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Osallistu 
sosiaalisessa 

mediassa

▪Facebook ja 

instagram

#positiivinenkasvatus

▪Twitterissä

@poskasvatus
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Mistä tietää, että lapsi voi 
hyvin?
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Lapsen 

hyvinvointi

16.2.2018



Tavoitteena 
kukoistus

Emotionaalinen hyvinvointi

▪ myönteisten ja negatiivisten tunteiden 

sopiva balanssi. Lapsi on tyytyväinen 

elämään monella eri osa-alueella ja 

hänellä on kyky selvitä elämän 

negatiivisista asioista.

Sosiaalinen hyvinvointi

▪ Lapsella on kokemus arvostuksesta ja 

ryhmään kuulumisestä. Hän hyväksyy 

erilaisia ihmisiä ja kokee, että hänen 

toiminnallaan on merkitystä ryhmälle ja 

hänen elämässään on myönteisiä ja 

merkityksellisiä ihmissuhteita. 

Psykologinen hyvinvointi

▪ Lapsi hyväksyy itsensä ja tuntee omat 

vahvuutensa. Hän uskaltaa mennä kohti 

haasteita ja toteuttaa omaa potentiaaliasi. 

Hän tuntee, että hänen elämällään on 

merkitystä ja kokee itsenäisyyttä ja voi 

elää arvojensa mukaista elämää.
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Mitä pakkaamme 
mukaan lapsen 

reppuun?

Taakkoja ja 

traumoja

vai

Taitoja ja 

vahvuuksia?
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Miksi taitoja 
tarvitsee 
opetella? 

▪ Taidot, joita tarvitsemme 

elääksemme hyvinvoivana 

harmoniassa toisten ihmisten 

kanssa, mutta joita perimämme 

tai ympäristö ei automaattisesti 

tarjoa, pitää opetella. 

▪ Tärkeää on miettiä, mitä lapsi 

tarvitsee juuri tässä ajassa ja 

tässä ympäristössä
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”Minä olen hyvä”

▪ Kukoistaakseen ihmisen tarvitsee kuulla 

enemmän positiivisia asioita kuin 

negatiivisia

▪ Meidän tulisi antaa moninkertaisesti 

hyvää palautetta ja nostaa esiin 

onnistumisia kuin epäonnistumisia

▪ Meidän tulisi auttaa myös lasta 

löytämään hyvä itsessään, muissa ja 

ympäristössä
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”Minulle 
tapahtuu hyviä 

asioita”

▪ OPTIMISMI

”Optimismi on rokote masentuneisuutta 

vastaan” – Martin Seligman

▪ Optimismi on valinta siitä, millä tavalla 

näet maailman.

▪ Optimisti ajattelee elämän hyvien 

tapahtumien olevan yleisempiä, 

todennäköisempiä ja omasta ansiosta

▪ Optimismista hyötyä monilla eri 

elämänalueilla
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”Minussa on 
vahvuuksia”

▪ LUONTEENVAHVUUKSILLA  tarkoitetaan 

jo olemassa olevia ominaisuuksia, jotka 

ovat lapsessa luonnostaan

▪ Tuntuvat ”omalta itseltä” ja joiden 

käyttäminen on sisäisesti motivoivaa.

▪ 24+2 luonteenvahvuuden jaottelu

▪ Koskee kaikenikäisiä

▪ Niitä voidaan käyttää elämän eri alueilla 

oppimisessa, työssä, ihmissuhteissa ja 

leikissä.

▪ Voimavahvuudet, ydinvahvuuden ja 

kasvuvahvuudet 

▪ Luonteenvahvuudet ovat taitoja, joita voi 

harjoitella ja vahvistaa
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I Viisaus ja tieto

1. Luovuus

2. Uteliaisuus

3. Arviointikyky

4. Oppimisen ilo

5. Näkökulmanottokyky

II Rohkeus, emotionaaliset 

vahvuudet

6. Rohkeus

7. Sinnikkyys

8. Rehellisyys

9. Innostus

III Inhimillisyys, sosiaaliset 

kyvyt

10. Ystävällisyys

11. Rakkaus

12. Sosiaalinen älykkyys

IV Oikeudenmukaisuus

13. Reiluus

14. Johtajuus

15. Ryhmätyötaidot

V Kohtuullisuus

16. Anteeksiantavuus

17. Vaatimattomuus

18. Harkitsevaisuus

19. Itsesäätely

VI Henkisyys

20. Kauneuden arvostus

21. Kiitollisuus

22. Toiveikkuus

23. Huumorintaju

24. Hengellisyys

+ Kaisa Vuorinen ja 

Lotta Uusitalo-Malmivaara

25. Myötätunto

26. Sisu



”Olen hyvä juuri 
nyt”

▪TIETOISUUSTAIDOT

▪Ei vain rentoutumis- tai 

rauhoittumistaitoja

▪Kykyä olla läsnä hetkessä ja 

tasapainossa itsensä kanssa

▪Auttavat muun muassa uneen, 

keskittymiskykyyn, oppimiseen, 

muistiin, itsetuntoon, 

stressinhallintaan sekä 

jaksamiseen

▪ Tarkoitus saada yhteys kehoon 

ja tulla tietoiseksi oman mielen 

toimintatavoista
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”Tunnen hyviä 
tunteita”

▪MYÖNTEISET TUNTEET

▪ Aivot tarttuvat luontaisesti 

enemmän negatiivisiin asioihin

”Paha pitää huolen itsestään, 

hyvää pitää helliä” 

Lotta Uusitalo-Malmivaara

▪ Tärkeää on tarttua kiinni jokaisen 

päivän myönteisiin tunteisiin ja 

laajentaa niitä

▪ Vahvistaa aivojen myönteisten 

tunteiden hermoratoja

▪ Kiitollisuuden harjoittaminen
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”Taivun, mutta en 
katkea”

▪ TOIPUMISKYKY (Resilienssi)

▪ Kyky käsitellä hankalia asioita, 

tunteita ja tapahtumia

▪ Aluksi jaettu toipumiskyky aikuisen 

kanssa

▪ Selviämme yhdessä, jotta opin 

selviämään myös yksin

▪ Lasta auttaa kokemus arkipäivässä 

välittävistä ja rohkaisevista 

aikuisista, ongelmanratkaisutaitojen 

vahvistaminen, Itsesäätelytaitojen 

opettaminen, vahvuuksien 

tunteminen, optimismi ja toiveikkuus

▪ ”Kun ensin pääsee yli pienten 

purojen voi kahlata läpi isojen 

merien” 
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”Minä olen 
toisille hyvä ja 

toiset ovat 
minulle hyviä”

▪ SOSIAALISET SUHTEET

▪ Pystyn näkemään hyvän ja 

vahvuudet myös muiden 

toiminnassa

▪ Sosiaaliset taidot auttavat lasta 

luomaan kestäviä ihmissuhteita.

▪ Hyvät sosiaaliset taidot omaava 

lapsi

▪ Heillä on hyvä 

ongelmanratkaisutaidot ja 

osaavat ratkaista konflikteja.

▪ He ilmaisevat toiveensa 

vakuuttavasti ja selvästi. 

▪ He pyytävät anteeksi kun ovat 

väärässä, mutta pysyvät 

kannassaan, kun ovat oikeassa.
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”Minä osaan ja 
pystyn”

▪ MINÄPYSTYVYYS

▪ Eteenpäin vievä voima, joka 

mahdollistaa asioita

▪ Kokemus siitä, että pystyy 

suoriutumaan annetusta tehtävästä 

ja asettaa itselleen korkeampia 

tavoitteita

▪ KASVUN ASENNE

▪ ”Growth mindset vs fixed mindset”

▪ Lapsen ajattelu ja suhtautuminen 

asioihin

▪ Pystyn oppimaan uusia asioita

▪ Voin muuttaa toimintaani
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Kasvattajan 
tehtävä
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YHTEYS

▪ Kaiken kasvatuksen ydin ja 

mahdollistaja

▪ Rakkaus, hyväksyntä, turva

▪ Lapsella on tunne, että aikuinen on 

hänen puolellaan ja hän ajattelee lapsen 

parasta
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”Minä olen 
turvassa”

▪ Lapsen turvallinen suhde vanhempaan 

on erittäin tärkeä lapsen 

kokonaisvaltaiselle kehitykselle.

▪ Vanhemman (tai ensisijaisen 

kasvattajan) suhde vaikuttaa tuleviin 

ihmissuhteisiin, emotionaaliseen 

kasvuun ja resilienssiin. 

▪ Vahvan yhteyden rakentaminen ja hyvä 

vuorovaikutus lapsen ja vanhemman 

välillä suojaavat lapsen kasvua ja 

kehitystä.

16.2.2018



KUNNIOITUS

▪ Kunnioituksen kolmio

▪ Kaksisuuntainen

▪ Aikuinen kunnioittaa lasta ja lapsi 

aikuista
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ENNAKOINTI

▪ Opettaa katsomaan eteenpäin ja 

suunnittelemaan

▪ Pohtimaan eri vaihtoehtoja ja tekemään 

hyviä valintoja

▪ Siirtyminen tilanteista reagoimisesta 

ennakoimiseen
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EMPAATTINEN 
JOHTAJUUS

▪ Sinun täytyy olla lapselle esikuva ja 

esimerkki

▪ Viime kädessä vastuu tilanteista on aina 

aikuisella

▪ Liiallinen vastuu aiheuttaa lapselle 

stressiä

▪ On kuitenkin väliä, millä tavalla 

asetamme rajoja
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POSITIIVISET 
RAJAT

▪ Tarkoitus suojata lasta ja turvata kasvu 

sekä kehitys

▪ Positiiviseen kasvatukseen ei kuulu 

rangaistuksia, vaan lasta opetetaan 

säätelemään impulssejaan ja 

käyttäytymistä (esimerkiksi toisen 

lapsen lyömistä), opetetaan uusia 

taitoja, autetaan korjaamaan virheitään 

ja etsimään ratkaisuja.

▪ Lapsi ei siis toimi rangaistuksen pelosta 

tai palkkion toivossa, vaan käyttää 

vanhemmiltaan (tai muilta kasvattajilta) 

oppimiaan tietoja ja taitoja käytöksensä 

ohjaamiseen ja päätöksien tekoon.
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SOSIAALINEN 
MALLINTAMINEN

▪ Tekomme suurempi vaikuttaja kuin 

sanamme

▪ Emme voi vaatia lasta toimimaan 

toisella tavalla kuin itse toimimme

▪ Huutamalla ei voi opettaa lasta 

rauhoittumaan
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KASVAMME 
YHDESSÄ!

▪ Kaikkea ei tarvitse osata, tietää tai taitaa 

aluksi

▪ Meillä on monta monituista vuotta aikaa 

opetella, harjoitella yhdessä

▪ Esimerkiksi tunnetaidot tai 

luonteenvahvuudet voi toteuttaa koko 

perheen tai ryhmän projektina

▪ Myytti: Aikuisen huonosta oppimisesta 

murrettu
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Merkityksellisyys

Elämän tarkoitus on 

se, että tekee 

itselleen 

merkityksellisiä 

asioita, siten että 

tekee itsestään 

merkityksellisen 

toisille ihmisille.

- Frank Martela
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Dr.Charles Raison

One Generation full of 
deeply loving parents would
change the brain of the next
generation, and with that, 

the world. 
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Seuraava 
teemailta

▪ Torstaina 15.3.2018 klo 17.30-19

▪Aiheena:  Vanhemmuuden 

(kasvattajan) voimavarat

▪ Aikuisen positiivinen kasvu

▪ Aikuisen voimavarat

▪ Hyvinvointi ja jaksaminen

▪ Ilmoittautuminen 9.3.2018 

mennessä tiia.trogen@evl.fi
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Ilo olla yhdessä! 
– positiivisen 
kasvatuksen 

kanavat

▪ Blogi

▪ www.positiivinenkasvatus.com ja 

www.positiivinenkasvatus.fi

▪ Facebook

▪ www.facebook.com/positiivinenkasvatus

▪ Instagram

▪ www.instagram.com/positiivinenkasvatus

▪ Twitter

▪ www.twitter.com/poskasvatus

▪ Youtube Ilo olla yhdessä – positiivinen kasvatus

▪ Sähköposti positiivinenkasvatus@gmail.com

▪ Tulevaisuudessa: Verkkokurssi ja kirja
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