
 

Seksuaalisen turvallisuuden lisääminen, kehotunnekasvatuksen videot 

seksuaalisen häirinnän, kiusaamisen, väkivallan ehkäisyyn.  

 

Lapsen kohtaaminen: 

1. (Keho)itsetunnon tuki -> lapsi kokee itsensä ja kehonsa niin arvokkaaksi, että haluaa 

suojata itseään  

 

• Pitkät luennot 

o Kehoitsetunto, miten tuen ja suojaan: https://youtu.be/nrMcilEC10U 

o Itsetunto: https://youtu.be/jJ0FGt-SFlA 

o Kauneus, media, ympäristö: https://youtu.be/KXJq_7Af4mI 

o Anna arvostavia kohtaamisia: https://youtu.be/PXlcOs6MutA 

o Arvostava ohjaaminen: https://youtu.be/DPZgC8BZl0g 

 

• Lyhyet videot 

o Kehoitsetunto: https://youtu.be/ojPRnrRLQPA 

o Pienen lapsen kehoitsetunto: https://youtu.be/NEY439kFvfs 

o Minkä kokoinen musta tulee: https://youtu.be/5vkLveL2ZJw 

o Miten puhutaan ruuasta ja kehosta: https://youtu.be/_ZQn832q6r8 

o Vastuullinen painopuhe: https://youtu.be/iGEdz09fraU 

o Lihavuuskammoinen yhteiskuntamme: https://youtu.be/Ar7UZ-C9bts 

o Ole juuri sellainen kuin haluat olla: https://youtu.be/0f_yoU9Kx0k 

o Kohtaa lapsi arvostavasti: https://youtu.be/hqSF_iXiLIw 

o Pisarapuutu myönteiseen diavideo:  https://youtu.be/DoWfsPdtpPk 

o Positiivinen pedagogiikka ja kannustava kasvatus: 

https://youtu.be/iHCJz9WoTuk  

o Itsetuntoa arjen palautteessa: https://youtu.be/X325nDre5jM 

o Lapsen nimi=minäkuva! https://youtu.be/UnqwB6Z8LTw 

o Näe lapsi onnistujana! https://youtu.be/V6NtrJwaOmI 

o Luota lapsen kykyyn oppia! https://youtu.be/ionONqQNVZ4 
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2. Turvataidot -> lapsi tietää ja harjoittelee miten suojata itseä ja tietää kaikkien oikeudet 

 

• Pidemmät luennot 

o Turvataidot: https://youtu.be/9ISRPnxej7U 

o Turvallisesti netissä: https://youtu.be/ak6M7br2NCk 

o Grooming: https://youtu.be/UC9xOn_UWG8 

 

• Lyhyet videot 

o Miksi turvataitoja opetetaan lapsille https://youtu.be/9jY-5NxgLzI 

o Turvataidot ja kolmen kohdan sääntö: https://youtu.be/NDANXMLWAyo 

o Lasten turvataidot: https://youtu.be/VUQPe4PU5ic 

o Turvataito: opeta lapselle "EI!" https://youtu.be/awGM_zwMP3w 

o Digiturvataidot: https://youtu.be/Hwq1ULOjzWk 

o Jos lapsi on nähnyt pornoa: https://youtu.be/97wBw6G43ew 

o Opeta nettiturvataitoja lapselle: https://youtu.be/QNVurkXTLI4 

Yhteisön taidot:                                     

3. Lapsuuden seksuaalisuuden tunnistaminen ja tunnustaminen 

 

• Pidemmät luennot 
o Pienen lapsen seksuaalisuus: https://youtu.be/rddmso9ZsDA 
o Seksuaalisuuden portaat: https://youtu.be/aPeVAZl6TN4 
o Ihastuminen, rakastuminen, mustasukkaisuus:               

https://youtu.be/lz-rZ5s3XSo 
o Age-appropriate sexuality education in Finland: 

https://youtu.be/FlQHQ9Ugp7M 
o Hankalat aiheet kehotunnekasvatuksessa: 

https://youtu.be/cwamzFeMV58 
o Mikä on huolestuttava seksuaalinen käytös lapsella: 

https://youtu.be/XrABIBgLfuE 
o Lapsen seksuaalisen hyväksikäytön epäily: https://youtu.be/43SQJLGDlUY 
o Miten tukea seksuaalista hyväksikäyttöä kohdannut lapsi: 

https://youtu.be/7FW4pNq85f0 
o Ilmoitusvelvollisuus lapseen kohdistuvassa rikoksessa: 

https://youtu.be/N_WHeI_i1Mw 
 

• Lyhyet videot/tietoiskut 

o Lasten seksuaalioikeudet: https://youtu.be/P7AAJqiB-JQ 
o Lapsen seksuaalisuus: https://youtu.be/pi-_Z68n1zA 
o Lasten seksuaalisuus vanhempien mielestä: 

https://youtu.be/8U66mmSpkVU 
o Seksuaalisuuden porras - Olen ihana! https://youtu.be/4G6-wykcDCk 
o Seksuaalisuuden porras – Tykkäyskaveri: https://youtu.be/HFFlzKBGfzw 
o Seksuaalisuuden porras - Vanhempien ihailu: 

https://youtu.be/sO18ehOw22w 

https://youtu.be/9ISRPnxej7U
https://youtu.be/ak6M7br2NCk
https://youtu.be/UC9xOn_UWG8
https://youtu.be/9jY-5NxgLzI
https://youtu.be/NDANXMLWAyo
https://youtu.be/VUQPe4PU5ic
https://youtu.be/awGM_zwMP3w
https://youtu.be/Hwq1ULOjzWk
https://youtu.be/97wBw6G43ew
https://youtu.be/QNVurkXTLI4
https://youtu.be/rddmso9ZsDA
https://youtu.be/aPeVAZl6TN4
https://youtu.be/lz-rZ5s3XSo
https://youtu.be/FlQHQ9Ugp7M
https://youtu.be/cwamzFeMV58
https://youtu.be/XrABIBgLfuE
https://youtu.be/43SQJLGDlUY
https://youtu.be/7FW4pNq85f0
https://youtu.be/N_WHeI_i1Mw
https://youtu.be/P7AAJqiB-JQ
https://youtu.be/pi-_Z68n1zA
https://youtu.be/8U66mmSpkVU
https://youtu.be/4G6-wykcDCk
https://youtu.be/HFFlzKBGfzw
https://youtu.be/sO18ehOw22w


o Seksuaalisuuden porras - Idoli ihastuttaa: https://youtu.be/0VrNH4DaOo4 
o Lisääntyminen, seksi ja mistä vauvat tulevat: 

https://youtu.be/9g4d3zFfp3Q 
o Vessa, pissa, kakka, peppu=kehorauha: https://youtu.be/CUZ_tw3Ieb4 
o Suojaa lasten kehorauhaa: https://youtu.be/9Ve_MivJe4g 
o Huolestuttava unnutus: https://youtu.be/JR_p9WatEL0 
o Tavallista vai huolestuttavaa käytöstä: https://youtu.be/HfAfJY9hzSs 
o Lapsen seksuaaliterveys ja hyvinvointi: https://youtu.be/E7iyMw_UkXo 

 

4. Sukupuoleen ja seksuaalisuuteen liittyvän häirinnän tunnistaminen ja tunnustaminen 

 

• Pitkät luennot  
o Erilaisia sukupuolia: https://youtu.be/5CQoTUVAlzI 
o Perheiden monimuotoisuus: https://youtu.be/efQoFuRC4PU 

 

• Lyhyet videot 
o Sateenkaaritehtävä: https://youtu.be/aF1IjNRI7Ds 
o Monenlaiset perheet: https://youtu.be/_TtfYvzmsng 
o Olemme monenlaisia: https://youtu.be/cXWxVFkQYyY 
o Pimppi vai pippeli, onko väliä: https://youtu.be/AhuhOPgRGnw 
o Suojaa pimppiä, pippeliä ja peppua! https://youtu.be/3XzTomKdPok 

 
 

5. Avoin puhumisen kulttuuri, lapsille ja aikuisille sanat, lupa puhua ja harjoittelua 

 

• Pidemmät luennot 

o Puheeksi ottaminen osa 1: https://youtu.be/B8ZI104VFN8 

o Puheeksi ottaminen osa 2: https://youtu.be/P-_4XZaUx98 

o Pissa, kakka, pieru: https://youtu.be/FmfypWcHHK8 

o Asialliset sanat eivät ole kirosanoja: https://youtu.be/6cXctz1Vc2k 

o Häpeä 1: https://youtu.be/IhSA-oSfKsY 

o Häpeä 2: https://youtu.be/OrontZ9pLDM 

o Häpeä 3: https://youtu.be/ewwta77e-Mk 

o Häpeä 4: https://youtu.be/WrAM_W4HxfI 

o Häpeä 5: https://youtu.be/udMK7lVcfCU 

o Rooliharjoitus puheeksi ottamiseen https://youtu.be/1OuWcsQ_bJ0 

 

• Lyhyet videot 

o Kehotunnekasvatuksen puheeksi ottaminen 

https://youtu.be/TGMZfYm4pCo 

o Vinkkejä puheeksi ottamiseen https://youtu.be/7UvWObuWZjo 

o Puheeksi ottamisen haasteet: https://youtu.be/uUeDTfXKWTo 

o Lupa puhua kaikista kehonosista: https://youtu.be/PIVKJcwKMto 

o Vastataan lapsille asiallisesti: https://youtu.be/Id6-u6_O_hg 

o Häpeäpuhetta etupyllystä: https://youtu.be/1_iq8vPWcT8 
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o Positiivinen kasvatus häpeäkasvatuksen sijaan: 

https://youtu.be/kuSY_EFSo1Y 

o Kehotunnekasvatus voi hämmentää aikuista: 

https://youtu.be/UEnXVe_fUdw 

o Ajatuksia häpeästä ja kehotunnekasvatuksesta: 

https://youtu.be/bnbGCpcx58g 

 

6. Pisarapuuttuminen, toimintakulttuuri, jossa lapset oppivat katkaisemaan häirinnän 

tunne- ja vuorovaikutustaidoilla 

 

• Pidemmät luennot 

o Lapset opettelevat ihmissuhteita https://youtu.be/rTYgfyu-b4w 

o Pysäytä ja pohdi tilannetta https://youtu.be/ayMQMRNmDNI 

o Huomaa kaikki tilanteet https://youtu.be/t2UrfkZRs2A 

• Lyhyet videot 

o Pisarapuutuminen 1 (puhe)  https://youtu.be/PGEtmvXCWn8 

o Pisarapuutuminen 1 (musiikki) https://youtu.be/Oo8m5MtYZjE 

o Pisarapuuttuminen 2 (musiikki) https://youtu.be/YkZ-Yd1q4Tc 

o Pisarapuuttuminen esittely - Puutu häirinnän pisaroihin 

https://youtu.be/cBQ0Vdx901Q 

o Pisarapuuttuminen toimii! https://youtu.be/eTSQJazTBOo 

o Miten ehkäistä väkivaltaa jo päiväkodissa / pikkulapsilla: (musiikki) 

https://youtu.be/He-7jJQLDuk ja (puhe) https://youtu.be/Y-IaZfBPbEY 

o Väkivallan ennaltaehkäisy pienillä: (musiikki) 

https://youtu.be/CcV85lNA4sU ja (puhe) https://youtu.be/aK0VfNXJ-FQ 

o Jokaisella lapsella on oikeus turvalliseen kasvuun: 

https://youtu.be/mesZcr3WC7I 

 

Otetaan huomioon myös monet kulttuurit 

• Pidemmät luennot 

o Monikulttuurisuus: kuuluuko seksuaalikasvatus kaikille osa 1: 

https://youtu.be/5Hkd-AkGqxg 

o Monikulttuurisuus: kuuluuko seksuaalikasvatus kaikille osa 2: 

https://youtu.be/ewLXnqBHsE8 

o Monikulttuurisuus: mitä on hyvä vanhemmuus? Osa 1 

https://youtu.be/Eulv76gfRuQ 

o Monikulttuurisuus: mitä on hyvä vanhemmuus? Osa 2 

https://youtu.be/lirae9xN1nI 

 

• Lyhyet videot 

o Huomio monikulttuurinen vanhempi: https://youtu.be/jmO3L7uA-j8 

o Hyvä vanhemmuus: https://youtu.be/4GgRD7DPl58 
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o Kolmen K:n periaate: https://youtu.be/pVLclxbQo2A 

 

https://youtu.be/pVLclxbQo2A

