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Mitä kiusaaminen on?

!

Kaikki riidat ja konfliktit eivät ole kiusaamista. Kiusaaminen on toimintaa, joka tuottaa mielipahaa tai

fyysistä haittaa. Kiusaamista määriteltäessä on tärkeä ottaa huomioon lapsen ikä- ja kehitystaso sekä

persoona. Tilanteessa on tärkeää molempien osapuolten kuuleminen. On tärkeä kartoittaa lasten käsitystä
kiusaamisesta. Keskeistä kiusaamisessa on valtasuhteiden epätasapaino.
Kiusaamista on fyysistä, psyykkistä ja verbaalista.

!

Kiusaamisessa on monenlaisia rooleja, mm. avustaja, puolustaja, kiusaaja ja kiusattu. On myös olemassa
kiusaaja-uhreja. Kiusaaja-uhriksi kutsutaan sellaista lasta, joka sekä kiusaa muita että tulee muiden

kiusaamaksi. Hän saattaa käyttäytyä aggressiivisesti ja impulsiivisesti, joten hän tulee herkästi suljetuksi
leikkien ulkopuolelle. Tällöin muut lapset kokevat, että hän on kiusannut (häirinnyt leikkiä), mutta hän itse
̈
̈
kokee tulleensa kiusatuksi. Tällainen kehä on varsin haitallinen lapselle.

!
!

Kiusaamisen ehkäisy

MITEN TÄSSÄ PÄIVÄKODISSA EHKÄISTÄÄN KIUSAAMISTA

!

Henkilökunnalla tiedossa yhteiset säännöt ja niistä pidetään kiinni. Sääntöjä luodaan myös lasten kanssa ja
niitä kerrataan tarvittaessa. Ryhmäyttämiseen panostetaan muutenkin kuin vain syksyllä. Ryhmäyttämisellä
tarkoitetaan ryhmän ryhmäyttämistä ja koko talon ryhmäyttämistä. Pienryhmätoiminnalla mahdollistetaan
tilanteeseen tarttuminen heti. Pienryhmässä aikuisen on mahdollista seurata ja dokumentoida lapsen
sosiaalisia suhteita ja kykyä selvitä ristiriitatilanteista.

Olemme pilkkoneet lapsiryhmät jo valmiiksi pieniin osiin (8 Untuvikkoa, 9 Peippoa, 16 Kiurua, 11 Eskaria),
jotta toiminta ja leikki on helpompi järjestää kehitystason mukaisesi.
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Kiusaamiseen puuttuminen

MITEN JA MILLAISIIN TAPAUKSIIN TÄSSÄ PÄIVÄKODISSA PUUTUTAAN

!

Otamme kiusaamistilanteet ja -epäilyt vakavasti sekä pyrimme omalla toiminnallamme ehkäisemään niitä.
Päiväkodissamme puututaan syrjimiseen/ leikistä ulos jättämiseen, verbaaliseen kiusaamiseen (mm.
nimittely, "lällättely"), fyysiseen kiusaamiseen (mm. lyöminen, töniminen, potkiminen ja pureminen).
Puutumme myös syntymäpäiväkutsuilla ja kaveruudella kiristämiseen.

Varsinkin pienemmillä lapsilla puututaan leikin sotkemiseen ja lelujen kädestä ottamiseen.

Selvennetään lapsille ja vanhemmille mitä kiusaaminen on, kaikki ei ole kiusaamista. Kasvatetaan lasten
sietokykyä lempeästi.
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Yhteistyö vanhempien kanssa

!

Korostetaan vanhemmille, että aina täytyy kertoa jos kotona ilmenee, että lapsi kokee tulleensa kiusatuksi.
Henkilökunta ei vähättele vaan ottaa asian vakavasti. Pyritään olemaan korostamatta asiaa liikaa lapsen
kuullen. Tarjotaan mahdollisuus rauhalliselle keskustelulle lapsen, vanhemman ja henkilökunnan kesken.
Tilannetta seurataan viikon verran jonka jälkeen mahdollinen keskustelu.

!

Vanhemmille tehdään kiusaamiskysely, jolla kartoitetaan heidän tietoisuuttaan kiusaamisesta, sen muodoista
ja ehkäisystä.

!

Vanhempainillassa voimme käydä läpi kyselyn vastauksia ja pohtia niitä ja vastaantulleisiin ongelmiin
vastauksia.
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Suunnitelman arviointi

!
Suunnitelmaa arvioidaan ja päivitetään kolmesti vuoden aikana. Syksyllä, vuodenvaihteessa ja keväällä. !
!
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