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Esipuhe
Tasa-arvoinen varhaiskasvatus on lapsen perusoikeus, joka on kirjattu 
lakeihin ja asetuksiin. Tasa-arvon tavoitteellinen toteuttaminen vaatii 
konkreettisia keinoja sekä valmiutta oman työn kriittiseenkin tarkaste-
luun. Yksi keinoista on sukupuolisensitiivisyys.

Sukupuolisensitiivinen varhaiskasvatus on lapsen kohtaamista arjessa 
siten, että sukupuoli ei ennalta määritä lapsen kykyjä, taitoja, persoonaa 
ja kiinnostuksen kohteita. Sukupuolisensitiivisyys haastaa ja purkaa 
monia totuttuja ja yhteisesti jaettuja asenteita ja käyttäytymismalleja. 
Tavoitteena on tehdä näkyväksi sukupuoleen liittyviä, usein tiedosta-
mattomia taustaoletuksia, jotka vaikuttavat lasten kanssa toimimiseen.

Sukupuolisensitiivinen varhaiskasvatus on verrattain uutta Suomessa. 
Siksi tarvitaan tietoa ja menetelmiä teeman juurruttamiseksi tavoite-
tasolta käytäntöön. Tämän opaskirjan tarkoituksena on tukea kasvat-
tajan työtä kohti entistäkin tasa-arvoisempaa päiväkotiarkea. Opas on 
tarkoitettu käytettäväksi yhdessä tasa-arvoinenvarhaiskasvatus.fi-kou-
lutussivuston kanssa. 

Oppaan tavoitteena on auttaa tasa-arvokouluttajaa suunnittelemaan ja 
toteuttamaan omaa koulutustaan varhaiskasvatuksen henkilöstölle tai 
muille aiheesta kiinnostuneille.  Oppaan ideat ja tehtävät on suunnitel-
tu ensisijaisesti varhaiskasvatuksessa työskenteleville, mutta niitä voi 
soveltuvin osin käyttää myös muiden ryhmien, kuten vaikkapa opiske-
lijoiden, kanssa.

Oppaaseen on koottu keskeisimmät aiheet, joita sukupuolisensitiivisen 
kasvatuksen koulutuksessa on hyvä käydä läpi. Kouluttaja voi itse mää-
ritellä koulutukseen käytettävän ajan ja sen jakamisen eri osa-aluei-
siin. On tärkeää varata runsaasti aikaa yhteiselle keskustelulle. Usein 
tasa-arvoteema vaatii useamman koulutuskerran, jotta osallistujat eh-
tivät kypsytellä omia ajatuksiaan ja ideoitaan – sekä myös aiheeseen 
liittyviä tunteitaan. Oppiminen on prosessi, jolle on annettava aikaa. 
Oppimisen tueksi oppaaseen on koottu joitakin toiminnallisia menetel-
miä, josta voi olla apua keskustelun herättämiseksi. 

Opas on tuotettu osana Naisasialiitto Unionin hallinnoimaa ja Ope-
tus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa hanketta Tasa-arvoinen koh-
taaminen päiväkodissa. Vuonna 2010 toimintansa aloittanut hanke on 
kartoittanut suomenkielisten päiväkotien tasa-arvotilannetta videoku-
vaamalla päiväkotiarkea sekä tarjoamalla täydennyskoulutusta varhais-
kasvattajille tasa-arvokasvatuksesta ja sukupuolisensitiivisyydestä. 

Toivomme iloisia ja innostavia oppimisen hetkiä koulutusmateriaali-
emme parissa!

Helsingissä 5.5.2015
Reija Katainen ja työryhmä
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Ennen koulutusta
Tutustu tasa-arvoon ja sukupuolisensitiivisyyteen liittyvään teoriaan, 
tutkimustietoon ja toimintavinkkeihin. Apua saat sivustolta Tasa-ar-
voinenvarhaiskasvatus.fi.  Sivustolta löydät tiesi myös muille lisätiedon 
lähteille niin halutessasi. Ole kuitenkin itsellesi armollinen. Tasa-ar-
vokouluttajalta ei edellytetä täydellistä aiheen hallintaa – koulutus on 
prosessi, joka opettaa myös kouluttajaa! 

Suunnittele koulutuskertojen sisältö ja valikoi toiminnalliset tehtävät 
koulutuksen keston mukaan. Muista varata tarvittavat välineet tai var-
mistaa, että ne löytyvät koulutuspaikalta. Tehokkainta on jakaa kou-
lutus kahteen tai useampaan lähitapaamiskertaan, joiden välillä osal-
listujilla voidaan teettää erilaisia oman toiminnan ja ajattelutapojen 
reflektointia edistäviä tehtäviä. Koulutettavien osallistaminen väliteh-
tävien avulla sitouttaa kaikkia.

Koulutuksissa kestosta riippumatta on hyvä käydä läpi keskeisimmät 
käsitteet (sukupuoli, sukupuolen moninaisuus, tasa-arvo, sukupuoli-
sensitiivisyys) ja menetelmät tasa-arvotilanteen kartoittamista varten.

Yhteinen keskustelu on tärkeämpää kuin yksipuolinen tiedon kaata-
minen koulutettaville. Keskustelun virittäjäksi voit hankkia etukäteen 
aiheeseen liittyviä kuvia, kolumneja, lehtiartikkeleita, blogikirjoituksia 
jne. Omat käytännön esimerkit ja hyväksi havaitut toimintavinkit ovat 

kullanarvoisia! Anna tilaa myös epävarmuudelle, epäilylle ja eriäville 
mielipiteille. 

Motivointiin on hyvä kiinnittää huomiota ja pohtia, mikä kannustaa 
tasa-arvotyöhön. Lain asettama velvoite tasa-arvon edistämisestä voi 
toimia yhtenä motivoijana. Tämän oppaan tavoitteena on helpottaa 
lakisääteisen tehtävän toteuttamista varhaiskasvatuksen arjessa. Toi-
vomme, että tasa-arvotyön voi nähdä myös omaa ammatillisuutta ke-
hittävänä mahdollisuutena sekä yhteisenä ja hauskana toimintana.
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Koulutuksen aloitus
Koulutuksen alussa keskeistä on hyvän, avoimen ja keskustelevan il-
mapiirin luominen. Parhaiten se onnistuu, kun osallistujat saadaan 
osallistumaan dialogiin heti alussa eikä vasta kouluttajan yksipuolisen 
luennoinnin päätteeksi. Jos ryhmän jäsenet eivät entuudestaan tunne 
toisiaan, on hyvä valita alun toiminnalliset tehtävät siten, ettei kynnys 
osallistumiseen nouse liian suureksi. Jos taas ryhmä on toisilleen en-
nalta tuttu, tarvitaan aloitustehtävää teemaan virittäytymiseksi, jottei 
keskustelu karkaa muihin aiheisiin.

Vinkkejä kouluttajalle
Aloita koulutus teemaan liittyvällä kuvalla, mielipidekirjoituksella 

tai kolumnilla.

Jaa osallistujat pienryhmiin, tai ohjeista keskustelemaan vierustove-

rin kanssa 5-10 minuutin ajan valitsemastasi aloituksesta. Purkakaa 

yhdessä keskustelun ydinkohdat.

Tehtävä: Asetu janalle

Ohjeista osallistujia asettumaan mielipidejanalle esittämiesi väittei-
den perusteella. Sopikaa ensin, missä on janan pää, joka ilmaisee vaih-
toehtoa ”täysin samaa mieltä”, ja missä vastaavasti pää, joka ilmaisee 
vaihtoehtoa ”täysin eri mieltä”. Jokainen voi valita itse, mille kohtaa 
janaa haluaa asettua. Kukin tulkitsee väitteet sen mukaan, miten ne 
sillä hetkellä ymmärtää, eli väitteitä ei kannata vielä niiden esittämis-
vaiheessa tarkentaa tai selittää. Pyydä jokaisen väitteen jälkeen pe-
rusteluja ainakin janan molemmissa ääripäissä sekä keskellä olevilta.

Väitteitä:
•Meillä niin lapset kuin aikuisetkin saavat olla sellaisia kuin ovat.
•Meidän päiväkodissa kaikki ovat tasa-arvoisia.
•Mies on luonnostaan huonompi hoivaamisessa kuin nainen.
•Varhaiskasvatuksella ei ole mitään yhteyttä siihen, minkä ammatin 
yksilö aikuisena valitsee.
•Tasa-arvoinen varhaiskasvatus voi vahingoittaa lasta.
•Kyllä muiden pitää saada tietää lapsen sukupuoli.
•Lapsen persoonalla on enemmän merkitystä kuin hänen sukupuolel-
laan.
•Lapsi ei ymmärrä, mitä sukupuolta hän on, jos häntä ei siihen tietoi-
sesti opasteta.
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Tehtävä: Kerro eilisestä

Pyydä osallistujia kertomaan vierustoverille muutaman minuutin 
ajan siitä, mitä päiväkodissa eilen tapahtui mainitsematta kertaakaan 
sukupuolittavaa sanaa (tyttö, poika, täti, äiti, isä, naisellinen, poika-
mainen jne). Tehkää tämän jälkeen vuoron vaihto, jolloin toinen pari 
jatkaa kertomista.

Keskustelkaa sen jälkeen koko ryhmän kesken, miltä harjoitus tuntui. 
Oliko tehtävä helppo? Lipsahtiko jokin sukupuoleen viittaava sana 
melkein kuin vahingossa? Muuttuisiko arjessa jokin, jos jatkuvasti 
puhuttaisiin näin? Miten?

KOULUTUSSISÄLLÖT
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Tasa-arvon määritelmä on, että kaikilla on samat oikeudet, velvollisuu-
det ja mahdollisuudet sukupuolesta ja sen ilmaisusta riippumatta. Ta-
sa-arvon toteutuminen arjessa ei silti ole aina itsestään selvää. On eri 
asia pitää tasa-arvoisuutta toiminnan lähtökohtana kuin että tasa-arvo 
nostetaan toiminnan tavoitteeksi. Tasa-arvo lähtökohtana tarkoittaa, 
että se on jo olemassa, eikä sitä tarvitse puntaroida tai edistää erityisin 
toimenpitein. Tasa-arvo tavoitteena taas tarkoittaa sitä, että joudumme 
miettimään, kuinka sitä mittaamme, arvioimme ja toteutamme. Keskei-
nen kysymys on, mistä tiedämme tai voimmeko edes tietää olevamme 
tasa-arvoisia, jos emme ole koskaan arvioineet sitä kriittisesti. 

Tasa-arvon nostaminen toiminnan tavoitteeksi ei tarkoita työntekijöi-
den syyllistämistä tai aiempien toimintatapojen osoittamista kelvotto-
miksi, vaan pysähtymistä pohtimaan, mitä käsitteellä tarkoitetaan ja 
kuinka se omassa toiminnassa toteutuu.

Tasa-arvon toteutumisen takeena pidetään usein sitä, että jokaisella 
lapsella on oikeus leikkiä, millä leluilla tahtoo. Sukupuolisensitiivinen 
lähestymistapa kysyy, leikkivätkö tytöt nukeilla, koska he ovat tyttö-
jä, vai leikkivätkö he nukeilla siksi, että he ovat ympäristön lukuisista 
hienovaraisista vihjeistä ja palautteista oppineet, että se on tytölle tyy-
pillinen leikkikalu. Jos nukkeja pidetään tytöille tyypillisinä leikkiväli-
neinä, onko silloin nuken valinta leluksi pojalle houkuttelevaa, sallittua 
tai mahdollista? Sukupuolisensitiivinen kasvattaja pohtii siis myös sitä, 

Tasa-arvo mikä tukee ja mahdollistaa lapsen leikkivalintoja ja mikä toisaalta ra-
joittaa niitä. 

Tasa-arvoa on…
…että jokainen lapsi voi valita leikkikalukseen nuken, auton, rakennus-
palikat tai nallen ilman, että valintaa kyseenalaistetaan sanoilla, eleillä 
tai ilmeillä.
…että erisukupuolisten lasten väliselle ystävyyssuhteelle ei naureskel-
la eikä sitä kommentoida sen kummemmin kuin muitakaan lasten ys-
tävyyssuhteita.
…että saa olla juuri sellainen lapsi kuin on.
…että saa olla sellainen aikuinen kuin on.
…ettei sukupuoli määritä sitä, mistä pidämme, mitä osaamme tai mitä 
meistä voi tulla.

Mitä muita tasa-arvoa määrittäviä lauseita keksitte?
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Tehtävän jälkeen käy läpi tarkemmin sukupuolen eri ulottuvuuksia esi-
merkiksi tämän kolmijaon kautta:
kehollinen, sosiaalinen/kulttuurinen sekä koettu taso.

Kehollisella sukupuolella viitataan sananmukaisesti kehon piirteisiin: 
sisäisiin ja ulkoisiin sukuelimiin, anatomiaan, kromosomeihin ja hor-
moneihin. Ihmisissä ilmenee vaihtelua ja moninaisuutta myös tällä ta-
solla. Kehon piirteet eivät vielä juurikaan kerro henkilön sukupuolesta 
ja sen ilmentämisen tavoista mitään.    

Sukupuoli on yksi keskeisimmistä ajattelua jäsentävistä eronteoista. 
Sukupuoli on yhtaikaa piilossa ja esillä: sen merkityksestä ei välttämät-
tä puhuta, mutta samalla tehdään tiedostamattomasti oletuksia muista 
ihmisistä sen perusteella, mitä sukupuolta heidän ajatellaan olevan.

Sukupuolen kulttuurisia merkityksiä voi tarkastella seuraavan tehtä-
vän avulla. Pyydä osallistujia kuvaamaan seuraavia asioita:
•tyttöjen vaate / leikki / luonteenpiirre 
•poikien väri / leikki / luonteenpiirre

Pohtikaa sen jälkeen, pitävätkö määritelmät paikkansa arjessa.  Entä 
mihin määritelmiä tarvitaan, vai tarvitaanko niitä ollenkaan?  Voitte 
keskustella myös siitä, mitä yhteisiä piirteitä ja kiinnostuksen kohtei-
ta lapsilla on heidän sukupuolestaan riippumatta.

Sukupuoli
Sosiaalisella ja kulttuurisella sukupuolella viitataan siihen, että kä-
sitykset sukupuolten ominaisuuksista ja heille ominaisesta toiminnasta 
ovat ajassa ja paikassa muuttuvia asioita. Esimerkiksi tyttöys 2010-lu-
vulla on hyvin erilaista kuin tyttöys 50 tai 100 vuotta sitten. Intersu-
kupuolisuuteen suhtauduttiin 1800-luvun Suomessa mutkattomam-
min kuin nykypäivänä. Nyt myös muunsukupuolisuudelle on alettu 
etsiä yhteisiä sanoja. Sosiaalinen sukupuoli kiinnittää huomiota siihen, 
että sukupuoli ei ole vain syntymässä määritelty ”fakta”, vaan sukupuo-
leen aina myös kasvatetaan.

Kokemus omasta sukupuolesta, eli sukupuoli-identiteetti, on tasoista 
kenties merkityksellisin. Jokaisen kokemus siitä, mitä sukupuolta kokee 
olevansa ja miten sitä ilmentää tai on ilmentämättä, on yksilöllinen. 
Sukupuoli nousee lapsesta itsestään, eikä ketään voi pakolla kasvattaa 
sellaiseen sukupuoleen, jota henkilö itse ei koe olevansa. 

Edellä esitellyt kolme tasoa ovat rinnakkaisia ja vaikuttavat kaikki 
meissä samanaikaisesti. Sukupuoli ei typisty kahteen, toisilleen vastak-
kaiseen ääripäähän, vaan se on jatkumo, jonka varrelle yksilöt asettu-
vat. Sijainti janalla ei välttämättä ole pysyvä, vaan paikkaa voi vaihtaa. 
Jokaisella tulee olla oikeus olla kokemaansa sukupuolta – tai jäädä ha-
lutessaan sukupuolimäärittelyjen ulkopuolelle.

Lisätietoa aiheesta saat sivustolta Tasa-arvoinenvarhaiskasvatus.fi ( -> 
Minä ja kulttuuri -> Sukupuolella on väliä.)
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Tehtävä: Tunnista kahtiajaot

Sukupuolen kahtiajako ilmenee monissa arjen asioissa ja ilmiöissä:
•lastenkirjojen ja -laulujen henkilöhahmoissa ja juonenkuluissa
•lapsille suunnatuissa mainoksissa
•tv-ohjelmissa ja peleissä
•kauppojen lelu- ja vaateosastoilla
•väreissä
•lasten ohjaamisessa toimintaryhmiin sukupuolen perusteella
•puhekielen ilmaisuissa

Mitä esimerkkejä edellä mainituista keksitte? Mitä muita esimerkke-
jä sukupuoleen liittyvistä kahtiajaoista  löydätte?

Sukupuolen ilmaisua kuvataan usein käsitteillä feminiininen ja mas-
kuliininen. Samalla määrittely ulottuu helposti ihmisistä ympäröivään 
maailmaan: värit, lelut, leikit, harrastukset ja jopa luonteenpiirteet 
määritellään herkästi ”tyttömäiksi” tai ”poikamaisiksi”. Sosiaalinen to-
dellisuus on kuitenkin tätä kahtiajakoa monimuotoisempaa.

Feminiinisyys ja 
maskuliinisuus

Muista nämä
Kaikki tytöt eivät ilmaise itseään ”tyttömäisesti” tai pojat ”poikamai-

sesti”.

Yksilön sukupuolen ilmaisu on sekoitus molempia ja niiden suhde 

toisiinsa vaihtelee yksilöiden välillä.

Kaikki lapset eivät ole tyttöjä tai poikia.

Sukupuolen ilmaisu ei kerro vielä siitä, millaiseksi aikuiseksi lapsi 

kasvaa.

Leikeillä, leluilla, vaatteilla ja väreillä ei ole sukupuolta.
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Tehtävä: Väitekortit

Varaa kutakin osallistujaa kohden kaksi eriväristä korttia: ”kyl-
lä”-kortti ja ”ei”-kortti. Ohjeista osallistujat nostamaan korteista se, 
kumpi vastaa heidän mielipidettään alla olevista väitteistä. Käykää 
kustakin väitteestä keskustelua ennen kuin jatkatte seuraavaan väi-
telauseeseen.

•Sukupuoli vaikuttaa siihen, mistä leikeistä lapsi kiinnostuu.
•Rajuista peleistä pitävä tyttö ei ole tyttömäinen.
•On helpompi hyväksyä poikamaisesti pukeutuva ja käyttäytyvä tyt-
tö kuin tyttömäisesti itseään ilmaiseva poika.
•Jos pojaksi määritelty lapsi mieltää itsensä tytöksi, niin voin tukea 
hänen tyttöyttään. 
•Kasvatuksessa on mennyt jotain pieleen, jos pojasta tulee homo.
•Lohdutan eri tavalla tyttöjä kuin poikia.
•Minusta on huvittavaa, jos tyttö ja poika viihtyvät paljon yhdessä.
•Minua huolestuttaa poika, joka ei leiki muiden poikien kanssa.
•Tytöt ovat vastuullisempia kuin pojat.
•Se, että pojaksi määritelty lapsi käyttää hameita, on normaalia suku-
puolen ilmaisun moninaisuutta.
•Kaikilla tytöillä on prinsessavaihe. 
•Poika ei voi esittää päiväkodin juhlassa keijua.
•Jos askartelutuokiossa käytetään söpöjä asioita, kuten perhosia ja 
kukkasia, tulee vastapainoksi tarjota hurjia ja raisuja asioita, kuten 
kilpa-autoja ja monstereita.
•Teen väärin, jos en sanoillani ja esimerkilläni vahvista sukupuolten 
erilaisuutta.

Mitä muita väitteitä keksitte?

Tehtävä: Stereotypiatesti 

Tämän harjoituksen tavoitteena on tunnistaa sukupuoliin liittyviä 
stereotypioita ja keskustella niistä. On hyvä tähdentää, että meillä 
kaikilla on ennakkoluuloja. Vain tiedostamalla ja hyväksymällä niiden 
olemassaolon, voi omia asenteita lähteä työstämään ja muuttamaan.

Harjoituksen voi toteuttaa esimerkiksi post it -lapuilla. Kirjoita lau-
seen alut valmiiksi lapuille ja kiinnitä ne seinälle sopivan välimatkan 
päähän toisistaan. Lue aloitukset ääneen yksi kerrallaan. Ohjeista 
osallistujia täydentämään lauseet ja kirjoittamaan ne sitten lapuille, 
yksi lause lappua kohden. Lauseita ei pidä jäädä miettimään, vaan 
kannattaa kirjoittaa ilman itsekritiikkiä tai ennakkosensuuria ensim-
mäinen mieleen tuleva ajatus. Kun kaikki ovat kirjoittaneet lauseet 
ja kiinnittäneet ne aloitusten alle tai viereen, käykää lauseet yhdessä 
läpi. Tuliko täydennyksiin monta samaa ajatusta? Millaisia eroja niis-
sä oli?

•Pojat tykkäävät...
•Poika mekossa on...
•”Tyttöpojat” tykkäävät... 
•”Poikatytöt” ovat...
•Tytöille tyypillistä on...
•Sateenkaariperheiden lapset ovat...
•Minua hämmentää, jos poika...
•Minua hämmentää, jos tyttö...
•Jos tyttö sanoo olevansa poika...
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Sukupuolen 
moninaisuus
Koska ajatus kahdesta sukupuolesta on niin vahvasti ajattelumme 
pohjalla, unohdamme usein, että kaikki ihmiset eivät mahdu selkeään 
tyttö/poika -kategoriaan. On tärkeää tuoda koulutuksessa esiin, että 
moninaisuus ilmenee monella tasolla niin lapsissa kuin aikuisissakin. 
Moninaisuuden ei tulisi aiheuttaa pelkoa tai hämmennystä. Joustavam-
malla suhtautumisella sukupuolen ilmaisuun voi vähentää myös suku-
puolinormien ylittämiseen liittyvää kiusaamista.

Esimerkki päiväkodista

Sukupuolen moninaisuudesta keskusteleminen onnistuu hyvin pie-
nillä ja yksinkertaisillakin tavoilla. Keskeistä on pyrkiä itse näkemään 
perinteisen sukupuolijaon yli. Eräs kasvattaja otti asian esille taval-
lisen piirustustuokion aikana. Hän piirsi paperille ihmishahmon, jol-
la oli sekä tyttöön että poikaan viittaavia piirteitä. Lapset seurasivat 
uteliaina ja kysyivät nopeasti, kuka kuvassa on ja onko henkilö tyt-
tö vai poika. Kasvattaja vei tilannetta eteenpäin vastaamalla: ”Ei me 
tiedetä. Se voi olla jotain muuta.” Lapset alkoivat kysellä, mitä tar-
koittaa, jos on jotain muuta, jolloin kasvattaja jatkoi: ”On olemassa 
ihmisiä, joissa on sekä tyttöä että poikaa tai ei selkeästi kumpaakaan. 
Kaikki ovat yhtä hyviä, eikä ole olemassa vääränlaista tapaa olla ih-
minen.”

Kasvattajan sensitiivisyys tavanomaisessa tilanteessa mahdollisti 
asian käsittelyn lapsille sopivalla tasolla ilman alleviivaavuutta. Toi-
nen tapa vastata lasten ”tyttö vai poika” -kysymykseen on vastata 
näin: ”Koska me emme voi tietää, meidän kannattaa kysyä häneltä 
itseltään.”

Tärkeintä on välittää viestiä siitä, että ketään ei tarvitse pyrkiä muut-
tamaan, eikä toisaalta kenenkään tarvitse muuttaa omaa tapaansa 
ilmaista sukupuoltaan tai sukupuolettomuuttaan. 

Muista nämä
Sukupuoleltaan moninainen lapsi saattaa ilmaista itseään tavalla, 

jonka olemme tottuneet liittämään eri sukupuolelle ominaiseksi.

Sukupuoliristiriita tarkoittaa sitä, että ihmiselle syntymässä määri-

telty sukupuoli ei vastaa hänen omaa kokemustaan siitä.

Intersukupuolisuus on yleisnimitys erilaisille synnynnäisille tiloille, 

joissa lapsen fyysiset sukupuolta määrittävät ominaisuudet eivät ole 

yksiselitteisesti tytön tai pojan.

Sivustolta Tasa-arvoinenvarhaiskasvatus.fi löydät tietopaketin suku-
puolen moninaisuudesta (->Minä ja kulttuuri ->Moninainen sukupuo-
li). Sivustolla on myös kuvia, askartelutehtäviä ja satuja aiheen käsitte-
lyyn lasten kanssa.
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Perheiden moninaisuus
Kaksinapainen ajattelutapa johtaa usein ajattelemaan, että kaikki per-
heet ovat paitsi heterovanhempien perheitä, myös kahden vanhemman 
perheitä. Kuitenkin tiedämme, että perheiden kirjo on laaja. On tärkeää, 
että myös muut perhemuodot kuin heterovanhempien ydinperheet ovat 
tasa-arvoisesti esillä, jotta lapset saavat kokemuksen siitä, että jokainen 
perhemuoto on yhtä arvokas.

Tehtävä: Kuka näkyy mediassa?

Pyydä osallistujia keräämään viikon ajan mahdollisimman paljon per-
heisiin ja lapsiin liittyviä juttuja, kolumneja ja uutisointeja. Vaihtoeh-
toisesti voitte kerätä materiaalin parista iltapäivälehdestä ja muuta-
masta naistenlehden numerosta. Kun olette koonneet jutut yhteen, 
kirjatkaa ylös, millaisia perheitä niissä kuvataan. Ovatko perheet he-
terovanhempien perheitä? Yksinhuoltajaperheitä? Sateenkaariper-
heitä? Uusperheitä? Apilaperheitä? Adoptioperheitä? Sijaisperhei-
tä? Kahden kulttuurin perheitä? Tämän jälkeen keskustelkaa siitä, 
millaista kuvaa perheistä media välittää. Onko kuva moninainen vai 
yksipuolinen? Onko perheiden kuvaamisen tavoilla mediassa väliä?

Jatkakaa keskustelua siitä, miten perheiden moninaisuus näkyy päi-
väkodissa käytössä olevissa loruissa, lauluissa, kirjoissa, kuvissa jne. 
Miten se näkyy kielessä, jolla vanhemmuudesta puhutaan?
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Sukupuolisensitiivisyys ei 
ole sukupuolineutraaliutta
Sukupuolisensitiivisyys käsitteenä on vasta hiljalleen yleistymässä. 
Siksi se usein sekoitetaan sukupuolineutraaliuteen. On hyvä selventää 
koulutuksessa näiden kahden käsitteen ero varhaiskasvatuksen näkö-
kulmasta katsottuna.

Kasvatuksessa sukupuolineutraalius tarkoittaisi sitä, että sukupuolta 
tai sen erilaisia merkityksiä ei otettaisi toiminnassa huomioon. Neut-
raali toiminta johtaisi herkästi siihen, että kaikille tarjottaisiin samoja 
vaihtoehtoja, eikä huomioitaisi lasten välisiä eroja. Kasvatuksen suku-
puolineutraalius ei siis takaa tasa-arvoista toimintaa lapsille.

Yksinkertaisimmillaan sukupuolisensitiivisyys tarkoittaa lapsen koh-
taamista omana yksilöllisenä persoonanaan ilman sukupuoleen liit-
tyviä oletuksia. Sensitiivisyys yhdistettynä tietoisuuteen sukupuolen 
merkityksistä on sananmukaisesti herkkyyttä lasten ja aikuisten moni-
naisuudelle. Lisäksi se on sukupuoliin liittyvien oletusten ja asenteiden 
kriittistä tarkastelua, tunnistamista ja purkamista.   Tavoitteena on, 
että aikuinen ei ennalta rajoita lapsen mahdollisuuksia, vaan tarjoaa 
moninaisia ihmisenä olemisen malleja. 

Sukupuolisensitiivisyyttä voi kutsua myös sukupuolitietoisuudeksi tai 
tasa-arvokasvatukseksi.

Tehtävä: Miellekartta

Miellekartan avulla käsitteitä on helppo purkaa osiin ja löytää niille 
useita asiayhteyksiä tai vertailla käsitteitä keskenään. Harjoituksen 
ideana on, että kouluttaja antaa avainsanan, jonka ympärille osallis-
tujat alkavat liittää avainsanaa kuvaavia sanoja ”oksanhaaroiksi”.

Varaa harjoitukseen iso paperiarkki tai fläppitaulu. Vaihtoehtoisesti 
voit käyttää myös liitutaulua. Kirjoita arkin tai taulun keskelle rin-
nakkain sanat ”sukupuolisensitiivisyys” ja ”sukupuolineutraalius”. 
Pyydä osallistujia pohtimaan pari minuuttia hiljaa itsekseen sanoihin 
liittyviä mielikuvia, tunteita, asenteita ja oletuksia. Sen jälkeen jokai-
nen käy vuorollaan kirjoittamassa omat mieleen tulleet sanansa ja 
yhdistää ne viivalla jompaankumpaan avainsanaan. 

Ohjeista osallistujia vapaaseen ideointiin ilman itsekritiikkiä. Olen-
naista ei ole vielä tässä vaiheessa se, menevätkö oksanhaarat ”oi-
keaan” kohtaan puuta, vaan tavoitteena on keskustella siitä, mitä 
toiminnassa halutaan tavoitella. Kun kaikki oksanhaarat on sijoitettu 
paperille, purkakaa yhdessä keskustelemalla harjoitus läpi. 

Vinkki: tätä miellekartta-tehtävää voit soveltaa muihinkin aihealuei-
siin, kuten sukupuolen tai tasa-arvon käsittelyyn. Silloin avainsanoja 
voi olla vain yksi.
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Tehtävä: Etsitään ennakkoluuloja

Tasa-arvotyöhön liittyy toisinaan ennakkoluuloja, jotka voivat han-
kaloittaa työskentelyä. Kouluttajan on hyvä varautua etukäteen vas-
taamaan hankaliinkin kysymyksiin. Vastaukset eivät löydy valmiis-
ta malleista, vaan avain ennakkoluulojen purkamiseen on yhteinen 
keskustelu. Voitte esimerkiksi ideoida tavallisimpia ennakkoluuloja 
yhdessä koulutettavien kesken ja sen jälkeen pohtia, kuinka niihin 
vastaisitte.

Esimerkkejä:
•Lapsista halutaan tehdä sukupuolettomia.
•Tytöistä halutaan tehdä poikia ja pojista tyttöjä.
•Sukupuolisensitiivinen kasvatus on luonnonvastaista.
•Sukupuolisensitiivinen kasvatus voi häiritä lapsen sukupuoli-identi-
teetin kehittymistä.
•Varhaiskasvatus on tasa-arvoista vasta sitten, kun työntekijöinä on 
yhtä paljon miehiä ja naisia.

Mitä muita esimerkkejä mahdollisista ennakkoluuloista keksitte?
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Muista nämä
Epätasa-arvo on vain harvoin yksilön tietoisen toiminnan tulosta.

Epätasa-arvo piiloutuu usein toiminnan ehtoihin ja rakenteisiin.

Myös hyväntahtoisiksi tarkoitetut teot tai tokaisut voivat olla eriar-

voistavia.

Tasa-arvotyö lähtee ensisijaisesti purkamaan yleisiä vallalla olevia 

käsityksiä, ajattelumalleja ja rutiineiksi muodostuneita käytäntöjä. 

Asenteet, ennakkoluulot 
ja tunteet
Tasa-arvotyö tähtää rutiininomaisen, eriarvoisuutta ylläpitävän toi-
minnan muuttumiseen. Se edellyttää muutosta paitsi työn tekemises-
sä, myös muutosta asennetasolla. Uuden toimintakulttuurin oppimi-
nen voi aiheuttaa monenlaisia tunteita innostuksesta hämmennykseen, 
oivalluksista syyllisyyteen ja muutosvastarintaan saakka. Kouluttajan 
rooli nousee tärkeäksi: miten käsitellä vaikeitakin asioita niin, etteivät 
epämieluisat tunteet nouse oppimisen esteeksi? On tärkeää antaa tilaa 
myös epävarmuudelle, epäilylle ja eriäville mielipiteille. Vastaan väittä-
minen koulutettaville ei vie tilanteita eteenpäin ja siksi tärkeämpää on 
ohjata keskustelun suuntaa mieluummin avoimilla kysymyksillä.

Tasa-arvotyö ei etsi syyllisiä eikä pyri syyllistämään. Sen vuoksi kes-
kustelussa kannattaakin keskittyä varhaiskasvatuksessa vallalla oleviin 
yleisiin ajattelutapoihin, uskomuksiin, oletuksiin ja rutiineihin eli toi-
minnan yhteisesti jaettuihin kulttuurisiin ja sosiaalisiin rakenteisiin. 
Voidaan ajatella, että yksilöt kantavat mukanaan koko yhteisönsä arvo-
ja ja asenteita, ja ne näkyvät kaikkien meidän teoissa ja sanoissa. Siksi 
toimintaehdoista puhuminen ja niiden muuttaminen on keskeisempää 
kuin juuttuminen yksittäisten kasvattajien tekemisiin tai tekemättä jät-
tämisiin. 
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Menetelmät
Itselle tuttua, arkista toimintaa voi olla vaikea tarkastella kriittisesti 
ulkopuolisen silmin. Konkreettiset, helposti toteutettavat havainnoin-
timenetelmät ovat tähän oiva keino. 

Oman toiminnan taustalla vaikuttavat yleiset asenteet ja arvostukset 
ovat usein näkymättömiä. Tasa-arvotyössä pyritään erilaisin havain-
nointikeinoin nostamaan piiloon jääviä tai tiedostamattomia asioita 
tarkasteltavaksi niin, että ne voi nähdä uusin silmin, ikään kuin jonkun 
toisen näkökulmasta. Voidaan puhua myös sukupuolisensitiivisistä sil-
mälaseista.

Tasa-arvoinen kohtaaminen päiväkodissa -hankkeessa käytettyjä me-
netelmiä ovat toiminnan videointi, leikkipistetaulukointi, kirja-, loru- 
ja lauluinventaariot, kehukartoitustaulukko ja myönteisen kohtaamisen 
harjoitukset. Menetelmät ovat tämän oppaan liitteenä. Löydät ne myös 
sivustolta tasa-arvoinenvarhaiskasvatus.fi.

Tehtävä: Tunnista epätasa-arvo

Pohtikaa alla olevia lauseita. Mitä eriarvoistavaa tai epätasa-arvoista 
niissä on? Miksi ne voivat olla ongelmallisia?

•Sanon usein ensimmäisenä päiväkotiin saapuvalle pojalle, että ”nyt 
saatiin mies taloon!”
•Kehuin tytön dinosaurus-paitaa sanomalla, että ”pojat on varmasti 
tosi kateellisia sun paidasta”.
•Saatan sanoa lapselle, että ”pyydä äitiä korjaamaan takista irronnut 
nappi”.
•Onpa hienoa, että saadaan lisää miehiä alalle.
•Poikien pitää saada purkaa energiaa rajuun toimintaan, kuten pai-
niin.
•Tytöt rikkoivat sääntöjä juoksemalla pitkin käytävää.
•Ehdotin tytöille askartelua, koska tytöt tykkää askarrella mieluum-
min kuin pelata palloa.
•On olemassa tyttöjen leikkejä ja poikien leikkejä.
•Lapsella ei voi olla kahta isää.
•Poika ei voi olla tyttömäinen.
•Tyttö ei voi tuntea olevansa poika.
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Esimerkki päiväkodista

Eräässä isohkossa päiväkodissa sukupuolisensitiivisyys nostettiin ke-
vään mittaan edistettäväksi teemaksi. Päiväkodin koko henkilöstö sai 
aiheesta 1,5 tunnin koulutuksen, jonka jälkeen työtä jatkettiin omissa 
tiimeissä. Kukin tiimi valitsi itseään kiinnostavan tasa-arvokasvatuk-
sen alateeman (esim. myönteinen kohtaaminen, leikkiympäristö, kie-
li, kirjat ja lorut, kehut jne.), joista he keskustelivat yhdessä ja tekivät 
havainnointitehtäviä. 

Ajankäytön kannalta keskeistä oli, että sama havainnointitehtävä 
voitiin jakaa useammalle kasvattajalle. Kun yksi täytti kehukartoitus-
taulukkoa maanantaina 5 –10 minuutin ajan, toinen pystyi jatkamaan 
sitä tiistaina, kolmas perjantaina ja niin edelleen. Havainnointia oli 
mahdollista tehdä työn ohella, etenemällä vähän kerrallaan.

Tehtävien avulla esiin nousseita ajatuksia, havaintoja ja kokemuksia 
purettiin myöhemmin tiimien vastuuhenkilöiden kesken yhteisessä 
palaverissa. Sen jälkeen tiimit pystyivät vaihtamaan alateemoja ja 
jatkamaan havainnointia omassa pienryhmässään.

Tehtävien pilkkominen osiin mahdollisti aiheen pitämisen yllä kes-
kusteluissa silloinkin, kun havainnointiin ei tuntunut olevan aikaa.

Muista nämä
Havainnointimenetelmien tavoitteena on tehdä näkymätön näky-

väksi ja tarkastella tuttuja asioita uudesta näkökulmasta.

Havainnoinnin tulee olla systemaattista ja toistuvaa, jos tulosten ha-

lutaan olevan luotettavia ja yleistettäviä.

Havainnointia varten tulee varata aikaa. Kerralla ei tule valmista. 

Havainnoinnin tueksi on hyvä tehdä toiminnallinen tasa-arvosuun-

nitelma, johon kirjataan muistiin edistettävät osa-alueet, nimetään 

vastuuhenkilö sekä sovitaan ajankohta arviointia varten. Tähän löydät 

mallin oppaan lomakkeista.
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Koulutuksen päätteeksi
Koulutuksen lopuksi on hyvä tehdä lyhyt yhteenveto koulutuksen kes-
keisimmistä asioista. Erityisen tärkeää on jatkotoimenpiteistä sopimi-
nen. Mihin havainnointitehtävään kukin aikoo paneutua? Jäikö tehtä-
vistä jotain kysyttävää?  Milloin tarkistetaan tulokset? Miten pidetään 
huolta siitä, että tasa-arvoteemat pysyvät yllä jatkuvasti? Sovitteko 
esimerkiksi puolen vuoden päähän tapaamisen, jossa tarkistetaan ti-
lanne ja mahdolliset jatkokoulutustarpeet?

On tärkeää painottaa, että tasa-arvotyö ei saa jäädä yksittäisiin havain-
nointikertoihin. Vaikka havainnointimenetelmien tarjoama tieto on 
ensiarvoisen tärkeää työyhteisön kehittämisen kannalta, rutiinit rik-
koo vain uuden toimintatavan pitkäaikainen juurruttaminen. Tasa-ar-
voinen päiväkoti pitää yhteistä keskustelua yllä säännöllisesti yhdessä 
koko kasvatusyhteisön ja lasten vanhempien kanssa.

Jos koulutuksen aikana on noussut esiin asioita, jotka ovat ryhmässä 
herättäneet väittelyä tai epäselvyyttä, on hyvä palata niihin vielä kou-
lutuksen lopuksi. Muutenkin loppuun on hyvä jättää aikaa kysymyksil-
le ja kommenteille.

Tehtävä: Kysymysklinikka

Pyydä osallistujia kirjoittamaan paperille yksi askarruttamaan jäänyt 
kysymys. Kerää paperit yhteen, yhdistä samantyyppiset kysymykset 
keskenään ja käykää sen jälkeen kysymykset läpi. Kaikkiin kysymyk-
siin ei tarvitse vastata itse, vaan niitä voi mahdollisuuksien mukaan 
osoittaa myös osallistujille.

Palautteen pyytäminen koulutuksesta auttaa kouluttajaa kehitty-
mään. Palaute on hyvä pyytää kirjallisena ja nimettömästi. Jos käytät 
valmiiksi laadittuja palautelomakkeita, niihin on hyvä varata muuta-
man valmiiksi muotoillun kysymyksen lisäksi tilaa vapaalle sanalle.
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Bonustehtävä: Kehu kaveria

Tämän tehtävän voit tehdä koulutuksen viimeisenä harjoituksena 
ennen kotiinlähtöä. Sen tavoitteena on korostaa positiivisen kohtaa-
misen merkitystä ja jättää kaikille hyvä mieli.

Tehtävän voi toteuttaa parityönä tai pienryhmissä. Ensin parin en-
simmäinen jäsen antaa toiselle positiivista palautetta minuutin ajan, 
jonka jälkeen on vuoron vaihto. Kehujen kohde ei saa keskeyttää tai 
kommentoida puhujaa. Lopuksi voitte käydä keskustelua siitä, miltä 
positiivisen palautteen antaminen ja vastaanottaminen tuntui.

Tehtävän voi toteuttaa myös kirjoitustyönä. Tässä versiossa osallis-
tujien nimet kirjoitetaan kukin eri paperiin. papereita kierrätetään, ja 
jokainen osallistuja kirjoittaa vähintään yhden positiivisen asian pa-
perille nimetystä henkilöstä. Tätä jatketaan, kunnes kaikki ovat kir-
joittaneet jokaisesta jotakin. Sen jälkeen paperit palautuvat kullekin 
kehun kohteelle. Tämä toteuttamistapa edellyttää, että osallistujat 
ovat ehtineet tulla tutuiksi koulutuksessa keskustelujen aikana tai 
että ryhmä on entuudestaan toisille tuttu.
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Tasa-arvokouluttajan 
muistilista
Vinkkejä vuorovaikutukseen

Esitä kuulijoille jokin arkinen tasa-arvoon liittyvä havainto tai väit-

tämä.

Keskusteluta osallistujia kuvan avulla. Muista, että oikeita ja vääriä 

vastauksia ei ole.

Käytä avoimia kysymyksiä. Esimerkiksi: ”Mitä arvelet, miksi asia on 

näin?”

Älä moralisoi. Älä arvota yhtä vastausta toista paremmaksi.

Muista ainakin nämä käsitteet
Sukupuolisensitiivinen varhaiskasvatus, tasa-arvo ja tasa-arvokasva-

tus

Sukupuolineutraalin ja sukupuolisensitiivisen lähestymistavan ero

Sukupuolen määrittelytasot (kehollinen, sosiaalinen/kulttuurinen, 

koettu)

Sukupuolen moninaisuus lapsilla (intersukupuolisuus, sukupuolen 

ilmaisu, sukupuoliristiriita)

Motivoi tuomalla esiin sukupuolisensitiivi-
sen kasvatuksen hyötyjä

Oman toiminnan reflektointi ja ammatillinen kehittyminen

Työyhteisön sisäisen keskustelun lisääntyminen

Ryhmänhallintataitojen parantaminen

Sukupuolinormeihin perustuvan kiusaamisen ennaltaehkäiseminen

Lasten ystävyyssuhteiden moninaistuminen

Lasten ja aikuisten huomioiminen yksilöinä alaluokkien, kuten tyttö 

tai poika, sijaan

Miten kohti muutosta
Ei puhuta yksittäisistä lapsista tai aikuisista, vaan puhutaan toimin-

nan rakenteista (yleiset ajattelutavat, rutiinit ja toimintamallit).

Tieto -> Tunne -> Toiminta:

Tieto: päiväkotiarjen systemaattinen havainnointi tuottaa uutta tietoa. 

Havainnointiin perustuva tieto kyseenalaistaa totutut ajattelumallit.

Tunne: uusi tieto voi aiheuttaa epämukavuutta, hämmennystä ja syyl-

lisyyttä. Samalla tunteet kertovat muutosprosessin alkamisesta.

Toiminta: Tieto ja tunne herättävät halun toimia uudella tavalla. Ru-

tiinit ja tavat rikkoutuvat toimimalla toisin.



TOIMINNALLINEN TASA-ARVOSUUNNITELMA 

 

Teema, jota lähdetään 
edistämään:  

Kuka seuraa tilannetta 
ja miten: 

Milloin arvioidaan tilanne: 

   

   

   

    

 

 

 

 

Ohjeistus videointiin: 

 Sovi kuvauslupa-asioista päiväkodin henkilökunnan kanssa. Useimmiten tämä tarkoittaa 
kuvausluvan pyytämistä kaikkien lasten huoltajilta, koska on vaikea hallita sitä ketä lapsia 
kuvassa näkyy.  

 Lapsille voi kertoa, että kuvauksessa keskitytään aikuisten tarkkailemiseen, se vähentää 
videointiin mahdollisesti liittyvää hämmennystä. 

 Keskity kuvaamaan tilanteita, jotka ovat päiväkodin arjelle rutiininomaisia: 
ulkovaatteiden pukemis- ja riisumistilanteet, ruokailu, vapaat leikkitilanteet. 

 Vältä kuvaamasta tilanteita, joissa on liian kova melu ja puhe ei kuulu nauhalla. 
 Valitse sellainen kuvakulma, josta saat mahdollisimman kattavan kokonaiskuvan tietystä 

tilasta. 
 Pysy kuvatessa paikallasi. Mikäli kasvattaja poistuu tilasta, älä lähde seuraamaan tätä 

kuvaten. Pyri kuitenkin kuvaamaan mahdollisuuksiesi mukaan kuvauksen aikana alkanut 
tilanne loppuun. 

 Kuvaa samoja tilanteita useampana päivänä, näin saat toiminnan rakenteissa piilevän 
mahdollisen toistuvuuden esille.  
 

Ohjeistus aineiston analysointiin: 

 Tarkastele kasvattajien lasten kanssa käyttämää kieltä. Millaisia adjektiiveja puheessa 
ilmenee? Onko poikien kanssa käytetyssä puheessa paljon ”korkeita”, ”suuria” tai 
”hurjia” juttuja? Entä millaisista asioista keskustellaan tyttöjen kanssa? 

 Ketä pyydetään esim. kiireisissä tilanteissa spontaanisti kasvattajan avuksi? Merkkaa 
apulaiset ylös.  

 Jos haluat laskea kellon avulla aikoja, miten huomio esimerkiksi ohjatuissa 
toimintatuokioissa eri sukupuolta olevien lasten kohdalla jakautuu, muista ottaa 
tarkastelussasi huomioon nauhalla näkyvien lasten ikä ja tyttöjen ja poikien lukumäärät.  

 Etsi myös tasa-arvon kannalta positiivisia käytäntöjä: kuinka paljon kasvattajat avoimia 
kysymyksiä vuorovaikutuksessa lasten kanssa? Entä vaihtoehtojen tarjoamista käsky- ja 
kieltotilanteissa? 

 Miten kasvattajat suhtautuvat sukupuolten välisiin ystävyyssuhteisiin? 
 Miten eri sukupuolta olevia lapsia autetaan esimerkiksi pukemis- ja riisumistilanteissa? 

Millaista kannustusta he saavat, sanallista vai käsiapua? Ketkä saavat apua 
pyyteettömästi, ketkä joutuvat odottamaan? 

 Minkälaisiin leikkeihin tai toimintoihin kasvattajat ohjaavat eri sukupuolta olevia lapsia? 
 Miten vanhemmista puhutaan lasten kanssa?  

 

 



LEIKKIPISTETAULUKKO 

 

 Leikkipiste: Ketkä 
leikkivät: 

Miten lapsi ohjautui leikkiin 
(itse/kaverit/kasvattaja) 

Leikinohjaus: 
Kyllä / Ei 
(aikuisen nimi) 

Muita 
huomioita: 

         

        

        

        

        

        

        

     

     

     

     

      

 

 

 

 

 

 

Leikkipistetaulukon avulla havainnoidaan oppimisympäristön monipuolisuutta sekä lasten ja 

aikuisten vuorovaikutusta leikkitilanteissa.  

MUISTETTAVAA TAULUKON KÄYTÖSSÄ: 

 havainnoi ja tee muistiinpanoja useammasta vapaan leikin tilanteista, jotta 

mahdolliset toistuvuudet tulevat selkeästi esille. 

 tee selkeä vastuunjako työyhteisössä: kuka arvioi ensin, kuinka kauan ja milloin 

kaikkien työntekijöiden tekemistä havainnoista keskustellaan yhteisesti. 

 Kiinnitä huomiota mm. seuraaviin asioihin:  

o leikkivätkö tietyt lapset aina samojen lasten kanssa, tietyillä leluilla ja tietyissä 

paikoissa?  

o Onko jotain leikkipistettä, joka on vähemmän suosittu?  

o Missä leikkipisteissä ilmenee tarvetta leikin ohjaukselle, missä leikkipisteissä 

syntyy kiusaamistilanteita?  

o Houkutteleeko jokin leikkipiste toistuvasti vain tyttöjä tai poikia leikkimään 

siellä?  

o Leikkivätkö tietyt lapset toistuvasti etäällä, aikuisen katseen ulottumattomissa, 

tai toiset pienempää tilaa ottaen aikuisen lähellä? 

 

Havaintoja voidaan hyödyntää oppimisympäristön muokkauksessa siten, että 

pohditaan kuinka myös tila mahdollistaisi lapsille mahdollisimman moninaisia 

taitoja, ystävyyssuhteita ja rooleja. Jos esimerkiksi huomataan, että tietyt lapset 

eivät koskaan leiki toistensa kanssa tai harjoita tiettyjä taitoja, voidaan antaa 

tähän mahdollisuus leikkipistepussukkojen avulla, joista toisesta lapsi nostaa 

itselleen leikkikaverin ja toisesta leikkipisteen yhdessä kokeiltavaksi. 

 

 

 



Tehtävä: Kirjainventaario 

Käykää oheisen lomakkeen avulla läpi päiväkotiryhmänne käyttämät lastenkirjat. 
Merkitkää sarakkeisiin pää- ja sivuhenkilöiden sukupuoli tai sukupuolettomuus. 
Kirjoittakaa ylös hahmoihin kirjoissa liitetyt ominaisuudet, kyvyt ja tehtävät. 
Minkälainen ja kuinka suuri merkitys tällä tietyllä hahmolla on tarinan juonen 
kannalta? Millaisia tunteita hahmoilla ilmenee, ilmentävätkö tiettyä sukupuolta 
edustavat hahmot vain tietynlaisia tunteita? Huomioikaa hahmojen vaatetus ja 
asusteet ja näiden väritys. Minkä perusteella tunnistatte jonkun hahmon 
sukupuolettomaksi? 

Jakakaa kirjojen läpikäynti ryhmässänne siten, että jokainen aikuinen saa 
vastuulleen osan kirjoista. Kirjaamisen jälkeen keskustelkaa havainnoistanne 
yhdessä. Olitteko kiinnittäneet aiemmin huomiota kirjaamiinne asioihin, tuliko jokin 
yllätyksenä? Pidättekö kirjojen henkilöitä hyvinä samaistumiskohteina lapsille? 
Samaa lomaketta voi käyttää hyvin myös päiväkodissa laulettujen laulujen ja 
runojen analysointiin. 

  FEMINIININEN MASKULIININEN SUKUPUOLETON 

PÄÄHENKILÖ       

SIVUHENKILÖ       

KYVYT, 
OMINAISUUDET 

      

TUNTEET       

VAATTEET JA 
VÄRIT 

      

AMMATTI       

MUUTA       

    (Henkel & Tomicic 2009) 

 

 

 

 

Tehtävä: Laulu ja -loruinventaario 

Käykää oheisen lomakkeen avulla läpi päiväkotiryhmänne suosituimmat 
lastenlaulut ja -lorut. Merkitkää sarakkeisiin lauluissa ja loruissa esitettyjen pää- ja 
sivuhenkilöiden sukupuoli tai sukupuolettomuus. Kirjoittakaa ylös hahmoihin 
kirjoissa liitetyt ominaisuudet, kyvyt ja tehtävät. Minkälainen ja kuinka suuri 
merkitys tällä tietyllä hahmolla on laulun tai lorun juonen kannalta? Millaisia 
tunteita hahmoilla ilmenee, ilmentävätkö tiettyä sukupuolta edustavat hahmot vain 
tietynlaisia tunteita? Mitkä kohdat lauluista lapset oppivat ja muistavat herkimmin? 
Mitkä ovat lasten lempilauluja, mistä syistä? 

Jakakaa laulujen ja lorujen läpikäynti ryhmässänne siten, että jokainen aikuinen 
saa vastuulleen osan niistä. Kirjaamisen jälkeen keskustelkaa havainnoistanne 
yhdessä. Olitteko kiinnittäneet aiemmin huomiota kirjaamiinne asioihin, tuliko jokin 
yllätyksenä? Pidättekö lauluissa ja loruissa esiintyviä henkilöitä hyvinä 
samaistumiskohteina lapsille? 

 

  FEMINIININEN MASKULIININEN SUKUPUOLETON 

PÄÄHENKILÖ       

SIVUHENKILÖ       

KYVYT, 
OMINAISUUDET 

      

TUNTEET       

VAATTEET JA 
VÄRIT 

      

AMMATTI       

MUUTA       

    (Henkel & Tomicic 2009) 

 

 

 

 



Kehut talteen! 

Suora kehu Esikuvana Avustaminen Ruokailu Pukeminen Leikki Sosiaalisuus Ulkonäkö Persoona Muu, mikä?

       Kehutyyppi                                   Kehuttava taito/tilanne
Lapsen nimi:

 

 Sovi työkaveriesi kanssa kartoitusvuorot ennen ensimmäistä harjoituspäivää. 

 Valitkaa kartoituksen kohteeksi tietty päivä tai tuokio. 

 Jokainen voi arvioida joko omaa tai työtoverinsa toimintaa. 

 Sopikaa kartoitukselle aikataulu. Tärkeintä on että jokainen tiimistä tekee harjoituksen. 

 Järjestäkää aikaa havainnoista keskustelulle. Mitä huomasitte yhdessä ja yksin? 

 Miltä harjoitus tuntui? Miten se vaikutti työtapoihisi? 

 Mihin olet toiminnassasi tyytyväinen? Miten toimitte jatkossa? 

 

  

	  

	  

	  
KOHTI	  MYÖNTEISTÄ	  KOHTAAMISTA	  

tehtävä	  1	  
Sopikaa	  työyhteisössä	  vuorot,	  milloin	  työtoveri	  seuraa	  ja	  kirjaa	  ylös	  ohjatuissa	  
toimintatuokiossa	  toisen	  vuorovaikutusta	  lasten	  kanssa.	  Voitte	  kirjata	  
taulukkoon	  muun	  muassa	  seuraavia	  asioita:	  
–	  lapsille	  kohdistetut	  avoimet	  ja	  suljetut	  kysymykset	  
–	  kieltotilanteet	  
–	  positiivinen	  palaute.	  
Kirjauksen	  jälkeen	  vaihtakaa	  rooleja	  työtoverisi	  kanssa	  ja	  keskustelkaa	  
työyhteisössä	  yhteisesti	  tekemistänne	  havainnoista.	  Ketkä	  lapsista	  saavat	  
eniten	  negatiivista	  vahvistamista,	  entä	  positiivista?	  Onko	  lapsia,	  jotka	  saavat	  
paljon	  kumpaakin?	  Missä	  tilanteissa	  koitte	  onnistumisia?	  Opitteko	  jotain	  uutta	  
toiminnastanne?	  

tehtävä	  2	  
Tasa-‐arvotyössä	  korostetaan	  kielteisen	  kohtaamisen	  korvaamista	  myönteisellä	  
sekä	  suljettujen	  kysymysten	  avaamista	  tilanteesta	  riippuen.	  Pohdi,	  mitkä	  ovat	  
työpäiväsi	  niitä	  kohtia,	  joissa	  tulette	  työyhteisönä	  kohdanneeksi	  lapsia	  eniten	  
kieltolausein.	  Sopikaa	  yhdessä	  ajankohta,	  jolloin	  jokainen	  kasvattaja	  pyrkii	  
olemaan	  esimerkiksi	  15	  minuuttia	  käyttämättä	  ei-‐sanaa.	  Keskustelkaa	  
tiimipalaverissa	  kokeilun	  herättämistä	  ajatuksista.	  Millaisia	  vaihtoehtoisia	  
ilmaisutapoja	  keksitte?	  

	  
tehtävä	  3	  
Tee	  itsellesi	  yhden	  päivän	  ajaksi	  muistilista,	  johon	  sinä	  itse	  tai	  työparisi	  
merkitsee,	  kuinka	  monta	  kertaa	  sanot	  kunkin	  lapsen	  nimen	  päivän	  aikana.	  
Kirjatkaa	  myös	  sanotaanko	  lapsen	  nimi	  myönteisessä,	  kielteisessä	  vai	  
neutraalissa	  yhteydessä.	  Mitä	  huomasit	  kokeilun	  aikana?	  Mihin	  olit	  erityisen	  
tyytyväinen?	  

	  tehtävä	  4	  
Anna	  työkaverisi	  tehdä	  sama	  taulukointi	  tarkkailemalla	  työtäsi	  esimerkiksi	  
yhden	  ohjatun	  toimintatuokion	  ajan.	  Vaihtakaa	  tämän	  jälkeen	  osia	  ja	  
keskustelkaa	  lopuksi	  havainnoistanne.	  Miltä	  harjoitus	  tuntui?	  Keitä	  lapsista	  
huomasit	  puhuttelevasi	  eniten,	  keihin	  taas	  kohdistit	  vähemmän	  yksilöivää	  
puhetta?	  Miten	  harjoituksen	  tekeminen	  vaikutti	  tyypilliseen	  työtapaasi?	  
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