun ymmärtämistä ja lukutaitoa.

Lohikäärme, jolla oli keltaiset varpaat, kertoo tarinan intersukupuolisen 
pienokaisen syntymästä. Se on kertomus vanhempien rakkaudesta lastaan 
kohtaan ja yhteisön tuen merkityksestä perheen hyvinvoinnille. 

Onnikujan kaverukset ja suuri Prööt! -kirjassa käsitellään vessajuttuja ja 
pierut naurattavat. Kirjassa pohditaan myös alastomuutta, omien rajojen 
asettamista sekä perheen merkitystä. Kirjassa nostetaan esille hellyys, välit-
täminen ja rakkaus perheen jokaiselle jäsenelle tärkeänä asiana. 

Ohjeistus: 
• Lue tuokion päätteeksi lapsille jompikumpi kirjoista. Varmista, että 

lapset näkevät kuvat. Luettuasi kirjan lapsille, kysy, mitä heille erityi-
sesti jäi kirjasta mieleen ja keskustelkaa esiin nousevista aiheista.

• Kirjoja voi myös hyödyntää lukemaan opettelussa. 

15



TUOKIO III: MISTÄ LAPSET 
TULEVAT? (60 min.)

Lapset ovat halukkaita tietämään, mistä 
he ovat tulleet, miten he ovat kohtuun 
päätyneet ja mitä raskauden aikana 
tapahtuu kohdussa olevalle lapselle.  
Joskus aikuisilla on vaikeuksia ottaa 
näitä asioita käsittelyyn, koska aikuisen 
mieli saattaa kulkeutua seksiin sen  
sijaan, että se keskittyisi löytämään  
sopivat sanat kuvaamaan sitä, miten  

lapset saavat alkunsa. On tärkeää löytää yksinkertainen ja selkeä tapa  
kuvata sitä, miten lapset saavat alkunsa. 

On hyvä miettiä, millaisia sanoja asioista puhuessaan käyttää ja miten.  
Koska yhä useampi lapsi saa alkunsa avusteisesti, on tärkeää kertoa lap-

sille, millaisia erilaisia tapoja on lapsen saamiseksi. Esille kannattaa nostaa 
myös yhdynnästä alkunsa saaneen raskauden lisäksi esimerkiksi keinohe-
delmöitys, jossa siittiöitä ruiskutetaan kohtuun, koeputkihedelmöitys, 
jossa munasolu ja siittiöt yhdistyvät toisiinsa viljelymaljassa kehon ulko-
puolella ja lopulta niiden yhdistelmä viedään naisen kohtuun sekä  
adoptio.

Tässä tuokiossa nostetaan esille lyhyesti myös porno, koska jo pienet 
lapset törmäävät pornografisiin materiaaleihin tahtomattaankin ja vahin-
gossa internetiä ja älypuhelimiaan käyttäessään. Porno ei ole tarkoitettu 
lapsille eikä se heille ole hyväksi. Koska harvoin voimme suojata lapsia 
aikuisille tarkoitetulta materiaalilta, on asiaan järkevää tarttua ja kertoa, 
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että pornomateriaaliin törmätessään tai joltakulta esimerkiksi alastonku-
va -pyyntöjä saadessaan, on tärkeää kertoa asiasta luotettavalle aikuiselle. 
Nähty pornokuvasto saattaa ahdistaa lasta ja tuottaa pelkoja. Mikäli asiaan 
liittyy luvattomuus tai pelko rangaistuksesta, saattaa lapsi sulkea suunsa 
ja kantaa taakkaa salaisuutenaan mukanaan. Onkin tärkeää, että asiasta 
keskustellaan lapsen ikään sopivalla tavalla ja neutraalisti siten, että lapselle 
tulee olo, että vaikeistakin asioista sekä luvattomistakin asioista uskaltaa ja 
kannattaa kertoa aikuiselle. 

TAVOITTEET

Lapset saavat tietoa siitä, miten eri tavoin raskaus voi saada 
alkunsa ja toisaalta, miten eri tavoin vanhemmaksi tietylle 
lapselle tullaan. Tavoitteena on myös luoda lapsille kykyä toi-
mia, mikäli he törmäävät internetissä tai muussa ympäristös-
sään lapsille epäsopivaan seksuaalisävytteiseen materiaaliin. 
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KATSO ENNEN

Ennen tuokioiden toteuttamista kannattaa käyttää hieman ai-
kaa valmistautumiseen ja katsoa Suss Åhmanin miniluennot 
oheisista linkeistä. Ensimmäisessä videossa käsitellään, miten 
erilaisin tavoin raskaus voi saada alkunsa ja miten vanhemmat 
saavat lapsensa.13-minuuttisessa videossa käsitellään myös 
lyhyesti ehkäisyvälineistä kertomista lapsille. Tietoiskussa nos-
tetaan esille seksi aikuisten nautintona sekä leikkinä. Pornoa 
tarkastellaan aikuisille suunnattuna ”toimintaelokuvana”. Videot 
ovat ruotsinkielisiä. Kieli on selkeää ja helppoa ymmärtää.

Miniluento: Haikaroista vai miten kannattaisi puhua seksistä 
alakouluikäisille:
https://www.hyvakysymys.fi/luennot/storken-eller-hur-kan-vi-
tala-om-sex-med-lagstadiebarn/
Minuutin mittainen tietoisku seksin ja pornon käsittelyyn löytyy 
täältä:
https://www.folkhalsan.fi/barn/professionella/sexuell-halsa/

Miten lapset saavat alkunsa?

Harjoituksen kesto: 30 minuuttia

Tarvikkeet: 
Janouch, Katerina. 2004. Mistä on pienet vauvat tehty. Tammi.
Kallio, Maaret & Ruuhilahti, Susanna. 2015. Onnikujan kaverukset ja 
pomppiva massu. Väestöliitto.
Cole, Babette. 1993. Kun äiti muni. Kustannus-Mäkelä.
Internetyhteys ja videotykki YouTube-videon katsomista varten: 
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Video on kestoltaan 2 minuuttia ja kertoo siitä, miten lapset saavat  
alkunsa: https://www.youtube.com/watch?v=KMMYKWOgjcY
Liitutaulu / valkotaulu / fläppitaulu

HUOM!
Mikäli lapset kysyvät liian henkilökohtaisia asioita, vastaa yleisellä tasolla. 
Mikäli lapset intoutuvat kertomaan omista ajatuksistaan tai kokemuksis-
taan aiheeseen liittyen liian avoimesti, rajaa heitä lempeästi, mutta  
jämäkästi. 

Ohjeistus:
• Pyydä oppilaita kertomaan, miten lapset saavat alkunsa, miten lapset 

syntyvät ja miten erilaisin tavoin voi tulla vanhemmaksi. Näin saat 
tietoa siitä, miten paljon oppilaillasi on jo osaamista ja tietoa aiheeseen 
liittyen. Mikäli oppilaat ovat hiljaisia, ota aktiivinen rooli tilanteessa. 
On mahdollista, että oppilaidesi tietotaito on hyvin eritasoista. 

• Lukekaa yhdessä jokin mainituista kolmesta kirjasta. Lukekaa kirjat 
niin, että oppilaat näkevät kirjan. Luettuanne kirjan tiedustele oppi-
lailta, mitä uutta he oppivat lisääntymiseen liittyen. 

• Katsokaa tämän jälkeen video, jonka kesto on 2 minuuttia:  
https://www.youtube.com/watch?v=KMMYKWOgjcY

• Kerratkaa yhdessä, miten lapset saavat alkunsa. 

• Kysy lapsilta, mitä tarvitaan aina, jotta lapsi saa alkunsa (siittiö ja  
munasolu, jotka yhdistyvät).

• Tiedustele, miten erilaisin tavoin munasolu ja siittiösolu voivat yhdis-
tyä (Aikuisilla penis/pippeli työntyy emättimeen ja pippelistä lähtee 
siittiöitä naisen emättimen kautta munatorviin, jossa munasolu ja 
siittiöt yhdistyvät. Yhdistyminen voi tapahtua siten, että lahjoitettuja 
siittiöitä ruiskutetaan lääkärillä naisen kohtuun tai sitten munasolu ja 
siittiösolu yhdistyvät maljassa, jonka jälkeen hedelmöitetty munasolu 
viedään naisen kohtuun lääkärillä.)

• Käykää läpi adoptio ja mitä se tarkoittaa. 
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• Kerro lapsille myös, että seksi voi olla yksi tapa tulla raskaaksi, mutta 
aikuiset harrastavat seksiä useimmiten, koska se tuntuu heistä nau-
tinnolliselta ja hyvältä. Seksi tarkoittaa aikuisilla suutelua, halailua ja 
koko kehon koskettelua, myös pippelin ja pimpin. Joskus sukuelimet 
voivat olla sisäkkäin tai vastakkain, koska se tuntuu hyvältä. Mikäli 
vanhemmat eivät halua lasta, seksissä voidaan käyttää kondomia, joka 
asetetaan pippelin päälle ennen kuin se työntyy pimppiin. Kondomi 
on kuin ohut ilmapallo, jonka sisälle siittiöt jäävät.

• Raskauden alettua vauva kasvaa naisen kohdussa yleensä noin 9 kuu-
kauden ajan. Sen jälkeen vauva syntyy. Useimmiten vauvat syntyvät 
äidin emättimen kautta, mutta joskus vauvan syntymiseen tarvitaan 
lääkärin apua. Tällöin äidille suoritetaan leikkaus, jonka avulla vauva 
syntyy. Äidille jää muistoksi mahaan arpi. Leikkaus ei satu lainkaan. 

• Emättimen kautta vauvat mahtuvat syntymään hyvin, koska se venyy 
riittävästi synnytyksen hetkellä. Kun vauva on syntynyt, emätin  
puristuu taas pieneksi. 

Muutama asia pornosta
Harjoituksen kesto: 5 minuuttia

Ohjeistus: 
• Kerro, että osasta aikuisista seksi on niin kiinnostavaa, että he haluavat 

nähdä asiasta elokuvia ja kuvia. Nämä elokuvat ja kuvat eivät kuvaa 
kuitenkaan todellista seksiä vaan ovat usein liioiteltuja. Elokuvissa käy-
tetään tehosteita, ja niissä on usein lähikuvia pimpeistä ja pippeleistä 
sekä aikuisia kenties omituisissa asennoissa. Voi olla, että näyttää siltä, 
kuin aikuiset satuttaisivat toisiaan, vaikka näin ei tapahdukaan. Nämä 
pornokuvat ovat epätosia aivan kuten vaikkapa Hämähäkkimies- 
elokuvat. Oikeastihan kukaan ei voisi toimia, kuten hämähäkkimies, 
eikä maailmassa ole hirviöitä, joita vastaan hän taistelee. 

• Porno ei ole tarkoitettu lapsille. 
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• Ohjaa oppilaitasi toimimaan, mikäli he näkevät pornoa:

• Jos itse törmää pornoon tai seksuaaliviritteisiin kuviin tai ystävä 
niitä näyttää, voi laitteen sulkea tai todeta, ettei halua sitä katsoa.

• Usein pornokuvat voivat näyttää hurjilta ja pelottavilta. Ne voivat  
jäädä mieleen pyörimään ja tulla vaikka painajaisina mieleen. 
Onkin hyvä kertoa näkemästään turvalliselle aikuiselle ja yhdessä 
miettiä, mikä tuotti pelkoa ja miten jatkossa voisi välttyä näkemäs-
tä pelottavaa sisältöä internetissä ollessaan. 

Näin minä sain alkuni / Näinkin lapsi 
voi saada alkunsa
Harjoituksen kesto: 25 minuuttia

Tarvikkeet: 
Jokaiselle oppilaalle paperi, lyijykynä ja värikyniä

HUOM!
Anna jokaiselle lapselle mahdollisuus piirtää mitä tahansa tuokion otsikon 
aiheista. Kannusta heitä luomaan sarjakuva, joka on totta tai satua tai  
vähän kumpaakin. Kannusta heitä käyttämään luovuuttaan ja hyödyn-
tämään kaikkea sitä tietoa, mitä he ovat tuokiossa oppineet. Kerro, että 
sinulta voi pyytää neuvoja ja apua, mikäli siltä tuntuu. 

Ohjeistus:
• Pyydä oppilaita tekemään 8 kuvan sarjakuva jostain seuraavista aiheis-

ta:  Näin minä sain alkuni tai Näinkin lapsi voi saada alkunsa, Vauvan 
elämää kohdussa ja Syntymä. Katsokaa kaikkien sarjakuvat läpi.  
Varmista, ettei kenellekään ole jäänyt vääriä käsityksiä aiheeseen liit-
tyen. Varmista, että satuilevatkin lapset ovat varmasti omaksuneet ker-
tomasi tiedon. 
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TUOKIO IV: TURVATAITOJA (75 min.)

Turvataidot ovat tärkeitä taitoja ja niitä hyvä harjoitella 
lapsesta asti. Kyseessä ei ole vain omien rajojen aset-
tamisen oppiminen vaan myös toisen ihmisen rajojen 
kunnioittaminen ja arvostavan kohtelun harjoittelu. 
Turvataitoja opetellessa pohditaan omia rajoja: missä 
ne kulkevat ja miten omia rajojaan voi vaatia kun-
nioitettavan tai miten toimia, jos joku rikkoo toisen 
oikeutta koskemattomuuteen. Turvataitoja harjoitelta-
essa mietitään, mihin itseä saa ja mihin ei saa koskea, 
kuka saa koskea ja millä tavoin tai mihin toista ihmistä 
ei saa koskea. Turvataitoja harjoitellessa opetellaan 
myös asettamaan sanallisesti rajoja sekä kertomaan, 
mikä tuntuu hyvältä tai mikä ei. Tärkeä osuus turvatai-
tojen harjoittelussa on empatia- ja tunnekasvatuksella. 
Kun ymmärtää, ettei oma kosketus tai muu teko tun-
nu välttämättä toisesta hyvältä, on helpompi olla louk-
kaamatta koskemattomuutta. Harjoittelemalla erilaisia 
tilanteita ja käyttämällä hyödyksi mielen kykyä kuvi-
tella, voidaan tukea lapsen valmiuksia tilanteissa, jotka 
voivat olla hankalia ja vaikeita, lapsen niihin joutuessa. 

Turvataitotuokiossa on hyvä opettajana huomioida ja tuoda esille, ettei 
väkivaltaisen tai rikkovan kokemuksen kohteeksi joutunut henkilö ole kos-
kaan syyllinen tapahtuneeseen asiaan. Se, ettei lapsi osaa tai pysty toimi-
maan uhkaavassa tilanteessa opetetuilla tavoilla tai ne eivät toimi väkivaltaa 
estäen, ei ole lapsen syy. Väkivalta on aina tekijän vastuulla. 

Turvataidot ovat siis fyysisen koskemattomuuden mutta myös psyykki-
sen koskemattomuuden taitoja. Tärkeässä osassa omien rajojen asettami-
sessa on itsetuntemus, positiivinen minäkuva ja myönteinen suhtautumi-
nen muihin ihmisiin. 

Tuokio päättyy mielikuvamatkaan, jotta vaikeiden asioiden käsittelystä 
jäisi hyvä mieli. 
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TAVOITTEET

Oppilaat saavat tietoa kosketuksesta ja omien rajojen aset-
tamisen merkityksestä. Tuokion jälkeen oppilaiden rohkeus 
ja uskallus asettaa rajoja, mikäli jonkun kosketus ei tunnu 
hyvältä tai mikäli jokin tilanne ei tunnu hyvältä, lisääntyy. 
Tuokion jälkeen oppilaat tietävät, miten toimia erilaissa tilan-
teissa, jotka he kokevat pelottavina, uhkaavina tai sellaisina, 
ettei heidän rajojaan kenties kunnioitettaisi.

LISÄTIETOA

Lisää tietoa turvataidoista sekä moninaisia harjoituksia löydät 
oheisesta kirjasta:
Lajunen, Kaija; Andell, Minna; Jalava, Leena; Kemppainen, 
Kaija; Pakkanen, Marjo; Ylenius-Lehtonen, Mirja. 2012. Tur-
vataitoja lapsille – Turvataitokasvatuksen oppimateriaali, 6. 
painos. Stakes. 

Kirjan voit ladata itsellesi täältä:
http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/90799/URN_
ISBN_978-952-245-796-7.pdf?sequence=1

Tiiviisti turvataidoista kirjoitetaan näissä nettiartikkeleissa:
https://www.hyvakysymys.fi/artikkeli/miten-kerron-vaarallisis-
ta-aikuisista/
https://www.hyvakysymys.fi/artikkeli/opeta-lapselle-turvatai-
toja/

Suss Åhmanin miniluennossa (13 min.) pääset perehtymään 
aiheeseen ruotsinkielellä:  
https://www.hyvakysymys.fi/luennot/trygghets-
fostran-och-att-forebygga-sexuella-overgrepp/

Turvataidoista kertovan julisteen, jossa on keskeisimmät ope-
tettavat turvataidot, voit ladata täätä:
https://storage.googleapis.com/ngo-produc-
tion/2018/10/1a5b5004-turvataidot-ja-lapsen-keho_suomi.pdf
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Kiko ja käsi

Harjoituksen kesto: 5 minuuttia

Tarvikkeet: 
Internetyhteys ja videotykki

HUOM!
Tuokion voi yhdistää myös vieraiden kielten opiskeluun. Katsokaa ensin 
video suomeksi ja sen jälkeen voitte lukea satua yhdessä joko englanniksi 
tai ruotsiksi. Kiko ja käsi sadun voit ladata maksutta käyttöösi.

Ohjeistus:
• Katsokaa video Kiko ja Käsi: https://vimeo.com/316751168

• Mikäli hyödynnät satua ruotsin tai englannin kielen harjoittelussa, 
aikaa kannattaa varata 45 min.

• Ruotsiksii:
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCT-
MContent?documentId=09000016806b078d

• Englanniksi:
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTM-
Content?documentId=09000016806b068b
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Uimapukusääntö

Harjoituksen kesto:  
10 minuuttia

Tarvikkeet: 
Valkotaulu, liitutaulu tai fläppitaulu.

HUOM!
On hyvä muistuttaa oppilaita siitä, 
että lääkärin tai muun terveyden-
huoltohenkilön voi olla tärkeää  
tutkia koskettamalla lasta tai aikuista 
uimapuvun alaisesta alueesta. Tämä 
voi olla tärkeää, jos on loukkaantunut tai sairastunut. Usein tilanteissa on 
huoltaja mukana. Myös lääkärille voi sanoa, jos kosketus tuntuu  
epämukavalta.

Ihminen tarvitsee myös kosketusta osakseen. Kosketus tuntuu hyvältä. 
Kosketuksella osoitetaan välittämistä ja koskettamalla voidaan pitää toises-
ta myös huolta. Esimerkiksi voimme tarvita apua erilaisissa hoitotoimen-
piteissä tai esimerkiksi suihkun jälkeen selän kuivaamisessa. Tai vaikkapa 
”lääkärileikeissä” voidaan koskettaa toisia uimapuvun alaisista kohdista. 
Näissäkin tilanteissa on tärkeää, että kosketus tuntuu hyvältä ja että ketään 
ei painosteta olemaan mukana vasten tahtoaan. Lääkärileikit ovat samani-
käisten keskinäisiä leikkejä. Niitä ei leikitä huomattavasti vanhempien tai 
aikuisten kanssa. 

On myös hyvä muistaa, että vaikka harjoituksessa käsitellään uimapu-
vun alaista kehoa, ei ketään saa koskettaa mihinkään kehon osaan vasten-
tahtoisesti.

Ohjeistus:
• Piirrä taululle piparkakkuhahmo. Piirrä hahmolle uimahousut ja biki-

nin yläosa. Voit myös piirtää uimapuvun.
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• Kerro oppilaille, että uimapuvun peittämät alueet, eli rinnat, takapuo-
li, pippeli ja pimppi, ovat erityisen yksityisiä alueita jokaisen kehossa, 
eikä ketään saa koskettaa näihin alueisiin ilman lupaa. Myöskään 
tuijottaminen, uimapuvun alaisten osien kuvaaminen, videointi, kom-
mentointi tai webkameralla kehon kyseisten alueiden katselu ei ole 
sopivaa.

• Itseään jokainen saa ihastella tai kosketella, jos se tuntuu hyvältä. Tämä 
tehdään yksityisesti omassa huoneessa tai kylpyhuoneessa.

• Kerro, että suurin osa aikuisista on kilttejä ja haluavat lapsille hyvää. 

• Maailmassa on myös aikuisia, jotka haluavat kosketella lapsia uimapu-
vun alaisista alueista tai haluta seksiä lapsen kanssa, vaikka he tietävät 
sen olevan väärin ja kiellettyä. Kerro, että mikäli aikuinen haluaisi 
kosketella lasta uimapuvun alaisista alueista tai pyytäisi lasta kosket-
telemaan näistä alueista itseään, on tärkeää lähteä tilanteesta pois ja 
kertoa asiasta heti luotettavalle aikuiselle. Näin lapsi saa apua ja tukea 
tilanteessa, eikä kukaan muu lapsi joudu kohtaamaan samaa. 

• Muistuta, että uimapukusääntö koskee myös lapsia. Voidakseen koskea 
toista näistä alueista on siihen oltava lupa, ja lasten on tunnettava toi-
sensa hyvin. 

Näin minuun saa koskea
(Liite, tehtävä: Näin minuun saa koskea)

Harjoituksen kesto: 20 minuuttia

Tarvikkeet: 
Paperi jokaiselle oppilaalle.
Punainen, vihreä ja sininen värikynä jokaiselle oppilaalle.

HUOM!
Kun harjoitusta tehdään, on tärkeää muistaa, että se, mihin meitä saa 
koskettaa, on hyvin yksilöllistä. Jotakuta ei saa koskea mihinkään kehon 
osaan, kun toisille on ok, että heitä kosketetaan lähes kaikkialle. 
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Erot ovat ok. Harjoituksessa ei ole yhtä oikeaa vas-
tausta. Harjoitus myös osoittaa oppilaille, miksi luvan 
kysyminen on tärkeää ja miksi koskettamista ei voi 
miettiä vain omasta näkökulmasta. Se, mikä on itselle 
ok, ei välttämättä ole ystävälle. Jokaisella on oikeus 
suojella omaa kehoaan.

Mikäli joku oppilaista alkaisi kertoa omista ko-
kemuksistaan, joihin liittyy jonkinlainen väkivalta, 
seksuaalinen häirintä tai seksuaalisuutta loukkaava 
väkivalta, älä anna oppilaan kertoa asiasta laajasti vaan 
kerro, että kokemus on varmasti raskas ja vaikea. Var-
mista, että oppilas pystyy jatkamaan tuntia tai saata 
hänet toisen aikuisen, kuten koulupsykologin, koulu-
terveydenhoitajan tai kuraattorin tai muun sellaisen 
henkilön, luokse lepäämään ja rauhoittumaan. Varmis-
ta, että myös muilla oppilailla on turvallinen ja hyvä 
olo jatkaa tuntia. On tärkeää, että lapset voivat kertoa 
kokemuksistaan, mutta oppitunnilla kerrottuna koke-
mukset voivat synnyttää pelkoa ja ahdistusta muissa 
oppilaissa.

Palaa tunnin jälkeen aiheeseen kahdenkeskisessä keskustelussa asiasta 
kertoneen lapsen kanssa. Älä kysele yksityiskohtia vaan varmista, mitä lapsi 
tunnilla kertoi. Mikäli syntyy epäilys, että lapsi on kokenut seksuaalisuutta 
loukkaavaa väkivaltaa, on opettaja velvollinen tekemään lastensuojeluil-
moituksen ja ilmoituksen poliisille. Varmista, että lapsi voi mennä turval-
lisesti kotiin. Myös vanhemmille asiasta ilmoittaminen on kannattavaa ja 
tärkeää.

Ohjeistus:
• Pyydä oppilaita piirtämään sinisellä kynällä piparkakkuhahmo paperil-

le, joka kuvastaa itseä. 
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• Kun kuvat on piirretty, pyydä oppilaita merkitsemään vihreällä rasti 
kaikkiin niihin kohtiin, joihin heitä saa koskea siten, että kosketus 
tuntuu hyvältä. Kun rastit ovat laitetut paikoilleen, käykää läpi kaik-
kien piirrokset.

• Pyydä oppilaita näyttämään piirros ja kertomaan miellyttävä muisto 
siitä, milloin kosketus tuntui hyvältä tai mihin häntä esimerkiksi saa 
koskettaa. Opettajan on tärkeää olla itse esimerkkinä ja aloittaa ker-
tomalla omasta teoksestaan. Mikäli joku ei halua näyttää työtään tai 
kertoa esimerkkejä, se on ok. Ketään ei pidä painostaa kertomaan tai 
näyttämään piirrosta vasten tahtoaan. 

• Kun vihreän kosketuksen kierros on tehty, pyydä oppilaita merkit-
semään piirrokseen punaisella ne kohdat, joihin heitä EI saa koskea. 
Rastien ollessa paikallaan, tehkää uusi kierros. Pyydä oppilaita näyttä-
mään, mihin heitä ei saa koskea ja nimeämään yksi kehon osa, johon 
heitä ei saa koskettaa. Miettikää, millaiset kosketukset eivät tunnu 
mukavilta. (esimerkiksi tuntemattoman kosketukset, yllättävät kos-
ketukset, jotka saavat pelästymään, satuttava kosketus kuten nipistys, 
potkaisu, tönäisy, lyönti, läpsäys ja tukistus)

• Huomauta oppilaille, että koska jokainen on hyvin erilainen kosketuk-
sien suhteen, kuten piirroksista käy ilmi, on tärkeää pyytää kosketuk-
seen lupa. Ketään ei pitäisi koskettaa siten, että se tuottaa pahaa mieltä 
ja kipua. 

1-2-3: Mitä tehdä, jos joku koskettaa 
ei-toivotusti
Harjoituksen kesto: 15 minuuttia

Tarvikkeet: 
Pahviset pienet kortit jokaiselle oppilaalle (kolme kappaletta kullekin).
Värikynät tai tussit.
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Ohjeistus:
• Jaa jokaiselle oppilaalle kolme pientä pahvikorttia.

• Kerro, ettei keneenkään saa koskea ilman lupaa ja vain jokainen itse 
voi päättää, mikä tuntuu hyvältä ja mikä ei.

• Kerro, että mikäli joku koskettaa siten, ettei kosketus tunnu hyvältä, 
kannattaa toimia seuraavasti:

1: Sano ei!
2: Lähde pois!
3: Kerro tapahtuneesta luotettavalle aikuiselle.

• Pyydä oppilaita kirjoittamaan ja piirtämään kullekin pahvikortille yksi 
toimintaohjeista ja numeroimaan se. Kerratkaa piirtämisen jälkeen 
toimintaohjeet 1-2-3.

• Miettikää harjoituksen lopuksi, ketkä ovat oppilaiden luotettavia ai-
kuisia. Keitä olisivat ne henkilöt, joille lapsi asiasta kertoisi? Pyydä 
oppilaita nimeämään vanhempiensa tai huoltajiensa lisäksi muitakin 
aikuisia. Voit kysellä oppilailta, jos he eivät tahdo keksiä ketään, voi-
siko tällainen luotettava henkilö olla opettaja, kouluterveydenhoitaja, 
harrastuksen ohjaaja, isovanhempi, muu sukulainen tai ystävän van-
hemmat ja niin edelleen.

• On hyvä, että lapsella olisi ympärillään useampi luotettava aikuinen, 
sillä osa seksuaalisuutta loukkaavasta väkivallasta tapahtuu lapsen van-
hempien tai huoltajien, naapureiden tai esimerkiksi valmentajien tai 
muiden opetus- tai harrastustoimintaa ohjaavien aikuisten toimesta. 
Perheiden elämäntilanteet saattavat myös olla sellaisia, etteivät van-
hemmat syystä taikka toisesta pysty auttamaan ja tukemaan lastaan 
tarvittavalla tavalla. Useampi aikuinen turvallisen aikuisen vaihtoeh-
tona tarjoaa lapselle turvaa. Myös etukäteen mahdollisia aikuisia miet-
tiessä lapselle syntyy erilaisia vaihtoehtoja mieleensä, eikä hän joudu 
jäämään pohdintojensa tai kokemustensa kanssa yksin. 
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Miten toimia erilaisissa tilanteissa?
(Liite, tehtävä: Miten toimia erilaisissa tilanteissa?)

Harjoituksen kesto: 20 minuuttia

Tarvikkeet: 
Tilaa toteuttaa pieniä harjoitustilanteita näytelmien avulla

HUOM!
Harjoituksen aikana on tärkeää kehua oppilaita hyvien ratkaisujen keksi-
misestä ja hyvistä ajatuksista. On tärkeää varmistua, ettei lapsille jää tuoki-
osta raskas tai pelokas olo.

Ohjeistus:
• Jaa oppilaat pieniin ryhmiin. Kerro, että heidän tulee pienissä ryhmissä 

miettiä, miten erilaisissa vaikeissa tilanteissa kannattaisi toimia. 

• Anna ryhmille aikaa pohtia, miten he toimisivat tilanteissa. Käykää 
tämän jälkeen kaikkien ryhmien ratkaisut läpi. Valitkaa paras ratkaisu. 
Esittäkää tilanne luokan edessä pienryhmä kerrallaan. 

• Käykää läpi kaikki alla esitetyt tilanteet. 

• Harjoituksen lopuksi käykää kierros, jossa pyydät jokaista oppilasta 
kuvaamaan sen hetkistä olotilaansa.

Ratkaistavat tilanteet:

1. Tapaat pihalla tai kadulla sinua paljon vanhemman lapsen, joka lupaa 
tarjota sinulle karkkia tai antaa sinulle kivan lelun, jos lähdet hänen  
mukaansa. 

Mitä teet? Muuttuisiko tilanne, jos karkin tai lelun tarjoaja olisi aikui-
nen nainen tai mies?
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2. Puistossa tai koulun pihalla tapaat sinulle tutun aikuisen, joka kertoo 
vanhempasi tai huoltajasi sairastuneen ja joka on sen vuoksi tullut hake-
maan sinua kotiin. 

Mitä teet?
Miten toimisit, jos kyseessä olisi sinulle tuntematon aikuinen?

3. Olet yksin kotona ja ovikello soi. 
Mitä teet?

4. Olet yksin kotona ja ovikello soi. Et avaa ovea, koska tiedät, ettet saa 
avata ovea yksin kotona ollessasi. Oven takana oleva henkilö kuitenkin ker-
too, että hän on loukkaantunut ja hänen pitäisi soittaa hätänumeroon. 
Mitä teet?

• Tehtävien ratkaisun ja näyttelemisen jälkeen pyydä oppilaita nouse-
maan seisomaan, liikuttelemaan paikalla seisten kehoaan, ravistelemaan 
jäseniä ja hieman venyttelemään itseään. Käykää tämän jälkeen kierros, 
jossa jokainen sanoo jonkin asian, mistä pitää.

Rentoutusharjoitus
(Liite, tehtävä: Rentoutusharjoitus)

Harjoituksen kesto: 10 minuuttia

Tarvikkeet: 
Rentoutusharjoitusta varten olisi hyvä, mikäli käytössä olisi tila, jossa lap-
silla on mahdollisuus loikoilla tyynyillä tai patjoilla asennossa, jossa he ha-
luavat olla. Harjoituksen voi tehdä myös luokkahuoneessa tuoleilla istuen.

Ohjeistus:
• Kerro, että olette tekemässä tuokion päätteeksi mielikuvamatkan kau-

niiseen paikkaan, jossa on hyvä olla.

• Pyydä oppilaita asettumaan mukavasti ja sulkemaan silmänsä. Kerro, 
että silmät voi myös pitää auki, mikäli siltä tuntuu.
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• Pyydä lapsia olemaan hiljaa harjoituksen ajan.

• Laita taustalle kaunista ja rauhallista musiikkia tai nauttikaa  
hiljaisuudesta. 

• Lue alla oleva teksti rauhallisesti ja taukoja pitäen:

• Sulje silmäsi. Hengitä rauhallisesti ja syvään kaksi kertaa. 
Hengitä sisään nenän kautta ja puhalla ilma rauhallisesti ulos 
suun kautta. 

• Kuvittele olevasi kauniina päivänä ihanalla nurmella. Makailet 
ja katselet taivaan pilviä. On lämmin ja hyvä olla. Katso tark-
kaan, millaisia kuvioita pilvistä muodostuu (anna lapsille aikaa 
katsella pilviä hetki). Nouset ylös nurmelta ja tunnet itsesi  
virkeäksi. Katsele ympärillesi: Mitä kaikkea näet, kuulet, 
haistat? Oletko yksin vai muiden kanssa? (anna lasten miettiä 
asioita hetki). 

• Katsellessasi ympärillesi huomaat, kuinka luotasi lähtee pie-
ni polku kohti merenrantaa. Päätät mennä rannalle. Kävelet 
polkua avojaloin. Millainen polku on jalkojesi alla? Käveletkö 
polkua, joka on asfaltoitu vai polkua, joka on tehty kivistä tai 
hiekasta? Kuuntele tarkasti, millaista ääntä askelmistasi syntyy. 
(Anna lapsille pieni hetki aikaa kuvitella asioita). 

• Pääset meren rantaan. Kuulet lokkien kirkunan ja näet veneen 
merellä seilaamassa kohti kaukana siintävää majakkaa. Sinulla 
on hyvä olla. Istut rantaan ja muistat jonkin iloisen tapahtu-
man, joka on tapahtunut sinulle. Muistele tuo hetki mielessäsi 
niin tarkasti kuin tahdot (anna lapsille aikaa muistella).

• Sinua kutsutaan palaamaan nurmikolle. Siellä on joku mukava 
ihminen, joka odottaa sinua. Kuka sinua odottaa? Lähdet kä-
velemään häntä kohti polkua pitkin iloisena. Kävellessäsi hän-
tä kohti anna itsesi keksiä väri, joka kuvastaa iloista  
tapahtumaa, jonka juuri muistelit. Halaa tai tervehdi ystävääsi. 
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On aika jatkaa matkaa takaisin omaan paikkaan... (sano  
esimerkiksi koulunne nimi ja luokka, jossa olette lepäämässä ja 
takaisin tähän hetkeen. 

• Heräillessäsi tarinan lumosta keksi muistollesi sopivan kokoi-
nen ympyrä, joka on väritetty polulla näkemälläsi värillä. Tait-
tele väriympyrä mielessäsi pieneksi mytyksi ja aseta se leikisti 
johonkin kehosi kohtaan talteen. Siellä asustaa mukava muisto 
ja monta iloista tunnetta. Avaa silmäsi, kun siltä tuntuu. 

• Jutelkaa yhdessä: Mitä lapset näkivät ja kokivat? Millainen olo lapsella 
on nyt? Mikä harjoituksessa oli helppoa/vaikeaa? Millaisia värejä lap-
silla jäi mieleen iloisesta tapahtumasta? Oliko paljon samoja värejä vai 
erilaisia? Mihin kehonosaan ilo säilöttiin? 
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MIKSI SEKSUAALIKASVATTAA ALAKOULULAISIA?

Seksuaalikaskatus opettaa lapsille tärkeitä taitoja ja tietoja ihmisenä elä-
misestä ja olemisesta sekä edistää heidän terveyttään ja hyvinvointiaan. 
Aikuisen on tärkeä muistaa, että seksi ja seksuaalisuus ovat eri asioita.

Lapset tarvitsevat tukea, arvostusta ja hyväksyntää omassa seksuaalisuudes-
saan ja seksuaalisessa kehityksessään voidakseen hyvin.

Salailu ja vaikeneminen seksuaalisuuteen liittyvistä asioista jättää kasvavan 
lapsen kysymystensä ja pohdintojensa kanssa yksin. Tällöin lapsi voi jäädä 
vaille tarvitsemiaan vastauksia tai hän saattaa etsiä niitä esimerkiksi  
pornosta tai sivustoilta tai kavereilta, jotka saattavat välittää myös  
virheellisiä ajatuksia.

Keskustelemalla lapsen kanssa ikätasoisesti kehosta, tunteista, seksuaalisuu-
desta, seksistä, itsemääräämisoikeudesta ja rajoista voidaan edistää lasten 
kokemusta turvallisuudesta. Aiheista keskustellen voidaan myös suojella 
lasta väkivallalta ja tarjota välineitä tilanteista turvalliseen selviytymiseen.

Seksuaalikasvatus tarjoaa valmiuksia edellyttää omien rajojen kunnioitusta 
kuten myös kunnioitusta toisen oikeuteen olla koskematon.

Lasten on tärkeää oppia tunnistamaan tunteitaan ja kertomaan niistä.  
Keskustelutaidot ovat tärkeitä taitoja kaikissa ihmissuhteissa. Kuten myös  
mahdollisuus pohtia omaa seksuaalisuuttaan ja nähdä seksuaalisuus  
positiivisena asiana on tärkeää.

Pi(m)ppelipom ja Snippelisnopp -materiaaleissa on vinkkejä siitä, kuinka 
ottaa asioita yksinkertaisin tavoin esille alakouluikäisten kanssa.



 

 

TUOKIO I: PERHEET  

Perheen aikuiset  

 • Millainen on äiti?  

 • Millainen on isä?  

 • Mikä tekee isästä tai äidistä vanhemman?  

 • Miltä vanhemmista / vanhemmasta tuntuu, kun  
perheeseen syntyy lapsi?  

 • Millaisia asioita vanhempien pitäisi perheessä tehdä? Millaiset asiat  
ovat vanhempien tehtäviä?  

 • Millainen vanhempi sinusta tulee isona, mikäli haluat lapsia?  

 • Millaisessa perheessä on kiva elää?  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TUOKIO IV: TURVATAITOJA  

Näin minuun saa koskea 

 

 

 



 

 

TUOKIO IV: TURVATAITOJA 

Miten toimia erilaisissa tilanteissa?  

Ratkaistavat tilanteet:  

1. 

Tapaat pihalla tai kadulla sinua paljon vanhemman lapsen, joka lupaa 
tarjota sinulle karkkia tai antaa sinulle kivan lelun, jos lähdet hänen 
mukaansa.  

Mitä teet?  

Muuttuisiko tilanne, jos karkin tai lelun tarjoaja olisi aikuinen nainen tai mies? 

2. 

Puistossa tai koulun pihalla tapaat sinulle tutun aikuisen, joka kertoo 
vanhempasi tai huoltajasi sairastuneen ja joka on sen vuoksi tullut hakemaan 
sinua kotiin.  

Mitä teet? 
Miten toimisit, jos kyseessä olisi sinulle tuntematon aikuinen?  

3. 

Olet yksin kotona ja ovikello soi.  

Mitä teet?  

4. 

Olet yksin kotona ja ovikello soi. Et avaa ovea, koska tiedät, ettet saa avata 
ovea yksin kotona ollessasi. Oven takana oleva henkilö kuitenkin kertoo, että 
hän on loukkaantunut ja hänen pitäisi soittaa hätänumeroon.  

Mitä teet?  

 

 

 



 

 

TUOKIO IV: TURVATAITOJA 

Rentoutusharjoitus  
Sulje silmäsi. Hengitä rauhallisesti ja syvään kaksi kertaa. Hengitä sisään nenän kautta ja 
puhalla ilma rauhallisesti ulos suun kautta.  
 
Kuvittele olevasi kauniina päivänä ihanalla nurmella. Makailet ja katselet taivaan pilviä. On 
lämmin ja hyvä olla. Katso tarkkaan, millaisia kuvioita pilvistä muodostuu. 

(Anna lapsille aikaa katsella pilviä hetki.) 

Nouset ylös nurmelta ja tunnet itsesi virkeäksi. Katsele ympärillesi: Mitä kaikkea näet, 
kuulet, haistat? Oletko yksin vai muiden kanssa?  

(Anna lasten miettiä asioita hetki.) 

Katsellessasi ympärillesi huomaat, kuinka luotasi lähtee pieni polku kohti merenrantaa. 
Päätät mennä rannalle. Kävelet polkua avojaloin. Millainen polku on jalkojesi alla? 
Käveletkö polkua, joka on asfaltoitu vai polkua, joka on tehty kivistä tai hiekasta? 
Kuuntele tarkasti, millaista ääntä askelmistasi syntyy.  

(Anna lapsille pieni hetki aikaa kuvitella asioita).  

Pääset meren rantaan. Kuulet lokkien kirkunan ja näet veneen merellä seilaamassa kohti 
kaukana siintävää majakkaa. Sinulla on hyvä olla. Istut rantaan ja muistat jonkin iloisen 
tapahtuman, joka on tapahtunut sinulle. Muistele tuo hetki mielessäsi niin tarkasti kuin 
tahdot  

(Anna lapsille aikaa muistella.) 

Sinua kutsutaan palaamaan nurmikolle. Siellä on joku mukava ihminen, joka odottaa 
sinua. Kuka sinua odottaa? Lähdet kävelemään häntä kohti polkua pitkin iloisena. 
Kävellessäsi häntä kohti anna itsesi keksiä väri, joka kuvastaa iloista tapahtumaa, jonka 
juuri muistelit. Halaa tai tervehdi ystävääsi. On aika jatkaa matkaa takaisin omaan 
paikkaan...  

Sano esimerkiksi koulunne nimi ja luokka, jossa olette lepäämässä ja takaisin tähän 
hetkeen.  

Heräillessäsi tarinan lumosta keksi muistollesi sopivan kokoinen ympyrä, joka on väritetty 
polulla näkemälläsi värillä. Taittele väriympyrä mielessäsi pieneksi mytyksi ja aseta se 
leikisti johonkin kehosi kohtaan talteen. Siellä asustaa mukava muisto ja monta iloista 
tunnetta. Avaa silmäsi, kun siltä tuntuu.  

 


