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Pestään suu saippualla…

• Ennen pestiin lasten suut saippualla, 
jos lapsi puhui ”rumia”.

• Sittemmin sukuelimet eritteineen 
leimattiin vessasanoiksi. Niistä sai 
puhua vain vessassa.
Pissi, kakka, pieru, pippeli!” hihkuu lapsi. 
”Vessasanat kuuluvat vessaan!” toruu 
aikuinen.

• Olisiko aika siirtyä positiiviseen 
kasvatukseen häpeäkasvatuksen 
sijaan?
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Kaikilla kehon osilla tulee olla 
hyväksytty nimitys

• Mikä milloinkin on ”vessasana”? 
Jokaisella aikuisella on omat 
määritelmät.

• Usein myös sukuelimet ja pylly 
leimataan vessasanoiksi.

• Sukuelimet ja pylly ovat kuitenkin 
tärkeitä paikkoja, joihin usein liittyy 
vaivoja, kiusaamista tai 
nolostuttavia asioita. 

• Lapsen pitää uskaltaa ja saada 
kertoa niistä. Ne ovat tärkeitä.
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Hokeminen voi liittyä siihen, 
että aihe on tabu

• Jos aikuiset hermostuvat tiettyjen sanojen käytöstä, lapset huomaavat, 
että niillä on vahva vaikutus aikuisiin.

• Silloin ne kiehtovat lasta entisestään. Jos sen sijaan sanot vain ´Selvä´, 
vaikutus on päinvastainen.

• Avoimuuden puute tekee asioista salaisia ja noloja juttuja. Kehossa ja 
sen eritteissä ei kuitenkaan ole mitään paheksuttavaa.

• Kieltämisen sijaan sinun kannattaa keskustella lasten kanssa kehoon ja 
eritteisiin liittyvistä asioista tavallisella tavalla.

• Näin voit osoittaa, että vessa-asiointiin ja seksuaalisuuteen liittyvät jutut 
ovat yhtä asiallisia kuin syöminen ja nukkuminen. 
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Aihe kyllääntyy, 
kun siitä puhuu tarpeeksi 

• Voit opettaa käytössäännöt 
ilman, että liität niihin häpeää. 

• Voit puhua kaikesta nätisti. Silloin 
lapsenkaan ei tarvitse enää 
hokea kakka-pissiä. 

• Lällättelykin usein loppuu 
nopeimmin, kun jännite ja 
kielletyn houkutus jäävät pois.
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Puhuminen lisää turvaa

• Kehotunnekasvatus on tärkeää myös 
lasten turvallisuuden takia.

• Kun lapsi on oppinut ja uskaltaa jutella 
kehostaan, sen koskettamisesta ja 
vessatapahtumista,

• hän osaa myös suojella itseään 
• ja uskaltaa kertoa, jos tapahtuu jotain, 

mistä hän ei pidä.
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Lällättely menee överiksi
• Joskus kakkajutut ja muut lällättelyt tulevat 

aaltoina ryhmiin tai luokaan. 
• Tällöin voit todeta, että kakkapökäleet tulevat 

meillä kaikilla pyllystä ja ruoka menee mahaan 
ja muuttuu voimaksi, pissaksi ja kakaksi. 
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• Joskus tehoaa tieto eritteistä: Voit muistuttaa, esimerkiksi mistä kakka 
koostuu tai lukea yhdessä lisätietoa aiheesta.

• Jos lapsi lällättelee pimppiä ja pippeliä, voit kertoa, että ne ovat tärkeitä 
omia paikkoja, joista pidetään hyvää huolta. Voit puhua koskettamisen 
säännöt, uimapukusäännön ja muut turvataidot, kun keskustelu aiheesta on 
jo avattu.

• Lapsen hokiessa kirosanoja, voit selittää sanan sisällön ja sanoa, ettei ole 
kohteliasta sanoa niin ja se voi loukata. Ja että kaikille asioille on olemassa 
myös hyvät sanat.



Kiinnostus kehoa ja sen toimintoja kohtaan 
on normaali kehitysvaihe

• Aikanaan lapsuuden seksuaalisuuden vaiheissa puhuttiin osuvasti 
anaalisesta vaiheesta. Nykylapset kehittyvät samalla tavalla kuin ennen.

• Pottailu ja oma keho kiinnostavat taaperoa. Se on tärkeä vaihe elämän 
hallinnan, kehonkuvan ja itsetunnon kannalta. 
• Potalla vertaillaan, mitä itsellä ja kaverilla on, niin kehossa kuin potassakin, 

joten kakka-pissa-pierujuttujen kuuluukin olla taaperoiässä pinnalla.
• Meidän aikuistenkin on aika oppia puhumaan aiheesta avoimesti ja 

asiallisesti. 
• Voisimme arvostaa lapsille ajankohtaista ja merkittävää kehitysvaihetta 

ja sen kiehtovuutta!
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Lasten keho, turvallisuus ja itsetunto

• Me aikuiset usein arastelemme puhua 
keskenämme, miten lapsen kehonosiin 
suhtaudutaan ja miten niistä puhutaan 
kotona ja päivähoidossa.

• Eritteistä ja kehonosista puhuminen voi 
tuntua vaivaannuttavalta, jos niistä ei 
puhuttu avoimesti omassa lapsuudessa.

• Taustalla voi olla paheksuva kasvatus. 
• Kyseessä on kuitenkin maailman tärkein 

asia: lasten keho, turvallisuus ja itsetunto!
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