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Keskustelun avaus
Kaverit tuovat iloa lapselle, ja myönteisillä 
kaverisuhteilla on tärkeä merkitys lapsen 
hyvinvoinnille. Varhaiskasvatuksessa 
lapsella on ollut oma ryhmä ja siinä 
tutut kaverit. Ekaluokkalainen saattaa 
aloittaa uudessa luokassa joko tuttujen 
kavereiden kanssa tai sitten tuntematta 
luokalta etukäteen juuri ketään. Uudessa 
luokassa lasten on tärkeää tutustua 
toisiinsa ja ryhmäytyä. Syksyn alussa siihen 
yleensä käytetäänkin aikaa. Lukukauden 
aikana lapsi vähitellen tutustuu uusiin 
lapsiin sekä omassa luokassaan että 
muualla kouluyhteisössä, esimerkiksi 
iltapäiväkerhossa. Lisäksi ekaluokkalainen 
tapaa mahdollisissa harrastusryhmissä 
toisia lapsia. Pienten koululaisten kohdalla 
vanhemmat voivat edistää kaverisuhteiden 
syntymistä muun muassa sopimalla toisten 
vanhempien kanssa kaverikyläilyistä, 
ja siten auttaa uusien kaverisuhteiden 
rakentumista. 
 Tässä lehtisessä on useita aihepiiriin 
liittyviä kysymyksiä. Voit yhdessä 
osallistujien kanssa valita yksi tai kaksi 
kysymysryhmää, joista haluatte keskustella. 

Vanhempi  
kaverisuhteiden tukena

Tutustuminen
• Kerro nimesi ja keitä perheeseesi kuuluu.

• Kerro kolme asiaa lapsestasi/lapsistasi 
(esimerkiksi ikä, mistä lapsi pitää, jokin 
luonteenpiirre).

Keskustelukysymyksiä 
Luokkakavereihin tutustuminen – vanhempi 
lapsen apuna ja esikuvana
• Mitä lapsesi tykkää leikkiä tai tehdä 

kaverin kanssa?

• Miten lapsesi kaverisuhteet mahdollisesti 
muuttuvat koulun aloituksen myötä? 

• Minkälaisena näet oman roolisi lapsen 
kaverisuhteiden tukena?

• Miten ohjaat omaa lastasi reiluun ja 
hyvään kaveruuteen? 

• Miten lasta voi auttaa, jos hän esimerkiksi 
kokee jäävänsä ulkopuolelle? Onko 
sinulla jokin hyvä kokemus tällaisesta, 
josta voisit kertoa?

• Millaista esimerkkiä itse annat lapselle 
uusiin ihmisiin tutustumisesta?

• Mitä ohjeita haluaisit antaa lapsellesi 
uusiin kavereihin tutustumiseen?



Jos ryhmässä viriää keskustelua koulukiusaamisesta, ohjaaja voi vinkata tutustumaan MLL:n 
vanhempainnetin sivuihin: 
www.mll.fi/vanhemmille/tukea-perheen-huoliin-ja-kriiseihin/kiusaaminen/
www.mll.fi/vanhemmille/tukea-perheen-huoliin-ja-kriiseihin/kiusaaminen-ja-pienet-lapset/
www.mll.fi/vanhemmille/tietoa-lapsiperheen-elamasta/paivakoti-ikaisen-lapsen-kaverisuhteet/

Yhteistyö koulun ja muiden 
vanhempien kanssa
• Jos lapsen kaverisuhteissa on huolta, 

miten vanhempana toivoisit asiaa 
käsiteltävän koulussa? 

• Millä tavoin ajattelette vanhempien ja 
opettajien voivan vaikuttaa siihen, että 
lapset saavat kavereita?

• Millä tavoin aikuiset niin kotona kuin 
koulussa voisivat ohjata lasten asenteita 
myönteisempään tai avoimempaan 
suuntaan siinä, että lapset leikkisivät 
yhdessä? 

• Mitä ajattelet, voiko toisen perheen lasta 
ohjata? Millaisissa tilanteissa se olisi tai ei 
olisi paikallaan? 

• Millaista yhteistyötä eri perheiden 
vanhemmat voivat tehdä? Millaisia 
mahdollisia hyviä kokemuksia sinulla on?

Ryhmässä toimiminen
• Moneenko lapsiryhmään oma lapsesi 

koulupäivän aikana yleensä osallistuu?

• Mitä arvelet, miltä lapsestasi tuntuu 
osallistua useampiin ryhmiin päivän 
aikana?

• Mitä lapsesi mahtaa odottaa lapsiryhmiä 
ohjaavilta aikuisilta?

• Miten voisit rohkaista häntä tutustumaan 
uusiin kavereihin? 

• Mitä vahvuuksia lapsellasi on, 
jotka voisivat auttaa kavereihin 
tutustumisessa?

• Mitä arvelet, kaipaako lapsesi jotain 
vastapainoa ryhmissä olemiselle iltaisin 
ja viikonloppuisin? Oletko huomannut, 
millaisten asioiden parissa lapsesi näyttää 
parhaiten rentoutuvan?

Kotien säännöt ja kaverikyläilyt
• Millaiset kodin säännöt ovat sinulle 

tärkeitä?  Miten olet ilmaissut ne kylässä 
oleville lapsille ja heidän vanhemmilleen?

• Millaisista asioista voi joustaa, jotta 
lasten näkökulmasta kaverikyläilyt 
toteutuvat ja sujuvat mukavasti? Missä 
asioissa haluaisit muiden joustavan?

• Mitä ajattelet, millainen merkitys kodin 
säännöillä on lapsesi kaverisuhteille ja 
niiden muodostumiselle? Miten liian 
tiukat rajat voivat vaikuttaa? Entä hyvin 
löyhät?

Keskustelun päätös
• Mitä arvelet, millaisia ajatuksia lapsellasi 

on kaveruudesta? Esimeriksi millainen 
olisi lapsestasi kiva kaveri?

https://www.mll.fi/vanhemmille/tukea-perheen-huoliin-ja-kriiseihin/kiusaaminen/
http://www.mll.fi/vanhemmille/tukea-perheen-huoliin-ja-kriiseihin/kiusaaminen-ja-pienet-lapset/
http://www.mll.fi/vanhemmille/tietoa-lapsiperheen-elamasta/paivakoti-ikaisen-lapsen-kaverisuhteet/



