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ESIPUHE 

 

Kasvatuksella on nähty olevan suurta merkitystä lapsuuden hyvinvointiin. Sitä ke-

hystävät rajat ja rakkaus, turvallisuus ja hyväksyntä. Itsetunto on osa mielenterve-

yttä ja mielenterveys taas on hyvinvoinnin perusta. Mielenterveys on kokemus hy-

vinvoinnista ja tasapainosta. Se on tunnetta ilosta ja elämän merkityksellisyydestä. 

Mielenterveys on myös itseluottamusta, tunnetaitoja ja kykyä solmia ja ylläpitää 

ihmissuhteita. Mielenterveys voidaan ymmärtää myös voimavarana, elämäntaidolli-

sena käsitteenä, joka auttaa selviytymään arjessa, oppimaan uutta ja työskentele-

mään sekä voimaan hyvin. Vahvistamalla ja lisäämällä mielenterveyden voimavaro-

ja pystymme kohtaamaan ja hallitsemaan myös elämän tuomaa ajoittaista ahdis-

tusta ja uusia haasteita. Tämän vuoksi mielenterveystaitoja on tärkeää ylläpitää, 

oppia lisää ja osata luopua toimimattomista toimintamalleista. Tässä oppaassa kä-

sitellään näistä taidoista itsetuntoa. 

 

Tämä oppaan tarkoituksena on tuoda tietoisuuteen mitä itsetunto on, miten var-

haiskasvatusikäisen lapsen itsetunto rakentuu ja miten lapsen itsetuntoa voidaan 

tukea ja edistää. Tämä opas on suunnattu kasvattajille, joilla tässä tapauksessa 

tarkoitetaan päiväkodin henkilökuntaa, perhepäivähoitajaa ja esimerkiksi harras-

tus-, kerho- tai leikkitoiminnan ohjaajaa sekä lapsen vanhempia. Opas soveltuu 

myös muille aiheesta kiinnostuneille. 

 

Tämä opas sisältää kaksi osiota: teoreettinen osa 1 ja käytännönläheinen osa 2. 

Teoreettinen osio sisältää tietoa itsetunnosta ja sen rakentumisesta ja kehittymi-

sestä. Käytännönläheinen osio sisältää tietoa siitä, millä tavoin varhaiskasvatusikäi-

sen lapsen itsetuntoa voidaan tukea. 

 

”Emme voi ennustaa, millaisia haasteita lapsi tulevaisuudessa kohtaa, mutta 

voimme päivittäin vaikuttaa siihen, millainen lapsuus hänellä oli eilen ja on tä-

nään. Mielenterveyden edistäminen antaa toivoa, mahdollisuuksia ja luottamusta 

elämään.” (Marjamäki ym. 2015, 14.)  
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VARHAISKASVATUSIKÄISEN LAPSEN ITSETUNNON 

KEHITTYMINEN JA RAKENTUMINEN  
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MITÄ ITSETUNTO ON? 

 

Itsetuntoa voidaan luonnehtia ihmisen kykynä luottaa itseensä, pitää itsestään ja 

arvostaa itseään sekä kykynä nähdä oman elämän tärkeys ja ainutkertaisuus. Itse-

tuntoa on itseluottamuksen ja itsensä arvostamisen lisäksi kyky arvostaa muita ih-

misiä. 

 

Itsetunto ilmiönä on hyvin moniulotteinen ja samaa asiaa kuvaamaan on käytetty 

useita erilaisia termejä, kuten esimerkiksi itseluottamus, itsearvostus ja itsetun-

temus. Näitä voidaan kuitenkin käyttää erillisinä termeinä esimerkiksi siten, että 

itsetunnon voidaan nähdä rakentuvan kerroksittain niin, 

että itsensä tunteminen mahdollistaa itsensä arvostami-

sen, mikä taas kasvattaa luottamusta itseen. 

 

• Itseluottamus on omiin kykyihinsä luot-
tamista ja luottamista selviytyä vastaan-
tulevista haasteista elämässä. 

 
• Itsearvostus on sitä, että ihminen pitää 

itseään tärkeänä ja arvokkaana. 
 

• Itsetuntemus on itsensä ja oman elämän-
sä tuntemista. Se on ymmärtämistä omas-
ta käytöksestä ja reagoinnista eri asioi-
hin. 

  
Tällainen itsetunnon yleinen määritelmä soveltuu sekä lasten että aikuisten itse-

tunnon kuvaamiseen, vaikkakin lapsen itsetunto muokkaantuu kehityksen myötä 

vähitellen. 

 

Itsetunto on kuvattu osaksi minäkuvaa. Minäkuva on yksilön kuvaus itsestä erilais-

ten ominaisuuksien, toimintojen ja päämäärien kokonaisuuden avulla. Ihmisen mi-

näkuva, käsitys omasta itsestä, vaikuttaa siihen, miten hän arvostaa ja suojaa itse-

ään, millaisia riskejä ottaa itsensä kanssa. Minäkuvan voidaan ajatella vastaavan 

kysymykseen ”millainen minä olen?”. 
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Jotkut teoreetikot pitävät minäkäsitystä ja itsetuntoa  toisistaan erottumattomina. 

Minäkäsityksen voidaan ajatella vastaavan kysymyksiin: ”Millaisena koen itseni? 

Miten arvostan itseäni? Mitä ominaisuuksia itsessäni arvostan? Luotanko itseeni? Mi-

tä muiden mielipiteet minulle merkitsevät? Tunnenko olevani hyväksytty ja rakas-

tettu?”. Minäkäsitys muodostuu yksilön kokemuksista ja niiden tulkinnoista. Yksilön 

saamat palautteet, vahvistukset ja asenteet omaa itseä ja käyttäytymistä kohtaan 

hänelle itselleen tärkeiltä ihmisiltä vaikuttavat vahvasti kokemuksiin. Minäkäsitys 

muuttuu varhaislapsuudesta aikuisuuteen moniulotteisemmaksi.  
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HYVÄ ITSETUNTO 

 
 

• on tunnetta, että on hyvä, arvokas ja ainutlaatuinen 

• on itsensä arvostamista 

• on tunnetta olevansa hyväksytty 

• on kykyä nähdä oman elämän tärkeys ja ainutkertaisuus 

• on hyvien ominaisuuksien lisäksi heikkouksien ja puutteiden tiedostamista ja 

hyväksymistä à kokemista, että hyvät ominaisuudet ovat huonoja tärkeämpiä 

• on kykyä nähdä olevansa tärkeä ilman todisteluita suorituksilla 

• on rehellisyyttä ominaisuuksiaan kohtaan 

• on suhtautumista toiveikkaan luottavaisesti itseensä, ympäristöönsä ja tulevai-

suuteen 

• antaa luvan olla oma itsensä, leikkiä rauhassa, olla omaa mieltä ja kuunnella 

muidenkin mielipiteitä 

• auttaa keskittymään ja luottamaan omiin tavoitteisiin ja opiskeluun 

• on erilaisuuden hyväksymistä 

• auttaa kiintymään muihin ihmisiin, välittämään toinen toisistaan ja luomaan 

kaveri- ja ystävyyssuhteita 
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LAPSEN ITSETUNNON KEHITTYMINEN 

 

Jo ennen kuin ihmisen psykologinen minä on valmis, luodaan perusta hyvälle itsetun-

nolle. Ensimmäisen ikävuoden aikana vauvassa alkaa kehittyä tunne omasta tärkey-

destä ja arvosta saadessaan riittävää hoivaa. Ensimmäinen toiminta vauvan itsetun-

non kehittämisessä on yksinkertainen: lasta tulee hoitaa ja hänen tarpeisiinsa tulee 

vastata silloin, kun hän niin ilmaisee. Kun lasta hoidetaan hyvin eikä hän joudu ylit-

sepääsemättömään tilanteeseen tarpeineen, voi hän suhtautua rauhallisesti alkavaan 

tilanteeseen (esim. näläntunne) ja luottaa siihen, että saa hoitoa. 

  

 

 
• Hoito ja huolenpito luovat lapselle tunteen 

omasta tärkeydestään jo tässä itsetunnon kehit-
tymisen varhaisvaiheessa. 

 
• Aikuisen on yritettävä helpottaa itkevän lapsen 

oloa pelkäämättä, että itku, jota ei välttämättä 
pysty rauhoittamaan, olisi haitaksi lapsen itse-
tunnon varhaiskehitykselle. 

 
• Tärkeintä on ettei lasta jätetä yksin itkemään. 

 
• Pitkäaikainen itkeminen, johon hoitaja ei rea-

goi millään tavalla, voi saada lapsessa aikaan 
tunteen, että hän ei ole tärkeä. 

 
• Varhaisilla vuorovaikutussuhteilla ja kasvatus-

tyyleillä on osoitettu olevan vaikutusta lapsen 
itsetunnon kehittymiseen. 
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Vuorovaikutussuhteen merkitys lapsen itsetunnon kehityksessä 

 

Monien tutkimuksien avulla on pystytty osoittamaan, että itsetunnolla ja turvalli-

sella kiintymyksellä on yhteyttä. Yleisen itsetunnon kehittymiselle tärkeänä edelly-

tyksenä toimii vuorovaikutuksessa syntyvä perusturvallisuuden tunne. Perusturval-

lisuuden tunne tarkoittaa yksilön kokemaa fyysistä ja psyykkistä turvallisuutta. 

Kiintymyssuhdeteoreetikot ovat tuoneet oman lisänsä nykykäsitykseen itsetunnon 

rakentumisesta esittämiensä varhaisten kiintymyssuhteiden kautta. 

 

John Bowlby (1979) on luonut kiintymyssuhdeteorian, jonka mukaan lapsen ja hoi-

vaajan tiivis, vastavuoroinen suhde rakentuu lapsen kiinnittymisestä vanhempaan 

ja vanhemman kiintymisestä lapseen. Lapsen saadessa ravintoa ja turvaa, kiinnittyy 

tämä vanhempaansa myös tunnetasolla.  

 

Lapsen toistuvat ko-

kemukset itsestään 

suhteessa häntä hoi-

vaaviin henkilöihin 

ovat niin kutsuttuja 

sisäisiä työskentely-

malleja, jotka säätele-

vät turvallisuuden tun-

netta. Siihen, miten 

lapsi vastaa kehitys-

haasteisiin ja toimii 

uusissa tilanteissa vai-

kuttaa varhaisissa ih-

missuhteissa opitut 

sisäiset mallit lähei-

syydestä, turvasta ja 

omasta arvosta. Lapsen 
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myönteistä mielikuvaa itsestään ja omista mahdollisuuksistaan vahvistaa vanhem-

pien vahva läsnäolo tunnetasolla arjessa, kun taas välinpitämättömyys tai hyljek-

sintä voivat aiheuttaa sen, että lapsi kokee itsensä arvottomaksi. 

 

 

 

Kiintymyssuhdemalleja ovat turvallinen, turvaton, välttelevä ja risti-
riitainen sekä jäsentymätön. 
 

Ø Turvallisesti kiintynyt lapsi on kokenut riittävää turvaa ja huo-
lenpitoa vanhemmiltaan/hoivaajiltaan. 

Ø Turvaton kiintymyssuhdemalli syntyy lapsen negatiivisten koke-
musten kautta sellaisissa tilanteissa, joissa lapsi ei koe aikuisen 
olevan saatavilla eikä saa vastinetta fyysisiin ja psyykkisiin tarpei-
siinsa. 

Ø Välttelevästi kiintynyt ei osoita tarvetta käyttää vanhempaansa. 
Ø Ristiriitaisessa kiintymyssuhteessa vuorovaikutus tapahtuu aikui-

sen ehdoilla ja on ennakoimatonta sekä epäjohdonmukaista. 
Ø Kiintymyssuhde on jäsentymätön silloin, kun vanhempien käytös 

on häilyvää ja pelottavaa sekä vanhemmilla on totaalinen kyvyt-
tömyys huolehtia lapsen tarpeista. 
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Kasvatusilmapiirin merkitys lapsen itsetunnon kehittymisessä 

 

Myös vanhempien kasvatustyylit vaikuttavat vanhemman ja lapsen väliseen suhtee-

seen ja niin edelleen siihen, miten lapsi kehittyy tunnetasolla. Kasvatus on moni-

mutkainen tapahtuma, johon vaikuttavat myös eri tilannetekijät ja persoonallisuu-

det. Kasvatukseen ei voida  sanoa yhtä aina hyvää mallia. Diana Baumrindin (1971) 

klassinen teoria kasvatustyyleistä on vakiinnuttanut asemansa tutkimuskirjallisuu-

dessa. Tässä teoriassa tärkeänä käsitteenä toimii kontrolli, mutta samanaikaisesti 

myös rakkaus. Baumrind (1971) on kuvannut neljä kasvatustyyliä: auktoritatiivinen, 

autoritaarinen, salliva ja laiminlyövä. 

 
Auktoritatiivisessa kasvatustyylissä 
vanhemmat osoittavat positiivisia 
tunteita lapsiaan kohtaan samalla 
ohjaillen heidän toimintaansa ja vaa-
tien ikäkauteen kuuluvien normien 
noudattamista. 
 
Vanhemmat ohjaavat kuunnellen ja 
lapsen perusteluja kuunnellen. 
 
Lapsia kontrolloidaan mutta määrä-
yksiä käytetään vähän ja pakotteisiin 
turvaudutaan harvoin. 
 
Lapsen yksilöllisyys ja myös lapsen 
tekemät virheet hyväksytään. 
 
Odotukset ja vaatimukset kohdiste-
taan tulevaan käytökseen. 
 
à Auktoritatiivisen kasvatustyylin 
katsotaan olevan yhteydessä moniin 
myönteisiin piirteisiin kuten sosiaali-
siin taitoihin, persoonallisuuden ke-
hitykseen ja itsetuntoon sekä oman 
elämän suunnitteluun. Tähän kasva-
tusmalliin liittyy olennaisesti emo-
tionaalinen läheisyys ja vanhempien 
aikuisuuden suoma turva, minkä 
vuoksi onkin hankala sanoa ovatko 
kasvatuksen vaikuttavampana tekijä-
nä vanhempien ohjaava kasvatusmal-
li vai heidän emotionaalinen lämpö. 

  
Autoritaarisessa kasvatuksessa ko-
rostuvat vanhempien kontrolli ja tiu-
kat vaatimukset ilman myönteistä 
tunneilmapiiriä.  
 
Autoritaariset vanhemmat yrittävät 
saada lapset mukautumaan heidän 
omaan arvomaailmaansa. 

 
à Autoritaarisen kasvatustyylin on 
katsottu olleen yhteydessä siihen, 
että lapset ovat tottelevaisia ja so-
peutuvaisia mutta samanaikaisesti 
passiivisia ja riippuvaisia sekä ovat 
vailla itseluottamusta ja oman vas-
tuun tunnetta. 
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Sallivassa kasvatustyylissä vanhem-
mat osoittavat lasta kohtaan myön-
teisiä tunteita vaatimatta lapsiltaan 
kovinkaan paljoa sääntöjen ja nor-
mien noudattamista, ja lapsen oh-
jaaminen on myös vähäistä.  
 
Sallivat vanhemmat eivät rankaise 
lasta mistään vaan suhtautuvat hyvin 
sallivasti kaikkeen mitä lapsi tekee 
ja vahvistavat kaikkea tämän käytös-
tä. 
 
à Sallivan kasvatustyylin on tutki-
musten avulla todettu, että tulokse-
na on lapsia, jotka eivät ole kovin 
hyviä suoriutujia, eivät päteviä ei-
vätkä osaavia. Nämä lapset vastusta-
vat usein muiden kasvattajien aukto-
riteettia ja kapinoivat sosiaalisia 
normeja vastaan. Näillä lapsilla ei 
myöskään ole todettu olevan kovin 
hyvää itseluottamusta. Liian salliva 
ja liian suuren vastuun siirtäminen 
lapsille ei ole lapsen edun mukaista 
eikä todistetusti kehitä itseluotta-
musta odotetulla tavalla. 
 

  
Laiminlyövässä kasvatuksessa 
myönteisten tunteiden, vaatimusten 
ja valvonnan puute korostuvat. Van-
hempi ei jostain syystä kykene kan-
tamaan vastuutaan kasvattajana; ei 
huolehdi lapsen perustarpeista, ku-
ten nukkumaanmenosta ja ruoka-
ajoista. 
 
Vanhemman käytös voi olla epäjoh-
donmukaista, arvaamatonta tai jopa 
pelottavaa. Lapselle ei osoiteta iloa 
ja rakkautta, eikä opeteta mikä elä-
mässä on oikein tai mikä väärin. 
 
à Tällaisessa kaltoinkohtelevassa 
ympäristössä lapsen maailma on ka-
oottinen ja lapsen käytös voi olla 
säätelemätöntä ja impulsiivista. Lap-
si voi kokea itsensä arvottomaksi ja 
huonoksi. 
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Tunne- ja vuorovaikutustaidot osana itsetunnon kehittymistä 

 

Sosioemotionaalista kehitystä voidaan tarkastella sosiaalisten suhteiden, 

tunneperäisen käyttäytymisen ja vuorovaikutustaitojen kehityksen avulla. 

Näihin liittyvät kiintymyssuhteet, tunneperäinen käyttäytyminen ja vuoro-

vaikutustaidot, jolloin sosioemotionaaliset taidot liittyvät myös itsetun-

toon. 

 

Sosioemotionaalinen terminä viittaa siihen, että sosiaalisessa vuorovaiku-

tuksessa esiintyy tunteita. Tunne- ja vuorovaikutustaidot eli sosioemotio-

naaliset taidot alkavat kehittyä varhaislapsuudessa vuorovaikutussuhteis-

sa. Niitä voidaan vahvistaa, tukea ja edistää sekä niistä voidaan poisopet-

taa ja jo opittu voidaan korvata uudella. Emotionaalisten kokemusten 

pohjalta myös persoonallisuus muokkaantuu. Sosiaalinen kehitys ja per-

soonallisuuden kehitys käsitteinä eroavat siten, että persoonallisuuden 

kehityksessä on kyse persoonallisuuden rakenteesta ja yksilöllisyyden 

muotoutumisesta. Sosiaalisessa kehityksessä kyse on yksilön sopeutumises-

ta yhteisöönsä, johon sisältyy sosiaalisen kehityksen vuorovaikutuskäyttäy-

tymisen piirteitä. Sosioemotionaalisia taitoja tarvitaan, jotta ihminen pys-

tyy toimimaan osana laajempaa kokonaisuutta. 
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LAPSEN ITSETUNTOA VOIDAAN TUKEA 

 

Rakentava ja vilpitön palaute turvallisessa ja kannustavassa ilmapiirissä kehittää 

lapsen itsetuntoa, ja samalla hän itse myös oppii antamaan vilpitöntä palautetta 

muille. Perusteeton kehu on merkityksetöntä ja voi olla jopa vahingollista tai louk-

kaavaa. Kun uskot lapsesta hyvää ja unohdat ennakkoluulosi ja etukäteistietosi, on 

lapsen helpompi olla hyvä. Perustavia tapoja suhtautua lapseen ovat: rakkaus, luot-

tamus, arvostus ja kiinnostus. 

 

Jotta lapsi kykenee kokemaan jonkin 

taidon, kyvyn tai minän puolen vah-

vuudekseen, tarvitsee lapsi sitä, että 

joku hänelle tärkeä ulkopuolinen ih-

minen tunnistaa hänen taidon ja an-

taa siitä positiivista palautetta. Se 

myös lisää lapsen itseluottamusta ja 

itsearvostusta. 

 

Tunnistamalla ja edelleen kehittämäl-

lä vahvuuksiaan lapsi oppii hyödyntä-

mään vahvuuksiaan ja käyttämään 

niitä resursseina myös tilanteissa, 

joissa hänellä on kehittymistarpeita, 

ja tällä tavoin pystyy selviytymään 

epäonnistumisista ja vaikeuksista. 

 

Epäonnistumiskokemukset kuuluvat elämään ja ovat arvokkaita oppimistilanteita. 

Vahvuutensa tunnistava lapsi ei lannistu epäonnistumisista vaan pystyy ponnistele-

maan tavoitteiden saavuttamiseksi, koska hän luottaa kyvykkyyteensä. Myös tun-

teiden ja kokemusten tunnistaminen ja ymmärtäminen luo sinnikkyyttä pettymys-

ten ja muiden negatiivisten tunteiden sietämisessä. 
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Lapsen kehumiseen ei 

aina tarvita sanoja: 

kokeile ilmeitä ja eleitä 

 
 

Lapsen itsearvostuksen 

kehittymiseen 

vaikuttaa lapsen 

näkeminen 

positiivisessa valossa 

 

Lapsen itsetuntoa 

vahvistaa edistyminen 

aikaisempiin suorituksiin 

verrattuna ja sen 

huomaaminen 

 

 

Kun lapsi tiedostaa kelpaavan-

sa omana itsenä, lapsi kestää 

omat epäonnistumisensa 

paremmin 

 

 

Miten valmistat lasta 

sietämään  

epäonnistumiset? 

verrattuna ja sen huo-
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Perusturvallisuuden tunne lapsen itsetunnon tukemisessa 

 

Yleisen itsetunnon kehittymisen tärkeimpänä ehtona on vuorovaikutuksessa syntyvä 

perusturvallisuuden tunne. 

 

o Perusturvallisuuden tunne on yksilön kokemaa fyysistä ja psyykkistä turvallisuut-

ta. 

o Lapsi voi olla oma itsensä pelkäämättä tulevansa hylätyksi, laiminlyödyksi tai 

nöyryytetyksi psykologisesti turvallisessa ympäristössä. 

o Turvallisessa ympäristössä lapsi kykenee helpommin omaksumaan ja oppimaan 

uusia asioita ja toimintatapoja. 

 

  

 
Varhaiskasvattaja voi asenteellaan vai-
kuttaa perusturvallisuuden tunteen syn-
tyyn olemalla positiivinen, rohkaiseva, 
välittävä ja hyväksyvä. 
 
Perusturvallisuuden syntyyn varhaiskas-
vattaja voi vaikuttaa myös auttamalla 
rakentamaan luottamukselliset suhteet 
yksilöiden välille, asettamalla yhdessä 
lasten kanssa yhteisölle toimintaa var-
ten yhteiset ja joustavat rajat, säännöt 
ja menettelytavat sekä selvittämällä 
seuraukset rajojen rikkomisesta. 
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Ilmapiirin merkitys itsetunnon 

rakentumisessa 

 

Positiivisessa ilmapiirissä lapsen merkit-

tävyyden tunne kasvaa. Lapsi kokee, että 

hänestä huolehditaan ja välitetään. 

Innostunut ja motivoitunut ilmapiiri auttaa oppimisessa ja tekemisessä onnistumis-

ta. 

 

Positiivisessa ilmapiirissä kasvattaja on lasten saatavilla, on aidosti kiinnostunut 

lapsista, käyttää aikaansa lasten ongelmien ratkaisemiseen sekä näyttää tunteensa 

ja mielipiteensä. Kun kommunikaatio ja vuorovaikutus on yhteisön jäsenten kesken 

avointa, uskaltaa lapsi tuoda omat mielipiteensä julki. 

 

Toisten lasten kanssa toimiminen antaa lapselle kokemuksia siitä, että jokaisella on 

erilaisia mielipiteitä ja erilaisia vahvuuksia sekä myös kehittämistä kaipaavia taito-

ja.  

 

Hyväksyvässä ja turvallisessa ilmapiirissä lapsi uskaltaa kokeilla ja kompastua il-

man epäonnistumisen pelkoa. Erehdyksen ja yrityksen kautta lapset pystyvät oival-

tamaan itsestään monia asioita ja oppivat kykyjään ja omien voimiensa arvioimista. 

Pienistäkin onnistumisen kokemuksista lasten itsetunto vahvistuu ja ne luovat poh-

jaa oppimiselle. 

 

Turvallisessa ja kannustavassa ilmapiirissä palaute on avointa ja vilpitöntä, jolloin 

myös lapsi itse oppii antamaan palautetta muille. Turvallista ja kannustavaa ilma-

piiriä varhaiskasvattaja voi tietoisesti luoda opettamalla lapsille toisten kannusta-

mista, myönteisen palautteen antamista toisille ja myönteistä puhumista. 
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Tunteiden ilmaisun merkitys itsetunnon rakentumisessa 

 

Myös tunteisiin tutustuminen tukee itsetuntoa. Kaikki tunteet ja 

tuntemukset tulisi sallia ja hyväksyä. Kaikkia tunteita saa tun-

tea, mutta se ei kuitenkaan tarkoita, että niiden mukaan tulisi tai saisi aina toimia. 

On havaittu, että vaikeasti siedettävien tunteiden ilmaisu, kuten viha, raivo, kate-

us ja inho, on jo lapsuudessa saatettu kuvata pahana ja vääränä. Tällöin näiden 

tunteiden pelkkä tunteminen saattaa tuottaa syyllisyydentuntua ja tunteita saate-

taan tukahduttaa. 

 

 

Itsetunnon osa-alueet ja niiden tukeminen 

 

Itsetunnon alueet voidaan jakaa neljään osa-alueeseen: fyysinen itsetunto, sosiaa-

linen itsetunto, suoritusitsetunto ja emotionaalinen itsetunto. Jokaisen osa-alueen 

huomioiminen ja tukeminen on tärkeää itsetunnon rakentumisessa, sillä osa-

alueiden vahvuus on yksilöllistä: toinen on vahvempi toisella osa-alueella kuin toi-

nen. 

Kuvio 1: Itsetunnon osa-alueet. (Koivisto 2007.) 

 

    

Yleinen itsetunto 
– Minun arvoni ja 

merkitys 

Itsetunnon 
osa-alueet 

Fyysinen itsetunto 
- Fyysisten 

ominaisuuksien ja  
motoristen taitojen 

tunteminen ja  
hyväksyminen 

Sosiaalinen itsetunto 
- Sosiaalinen selviytymien 

ja tunne sosiaalisesta 
suosiosta 

Suoritusitsetunto 
- Omien kykyjen ja  

taitojen tiedostaminen ja 
niihin luottaminen 

Emotionaalinen 
itsetunto 

- Luonteenpiirteiden ja 
tunteiden tunnistaminen 

ja hyväksyminen 
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Fyysinen itsetunto 
 

 
Fyysinen tietoisuus itsestä muodostuu jo hyvin varhaisessa 
vaiheessa pienellä lapsella. Käsitys itsestä liittyy vahvasti 
omaan kehoon ja fyysisiin ominaisuuksiin tässä vaiheessa. 
Varhain lapsuudessa fyysisen minäkuvan ja itsetunnon ke-
hittyessä pieni lapsi tarvitsee mahdollisuuksia tutustua 
omaan kehoonsa ja motoristen taitojen harjoittamiseen. 

 
Varhaiskasvatuksen säännöllisellä liikuntakasvatuk-
sella on myönteistä merkitystä lasten fyysisen itse-
tunnon vahvistumiseen. Päivittäiset ja viikoittaiset 

liikuntahetket mahdollistavat lasta tutustumaan omaan 
kehoon ja fyysisiin ominaisuuksiin sekä harjoittaa motorisia 
taitoja. Pienten lasten fyysisen itsetunnon vahvistumiseen 
vaikuttavat ihan jo pelkät pukeutumis- ja riisumistilanteet, 
joiden aikana lapsi voi harjoitella oman kehonsa tuntemus-
ta. 
 

Sosiaalinen itsetunto 
 

 
Yhteenkuuluvuuden tunne on tärkeintä ihmisten välisessä 
vuorovaikutuksessa. Sosiaaliset taidot edistävät yhteenkuu-
luvuuden tunnetta. Sosiaaliset taidot ja yksilön kokema 
sosiaalinen suosio ovat yhteydessä sosiaaliseen itsetun-
toon. Päiväkotimaailmassa lapsi joutuu arvioimaan sosiaali-
sia taitojaan ja sosiaalista suosiotaan, joten sosiaalinen 
itsetunto painottuu väistämättä. Varhaiskasvattajan tulee 
kehittää aktiivisesti lasten sosiaalisia taitoja ryhmässä viih-
tymisen vuoksi, jotta ryhmä olisi sosiaalisesti hyvin toimiva 
ja täten mahdollistaisi lasten itsetunnon vahvistumista.  
 
o Yhteistoiminnan kehittymiselle, sosiaaliselle ja yhteisöl-

liselle oppimisille edellytyksenä on tunne yhteenkuulu-
vuudesta. 

o Myönteiset tunteet ja hyvät ryhmän jäsenten väliset 
keskinäiset suhteet liittyvät yhteenkuuluvuuteen. 

o Lasten yhteenkuuluvuus rakentuu vertaisryhmässä mm. 
leikkimällä, pelaamalla, kielellisellä ja toiminnallisella 
”hassuttelulla”, fyysisellä läheisyydellä,  ilmaisemalla 
keskinäistä ystävyyttä ja viittaamalla samanlaisuuteen 
sekä yhteisiin tapahtumiin. 

 
Yhteenkuuluvuuden tunteen luomisessa kasvattajan 
tehtävänä on taata lapsille sellainen ympäristö, joka 
saa aikaan, pitää yllä ja kehittää tätä tunnetta. 

Ryhmäyttäminen ja ryhmätaitojen harjoittaminen sekä 
ryhmässä olemiseen ja ryhmän arvoihin on kiinnitettävä 
huomiota. 
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Suoritusitsetunto 
 

 
Suoritusitsetunto alkaa rakentua, kun lapsi huomaa osaa-
vansa asioita ja suoriutuvansa niistä. Lapsi tarvitsee posi-
tiivista, uskottavaa ja kohdistettua palautetta suoritusitse-
tunnon vahvistumiseksi. Usein palaute vaikuttaa motivaati-
oon ja itseluottamukseen. 

 
Lapselle tulisi antaa paljon kiitosta ja kehua kaikista 
toimistaan, etenkin yrittämisestä ja erehtymisestä. 
Palautteen tulisi sisältää mahdollisimman vähän ar-

vostelua ja vertailua sekä pelkkään lopputulokseen keskit-
tymistä. 
 
Arvostelu ja valmiiksi asetettuihin tavoitteisiin kannusta-
minen voi aiheuttaa aikuisuuteen saakka jatkuvan erään 
itsetunnon ongelman: ihminen ei kykene asettamaan ta-
voitteita itselleen eikä olemaan tyytyväinen suorituksiinsa, 
ei edes pieniin, vaan aina tavoitteet tulevat ulkopuolelta. 
Tällöin ulkopuolelta tulevat tavoitteet ja vertailu muihin 
ihmisiin säätelevät onnistumisia eikä niitä säädä oma tun-
ne. Se voi aiheuttaa myös tunteen, että aina on joku, joka 
on parempi, jolloin hyväkin suoritus muuttuu epäonnistu-
miseksi. 
 

Emotionaalinen 

itsetunto 
 

 
Emotionaalisen itsetunnon vahvistamisessa aikuisella tulisi 
olla herkkyyttä nähdä lapsen tarpeet ja sallia lapsi ilmai-
semaan tarpeitaan ja tunteitaan. 
 
Emotionaalisella itsetunnolla on vaikutusta siihen, kuinka 
yksilö reagoi ja toimii erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. 
 
Jo pieni lapsi oppii vähitellen erottelemaan ja tunnista-
maan erilaisia tunteita, kun tätä hoivaava onnistuu luke-
maan ja vastaamaan lapsen emotionaalisiin signaaleihin. 
Vastavuoroisten signaalien avulla lapsi alkaa oppimaan tun-
teiden erottelua. 
 

Kasvattajan on huomioitava, että emotionaalisen 
itsetunnon vahvistamisessa on tärkeää sallia lapsen 
tunneilmaisut, vastata niihin ja ohjata vähitellen 

hallitsemaan niitä. 
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Positiivinen lähestymistapa lapsen itsetunnon tukemisessa 

 

On tärkeää keskittyä lapsen vahvuuksien tukemiseen, ei heikkouksien kaivelemi-

seen niin kotona kuin varhaiskasvatuksessa. Kannustava ja myönteinen palaute aut-

taa lasta kehittämään selviytymis- ja sopeutumiskykyjään todistettavasti paljon 

paremmin kuin virheiden osoittelu. Kasvattajan antama huomio, oman yhteisön 

sosiaalinen tuki, onnistumisen kokemukset ja ystävyyssuhteiden tuoma ilo kannat-

televat lasta eteenpäin. Jos lapsi tuntee olevansa hyväksytty ja tervetullut sekä 

tuntee turvallisuutta, voi lapsi paremmin rauhoittua ja keskittyä. 

 

Lapselle on osoitettava, että häntä kuunnellaan ja hänestä välitetään. Hyvää pa-

lautetta voi antaa kaikesta, mitä lapsi osaa ja mistä selviytyy ilman vertailua toisiin 

ja toisten suoriutumisiin. Heikon itsetunnon omaava on helposti pulassa, joten on 

tärkeää, että nämä herkät lapset 

huomataan ja heille annetaan 

palautetta hellävaroin. Lasta voi 

ohjailla pois itseään moittivien 

ajatusten kehästä kohti ratkaisu-

keskeistä ajattelua niin varhais-

kasvatuksessa kuin kotonakin. 

 

Kun tarkastellaan lasten hyvin-

vointia ja oppimista, monesti 

keskitytään liian usein puuttei-

siin ja heikentäviin tekijöihin 

oppimisessa ja hyvinvoinnissa. 

Lasten vahvuuksien ja voimava-

rojen tarkastelu on katsottu jää-

vän vähemmälle huomiolle. Näi-

den tutkittujen huomioiden poh-

jalta on luotu pedagoginen suuntaus, positiivinen pedagogiikka, jossa keskitytään 

nimenomaan lasten vahvuuksien ja voimavarojen tiedostamiseen ja harjoittami-



 

23 

seen, minkä uskotaan olevan tehokas tapa edistää ja tukea lapsen hyvinvointia ja 

oppimista, turvallista kasvua ja kehitystä. 

 

Positiivinen pedagogiikka perustuu käsitykseen lapsesta aktiivisena toimijana ja 

merkityksen rakentajana. Tämän pedagogisen toiminnan keskiössä ovat lapsen osal-

lisuus, vahvuudet ja myönteiset tunteet. Riskien kartoittamisen sijaan kasvatustoi-

minnassa keskitytään asioihin, jotka kannattelevat lapsia, tekevät oppimisesta mie-

lekästä ja saavat aikaan lapsissa oppimisen ilon tunteen. 

 

 

 

 
  Positiivinen pedagogiikka: 
 

o Pohjautuu ajatukseen lasten oppimisen ja hyvinvoinnin rakentumises-
ta eri toimintaympäristöjen ja lapsen välisessä vuorovaikutuksessa. 
 

o Yhteisöllinen ja myönteinen toimintakulttuuri vahvistaa sosiaalisia 
suhteita, mikä tukee lasten osallisuutta, oppimista ja hyvinvointia. 
àLapselle tulee antaa mahdollisuus jakaa ja käsitellä tunteitaan ja 
kokemuksiaan sosiaalisessa vuorovaikutuksessa toisten kanssa. 

 
o Tavoitteena on ymmärtää lasta ja lapsen elämää hänen omien tilo-

jensa ja mielenmaiseman näkökulmista. 
 

o Positiivisen pedagogiikan käsityksen mukaan tunnetilojen ja kokemus-
ten tunnistaminen, dokumentointi ja jakaminen edistävät lasten ko-
konaisvaltaista oppimista ja hyvinvointia. 
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OSA2: 

VARHAISKASVATUSIKÄISEN LAPSEN ITSETUNNON 

TUKEMINEN KÄYTÄNNÖSSÄ  
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HYVÄKSYVÄ, TURVALLINEN JA LUOTETTAVA AIKUINEN 

 

 

Kun aikuinen on kiinnostunut lapsen etenemisestä oppimisessa ja luottaa hänen 

taitoihin ja kykyihin sekä osoittaa tunnistavansa hänen vahvuuksiaan, lisää se lap-

sen sisäistä motivaatiota ja innostusta oppimiseen sekä positiiviseen käsitykseen 

itsestään. Aikuisen luoma hyväk-

syvä ja avoin ilmapiiri vahvistaa 

lapsia ja auttaa itsetuntemuksen 

kehittymisessä. Aikuisen on myös 

tiedostettava ja tunnistettava 

oma tapansa viestiä, sillä lapset 

ovat taitavia kehonkielen tulkitsi-

joita. Aikuisen on siis kiinnitettävä 

huomiota omiin eleisiin, ilmeisiin 

ja katseisiin, sillä ne viestittävät 

sanattomasti erilaisia tunteita ja 

ajatuksia. 
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Mitä huomioin? Miten? 

 

Näe lapsi • Tervehdi, puhu katsekontaktilla 
• Näe lapsi kokonaisvaltaisena ihmisenä, 

yksilönä 
• Ole kiinnostunut, kuuntele ja huomioi 
• Huomaa mitä lapsi osaa ja mitä kehitettä-

vää 
• Kohtele kaikkia tasavertaisesti ilman en-

nakkokäsityksiä 
• Sanoita lapselle tämän toimintaa, ominai-

suuksia ja piirteitä sekä hyväksy ne 
 

Kuuntele lasta • Vältä ohjailemasta keskustelua, kuuntele 
älä keskeytä 

• Usko, että lapsella kiinnostavaa kerrotta-
vaa 

• Anna tarinan kerronnalle/ilmaisulle aikaa 
• Vastavuoroinen keskustelu 

 
Tue lasta yksilönä • Auta lasta tunnistamaan itsestään hyviä 

ominaisuuksia, osaamista ja kiinnostuksen 
kohteita 

• Näe yksilön vahvuudet, innostuksen aiheet 
ja kyvyt, tue niitä 

• Osoita lapselle, että erilaiset piirteet ovat 
arvokkaita 

• Ole rohkaiseva 
• Tarjoa lapselle mahdollisuus kokeilla eri-

laisia tapoja osallistua toimintaan 
• Tärkeintä on, että lapsi kokee onnistuvan-

sa ja innostuvansa 
 

Tue lapsia yhteisönä • Ryhmähengen luominen ja luottamuksen 
synnyttäminen 

• Vertaisten tuki, luottamus ja arvostus 
• Aseta selvästi määriteltyjä rajoja lasten 

toiminnalle 
• Luottamus- ja tutustumisharjoitukset 
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Arvosta lasta • Arvosta lapsen tunteita ja kokemuksia 
• Lohduta 
• Yhdy riemuun 
• Luo turvallisuuden tunnetta 
• Arvosta ajatuksia, mielipiteitä ja lupauksia 
• Arvosta taitoja ja osaamista 
• Huomioi lapsen osallisuus 

 
Arvosta itseäsi ja ansaitse 

lapsen arvostus 

 

• Älä ole yhdentekevä 
• Lapsi tarvitsee luotettavan, turvallisen ja 

arvostettavan aikuisen 

Anna lapselle aikaa 

 

• Huomioi, että lapsilla on erilaisia ajantar-
peita 

• Mahdollista ”tyhjiä”, rauhallisia hetkiä 
 

Anna lapselle tilaa 

 

• Oma tila antaa lapselle turvaa ja yksityi-
syyttä 

Luota lapseen • Kannustuksen ja kiinnostuksen osoitus lap-
sen ajatuksia ja ideoita kohtaan 

• Usko, että lapsi oppii ja onnistuu 
 

Ole itse luotettava 

 

 

• Pidä lupauksesi 
• Selitä ja perustele säännöt 
• Yhteisten sääntöjen luominen ja noudat-

taminen 
• Kunnioita lapsen oikeudentajua 
• Myönnä virheesi ja pyydä anteeksi 
• Jousta tarvittaessa antamatta periksi 
• Käsittele ongelmatilanteet 

 
Iloitse onnistumisesta 

lapsen kanssa 

 

 

• Onnistumisen ilo on upea kokemus, se tu-
kee itsetunnon kehitystä 

• Haasteellisten mutta toteutettavien ta-
voitteiden asettaminen yhdessä lapsen 
kanssa 

• -Nauttikaa tavoitteiden saavuttamisesta 
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Salli epätäydellisyys itsellesi 

ja lapselle 

 

• Hyväksy tietämättömyys, omat virheet ja 
epätäydellisyys 

• Salli epäonnistuminen 

Tee yhteistyötä lapsen 

kanssa 

 

• Vastavuoroinen toimiminen 
• Älä ohjaa liikaa tekemisissä 

Tutki, kokeile ja opettele 

yhdessä lapsen kanssa 

• Arvoitukset ja mysteerien ratkominen yh-
dessä vahvistaa ryhmähenkeä sekä aikui-
sen ja lasten välejä 

• Uuden oppiminen on hauskaa ja vahvistaa 
itsetuntoa 
 

Pidä hauskaa lapsen kanssa 

 

• Viihdy lasten seurassa 
• Iloitse lapsen olemassaolosta 

Tutustu lapseen • Tutustu lapsen persoonaan jutellen niitä 
näitä, kerro myös omia mielipiteitä 

• Ole huolehtiva, opastava ja turvallinen 
ystävä lapselle säilyttäen auktoriteettisi 

• Ymmärrä lapsen temperamenttia 
 

Innosta lapsia • Ole vilpittömän innostunut, innostus tart-
tuu 

• Innostunut ja motivoitunut ilmapiiri auttaa 
onnistumaan paremmin 

• Kannusta kokeilemaan 
• Ryhmä vaistoaa oletko intensiivinen, läsnä 

ja vilpitön 
 

Hyväksy muutos itsessäsi 

ja lapsessa 

• Muutos voi olla osa kasvuprosessia tai itse 
tehty päätös muuttaa itseään/elämäänsä 

• Muokkaa periaatteitasi ja mielipiteitäsi 
tarvittaessa 

• Muutoksen hyväksyminen itsessä ja ympä-
ristössä on merkittävä taito 

• Itsensä hyväksyminen on osa tervettä itse-
tuntoa 
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Kehu taitavasti ja 

vilpittömästi 

• Tiedä, mitä kehut 
• Löydä kehun aiheet myös lapsen heikoilla 

alueilla 
• Kehu sekä yritystä että erehdystä 
• Anna rakentavaa palautetta 
• Kehu yksilöä 
• Kehu yhteisöä ja yhteisössä 
• Kehu muiden kuullen 
• Kehu omana itsenäsi 
• Kokeile myös eleitä sanojen sijaan: peukun 

näyttäminen, yläviitonen, merkityksellinen 
nyökkääminen 

• Anna lapsen kertoa onnistumisestaan ky-
symällä esim. ”Miten teit sen?” 

• Kannusta kehumiseen ja kritiikkiin 
 

Usko lapsesta hyvää • Sisällytä tapaasi suhtautua lapseen: rakka-
utta, arvostusta, luottamusta ja kiinnos-
tusta, jolloin lapsen kanssa toimiminen 
helpottuu 

• Ymmärrä ja näe erilaiset arvot ja kulttuu-
rit 
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VAHVISTA LAPSEN ITSETUNTOA DOKUMENTOINNIN AVULLA: 

 

• Joskus lapsen voi olla vaikeaa pukea sanoiksi omia tunteitaan ja ajatuksi-

aan, joten visuaalisesta dokumentoinnista voi mm. tällaisessa tilanteessa 

olla apua, sillä se mahdollistaa monenlaisten asioiden, kokemusten ja 

tunteiden käsittelyn. 

• Dokumentointi edistää vuorovaikutusta ja jatkuvuutta lapsen eri elämän-

piirien välillä. 

• Esimerkiksi positiivisessa pedagogiikassa käytetään erityisesti visuaalisia 

dokumentointimenetelmiä, kuten piirustuksia, valokuvia ja videoita pe-

rustuen käsitykseen, että visuaalisuus on keskeisessä asemassa kulttuuris-

ten merkitysten tuottamisessa. Niin lapset kuin aikuisetkin jäsentävät 

maailmaansa ja muodostavat merkityksiä visuaalisesti eli tarkkailemalla 

ympäristönsä tapahtumia.  

• Tarjoamalla erilaisia tapoja dokumentoida ja jakaa kokemusmaailmaansa 

kunnioitetaan lapsen yksilöllisyyttä ja ainutkertaisuutta. 

• Dokumentoinnin tarkoituksena on luoda perusta myönteiselle vuorovaiku-

tusilmapiirille, yhteisöllisyydelle ja kasvatuskumppanuudelle.  

 

Kuvia ja piirustuksia voidaan laittaa esille tiloihin, joissa lapset voivat niitä tutkia 

vapaasti. Lasten tuotoksista voidaan tehdä kuvakollaaseja, leikekirjoja tai näyttely 

yleisiin tiloihin. Näin myös vanhemmat pääsevät osallisiksi lapsensa kodin ulkopuo-

liseen elämään. Lapsen kertoessa omista kuvistaan ja niiden taakse kytkeytyvistä 

merkityksistä avautuu kasvattajalle kanava lapsen maailmaan. Asiat, jotka ovat 

lapselle tärkeitä ja hyvää oloa tuottavia, on aikuisen tärkeää tunnistaa. Omista ku-

vista kertominen ja keskustelut yhdessä ryhmässä luo tunnetta yhteisöllisyydestä ja 

ryhmään kuulumisesta. 

  
 
Kasvattajan tehtävänä on tarjota lapselle 
olosuhteet, työvälineet ja oppimis- ja 
opetusmenetelmät, jotka auttavat ja  
innostavat häntä osallistumaan ja 
kehittymään yksilöllisesti osana yhteisöä. 
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PERUSTURVALLISUUS 
 
 

YHDESSÄOLO 
 

ILMAPIIRI: kiireetön, lämmin, avoin, hyväksyvä, arvostava 
 
 

VUOROVAIKUTUSTAPA: positiivinen ja kunnioittava 
 
 

YHTEENKUULUVUUS 
 

 
 

VAHVUUKSIEN TUNNISTAMINEN 
 
 

KUUNTELEMINEN 
 
 

LAPSEN TUNTEMINEN 
 
 

KATSEKONTAKTI 
 
 

KEHU / POSITIIVINEN PALAUTE 
 
 

TÄRKEÄ JA LUOTETTAVA AIKUINEN 
 
 

RUTIINIT 
 

 
JOHDONMUKAISUUS 

 
 

SÄÄNNÖT / RAJAT 
 
 

AITO LÄSNÄOLO JA KIINNOSTUS 
 

LAPSEN YKSILÖLLINEN HUOMIOIMINEN 
 
 

MYÖNTEISET TUNTEET 
 
 

FYYSINEN LÄHEISYYS 
 
 

RAUHASSA TEKEMINEN JA TOIMIMINEN 
 
 

ITSETUNNON 

VAHVISTUMISEEN 

VAIKUTTAA… 
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ESIMERKKI ITSETUNTO-VIIKOSTA 

 

Miten päiväkodin tai muun varhaiskasvatuksen arjessa pysähdytään pohtimaan itse-

tuntoon liittyviä kysymyksiä ja asioita? Tähän kappaleeseen on koottu esimerkki 

itsetuntoa käsittelevästä viikosta varhaiskasvatuksessa toteutettavaksi. Itsetunto-

viikko sisältää viisi eri teemaa, jokaiselle päivälle yksi. Päivät voi aloittaa esimer-

kiksi aamutuokiolla, jossa kysytään lapsilta päivän teeman mukaisia kysymyksiä. 

Tämän jälkeen on itse toimintatuokio. Teemanmukaiset harjoitusesimerkit ovat 

löydettävissä tämän oppaan kappaleesta ”Esimerkkejä leikeistä ja tuokioista”, 

poislukien tähdillä merkityt vaihtoehdot. 

 

Kysymyksiä lapsille: 

 
MA: Miten viikonloppu sujui? Opitko jotain uutta? Kokeilitko jotain uutta 
rohkeasti? Onnistuitko ensimmäisellä kerralla? Jos et, niin kokeilitko 
uudelleen? 
 
TI: Mitä teen kavereiden kanssa? Miten autan kaveria? 
Miten kannustan kaveria? Miten voin helpottaa kaverin pahaa mieltä? 
 
KE: Milloin olen väsynyt? Mitä silloin teen? Mikä/kuka minua auttaa siinä 
tilanteessa? 
 
TO: Millaiset ovat kasvonpiirteeni? Minkä väriset silmät minulla on? 
Kuinka pitkä olen? Mitä erilaista meissä on kaverin kanssa? Mitä samaa meissä 
on kaverin kanssa? 
 
PE: Miten tuon esille oman mielipiteeni? Otanko huomioon toisten mielipiteet? 
Uskallanko esittää oman ajatukseni/mielipiteeni, vaikka kaveri olisikin eri 
mieltä? 
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MAANANTAI 
Yksilö ja osaaminen 

à Harjoitus: Minä osaan, Hyvä minä 
 

TIISTAI 
Yhteisö ja toisten huomioiminen 

à Harjoitus: Kannustuspiiri, Yhteinen 
projekti* 

 
KESKIVIIKKO 

Läheisyys, lepo/rentoutuminen 
à Harjoitus: Pallohieronta 

 
TORSTAI 

Itsearvostus, itsetuntemus 
à Harjoitus: Oma kuva, Valokuvaus, 

Katsotaan taidekuvaa 
 

PERJANTAI 
Yhteenkuuluvuus ja sosiaaliset taidot 
à Harjoitus: Retki/Ryhmätehtävä** 

 
 

 

*Yhteisiä projekteja voi olla mm. valokuvaprojekti vapaavalintaisesta teemasta, 

teatteriprojekti tai joku muu taideprojekti. Laajemman ja pitkäkestoisemman pro-

jektien eri vaiheet dokumentoidaan ja valmiista projektista voidaan vielä tehdä 

yksilöhaastattelut. 

 

**Retket ihan pienenkin matkan päähän ovat jännittäviä ja antavat tilaa mielikuvi-

tukselle. Retkellä voidaan ratkaista jokin arvoitus tai voidaan lähteä katsomaan 

hylättyä laivaa ja pohtia miten se on sinne päätynyt, kuka sen on omistanut jne. 

Mielikuvitusleikit ovat kiehtovia ja kehittävät luovuutta. Mielikuvitus liittyy osaksi 

sosiaalisia taitoja. 

 

Viikon teemat voidaan jakaa myös neljälle eri viikolle, jolloin: 

VIIKKO 1. Yksilö ja osaaminen 

VIIKKO 2. Yhteisö ja toisten huomioiminen 

VIIKKO 3. Läheisyys, lepo/rentoutuminen 

VIIKKO 4. Itsearvostus, itsetuntemus 

VIIKKO 5. Yhteenkuuluvuus ja sosiaaliset taidot 
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Myös aikuiset tekevät viikon alkuun oman tehtävän: pohdi aikuisena omaa käyttäy-

tymistäsi lasta kohtaan ja laadi näistä muistilista näkyville. 

 

o Miten osoitan lapsille arvostavani heitä?  

o Miten osoitan olevani luotettava ja turvallinen aikuinen? 

o Millaista ilmapiiriä pyrin luomaan lasten kanssa toimiessani? 

o Miten kehun lapsia? 

o Olenko säästeliäs palautteenannon/kannustamisen suhteen? 

o Missä tilanteissa voisin kehua lapsia enemmän? 

o Milloin kannustaminen voi tuntua vaikealta? 

o Missä tilanteissa/keneltä olen itse saanut kannustusta oman elämän varrella? 

o Missä asioissa kiitän lasta? Kenet huomioin? 

o Miten osoitan, että uskon lapsen kykyihin? 

o Millaisia työtapoja ja leikkejä käytän työssäsi itsetuntoa vahvistaen? 

o Miten kannustan vanhempia itsetuntotaitojen tukemisessa? 
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ESIMERKKEJÄ LEIKEISTÄ JA TUOKIOSTA ITSETUNNON TUKEMISEEN 

 

 

Erilaisten leikkien ja menetelmien avulla voidaan keskittyä tietyn osa-alueen har-

joittamiseen, mutta usein ne auttavat monen muunkin taidon kartuttamisessa sa-

manaikaisesti. Itsetuntoa tukevat harjoitukset, kehu ja kannustaminen rakentavat 

lasten myönteistä käsitystä itsestään. Opettelemalla löytämään itsestään myöntei-

siä puolia ja ennen kaikkea arvostamaan niitä voidaan itsetuntoa vahvistaa läpi 

elämän. 

 

Seuraavassa on listattuna erilaisia esimerkkejä leikeistä ja tuokioista, joita voidaan 

käyttää varhaiskasvatuksessa lapsen itsetunnon tukemiseen ja edistämiseen. Näissä 

listatuissa leikeissä on otettu huomioon lapsen yksilöllisyys, henkilökohtainen 

osaaminen ja omien taito-

jen tunnistaminen, kuulluksi 

tuleminen ja oman itsensä 

tärkeys, sosiaalisten taito-

jen harjoitteleminen, ryh-

mässä toimimisen taidot ja 

yhteenkuuluvuuden tunteen 

luominen. 
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1. Minä osaan 

 

Tässä on ideana se, että lapsi oppii tunnistamaan ja näkemään omia taitojaan ja 

vahvuuksiaan, joiden kautta itsetunto vahvistuu, kun huomaa olevansa hyvä jossa-

kin asiassa. 

 

Lapset istuvat piirissä, ja jokainen lapsi saa vuorollaan nousta seisomaan ja sanoa 

jonkin osaamansa taidon. Taito voi olla yksinkertainen, esimerkiksi haarukalla syö-

minen, vetoketjun sulkeminen, yhdellä jalalla seisominen tai kiipeilytelineessä kii-

peily. Lapsista ne, jotka osaavat saman taidon, saavat nousta myös seisomaan. Lei-

kin lopuksi muistetaan, että lapsilla on paljon erilaisia taitoja ja he oppivat niitä 

koko ajan lisää omassa tahdissaan. 

 

Ø Kirjasta: Marjamäki, Elina; Kosonen, Susanna; Törrönen, Soile & Hannukkala, 

Marjo 2015. Lapsen mieli –Mielenterveystaitoja varhaiskasvatukseen ja neuvo-

laan. Helsinki: Suomen Mielenterveysseura. 

 

2. Hyvä minä 

 

Ollaan piirissä lasten kanssa. Lasten paikat voidaan merkitä lattiaan esimerkiksi 

maalarinteipillä. Yksi lapsi seisoo piirin keskellä ja sanoo osaamansa taidon tai asi-

an, josta hän tykkää. Yksi niistä lapsista, jotka ovat taitavia samassa asiassa tai 

tykkäävät samasta asiasta, saa vaihtaa paikkaa piirin keskellä seisovan kanssa. Jo-

kainen lapsi pääsee vuorollaan piirin keskelle. 

 

Kierroksen jälkeen lapset saavat kurkistaa yksitellen salaiseen aarrerasiaan. Tätä 

harjoitusta varten pitää olla valmiiksi askarreltu aarrerasia. Rasia voi olla esimer-

kiksi pahvinen korulaatikko, joka on päällystetty foliolla. Rasian sisälle liimataan 

peili. Lapsille kerrotaan, että rasiassa on maailman arvokkain aarre ja lapset pää-

sevät kurkistamaan aarrerasiaan. Lapsi näkee aarrerasian peilistä oman kuvansa, ja 

hänelle muistutetaan, että hän itse on maailman tärkein aarre. 
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Ø Kirjasta: Marjamäki, Elina; Kosonen, Susanna; Törrönen, Soile & Hannukkala, 

Marjo 2015. Lapsen mieli –Mielenterveystaitoja varhaiskasvatukseen ja neuvo-

laan. Helsinki: Suomen Mielenterveysseura. 

 

3. Itsetuntotähti 

 

Askarrellaan lasten kanssa tähtimitalit! Voit tehdä valmiiksi pahvista tähtikuvion 

mallin, jonka avulla lapsi voi piirtää valitsemalleen kartongille tähden ääriviivat ja 

leikata kuvio piirtämiään ääriviivoja pitkin. Tähden keskelle lapsi (tai aikuinen lap-

sen puolesta) kirjoittaa ”Minä osaan” tai ”Olen taitava”. Ym-

päri tähteä kirjoitetaan yhdessä lapsen kanssa taitoja, joita 

lapsi osaa ja/tai missä on taitava. Taidot voivat olla yksinker-

taisiakin, esimerkiksi ”olen taitava leikkimään”, ”osaan kir-

joittaa oman nimeni”, ”osaan uida” jne. Tähdet voidaan la-

minoida ja rei’ittää, jolloin ne saadaan myös kaulaan roikku-

maan mitalin tavoin. Tähtiä voi halutessa myös koristella esimerkiksi ”tähtipölyllä”.  

Valmiita tähtiä voidaan myöhemmin ihastella yhdessä ja keskustella taidoista. Voi-

daan huomata kuinka paljon erilaisia taitoja kaikilla on ja, että kaikki eivät välttä-

mättä osaa aivan kaikkia samoja taitoja kuin toinen, vaan jokainen oppii omassa 

tahdissaan ja toiset taidot opitaan nopeammin kuin toiset. 

 

Ø Suomen Mielenterveysseura: www.mielenterveysseura.fi  

 

4. Voimaloru 

 

Voimalorua toistettaessa jäävät sanat vaikuttamaan myönteisenä ”mantrana” mie-

leen. Lapsi voi toistaa tätä mielessään ja saada näin rohkaisua itselleen. Yksi elä-

män tärkeimmistä ja kantavimmista voimista on omiin kykyihin uskominen ja luot-

taminen. Lapsi on oikeutettu saada luottaa aikuiseen, silloin kun omat taidot ja 

voimat eivät vielä riitä. Toisto, liikkeet ja rytmikäs tempo vahvistavat vaikutusta. 

 

Lorun kirjoittanut ja sovittanut kehosoittimille Tuuli Paasolainen. Loru voidaan to-

teuttaa esimerkiksi piirissä liikkuen ja leikkien rap-musiikin tyylisesti. 

Minä 

osaan 
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Minä osaan, tiedän ja ymmärrän! (marssitaan piirin kehältä keskelle) 

Minä osaan, tiedän ja ymmärrän! (peruutetaan piirin keskeltä kehälle) 

Osaan pukea, osaan pukea ja kengät jalkaan laittaa. (laitetaan ”housuja” tai ”ken-

kiä” jalkaan) 

Osaan pukea, osaan pukea ja melkein lukea! (laitetaan ”housuja” tai ”kenkiä” jal-

kaan ja lopuksi nostetaan kädet ylös) 

Minä osaan, tiedän ja ymmärrän! (marssitaan piirin kehältä keskelle) 

Minä osaan, tiedän ja ymmärrän! (peruutetaan piirin keskeltä kehälle) 

Jos vatsa mulla murisee, mä ruokaa sille annan (taputellaan vatsaa) 

Jos suuni napsaa kuivana, mä vettä sille kannan! (”juodaan vettä”) 

Minä osaan, tiedän ja ymmärrän! (marssitaan piirin kehältä keskelle) 

Minä osaan, tiedän ja ymmärrän! (peruutetaan piirin keskeltä kehälle) 

Kuu loistaa yöllä taivaalla ja auringon on valo (tehdään iso ympyrä ilmaan) 

on joskus pääni pyörällä, kun taivaalle mä katon! (liikutetaan päätä puolelta toi-

selle ja katsotaan ylös) 

Minä osaan, tiedän ja ymmärrän! (marssitaan piirin kehältä keskelle) 

Minä osaan, tiedän ja ymmärrän! (peruutetaan piirin keskeltä kehälle) 

Ja sitten, kun en tiedä, (pyöritetään päätä kädet sivuilla ”tarjottimina”) 

ja sitten, kun en tiedä, (pyöritetään päätä kädet sivuilla ”tarjottimina”) 

mä kysyn aikuiselta! (osoitetaan aikuisia kummallakin etusormella rytmikkäästi) 

Mä kysyn aikuiselta! (osoitetaan aikuisia kummallakin etusormella rytmikkäästi) 

Ja sitten, kun en tiedä, (pyöritetään päätä kädet sivuilla ”tarjottimina”) 

ja sitten, kun en tiedä, (pyöritetään päätä kädet sivuilla ”tarjottimina”) 

mä kysyn aikuiselta! (osoitetaan aikuisia kummallakin etusormella rytmikkäästi 

heiluttaen) 

Mä kysyn aikuiselta! (osoitetaan aikuisia kummallakin etusormella rytmikkäästi 

heiluttaen) 

 

Ø Kirjasta: Marjamäki, Elina; Kosonen, Susanna; Törrönen, Soile & Hannukkala, 

Marjo 2015. Lapsen mieli –Mielenterveystaitoja varhaiskasvatukseen ja neuvo-

laan. Helsinki: Suomen Mielenterveysseura. 
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5. Katsotaan taidekuvaa 

 

Kuva voi olla mikä tahansa taidekuva. Esimerkiksi Suomen Mielenterveysseura on 

koonnut taidekuvia Eero Järnefeltin (1863-1937) ja Venny Soldan-Brofeldtin (1863-

1945) taideteoksista. 

 

Katsotaan kuvaa/kuvia ja mietitään yhdessä lasten kanssa seuraavia kysymyksiä: 

• Mitä kuvassa näkyy? Mitä kuvassa tapahtuu? 

• Tykkäätkö sinä piirtää? Mitä sinä piirrät mielelläsi? 

• Mitä osaat tehdä hyvin? 

• Miltä tuntuu osata tehdä jokin asia? 

• Miltä tuntuu, kun oppii uuden taidon? 

• Mitä sinä olet oppinut viimeksi? 

• Miltä tuntuu, kun joku kehuu sinua? 

• Millaisia asioita ja miten sinä voit kehua ystävääsi? 

 

Ø Kirjasta: Marjamäki, Elina; Kosonen, Susanna; Törrönen, Soile & Hannukkala, 

Marjo 2015. Lapsen mieli –Mielenterveystaitoja varhaiskasvatukseen ja neuvo-

laan. Helsinki: Suomen Mielenterveysseura. 

 

6. Valokuvaus 

 

Kuvataan itselle tärkeitä asioita ja tehdään niistä vaikka valokuvanäyttely. Kuvia 

voi ottaa esimerkiksi lempilelusta, lempikirjasta, lemmikistä, harrastukseen liitty-

västä välineestä yms. Kuvista voidaan keskustella yhdessä ryhmässä ja kertoa miksi 

asia kuvassa on tärkeä itselle. 

 

Ø Kirjasta: Marjamäki, Elina; Kosonen, Susanna; Törrönen, Soile & Hannukkala, 

Marjo 2015. Lapsen mieli –Mielenterveystaitoja varhaiskasvatukseen ja neuvo-

laan. Helsinki: Suomen Mielenterveysseura. 
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7. Tehdään kollaasi 

 

Tehdään kollaasi aiheesta minä. Voidaan ensin keskustella esimerkiksi taidekuva-

korttien avulla siitä, millainen minä olen. Pohditaan, mitä minä osaan ja mitä asioi-

ta opettelen. Kootaan yhdelle pohjalle asioita, jotka kertovat siitä, kuka minä 

olen. Kartongille voidaan painaa oman käden jälki, leikata mainoslehdestä oman 

lempilelun kuva, kirjoittaa lempisadusta paras kohta, piirtää nuotteja lempilaulus-

ta ja maalata minulle tärkeiden ihmisten kuvat. 

Kollaasiteoksen voi tehdä kerralla valmiiksi, mutta sen voi tehdä myös pitkänkin 

ajan saatossa pienin askelin ja aihe kerrallaan. 

 

Ø Kirjasta: Marjamäki, Elina; Kosonen, Susanna; Törrönen, Soile & Hannukkala, 

Marjo 2015. Lapsen mieli –Mielenterveystaitoja varhaiskasvatukseen ja neuvo-

laan. Helsinki: Suomen Mielenterveysseura. 

 

8. Oma kuva 

 

Jokainen lapsi on hyvä juuri sellaisena kuin on! Oman kuvan piirtämisen ideana on, 

että kuva muistuttaa meitä kaikkia siitä, että olemme hyviä juuri sellaisina kuin 

olemme. Yksi mukava tapa piirtää oma kuva on laittaa lapset peilin eteen piirtä-

mään oma kuvansa. Oma kuvan reunat voidaan koristella haluamallaan tavalla, sen 

voi esimerkiksi kehystää. 

 

Ø Kirjasta: Marjamäki, Elina; Kosonen, Susanna; Törrönen, Soile & Hannukkala, 

Marjo 2015. Lapsen mieli –Mielenterveystaitoja varhaiskasvatukseen ja neuvo-

laan. Helsinki: Suomen Mielenterveysseura. 
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9. Minä osaan ja onnistun –kirja 

 

Esimerkiksi Sydänliitto on suunnitellut valmiin Minä osaa ja onnistun –kirjan ja val-

miita sivuja voi tulostaa Sydänliiton kotisivuilta: www.sydanliitto.fi. Omanlaisensa 

Minä osaan ja onnistun -kirjan voi suunnitella ja tehdä myös itse aivan alusta. 

 

”Minä osaan ja onnistun” –kirjassa kiinnitetään huomiota lapsen osaamiseen, onnis-

tumiseen ja perheen arjessa tapahtuviin hyviin asioihin. Kirjan tarkoituksena on 

vahvistaa lapsen itsetuntoa ja myönteistä minäkuvaa. Jokainen on hyvä juuri sellai-

sena kuin on! 

 

Kirjan tavoitteena on saada pysähtymään hyvien asioiden äärelle yhdessä lapsen 

kanssa, kuulemaan lasta ja pohtimaan sitä, mikä on juuri nyt lapselle tärkeää. Kir-

jaa voi täyttää yhdessä vanhempienkin kanssa esimerkiksi päiväkodin varhaiskasva-

tussuunnitelmakeskusteluissa. Usein arjen hyvät asiat ovat itsestäänselvyyksiä eikä 

niitä tule sanotuksi. Tämän kirjan avulla on tavoitteena herätä pohtimaan ja anta-

maan sanoja hyville arjen asioille, myönteiselle ja kannustavalle puheelle. Kirja 

kannustaa aikuisia ja vanhempia kuulemaan lasta ja tämän ajatuksia siitä, mikä on 

tärkeää hänelle, ja myös huomaamaan mitä lapsi osaa ja opettelee tällä hetkellä. 

Myös lapsi huomaa mitä kaikkea osaakaan jo ja mitä tavoitteita hänellä on. Kirjaa 

voidaan täyttää läpi vuoden. 

 

Kirjoitetaan ja lapsi voi piirtää omia taitoja, ilon aiheita, tärkeitä asioita ja lempi-

juttuja sekä lapsen itse sanoittamia asioita itsestä ja hänen arjesta. Kirjan sivut 

voivat olla teemoiltaan muun muassa seuraavia: osaan, taidan, opettelen, pidän, 

minulle tärkeää, toivon, hurraa ja harrastukset. 

 

Ø Lisätietoja Sydänliiton kotisivuilta: www.sydanliitto.fi  
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10. Sadutus 

 

Lapsi tulee kuulluksi sadutuksen kautta, kun hän saa ilmaista itseään ja kertoa juuri 

niistä asioista, joista hän sillä hetkellä tuntee tarvetta kertoa. Sadutus osoittaa 

lapselle, että hänen ajatuksensa kiinnostavat aikuisia ja muita kuulijoita. Sadun 

kertoja huomaa, että hänen kertomuksensa ja niiden tuoma tieto on merkityksellis-

tä ja tärkeää, kun satuja käsitellään ja säilytetään. Sadutettuun tarinaan palataan 

ja siitä etsitään tuntemuksia ja tietoa. Tämä liittyy ihmisen kokemukseen olevansa 

osallinen ja merkityksellinen, kun hän voi vaikuttaa asioihin, jotka liittyvät häneen 

itseensä.  

 

Sadutuksessa lasta tai lapsiryhmää innostetaan kertomaan oma kertomus/tarina, 

jota aikuinen kuuntelee ja kirjaa sanatarkasti. Sadutus on vastavuoroista kuunte-

lua, kerrontaa ja toisten ajatusten vakavasti ottamista sekä yhdessä tekemistä. 

Sadun kirjaaja on aktiivinen kuuntelija ja siten innostaa sadutukseen. Anna lapselle 

aikaa pukea ajatuksensa sanoiksi ja näytä kiinnostukseni kuulemaasi. Lapsen kuun-

teleminen on tärkeä osa lapsen itsetunnon kehityksessä ja tukemisessa. 

 

Sadutustuokio alkaa kertomalla lapselle: ”Kerro satu, sellainen kuin itse haluat. 

Kirjaan sen juuri niin kuin sen minulle kerrot. Lopuksi luen tarinasi, ja voit muuttaa 

tai korjata sitä, mikäli haluat.” 

• Älä anna lapselle aihetta kertomusta varten äläkä tee lisäkysymyksiä.  

• Kirjaa tarina sana sanalta juuri niin, miten kertoja sen kertoo 

• Keskity kuuntelemaan kertomusta à osoita tämä ilmeillä ja olemalla puut-

tumatta kertomuksen sisältöön. 

• Lue tarina lopuksi kertojalle, joka voi halutessaan vielä muuttaa tai korjata 

kertomusta.  

• Lapsi saa päättää kenelle satu luetaan. 

• Sadun voi laittaa myös seinälle ja lapsi voi kuvittaakin sadun.  

à Päätäntävalta säilyy kertojalla. 

 

Ø Lisätietoja kirjasta: Karlsson, Liisa 2003. Sadutus. Avain osallistavaan toiminta-

kulttuuriin. Jyväskylä: PS-kustannus. 
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11. Tunne- ja kaveritaitokortit 

 

Suomen Mielenterveysseura on suunnitellut kaveritaitokortit lasten yhdessäolon ja 

sosiaalisten taitojen harjoitteluun. Korttien avulla lapsille voidaan havainnollistaa 

ristiriitatilanteita ja niiden selvittelyä. Niiden avulla voidaan keskustella yhdessä-

olon taidoista ja vahvistaa niitä. Kaverin kannustaminen, lohduttaminen, anteeksi-

pyytäminen  ja leikkiin mukaan meneminen ovat taitoja, joiden opettelemiseen 

lapsi tarvitsee runsaasti myönteistä ja leikkisää vuorovaikutusta ja ohjaavaa palau-

tetta. Ristiriitatilanteiden synnyttämien tunteiden käsittelyssä voidaan käyttää 

apuna tunnetaitokortteja. 

 

Korttien avulla voidaan laatia myös ryhmälle yhteiset säännöt. Lapset saavat valita 

mieleiset kuvat ja ne liimataan suurelle kartongille, jonka otsikko voi olla: ”Meidän 

ryhmän säännöt.” Kuvien tilanteet voidaan määritellä tavoiteltaviksi ja vältettävik-

si tilanteiksi. Esimerkiksi kuva, jossa autetaan kaveria, kertoo, että ryhmässä aute-

taan kaveria ja tämän taidon korostamiseksi voidaan kuvan viereen laittaa vihreä 

hymynaama. Punainen surunaama voidaan puolestaan laittaa kuvan viereen, jossa 

kaveri tönii toista, mikä muistuttaa siitä, että ryhmässä ei sallita kaverin tönimistä. 

 

Päiväkodin seinälle voidaan kiinnittää yksi myönteisistä kuvista viikoksi kerrallaan, 

jolloin kuva toimii muistutuksena tärkeästä yhdessäolon taidosta ja lapset saavat 

harjoitella viikon aikana kyseistä taitoa kavereidensa kanssa. 

Tunnetaitokorttien avulla voidaan tutustua erilaisiin tunteisiin, keskustella niistä ja 

tunnistaa niitä. Tunnekorteissa käsitellään tunteita laidasta laitaan: vihaa, iloa, 

riemua, ujoutta, nolon tunnetta ja ihastumista. Tunnekorteilla voidaan leikkiä, 

keksiä erilaisia tarinoita tai satuja. 

 

Ø Lisätietoja ja korttien tulostaminen: 

http://www.mielenterveysseura.fi/fi/julisteet-ja-kortit/tunne-ja-

kaveritaitokortit  
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12. Kaveriloru  

 

Ystävyys luo ystävyyttä, 
kiusanteko on kiusaa. 
 
Leikki lisää leikkisyyttä, 
harmittelu harmittaa. 
 
Liiku lisää liikkuvuutta, 
paikallaolo pakottaa. 
 
Touhu lisää touhukkuutta, 
laiskottelu laiskottaa. 
 
Kaveritkin kaveruutta 
yhdessä voi kasvattaa. 

kädet käsissä ympäri hymyillen 
pysähdytään vastakkain, irvistetään 
 
kädet käsissä hymyillen 
poljetaan jalkaa vastakkain, tuima ilme 
 
kädet käsissä ympäri hymyillen 
pysähdytään vastakkain 
 
kädet käsissä hymyillen 
pysähdytään vastakkain, laiska ilme 
 
kädet käsissä hymyillen 
halaus 
 
 

Ø Kirjasta: Pulli, Elina 2013. Lupa liikkua. Liikuntaleikkejä ja –tuokioita var-

haiskasvatukseen. Saarijärvi: Lasten Keskus. 

 

13. Ystäväloru  

 

Halaan, halaan ystävää  

kaikkein tärkeimpää. 

Rutistan vielä toista  

ystävää aikamoista: 

tanssikaveria, 

hyppytoveria, 

käsikynkkäkumppania, 

fiilistelyfrendiä, 

parasta ystävää, 

enkä yksin jää. 

kädet itsen ympärille 

 

ystävän halaus 

 

kädet käsissä ympäri 

kädet käsissä tasahyppyjä 

käsikynkässä ympäri 

kämmenet ylhäällä vastakkain 

uusi halaus 

 

Ø Kirjasta: Pulli, Elina 2013. Lupa liikkua. Liikuntaleikkejä ja –tuokioita varhaiskas-

vatukseen. Saarijärvi: Lasten Keskus. 

 

 



 

45 

ESIMERKKEJÄ LIIKUNNALLISISTA LEIKEISTÄ ITSETUNNON TUKEMISEEN 

 

Liikuntatuokioissa, kuten muussakin päiväkodin toiminnassa, huomioidaan lapsen 

yksilölliset tarpeet mutta samanaikaisesti muistetaan, että varhaiskasvatuksessa on 

kyse ryhmäkasvatuksesta eli ryhmätoiminnasta, yhteisöllisyyden luomisesta ja sosi-

aalisten taitojen oppimisesta, ryhmän jäsenyydestä ja osallisuuden kokemuksesta. 

Yhdessä toimiminen kehittää vuorovaikutustaitoja ja yhdessä tekemistä sekä par-

haimmassa tapauksessa saa aikaa yhteistä riemua ja innostuneisuutta. 

 

Liikuntahetket edistävät ryhmähenkeä, kannustamisen taitoja, 

epäonnistumisien sietämistä ja itseluottamuksen vahvistumis-

ta. Leikkejä ja liikuntataitoja opeteltaessa lapsi oppii myös 

tuntemaan toveruutta, toisten huomioon ottamista, asioiden 

jakamista ja erilaisuuden ymmärtämistä. Liikuntahetket voivat 

myös osaltaan saada lapsi oivaltamaan, että jokaisella on eri-

laisia taitoja ja kaikkea ei voi osata yhtä hyvin. Lapsi oppii 

myös sen, että elämään kuuluvat pienet kolhut ja laastari tai 

voide auttaa moneen pieneen vaivaan. 

 

Liikuntahetkissä onnistumisen kokemukset kantavat leikkitilannetta pidemmälle ja 

lapsi oppii luottamaan itseensä. Liikuntahetkissä käytettävät välineet houkuttele-

vat lapsia tekemään toistoja ja toimiessaan lapsi saa ja hakee haasteita, saavuttaa 

oman tavoitteensa ja oppii uutta. 

 

14. Hurraten ja kannustaen Kannustuspiiri 

 

Kannustuspiiri sopii niin tutustumiseen kuin alkulämmittelyksi jo tutulle ryhmälle. 

Istutaan lattialla piirissä ja jokainen lapsi vuorotellen juoksee piirin ympäri ulko-

kautta takaisin omalle paikalleen muiden lasten kannustaessa juoksijaa lausumalla 

tämän nimeä ja taputtamalla käsiä yhteen rytmissä. 

 

Tavoite: Vahvistaa ryhmän yhteishenkeä, opettaa lapsia kannustamaan toinen toisi-

aan ja vahvistaa lasten itsetuntoa. Ryhmässä toimiminen helpottuu, kun ryhmän 
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jäsenet tulevat tutuiksi. Kannustuspiiri antaa lapselle tunteen ryhmään kuulumises-

ta ja yksilöllisesti huomioiduksi tulemisesta. 

 

Ø Lisätietoja ja muita samaan teemaan sopivia leikkejä: 

Suomen Mielenterveysseura 

http://www.mielenterveysseura.fi/sites/default/files/materials_files/yhdessaol

oa_tyovaline.pdf  

 

15. Onkalokolo  

 

Jaetaan lapset 4-5 hengen ryhmiin ja pyydetään ryhmiä asettumaan väljään jo-

noon. 

• Ryhmä tekee sellaisen jonon, josta toinen voi mennä alta. 

• Jonon viimeinen menee edellisen alta ja kulkee koko reitin niin matalana 

kuin tarvitsee. 

• Kun tunneli loppuu, hän tekee uuden asennon. 

• Seuraava lähtee mukaan heti, kun hänen altaan on kuljettu. 

 

+ Tätä voi vaikeuttaa laatimalla sääntö ettei kahta samanlaista asentoa saa olla. 

 

Ø Kirjasta: Pulli, Elina 2013. Lupa liikkua. Liikuntaleikkejä ja –tuokioita varhaiskas-

vatukseen. Saarijärvi: Lasten Keskus. 

 

16. Halaushippa 

 

Ryhmä koosta riippuen valitaan 1–3 hippaa. Leikkijät liikkuvat vapaasti leikkialueel-

la. Hipat ottavat kiinni koskettamalla pallolla (pehmopallo tms.) vatsaan. Leikki-

alueen kokoa voidaan välillä vaihdella. 

• Olette turvassa, kun teillä on vatsat vastakkain toisen leikkijän kanssa. 

 

Ø Kirjasta: Pulli, Elina 2013. Lupa liikkua. Liikuntaleikkejä ja –tuokioita varhaiskas-

vatukseen. Saarijärvi: Lasten Keskus. 
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17. Asentopallo  

 

Muodostetaan parit. Jokaiselle parille annetaan oma pallo ja sanotaan erilaisia ta-

sapainoasentoja, joihin lasten täytyy mennä samalla, kun he pitelevät yhdessä pal-

loa. Pallot voidaan vaihtaa myös hernepusseihin. 

 

– Seisokaa: 

• tikkusuorina/korkealla varpailla/yhdellä jalalla ja samalla pitäkää pallosta 

yhdessä kiinni kädet korkealla. 

• pidelkää palloa yhdessä edessä molemmilla käsillä ja sitten irrottakaa toinen 

käsi. 

• pitäkää palloa olkapäiden välissä ja kävelkää salin toiseen päähän ja yrittä-

kää ettei pallo tipu matkalla. à muistakaa ottaa kaverin nopeus huomioon. 

o onnistuuko sama pallo kylkien välissä, vatsojen välissä, kyynärpäiden 

välissä, olkapäiden päällä, päiden välissä, nilkkojen välissä, jne.  

– Istukaa 

• heitelkää palloa sylistä syliin. 

– Maatkaa selät maassa, laittakaa pallo jalkapohjianne vasten ja nostakaa jalat ylös 

tavoitteena ettei pallo putoa. 

 

+ Annetaan myös lasten itse ehdottaa liikkeitä. 

 

Ø Kirjasta: Pulli, Elina 2013. Lupa liikkua. Liikuntaleikkejä ja –tuokioita varhaiskas-

vatukseen. Saarijärvi: Lasten Keskus. (Sovellettu paritehtäväksi.) 
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18. Siltaportti  

 

Jaetaan lapset pareittain. 

• Tehkää sellaisia asentoja, joista toinen voi mennä päältä. 

• Vaihtakaa osia moneen kertaan. 

•  

Ø Kirjasta: Pulli, Elina 2013. Lupa liikkua. Liikuntaleikkejä ja –tuokioita varhaiskas-

vatukseen. Saarijärvi: Lasten Keskus. 

 

19. Autopesula 

 

Jaetaan pareihin ja toinen parista käy konttausasentoon ”autopesulaan”. Vuoro 

vaihtuu lorun loputtua. Jos lapsia on vähän, voi aikuinen tehdä autopesun jokaiselle 

erikseen. 

 

Pesen auton, 
kunnolla hankaan 
puhtaaksi autoni metallikankaan. 
 
Puskurit puhtaaksi auton takaa, 
polvillaan, kun auto makaa. 
 
Pohjan alta putsailen, 
tuulilasin pyyhkäisen. 
 
Sitten käynkin istumaan 
auton sisään kokonaan. 
 

silitellään selän päältä 
silitellään selän päältä 
silitellään selän päältä 
 
silitellään takareisiä 
silitellään takareisiä 
 
silitellään vatsan alta 
silitellään varovasti naamasta 
 
mennään parin alle kippuraan 
 

 

Ø Kirjasta: Pulli, Elina 2013. Lupa liikkua. Liikuntaleikkejä ja –tuokioita varhaiskas-

vatukseen. Saarijärvi: Lasten Keskus. 
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20. Pallohieronta  

 

Jaetaan lapset pareittain ja annetaan jokaiselle parille pieni pallo (nystyräpallo, 

jos on). Luetaan loru ääneen ja näytetään mallia. 

• Toinen parista käy vatsalleen makaamaan. 

• Palloa liikutetaan kevyesti lorun sanojen mukaan. 

• Osat vaihtuvat lorun loputtua. 

 

Käsivarsiasi pitkin 

pyöritän, pyöritän, pallolla litkin. 

Pitkiä sääriä pitkin 

pyöritän, pyöritän pallolla litkin. 

 

Vahvoja reisiä pitkin 

pyöritän, pyöritän pallolla litkin. 

Kaverin kylkiä pitkin 

pyöritän, pyöritän pallolla litkin. 

Selkää ja niskaakin pitkin 

pyöritän, pyöritän pallolla litkin. 

Pallolla rauhoitin, pallolla litkin, 

vauhdin sinusta kitkin. 

 

 

Ø Kirjasta: Pulli, Elina 2013. Lupa liikkua. Liikuntaleikkejä ja –tuokioita varhaiskas-

vatukseen. Saarijärvi: Lasten Keskus.  
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