
”TULE MUKAAN! SÄ OOT KAVERI, SÄ OOT HYVÄ KAVERI!” 

Päiväkoti Kullannupun kiusaamisen ehkäisyn ja siihen puuttumisen suunnitelma 

Kiusaaminen on   

toistuvaa, tietoista, ja tahallista toisen satuttamista tai hänen mielensä pahoittamista. Se voi olla suoraa 

tai epäsuoraa, fyysistä, sanallista tai psyykkistä.  Siihen liittyy vallankäyttö: kiusatun on vaikea puolustautua. 

Lapsi kokee, että häntä kiusataan. 

Kaikki riidat ja konfliktit eivät ole kiusaamista. Päiväkoti-ikäiset eivät välttämättä tietoisesti kiusaa: he 

eivät vain aina osaa tai muista katsoa toisen näkökulmasta. Aikuiset seuraavat lasten välisiä suhteita ja 

auttavat tilanteiden selvittämisessä.  

Päiväkodissa esiintyvän kiusaamisen muodot ja tavat voivat olla:

Fyysistä kiusaamista: 

lyöminen, potkiminen, 

kamppaaminen, esteenä 

oleminen, vaatteista 

kiskominen, nipistely, 

pureminen, kivien ja hiekan 

heittäminen ja leikkien 

sotkeminen. 

Sanallista kiusaamista: 

haukkuminen, nimittely, 

härnääminen, lällättäminen, 

ulkonäöstä ja vaatteista 

huomauttelu ja selän takana 

puhuminen. 

 

Psyykkistä kiusaamista: 

uhkailu, manipulointi, 

kiristäminen, ilveily ja ilmeily, 

leikin sääntöjen muuttaminen, 

poissulkeminen, selän takana 

puhuminen ja puhumatta 

jättämine

Myös hengellisen kiusaamisen mahdollisuus lasten kesken on olemassa ja voi näkyä esimerkiksi toisen 

uskon/oppien väheksymisenä, toisen käytöksen tuomitsemisena oppien kautta tai vaikka käyttämällä 

Jumalan rakkautta/rakastamasta jättämistä kiristämisen keinona. Hengellisenkin väkivallan tunnistaminen 

on tärkeää. 

  



Kiusaamisen ehkäisy 

Päiväkotiarkeamme ohjaa ennen kaikkea kristillinen arvopohjamme, johon kunnioittava 

toimintakulttuurimme ja toimintatavat perustuvat. Erityisesti Young Leader -pedagogiikka antaa 

toiminallemme hyviä työkaluja kiusaamisen ehkäisyyn: ”Tule mukaan!” ja ”Jätä hyvä jälki!” -tunnuslauseet 

ohjaavat lapsia hyviin kaveritaitoihin. Lisäksi hyödynnämme seuraavia keinoja: 

 Vahvistamme lasten sosiaalisia taitoja, toisen kunnioittamista ja kauniita käytöstapoja. 

 Rakennamme turvallista ilmapiiriä: aikuinen on aina lähellä, arki on säännöllistä ja rauhallista, 

lasten huolia kuunnellaan, kantelemiset käsitellään. 

 Toimimme yhdessä perheiden kanssa: tieto lapsesta kulkee kumpaankin suuntaan ja kasvatuksen 

pelisäännöt ovat yhteiset.  

 Vahvistamme lasten itsetuntoa: jokaista lasta arvostetaan omana erityisenä itsenään vertailematta 

toisiin. 

 Ohjaamme lapsia tunnistamaan tunteita ja ilmaisemaan niitä ketään vahingoittamatta. 

 Ohjaamme lapsia erottamaan oikean ja väärän sekä pyytämään ja antamaan anteeksi. 

 Rohkaisemme isompia lapsia asettumaan heikomman tueksi sivusta seuraamisen tai kiusaajaan 

liittymisen sijaan. Kiusaamisen selvittämistä ei kuitenkaan koskaan jätetä lasten vastuulle. 

 Päiväkotiarjen lisäksi oppimisen tukena ovat myös mm. Piki-, Askeleittain- ja muut 

tunnetaitomateriaalit. 

Kiusaamiseen puuttuminen 

 Kiusaamiseen puututaan aina, vaikka ensisijaisesti pyrimme ennaltaehkäisemään 

kiusaamistilanteita. 

 Jokainen aikuinen on velvollinen puuttumaan havaitsemaansa kiusaamiseen. Ryhmän oma aikuinen 

selvittelee asian loppuun ja ottaa yhteyden myös vanhempiin. 

 Kaikkia tilanteessa olleita kuullaan: ensin kiusattua, sitten kiusaajaa ja muita paikalla olleita.  

 Lapset saavat harjoitella anteeksipyyntöä ja –antamista. Aikuinen selvittää, mitä nämä sanat 

tarkoittavat. 

 Tarvittaessa sovitaan seuraamuksista. 

Suunnitelman arviointi  

Tämä suunnitelma tarkistetaan aina syyskauden alussa ja sitä muutetaan tarpeen mukaan myös muulloin. 

Se käsitellään myös uusien työntekijöiden kanssa. 

 

    


