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KEHOTUNNEKASVATUKSEN STARTTIPAKETTI                  

LAPSILLE, OLE HYVÄ!  
 

Lasten kehotunnekasvatus on pienten lasten turvataito- ja seksuaalikasvatusta. 
Lapset harvoin kysyvät omista rajoistaan, oikeuksistaan ja turvataidoista. Materiaalien kautta nämä 

tärkeät tiedot ja taidot tulevat lapsille tutuiksi.  

 

Näin lapsi saa ikätasoista kasvatusta kehosta, tunteista, ihmissuhteista ja turvallisuudesta. 

Voit tutustua tämän tietopaketin avulla lasten luonnolliseen seksuaalisuuteen ja Väestöliiton 

Kehotunnekasvatukseen. Tästä saat hyviä vinkkejä ja perustietoja. 

Aikuisen kannattaa tutustua niihin hyvin ensin itse, jotta aiheista olisi luontevaa keskustella lasten 

kanssa.   

 

Verkosta löytyy paljon katsottavaa, kuunneltavaa ja tulostettavaa 
 

Pikku Kakkosen turvataitokampanja 

 

 

Turvataitoja laulaen 

Turvataitolaulu Tuiki, tuiki, tähtönen -sävelmään löytyy täältä. Sitä laulamalla tulevat perusasiat 
turvataidoista tutuiksi. 
Tunne kehosi -laulu leikkiohjeineen sekä Hyvän hyrinää -laulu löytyvät Youtubesta. 

 

 

 

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.hyvakysymys.fi/podcast/turvataitolaulu-lapsille/
https://youtu.be/Gf9TnO_2_y4
https://www.youtube.com/watch?v=FytdzpF8Pv8&feature=youtu.be
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
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Turvataito -juliste 

 

 

 

Lasten kuvakirjoja 

 

 

 

 

 

  

Tutustu neljään tärkeään lapsen turvataitoon ja 
opeta ne lapsille. Samalla lapsi oppii ikään 
kuuluvat tiedot, taidot ja myönteisen asenteen 
kehoon. 

Hauskassa, jännittävässä Pipunan ikioma napa -
kirjassa on mukaansa tempaava tarina. 
Samalla opitaan kehon ja yksityisyyden kunnioitusta ja 
turvataitoja. Noin 4-12 -vuotiaalle. 
 
Voit kuunnella ensimmäisen luvun täältä. 
Pipunan tarinaan liittyvät tulostettavat värityskuvat, 
joissa on myös turvalauseita. 
 

Onnikujan kaverukset -kirjasarjassa on kolme osaa. 
Jokaisessa on hauska ja tykätty tarina. Lukemalla tämän 
sarjan käytte läpi kaikki lasten kehotunnekasvatuksen 
tärkeät aiheet. Noin 2-8 -vuotiaalle. 
 
ONNIKUJAN KAVERUKSET ja uusi poika kuvaa ystävyyttä 
ja tykkäämisiä. 
ONNIKUJAN KAVERUKSET ja suuri PRÖÖT! kuvaa kehoa 
ja yksityisyyttä. 
ONNIKUJAN KAVERUKSET ja pomppiva massu kuvaa 
hedelmöittymisen eri tavat. 
 

2-12-vuotiaan turvataitojuliste: Turvataidot ja 

lapsen keho  

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

dot-ja-lapsen-keho-juliste/ 

 

https://www.hyvakysymys.fi/video/pipunan-ikioma-napa-kirja-turvataidoista-ja-kehosta/
https://www.hyvakysymys.fi/podcast/pipunan-uudet-ystavat/
https://www.hyvakysymys.fi/tehtavat/varityskuvat-uusi-positiivinen-tapa-oppia-turvataitoja-3-8-vuotiaille/
http://www.vaestoliitto.fi/?x27375=3788197
http://www.vaestoliitto.fi/nettikauppa/vanhemmuus/?num=3787124&x198862=Select/Card
http://www.vaestoliitto.fi/nettikauppa/vanhemmuus/?num=3787124&x198862=Select/Card
http://www.vaestoliitto.fi/nettikauppa/vanhemmuus/?num=3787128&x198862=Select/Card
http://www.vaestoliitto.fi/nettikauppa/vanhemmuus/?num=3787128&x198862=Select/Card
http://www.vaestoliitto.fi/nettikauppa/vanhemmuus/?num=3787132&x198862=Select/Card
http://www.vaestoliitto.fi/vanhemmuus/tietoa_vanhemmille/pienten_lasten_vanhemmat/lapsijaseksuaalisuus/tulosta-juliste-turvataidoista/
http://www.vaestoliitto.fi/vanhemmuus/tietoa_vanhemmille/pienten_lasten_vanhemmat/lapsijaseksuaalisuus/tulosta-juliste-turvataidoista/
https://www.hyvakysymys.fi/artikkeli/turvataidot-ja-lapsen-keho-juliste/
https://www.hyvakysymys.fi/artikkeli/turvataidot-ja-lapsen-keho-juliste/
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Tutustu myös 

Väestöliiton kuvakirjalistat lasten kehotunnekasvatukseen 

Laululista kehotunnekasvatuksen aiheista 

UNICEF – lapsen oikeuksien video: https://www.youtube.com/watch?v=judFmwMqXD0 

Tunnekortit tulostettavissa (Suomen Mielenterveys ry)  

 

Perustiedot ja materiaalia aikuisille: 
hyvakysymys.fi/lapsijaseksuaalisuus ja 
vaestoliitto.fi/lapsijaseksuaalisuus 
 

https://www.hyvakysymys.fi/artikkeli/kuvakirjoja-lapsille-kehotunnekasvatukseen/
https://www.hyvakysymys.fi/artikkeli/lauluja-lapsille-kehotunnekasvatuksen-tueksi/
https://www.youtube.com/watch?v=judFmwMqXD0
https://mieli.fi/fi/julisteet-ja-kortit/tunnekortit-varhaiskasvatukseen
https://www.hyvakysymys.fi/artikkeli/lapsi-ja-seksuaalisuus/
http://www.vaestoliitto.fi/vanhemmuus/tietoa_vanhemmille/pienten_lasten_vanhemmat/lapsijaseksuaalisuus/seksuaalikasvatuksen-paakohdat/

