TURVATAIDOT JA LAPSEN KEHO
TIETO, TAITO JA ASENNE

MITÄ LAPSEN TULEE TIETÄÄ

MITÄ LAPSEN TULEE OSATA

MITEN LAPSI SUHTAUTUU KEHOONSA

Kerro lapselle ihmiskehon
kaikista eri osista.

Lapsi tietää, että kaikista kehon
osista saa puhua aikuisten ja
muiden lasten kanssa.

Ihmiskehon kaikki osat ovat
yhtä hyviä.

Opeta lapselle sanat,
joilla kehon eri osia kutsutaan.
NIMET
IHMISKEHON
ERI OSILLE

UIMAPUKUSÄÄNTÖ

Lapsi osaa puhua omasta kehostaan.

Tutustu lapsen kanssa
ihmiskehoon eri tavoin:
katsokaa kuvia,
piirtäkää ja leikkikää.

Lapsi osaa käyttää sopivia ja
hyväksyttyjä nimiä kehon osista.

Kaikenlaiset kehot ovat yhtä hyviä.

MITÄ LAPSEN TULEE TIETÄÄ

MITÄ LAPSEN TULEE OSATA

MITEN LAPSI SUHTAUTUU KEHOONSA

Kerro lapselle, että uimapuvun alla
olevat kehon osat ovat lapsen omia
alueita.
Lapsi saa määrätä niistä itse.

Lapsi erottaa kehon yksityiset alueet,
joita ei tarvitse näyttää kenellekään,
jos ei halua.

Kehossa on erityisiä,
yksityisiä ja arvokkaita paikkoja.

Kukaan ei saa koskea uimapuvun alla
olevia paikkoja, katsoa niitä tai puhua
niistä ilman lapsen lupaa.

Lapsi tietää, että toinen voi katsoa tai
tutkia toisen uimapuvun alla olevia
paikkoja vain, jos se on molempien
mielestä sallittua ja mukavaa.

Niitä pitää ja saa suojata.
Niitä ei näytetä kaikille,
vaikka ne ovat hyviä ja arvokkaita.

Lapsi tuntee uimapukusäännön ja
osaa sanoa ei, jos joku rikkoo sääntöä.

MITÄ LAPSEN TULEE TIETÄÄ

MITÄ LAPSEN TULEE OSATA

MITEN LAPSI SUHTAUTUU KEHOONSA

Kerro lapselle,
millä eri tavoilla toista voi koskettaa.
Toista ihmistä saa koskettaa vain,
jos se tuntuu toisen mielestä
mukavalta ja sallitulta.

Lapsi osaa kysyä luvan,
ennen kuin koskettaa toista,
esimerkiksi suukottaa tai koskee
yksityisiä paikkoja.

Lapsella on valta päättää siitä,
kuka koskettaa hänen kehoaan.

Jokainen tietää itse parhaiten,
miltä kosketus tuntuu ja haluaako sitä.

Lapsi osaa tunnistaa
oman tunteensa.

Hyvä kosketus ei ole salaisuus.

Lapsi osaa sanoa ei,
jos ei halua kosketusta.

Hyvästä kosketuksesta tulee
turvallinen ja hyvä olo.

Toisen ihmisen kehoa pitää aina
kunnioittaa.
Kaikilla on oikeus määrätä
omasta kehostaan,
ja sitä pitää aina kunnioittaa.
Kukaan ei saa puhua rumalla
tavalla kenenkään kehosta,
sillä se voi satuttaa ja tuntuu
toisesta pahalta.

Lapsi uskoo,
jos toinen lapsi sanoo ei
kosketukselle.

Huono kosketus sattuu,
pelottaa tai suututtaa.

MITÄ LAPSEN TULEE TIETÄÄ

MITÄ LAPSEN TULEE OSATA

MITEN LAPSI SUHTAUTUU KEHOONSA

Opeta lapselle kolmen kohdan sääntö.

Lapsi osaa toimia oikealla tavalla,
jos tilanne on pelottava tai tuntuu
pahalta.

Lapsi saa puolustaa itseään.

Jos jokin tilanne tai kosketus
tuntuu pahalta:

KOLMEN
KOHDAN
SÄÄNTÖ

On hyvä, että on monenlaisia
kehoja.

Tutustu lapsen kanssa
uimapuku-sääntöön eri tavoin:
katsokaa kuvia, piirtäkää ja leikkikää.

Lapsi osaa tunnistaa,
Kosketus ei saa tuntua pahalta kehossa, että on erilaisia kosketuksia,
eikä siitä saa tulla paha mieli.
jotka tuntuvat eri tavoin.

KOSKETUKSEN
SÄÄNTÖ

On tärkeää arvostaa ja hoitaa
omaa kehoa.

Lapsi osaa tunnistaa pahalta
tuntuvan kosketuksen ja läheisyyden ja
kieltäytyä siitä, jos se tuntuu pahalta.

1. Sano EI.
2. Lähde pois.
3. Kerro tutulle ja turvalliselle
aikuiselle.

Lapsi osaa hakea apua.

vaestoliitto.fi/lapsijaseksuaalisuus
S E L KO

Aikuiset auttavat lasta
noudattamaan kolmen kohdan
sääntöä.
Lapsi voi ja saa hakea aikuisilta
apua.
Turvallisille aikuisille kannattaa
kertoa, jos kosketus on tuntunut
pahalta.

