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Kehotunnekasvatuksen Starttipaketti vanhemmille, ole hyvä! 

Lasten kehotunnekasvatus on pienten lasten turvataito- ja seksuaalikasvatusta. 
Voit tutustua tämän tietopaketin avulla lasten luonnolliseen seksuaalisuuteen ja Väestöliiton 

Kehotunnekasvatukseen.  

Väestöliiton mallit ja materiaalit perustuvat tutkimuksiin ja ovat siten turvallisia ja luotettavia. 

Niiden avulla löydät omat sanat ja tavat tukea ja suojata lasten tervettä kehitystä. Tästä saat hyviä 

vinkkejä ja perustietoja. 

Voit harjoitella puhumista aikuisten kesken ja sopia arjen käytännöt kodin, varhaiskasvatuksen ja 

koulun kesken. 

Juttele aiheesta toistenkin lapselle tärkeiden aikuisten kanssa. Sopikaa, miten puhutte kehosta, 

tunteista, ihmissuhteista ja turvallisuudesta. 

 

Tutkimusmatka upeaan kehoon 

Tästä vanhemman tietovihosta luet, miten pienen lapsen seksuaalisuus näkyy arjessa. 

Löydät monia kysymyksiä ja vastauksia tilanteisiin, jotka ehkä saattavat hämmentää ja mietityttää.  

Vihossa on tiivistetty helppoon muotoon tärkeimmät asiat alle kouluikäisen seksuaalisuudesta ja 

kehotunnekasvatuksesta. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Hyvä kysymys -verkkosivut vanhemmille 

Laaja, maksuton verkkosivusto vanhemmille, asiantuntevia vastauksia kysymyksiisi. 

Löydät yhdeltä sivulta perustiedot lapsen seksuaalisuudesta ja sen tukemisesta. 

Sivustolla on paljon materiaalia, kuten videoita, lyhyitä artikkeleita ja verkkokursseja. 

 

 
 

 

 

Perustiedot: Tietovihko vanhemmille, 

Tutkimusmatka upeaan kehoon   

 

Perustiedot ja paljon materiaalia vanhemmille: 

hyvakysymys.fi/lapsijaseksuaalisuus 

 

https://www.hyvakysymys.fi/artikkeli/lapsi-ja-seksuaalisuus/?gclid=Cj0KCQjwg8n5BRCdARIsALxKb97DUH25aUZ4A6YQ8CFk-E8bWvH12qPox4h79kcQIUd6KVDK79AGYFwaAr90EALw_wcB
https://www.vaestoliitto.fi/uploads/2020/11/bac46f71-vanhemmantietovihko-netti-2-20.pdf
https://www.hyvakysymys.fi/artikkeli/lapsi-ja-seksuaalisuus/
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Puheeksi ottamisen kortit ja ohjaajan opas 

Puheeksi ottamisen korttien avulla voit aloittaa puhumisen kehotunnekasvatuksesta helposti ja 
hauskasti. 

Kortteja on 21 erilaista. Ne sopivat vanhempien ja lasten väliseen tai vanhempien yhteiseen 

keskusteluun,  

 

 

 

Varhaiskasvatusikäisen Tue lapsen kehitystä -juliste 

Julisteessa on lapsen seksuaalinen kehitys alle kouluiässä.  

Ikävaiheet 0-6 vuotta on esitetty portaittain. Voit perehtyä juuri sinulle tärkeään ikäryhmään. 

Näet mitä kehityksessä tapahtuu ja mitä lapsi voi kysellä. 

Saat ohjeet, miten aikuinen voi tukea ja suojata eri ikäistä lasta. 

 

0-6-vuotiaan kehitys ja kasvatus:  

Juliste Tue lapsen kehitystä  

Haitari esite Lapsen seksuaalisuus 

0-1v 
2-3v 
4-5v 
6v 

 

https://www.hyvakysymys.fi/artikkeli/tue-lapsen-

kehitysta-juliste/ 

 

Kortit 

Ohjaajan opas 

https://www.vaestoliitto.fi/uploads/2020/11/5d3763c4-tuelapsenkehitysta-a3-pdf-2020.pdf
https://www.vaestoliitto.fi/uploads/2020/11/44256a66-haitari-suomi-0-1v.pdf
https://www.vaestoliitto.fi/uploads/2020/11/a583d68f-haitari-suomi-2-3v-netti.pdf
https://www.vaestoliitto.fi/uploads/2020/11/7a85131f-haitari-suomi-4-5v.pdf
https://www.vaestoliitto.fi/uploads/2020/11/54535762-haitari-suomi-6v.pdf
https://www.hyvakysymys.fi/artikkeli/tue-lapsen-kehitysta-juliste/
https://www.hyvakysymys.fi/artikkeli/tue-lapsen-kehitysta-juliste/
https://www.vaestoliitto.fi/uploads/2020/11/831dba42-pok-kortit-arvioitavaksi.pdf
https://www.vaestoliitto.fi/uploads/2021/02/f7c3eafb-pok-opas-netti.pdf
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Kouluikäisen Hei, mitä minussa tapahtuu -juliste 

Julisteessa on lapsen seksuaalinen kehitys ja seksuaalikasvatuksen aiheet alakouluiässä.  

Mitä 7-12 -vuotiaassa lapsessa tapahtuu? Mitä lapsi voi kysyä tai tehdä?  

Saat ohjeet, miten aikuinen voi tukea ja suojata eri ikäistä lasta. 

 

 

 

 

 

 

Turvataito -juliste 

Tutustu neljään tärkeään lapsen turvataitoon ja opeta ne lapsille. 

Samalla lapsi oppii ikään kuuluvat tiedot, taidot ja myönteisen asenteen kehoon. 

Julisteen voit tulostaa varhaiskasvatukseen, neuvolaan, alakouluun ja koteihin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-12-vuotiaan turvataitojuliste: Turvataidot ja 

lapsen keho  

https://www.hyvakysymys.fi/artikkeli/turvat

aidot-ja-lapsen-keho-juliste/ 

 

7-12-vuotiaan kehitys ja kasvatus: Juliste Hei mitä 

minussa tapahtuu?   

https://www.hyvakysymys.fi/artikkeli/hei-mita-

minussa-tapahtuu-seksuaalikasvatusjuliste-

alakouluille/ 

 

https://www.vaestoliitto.fi/uploads/2020/11/987d8053-a3_turvataitojuliste_selkosuomi_2020.pdf
https://www.vaestoliitto.fi/uploads/2020/11/987d8053-a3_turvataitojuliste_selkosuomi_2020.pdf
https://www.hyvakysymys.fi/artikkeli/turvataidot-ja-lapsen-keho-juliste/
https://www.hyvakysymys.fi/artikkeli/turvataidot-ja-lapsen-keho-juliste/
https://www.vaestoliitto.fi/uploads/2020/11/b0d0adbc-vaestoliitto_a1_alakoulu_2019_uusilogo.pdf
https://www.vaestoliitto.fi/uploads/2020/11/b0d0adbc-vaestoliitto_a1_alakoulu_2019_uusilogo.pdf
https://www.hyvakysymys.fi/artikkeli/hei-mita-minussa-tapahtuu-seksuaalikasvatusjuliste-alakouluille/
https://www.hyvakysymys.fi/artikkeli/hei-mita-minussa-tapahtuu-seksuaalikasvatusjuliste-alakouluille/
https://www.hyvakysymys.fi/artikkeli/hei-mita-minussa-tapahtuu-seksuaalikasvatusjuliste-alakouluille/
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Pikku Kakkosen opetusvideot omasta kehosta 

 

Tutustu myös 

o Mitä on kehotunnekasvatus? 
 

o Lapsen kehotunnekasvatus  
o verkkokurssi vanhemmille 
o verkkokurssi isovanhemmille 

 
o Seksuaalisuuden portaat 

 

o Lasten Kehotunnekasvatusta käsitteleviä  
o videoita  

 
o kuvakirjalista  

 
o laulut  

 

Kieliversiot materiaaleista löytyvät täältä. 

Tutustu lapsen kanssa Pikku Kakkosen 
turvataitoihin ja katsokaa yhdessä kaikki videot: 
Pikkukakkosessa annetaan kaikille kehon osille 
nimi ja opetellaan uimapukusääntö. 
  
Pikku Kakkosen verkkosivun alalaidasta löytyvät 
myös tulostettavat tyttö- ja poikapaperinuket. 
Niiden avulla voitte opetella kaikki kehon osat ja 
niitä koskevat turvasäännöt. 
 

https://www.vaestoliitto.fi/uploads/2021/01/17d8cd7e-tiivistelma-suomi-netti-1-2020.pdf
https://www.hyvakysymys.fi/kurssi/lapsen-kehotunnekasvatus-verkkokurssi/
https://www.hyvakysymys.fi/kurssi/isovanhemmille-lasten-kehotunnekasvatus-kurssi/
https://www.hyvakysymys.fi/artikkeli/seksuaalisuuden-portaat/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLP9tu512V7j08BerowfXjrk7uEKdyE0-K
https://www.vaestoliitto.fi/uploads/2020/11/e7b8d9d9-kirjalista-kaikki-hs.pdf
https://www.vaestoliitto.fi/uploads/2020/11/7abbb9e3-laulut-hs.pdf
https://www.vaestoliitto.fi/ammattilaiset/lasten-kehotunnekasvatus/verkkokurssit-ja-materiaalit/materiaalit-mallit-ja-tyokalut/
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2019/06/05/pikku-kakkosessa-annetaan-kaikille-kehon-osille-nimi-ja-opetellaan
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2019/06/05/pikku-kakkosessa-annetaan-kaikille-kehon-osille-nimi-ja-opetellaan
http://yle.fi/pikkukakkonen/print/paperinuket2019/paperinukke_a.pdf
http://yle.fi/pikkukakkonen/print/paperinuket2019/paperinukke_b.pdf

