
Päivähoitoyksikkö Suursuon HYVEET 
 
 

Nämä HYVEET on valittu yhteistyössä Suursuon päivähoitoyksikön henkilökunnan ja vanhempien 

yhteistyönä keväällä 2016. Eniten kannatusta sai hyve YSTÄVÄLLISYYS. Toukokuusta 2016 

alkaen hyvettä ystävällisyys käsitellään lasten kanssa. Syksyllä jatkamme projektia ja päätämme 

mitkä hyveet otetaan käyttöön lasten kanssa. Perheille tiedotetaan HYVE- projektin etenemisestä.  

 

Tässä on kooste henkilökunnan ja perheiden määrittelemistä hyveistä. Hyveet eivät ole 

tärkeysjärjestyksessä. 

 

 

 

 Kannustavuus 
 

 Positiivinen asenne muita kohtaan. Iloitaan omasta ja toisten onnistumisista, kehutaan kun 
on aihetta. Opetetaan lapsia tunnistamaan milloin toinen lapsi tarvitsee kannustusta. Lapset 
voivat neuvoa toisiaan ja näyttää toisilleen mallia miten jokin asia onnistuu. Ei tyrmätä 
toisen ideaa, vaan ollaan avoimia kokeilemaan.  
 

 Kannustetaan tosia osallistumaan ja kokeilemaan asioita, esim. maistamaan uusia ruokia, 
pukemaan itsenäisesti ja yrittämään vaikeilta tuntuvia asioita sanoin, ilmein, elein. 
Innostetaan lapsia tekemään itse asioita. Positiivinen ote, innostetaan, ei komenneta tai 
kieltäydytä auttamasta. Iloitaan yhdessä sekä yrityksistä että onnistumisista. Kannustetaan 
kaikkia lapsia tasapuolisesti. Aikuiset näyttävät mallia kannustamalla ja kehumalla myös 
toisiaan.   

 

 Kannustetaan lasta tekemään muiden / ryhmän hyväksi. Autetaan toisia onnistumaan. 
Tehdään yhdessä ja onnistutaan yhdessä, me-henki. Ei lytätä toisia, vaikka pikku virheitä 
sattuisikin. Kannustetaan lapsia yhteisiin leikkeihin, myös hiljaiset ja arat otetaan leikkeihin 
ja heitä rohkaistaan osallistumaan.  

 

 Lapsia innostetaan kokeilemaan ja tekemään itse, huomataan, kun toinen yrittää ja 
kannustetaan sanallisesti. Autetaan tarvittaessa.  
 

 Kannustetaan ilmaisemaan itseään. Rohkaistaan olemaan oma itsensä ja yrittämään 
parhaansa. Kannustetaan kokeilemaan rajojaan ja opettelemaan uusia taitoja.  
 

 Leikitään kannustavia leikkejä, esim. jumpassa kannustuspiirit. 
 

 Liittyy yhteiskunnalliseen keskusteluun. 
 
 

 
 

 Myötätuntoisuus 

 

 Suhtaudutaan toiseen ystävällisesti, otetaan kaikki leikkeihin mukaan ja tehdään asioita 
yhdessä. Kuunnellaan muita ja osataan iloita toisten puolesta. 
 

 Opetellaan huomaamaan ja ymmärtämään toisen tunteita ja lohdutetaan sanoilla ja teoilla. 



Joskus syli tai halaus auttaa sanoja paremmin. Sanoitetaan miltä toisesta tuntuu, kysytään 
miltä tuntuu. Autetaan muita. Opetellaan yhdessä miten voi lohduttaa toista lasta, joka on 
esimerkiksi surullinen. Ei pelätä tunteita, uskalletaan lohduttaa.   
 

 Opetellaan eläytymään toisten tunteisiin ja tuntemaan empatiaa. Opetetaan lapsia 
tunnistamaan, että joskus oma toiminta voi tuntua toisesta ikävältä ja silloin sitä pitää 
pyytää anteeksi. Opetellaan sekä pyytämään että antamaan anteeksi. Opetellaan 
hyväksymään, että vahinkoja tapahtuu, mutta ne voi korjata ja saada anteeksi.  
 

 Hyväksytään kaikki omana itsenään ja kunnioitetaan toisen tunteita. Hyväksytään erilaiset 
tunteet itsellä ja muilla. Joku voi olla surullinen, joku iloinen, kaikkien ei tarvitse olla 
samanlaisia.  

 

 Myötätunto myös itseään kohtaan, ei vaadita itseltä eikä muilta kohtuuttomia.  
 

 Toimitaan niin kuin haluaisi itseänsä kohtaan toimittavan. 
 
 
 
 
 

 Reiluus 
 

 Reilu kaveri on ystävällinen kaikille ja voi leikkiä kaikkien kanssa. Reilu kaveri on kaikkia 
kohtaan reilu eikä vain valikoidusti reilu. Reilu kaveri uskaltaa olla myös heikomman 
puolella. Reilu kaveri ei kiusaa muita eikä puhu toisista pahaa selän takana. Reilu seisoo 
sanojensa takana.  
 

 Suhtaudutaan kaikkiin positiivisesti. Kaikkien kanssa ei tarvitse tai voi olla paras kaveri, 
mutta voi olla reilu ja antaa kaikkien osallistua leikkiin. Jos se ei ole aina mahdollista, 
selitetään miksi se ei onnistu. Hyväksytään kaikki lapset/ihmiset omana itsenään ja 
huomioidaan toisten mielipiteet 
 

 Yhteiset pelisäännöt. Joustava käytös, porukan ja leikin/työn mukaisesti. 
 

 Ystävällinen ja pyyteetön suhtautuminen muihin, reilu kaveri auttaa toisia. Ottaa toiset 
huomioon, mutta ei unohda omaa osaansa. On tärkeää myös pitää omat rajansa, ettei anna 
toisten tehdä itselle mitä vaan.  
 

 Kohdellaan kaikkia tasapuolisesti ja samanarvoisesti. Oikeudenmukaiset ja tasavertaiset 
roolijaot. Opetellaan odottamaan vuoroa ja annetaan muiden leikkiä omalla vuorollaan. 
 

 Oikeudenmukaisuus. Myönnetään, jos itse on tehnyt väärin, ei syytellä toisia. Ei valehdella 
itseä tai muita koskevista asioista. Aikuinenkin voi olla väärässä ja sanoa sen lapselle. 
Opetellaan myöntämään virheet ja pyytämään anteeksi.  

 

 Opetellaan pois itsekkyydestä. Opetellaan jakamaan tavarat niin että kaikilla on hyvä mieli. 
(Mietittäväksi: voiko kaikilla aina olla hyvä mieli?)    

 

 Ollaan avoimia ja keskustelevia, pohditaan onko jokin asia oikein vai väärin ja miten olisi 
reilua tehdä.  

 
 
 
 



 Rohkeus 
 

 Rohkaistaan lasta kokeilemaan uusia asioita ja tekemään asioita eri tavalla. 
Ennakkoluulottomuus ja avoimuus. Rohkeus on tavoitteensa ylittämistä. Rohkeutta on, kun 
ylittää oman mukavuusalueensa ja yrittää jotain missä saattaa epäonnistua. Annetaan 
mahdollisuus rauhassa edetä ja yrittää. Uskalletaan yrittää uudestaan. Rohkeaa on esim. 
maistaa uusia ruokia, ottaa osaa itselle outoon leikkiin/ryhmään, esiintyä. Uskaltaa tavata 
uusia ihmisiä ja puhua heille. Rohkeus ja kannustavuus liittyvät toisiinsa.  
 

 On rohkeaa uskaltaa olla oma itsensä, olla erilainen muiden mielipiteistä välittämättä. On 
rohkeaa sanoa mielipiteensä ja ilmaista omat tunteensa.. On rohkeaa osallistua tai olla 
osallistumatta, jos huomaa että omat kyvyt/ taidot ei vielä riitä. Opetellaan puhumaan 
rakentavasti, kun on asiaa.  

 
 

 Rohkeutta on sanoa kaverille, ettei noin saa tehdä, jos näkee kaverin tekevän jotain vääriä 
juttuja. Rohkeutta olla oma itsensä ja toimia oikein, vaikka ryhmäpaine vaatisi muuta 

 

 Rohkeaa on puolustaa heikompia ja auttaa kaveria hädässä, puolustaa, jos toista 
kiusataan. Rohkeutta on ilmaista, jos jotain kohdellaan väärin on se itse tai joku muu.  
 
 

 Pitää kertoa aikuiselle, jos jokin vaivaa mieltä. Uskaltaa näyttää tunteensa pk:ssa. 
Rohkeutta on ilmaista omat tarpeensa ja asiansa. Rohkeutta muuttaa vallitsevia 
olosuhteita.  
 
 

 Rohkeus on hieman hankala hyve. Onko arkuus rohkeuden vastakohta? Arkuus tai ujous ei 
kuitenkaan tee lapsesta vähemmän "hyveellistä". Onko rohkeutta se, että uskaltaa 
rohkeasti puolustaa omia etujaan tai vaikkapa omaa leluvalikoimaansa muilta lapsilta? 
Minun mielestäni ei lainkaan välttämättä, tai ainakaan sellainen rohkeus ei ole mielestäni 
hyve. 
 

 
 
 
 

 Ystävällisyys 
 

 Tee toisille se, mitä toivot saavasi muilta ja kohtele toisia niin kuin haluaisit itseäsi 
kohdeltavan. Hyvät teot kantavat kauas. 
 

 Puhutaan kauniisti ja ystävällisesti toisille, sekä tutuille että tuntemattomille. Tervehditään 
kaikkia, pyydetään anteeksi, kiitetään. Ollaan kohteliaita. Katsotaan silmiin, kuunnellaan ja 
kohdellaan toisia kauniisti.  
 

 Ystävällinen arvostaa toisia ja huomioi muutkin kuin omat tarpeensa. Kaikille voi olla 
ystävällinen, oli kaveri tai ei. Ystävällinen ei tahallaan aiheuta pahaa mieltä tai haittaa 
muille. Ystävällinen kohtelee toista hyvin, vaikka ei pitäisi toisesta. Ystävällinen on 
myötätuntoinen ja empaattinen, huomioi toiset eikä kiusaa tai nimittele. Ystävällinen ei puhu 
pahaa toisista eikä pilkkaa. Lempeä suhtautuminen toisiin näkyy puhetavassa ja ilmeissä.  

 

 Ystävällisyys on toisen kannustamista, rohkaisemista, hyvin kohtelemista. Sanotaan 
mukavia asioita ja tehdään kivoja tekoja toisille. Otetaan muut huomioon omassa 
toiminnassa 



 

 Ystävällinen leikkii kaikkien kanssa, ei syrji eikä jätä ketään yksin. Näyttää omia leluja 
kaikille, eikä vain kavereille. Tekee kivoja tekoja toiselle, esim. jakaa leluja. Hyväksyy toiset, 
vaikka he olisivat erilaisia kuin itse on.  
 

 Ystävällisyys on auttamista hädässä. Ystävällinen auttaa pienissä jutuissa niin aikuisia kuin 
toisia lapsiakin.  
 

 Ystävällisyys on positiivista suhtautumista muihin ihmisiin. Ystävällisyys voi olla sitäkin, että 
pyrkii itse olemaan hyvällä tuulella ja levittää siten hyvää ilmapiiriä. Hymyillään. 
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