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Meillä on
tehtävä
Dove pyrkii rohkaisemaan nuoria suhtautumaan myönteisesti omaan ulkonäköönsä ja toteuttamaan itseään
elämässä. Yli puolella maailman tytöistä on ongelmia
kehonkuvan kanssa ja kahdeksan kymmenestä välttelee
ulkonäköön liittyvien kompleksien vuoksi toimintaa aina
ystävien ja perheen näkemisestä urheilujoukkueisiin tai
kerhoihin osallistumiseen.

Itsetunto: Asenne omaan
itseen ja omaan arvoon
Kehopositiivisuus: Myönteinen
tapa suhtautua omaan
ulkonäköön ja siitä syntyvä
käyttäytyminen.

Siksi vuonna 2004 perustimme itsetuntoa ja kehopositiivisuutta parantavan Dove Self-Esteem Project
-itsetuntoprojektin. Se auttaa vanhempia, mentoreita
ja opettajia viemään eteenpäin positiivisuuden viestiä
ja varmistamaan, että naisten uusi sukupolvi kasvaa
iloiseksi ja itsevarmaksi vailla turhia tai epärealistisia

Tavoitteenamme on auttaa

ulkonäköpaineita.

yli 40 miljoonaa

Tämä asiantuntijoiden laatima Aidosti Minä -opas on

nuorta ympäri maailmaa
itsetuntoa ja kehopositiivisuutta vahvistavien
Dove Self-Esteem Project
-koulutusohjelmien avulla.

suunniteltu vanhemmille. Toivomme, että seuraavilla
sivuilla kuvattujen tehtävien ja neuvojen avulla voit
auttaa tytärtäsi näkemään oman ainutlaatuisen kauneutensa ja löytämään itseluottamuksensa.

Tämä on tyttärillemme
– huomisen kauniille naisille.
Aidosti Minä – Opas vanhemmille
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Pojille mukautettu
versio
Aidosti Minä -koulutusohjelma on suunniteltu tytöille,
mutta se sisältää kiinnostavaa ja merkityksellistä asiaa
myös pojille. Koska Aidosti Minä -ohjelmaan osallistuvat
tytöt oppivat ulkonäköihanteeseen ja itsetunnon kehittymiseen liittyviä asioita oman kasvuympäristönsä ja
kokemustensa puitteissa, ohjelma voidaan mukauttaa
mihin tahansa kulttuuriseen tai sosiaaliseen kontekstiin.
Siten se sopii myös pojille. Tärkeintä on pitää mielessä
se, että puheyhteys pysyy avoimena ja turvallisena, jotta
lapsesi uskaltaa ottaa aiheen esiin kanssasi.

Aidosti Minä – Opas vanhemmille
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Tietoa tästä
oppaasta
Jokainen vanhempi haluaa parasta tyttärelleen. Haluam-

suehdotusten avulla voidaan vaikuttaa merkittävästi

me heidän olevan iloisia, terveitä ja itsevarmoja yksilöitä.

tyttäresi itsetuntoon.

Joskus tämä on kuitenkin helpompi sanoa kuin tehdä.
Tämä koskee erityisesti esiteinejä ja teini-ikäisiä, joiden

Aloitamme tyttäresi tärkeimmästä vaikuttajasta: Sinus-

keho muuttuu, itsetunto on hauras ja edessä on tärkeä,

ta. Monet ihmiset ovat yllättyneitä siitä, että vielä tänä

mutta joskus vaikea siirtymä lapsuudesta aikuisuuteen.

päivänäkin vanhemmat ovat tyttärensä elämässä tärkeimpiä roolimalleja. Meillä on siis velvollisuus näyttää

Kuinka voisit auttaa tytärtäsi ylläpitämään myönteistä

esimerkkiä ja oppia rakastamaan myös itseämme.

kehonkuvaa ja rakentamaan itsetuntoa, kun maailma
on täynnä epärealistisia kuvia fyysisistä ihanteista ja

Tämän oppaan artikkelit ovat saatavana myös Dove

viestejä yksipuolisesta, ”virheettömästä” kauneudesta

Self-Esteem Project -verkkosivuilta. Sieltä löytyy run-

ja ”täydellisestä” elämäntyylistä? Kuinka auttaa lastasi

saasti asiantuntijatietoa eri aiheista, jotka vaikuttavat

käsittelemään teini-ikäisen elämään kuuluvia haasteita,

nuoriin tyttöihin. Sivustolla on myös videoita ja tehtäviä,

kuten ulkonäköön liittyvää kiusaamista tai saamaan

joihin voitte tutustua yhdessä tyttäresi kanssa.

hänet syömään terveellisesti ja nauttimaan liikunnasta

https://www.dove.com/fi/
dove-self-esteem-project.html

(ilman ruokaan ja kehonkuvaan liittyviä estoja)?
Olemme koonneet neuvoja tärkeistä aiheista, joiden
tiedämme vaikuttavan tyttöjen itsetuntoon ja kehonkuvaan. Käsiteltyjä aiheita ovat median ja mainonnan

Oppaan käyttö

vaikutukset, ikätovereiden aiheuttamat paineet tai ulkonäön perusteella kiusaaminen. Olemme tehneet yhteis-

Opas sisältää artikkeleita, joissa käsitellään keskei-

työtä psykologian, kehonkuvan, itsetunnon, syömishäiri-

siä tyttöjen itsetuntoon vaikuttavia aiheita. Jokaisen

öiden ja median asiantuntijoiden kanssa luodaksemme

artikkelin alussa esitellään aihe ja kerrotaan, miksi se on

aineiston, jossa keskitytään neuvoihin ja toimintaan.

tärkeä. Jotta voisimme auttaa sinua tekemään käytännön muutoksia, olemme lisänneet jokaiseen tehtävään

Tämän oppaan artikkelien ja tehtävien avulla voit tunnis-

muistilistan, joka sisältää kehopositiivisuutta korostavia

taa itsetuntoon vaikuttavat ongelmat tai haasteet, joita

ideoita eri asiantuntijoilta. Lopuksi osioissa on vielä

tyttärelläsi ehkä on, ja voit puuttua niihin mahdollisim-

”Käydään asiaan” -kappale, jossa rohkaistaan käynnis-

man pian. Jokaiseen osioon kuuluu tehtävän muistilista.

tämään keskustelu jo tänään.

Se auttaa tekemään muutoksia oikeaan suuntaan tai
auttamaan keskustelun avaamisessa aiheista, jotka
ehkä vaivaavat tytärtäsi. Kokemustemme perusteella
tässä kirjasessa esitettyjen ongelmien ja niiden ratkai-

Aidosti Minä – Opas vanhemmille
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1-Rakasta itseäsi
Kehopositiivisuus alkaa itsensä
rakastamisesta

Itsekritiikki on tavallista teinityttöjen keskuudessa. Oletko joutunut pyytämään tytärtäsi olemaan väheksymättä
itseään? Joskus kuitenkin myös vanhemmat kärsivät heikosta itsetunnosta. Voi olla, että sinä itse olet

Englannissa, Oxfordissa toimivan Social Issues

esimerkilläsi ja itseäsi kritisoimalla opettanut lapsellesi

Research Centre -keskuksen julkaiseman Mirror,

huonoja tottumuksia. Oletko tottunut pysähtymään pei-

mirror -raportin mukaan jopa 80 prosenttia naisista

lin eteen puistelemaan päätäsi tai valittamaan ulkonä-

on tyytymättömiä siihen, mitä näkevät peilistä.

köäsi? Et ehkä edes tajua tekeväsi sitä, mutta lapseltasi

University of the West of England -yliopiston maailman-

se ei ole jäänyt huomaamatta.

laajuiseen ukonäkötutkimukseen erikoistuneen keskuksen tuoreen tutkimuksen mukaan omaan vartaloonsa
tyytymättömien äitien tyttärillä on todennäköisemmin
huono kehonkuva.
Ei ole helppoa muuttaa tapaa, jolla suhtaudut itseesi.
Hyvä uutinen on kuitenkin se, että muutaman tekniikan
avulla voit oppia kasvattamaan myönteisiä tunteita
omaa kehoasi kohtaan. Tyttäresi puolestaan omaksuu
positiivisen suhtautumisesi.

Jos haluat, että tyttärellesi
kehittyy vahva itsetunto ja
myönteinen kehonkuva, siihen
on yksinkertainen neuvo:

rakasta itseäsi.

Aidosti Minä – Opas vanhemmille
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Rakasta itseäsi tehtävän
muistilista:

KÄYDÄÄN ASIAAN!

Yksi tärkeimmistä asioista, joilla voit auttaa tytärtäsi oman kehonkuvansa kanssa, on opetella
myönteinen suhtautumistapa omaan ulkonäköösi.
Voit hyödyntää maailmankuulun psykoterapeutin
ja naisten oikeuksien puolustajan tri Susie
Orbachin laatimaa Huomaavaisten tekojen
-muistilistaa apuna itsekritiikin kitkemisessä.

›› Tutustukaa siihen, miten helppoa kuvia on
muokata digitaalisesti. Samalla käy ilmi, ettei
sellaista asiaa kuin täydellinen kauneus ole
olemassakaan.
›› Puhu tyttärellesi siitä, mitä mieltä olet omasta
kehostasi. Säilytä positiivinen tyyli – älä anna
valtaa itsekritiikille.

Palaa ajassa taaksepäin:
Katso muutaman vuoden takaisia kuvia, joissa
pidät itsestäsi. Saatat huomata, että vaikka tuolloin olit tyytymätön kehoosi, nyt näytät kuvissa
mielestäsi ihan hyvältä. Tämän tehokkaan harjoituksen avulla voit oppia hyväksymään kehosi ja
nauttimaan siitä sellaisena kuin se on.

›› Valitkaa yhdessä koodisana, jota tyttäresi voi
käyttää, jos puhut itsestäsi epäystävällisesti tai
negatiivisesti. Tämä auttaa teitä molempia pysyttelemään valppaina ja tyttäresi saa tilaisuuden toimia kehopositiivisuuden lähettiläänä.

Arvosta kehoasi sen saavutusten
vuoksi:
Muista että kehosi on elänyt, työskennellyt ja todennäköisesti myös synnyttänyt. Olet kasvattanut
lapsen ja selvinnyt monista vaikeista hetkistä.
On luonnollista, että keho muuttuu iän myötä.
Oma vartalosi on itse asiassa aika mahtava.

Älä vertaa itseäsi malleihin tai
näyttelijöihin:
Muistuta itseäsi siitä, että lehdissä, verkossa
ja sosiaalisessa mediassa julkaistuja kuvia on
useimmiten digitaalisesti muokattu hyvin monilla
tavoilla. Ne eivät ole välttämättä luonnollisia kuvia
todellisista naisista ja miehistä.

Löydä uusi yhteys kehoosi:
Pysähdy hetkeksi ja venyttele rauhassa niskaasi
tai selkääsi. Rauhoitu ja tee hengitysharjoituksia
tunteaksesi kehosi ja sen voiman.

Keskity myönteiseen:
Keskustelkaa tyttäresi kanssa siitä, mistä pidätte
toistenne tyylissä. Tehkää vain positiivisia huomioita ja mainitkaa myös yksityiskohtaisia esimerkkejä. Kuuntele, mitä asioita tyttäresi ihailee
sinussa ja muistuta itseäsi niistä, kun kaipaat
kannustusta.
Aidosti Minä – Opas vanhemmille
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2-Kehopuhe:
Käytä sanojen voimaa
hyvän olon luomiseen
Lopeta negatiivinen kehopuhe tai jatkuva
itsesi arvostelu ja omaksu uudenlainen
myönteinen puhetyyli. Tulet huomaamaan,
kuinka paljon paremmalta olosi tuntuu.
Omasta kehosta puhuminen on kuin kirjoittamaton
sääntö naisten välisissä ystävyyssuhteissa: teemme
sitä jatkuvasti ja automaattisesti. Tiedäthän miltä
se kuulostaa: ”Näytänpä paksulta näissä farkuissa”,
”Olen lihonut viime aikoina” tai ”Uuh, kylläpä ihoni on
tänään kauheassa kunnossa”.

Opeta tytärtäsi puhumaan myönteisesti
omasta kehostaan
Jos sinä et harrasta tällaista itsesi väheksymistä, kuulut vähemmistöön. Psychology of Women Quarterly
-lehdessä julkaistun tuoreen tutkimuksen mukaan
93 prosenttia yliopiston naisista syyllistyi kehopuheeseen ja kolmannes tekee sitä säännöllisesti. Tutkimuksessa havaittiin myös että ne, jotka valittivat eniten
painostaan – todellisesta koosta riippumatta – olivat
todennäköisemmin tyytymättömämpiä kehoonsa.
”Sanoilla on valtava vaikutus itsetuntoon. Jatkuva
negatiivinen puhe omasta kehosta voi vahvistaa käsitystä siitä, että vain yhdenlainen vartalonmuoto on
kaunis”, toteaa kehonkuvan asiantuntija Jess Weiner.

Aidosti Minä – Opas vanhemmille
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Varo hyödyttömiä kohteliaisuuksia

”Tämä on käyttäytymismalli, joka meidän on hylättävä,
jos haluamme että tyttäremme oppivat iloitsemaan

Kehopuhe ei ole vain vartaloiden parjaamista. Ulkonäös-

kehoistaan.”

tä puhuminen, vaikka myönteiseenkin sävyyn, kiinnittää

Vähemmän kehopuhetta arkisissa
keskusteluissa

turhaan huomiota tiettyihin fyysisiin ominaisuuksiin. Kun
kerrot ystävälle hänen näyttävän hyvältä, ja kysyt sitten,
onko hän laihtunut, annat ymmärtää, että hänen painol-

International Journal of Eating Disorders -lehdessä

laan on sinulle merkitystä ja vahvistat stereotyyppistä

julkaistun tutkimuksen mukaan jo kolme minuuttia

käsitystä siitä, että laihuus on kaunista.

kehopuhetta saa naiset tuntemaan itsensä tyytymättömäksi ulkonäköönsä.

Lapsemme omaksuvat käyttämämme kielen ja keskusteluidemme aiheet. Lopulta voi alkaa vaikuttaa siltä kuin

Kun painoon ja vartalon muotoon kiinnitetään vähem-

fyysinen ulkonäkömme olisi tärkein kriteeri sille, kuinka

män huomiota keskusteluissa, tervehdyksissä ja koh-

arvioimme ja arvostamme itseämme ja muita.

teliaisuuksissa, voidaan tietoisesti vähentää haitallista
kehopuhetta ja näin lakata vahvistamasta kauneus-

Sen sijaan meidän on opetettava, että kauneus on

stereotypioita.

mielentila. Jos arvostamme itseämme, koko maailman
mielipiteillä ei ole väliä siihen miltä näytämme – voimme
olla luottavaisin mielin.

”Sanoilla on valtava
vaikutus itsetuntoon.
Jatkuva negatiivinen
puhe kehoista voi vahvistaa käsitystä siitä,
että vain yhdenlainen
vartalonmuoto on
hyväksyttävä.”
Jess Weiner

kehonkuvan asiantuntija

Aidosti Minä – Opas vanhemmille
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Neuvoja
isälle
Myös isät toivovat, että omasta tyttärestä kasvaa itsevarma nuori nainen. Tähän tytär tarvitsee myös isänsä
tukea ja kannustusta. Monista miehistä on hieman
hankalaa tai jopa pelottavaa puhua tyttärelleen
myönteisestä kehonkuvasta tai ulkonäöstä.
He saattavat ajatella: ”Kuinka voisin auttaa?
Tämä ei ole ominta aluettani!”
Älä välitä, vaikka sinulla ei olisikaan valmiita vastauksia.
Myös kuuntelu auttaa. Kannusta tytärtäsi kertomaan
ajatuksiaan ja ehdottamaan pulmiinsa mahdollisia
ratkaisuja. Kun ohjaat tytärtäsi luottamaan omiin
kykyihinsä, vahvistat hänen itsetuntoaan ja autat
kohtaamaan elämässä vastaan tulevia haasteita.

Aidosti Minä – Opas vanhemmille
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Kehopuhetehtävän
muistilista:

Yhden viikon haaste:

Viettäkää yksi viikko ilman kehopuhetta ja haitallista itsekritiikkiä.
Kerro suunnitelmasta ystäville ja
perheelle, jotta he voivat tukea
sinua ja ehkä kokeilla samaa itsekin.

Vinkkejä erilaiseen keskusteluun:

Kerro ystävillesi, että
olet saanut tarpeeksi
kehopuheesta:

Keskity mukaviin
puheisiin:
Korosta elämänmuutoksen myönteistä vaikutusta tunteisiin ja terveyteen. Jos ystäväsi on aloittanut
uuden liikuntaharrastuksen, kysy
miltä se saa olon tuntumaan?
Tunteeko hän itsensä voimakkaammaksi tai nukkuuko hän nyt paremmin – ei paljonko hän on laihtunut.

Ole varuillasi, kun seuraavan kerran
tapaat ystävän. Jos hän aloittaa
kehopuheen, tartu siihen välittömästi.
Voit esimerkiksi sanoa: ”Olet minulle
tärkeä, ja minusta tuntuu pahalta,
että puhut itsestäsi tuolla tavalla.”

Vaihda negatiivinen
positiiviseen:

Arvosta kehoasi sen
vuoksi, mihin se pystyy:

Tee inventaario kehostasi ja mieti
vaihtoehtoinen myönteinen ilmaus
jokaiselle kielteiselle sanalle, jota
olet tottunut käyttämään. Näin
”pulska” on ”kurvikas” ja ”pörröiset”
hiukset ”runsaat ja tuuheat”.

Ensimmäinen vaihe itsetunnon ja
itsevarmuuden rakentamisessa
on oman kehon rakastaminen.
Ammenna siitä energiaa: Lähde
kävelylle, nauti raikkaasta ilmasta,
puuhaile pihalla tai vie lapset pyöräretkelle.

Aidosti Minä – Opas vanhemmille
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KÄYDÄÄN ASIAAN!
›› Näytä Kehopuhe-tehtävän muistilista tyttärellesi. Jos hänellä on negatiivisia tunteita
omaa ulkonäköään kohtaan, aihe voi olla
juuri se, mitä hän tarvitsee itsetuntonsa
kohottamiseksi.

›› Vakuuta, että hän voi kääntyä puoleesi,
jos hänellä on kysyttävää, murheita tai
epävarmuutta kehonsa suhteen tai
muihin asioihin liittyen.
›› Kannusta häntä tekemään samoin
ystäviensä kanssa.

›› Käytä muistilistaa lähtökohtana keskustelutyylin muuttamisessa tyttäresi kanssa.

Aidosti Minä – Opas vanhemmille
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3-Vääristynyt kauneus
Mediassa ja mainonnassa nähtäviä kuvia

Lisäksi vuonna 2012 Girlguiding-yhdistyksen julkaise-

muokataan nykyään niin paljon eri tavoin,

massa Girls’ Attitudes Explored -tutkimuksessa kävi
ilmi, että...

että voi tuntua siltä, että kauneus on
saavuttamatonta. Auta tytärtäsi näkemään

66 % tytöistä

todellisuus muokattujen kuvien takana.

oli sitä mieltä, että median
luoma naiskuva oli syy
tyttöjen laihdutuskuureihin.

Oletko huolissasi siitä, että tyttäresi toiveet omaa
ulkonäköään kohtaan ovat epärealistisia? Se ei ole
mikään yllätys. Psychology Today -lehden julkaisemassa tutkimuksessa Ads Everywhere: The Race
to Grab Your Brain

arvioitiin, että teinejä
pommitetaan nykyään

5000

mainosviestillä
päivässä

Vaikutteita tulee television ja lehtien lisäksi verkkosivustoilta, blogeista, sosiaalisesta mediasta, musiikkivideoista, elokuvista ja puhelimesta. Tapa, jolla naiset
ja tytöt esitetään näissä kuvallisissa ja sanallisissa
viesteissä, vaikuttaa voimakkaasti siihen, kuinka he
näkevät itsensä ja millaisia he haluavat olla.

Muokattujen kuvien ja heikon itsetunnon
välinen yhteys
Niin kutsutun ”täydellisen” naisen jatkuva kuvaaminen
mediassa vaikuttaa suoraan tyttöjen kehonkuvaan.

Aidosti Minä – Opas vanhemmille
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Medialukutaitoon keskittyvän
MediaSmarts-organisaation
tutkimuksessa havaittiin, että
lehtien lukeminen 60 minuutin
ajan heikensi itsetuntoa yli

80 % tytöistä.

Yhdistyneessä kuningaskunnassa toimivan Credosasiantuntijaryhmän ”Pretty as a Picture” -mielipidetutkimuksessa osallistujat olivat yhtä mieltä väittämästä ”Mainokset, joissa käytetään laihoja malleja,
saavat minut epävarmaksi omasta ulkonäöstäni ja
herättävät halun laihduttaa”.

76 %

Miten kuvien muokkaus vaikuttaa
kauneuskäsityksiimme

nuorista naisista piti
enemmän luonnollisista tai
kevyesti muokatuista kuvista
paljon käsiteltyjen kuvien
sijaan.

Valtaosa naisia esittävistä valokuvista, joita näemme
mediassa ja mainonnassa, ovat tulosta kuvauksissa
käytetystä taidokkaasta meikkaamisesta ja valaistuksesta, mutta myös digitaalisesta kuvankäsittelystä
ennen niiden julkaisemista. Kuvista ei häivytetä ainoastaan näppylöitä. Jalkoja ja kauloja pidennetään, rintoja
kohotetaan, päitä vaihdetaan toisiin kehoihin, nännejä

Jos saamme itse päättää,
haluamme näyttää itseltämme

poistetaan, poskipäitä korostetaan ja niin edelleen.
Usein kuvaa muokataan niin paljon, että alkuperäistä
mallia hädin tuskin tunnistaa siitä.

”Pretty as a Picture” -mielipidetutkimuksessaan CredosEi ole siis vaikea ymmärtää, miksi tytöt kokevat

asiantuntijaryhmä pyysi nuoria naisia vertailemaan

vaikeaksi saavuttaa tavoitellun kauneusihanteen.

neljää digitaalisesti muokattua kuvaa samasta mallista.

Claire, 14-vuotiaan Annien äiti: ”Tyttäreni lukee jatku-

Kun tyttäresi tulee tietoiseksi siitä, että mediassa

vasti nuortenlehtiä, joissa tytöt näyttävät aina virheet-

näkyviä kuvia muokataan, eivätkä ne vastaa todelli-

tömiltä. Kuinka voisin vakuuttaa, että hänen oma

suutta, hän alkaa nähdä totuuden kuvien takana.

ulkonäkönsä on aivan riittävä, kun hän jatkuvasti

Hän ymmärtää, ettei ole mieltä verrata omaa ulko-

vertaa itseään kuviin?”

näköään epärealistisiin ja epäaitoihin kuviin.

Aidosti Minä – Opas vanhemmille
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Vääristynyt kauneus
-tehtävän muistilista:
KÄYDÄÄN ASIAAN!

Auta tytärtäsi näkemään totuus
muokattujen kuvien takana.

›› Keskustele tyttäresi kanssa vääristyneestä
kauneuskäsityksestä. Tarkoituksena ei ole
estää häntä viettämästä aikaa television,
lehtien ja blogien parissa, vaan muistuttaa
häntä asioista, joista olette puhuneet. Palaa
aiheeseen aktiivisesti aina silloin tällöin.

Tarkastelkaa median kuvia kriittisesti:
Kannusta tytärtäsi katsomaan kuluttamaansa
mediaa pintaa syvemmältä. Harjoita hänen
medianlukutaitoaan ja auta häntä ymmärtämään,
miksi oman ulkonäön vertaaminen manipuloituihin kuviin on turhaa.

›› Kannusta tytärtäsi juttelemaan aiheesta
ystäviensä kanssa tai ottamaan sen kouluprojektin aiheeksi.

Hyödynnä huumoria:

›› Olisiko tyttäresi tarpeeksi itsevarma kirjoittamaan suosikkilehtensä päätoimittajalle ja
kysymään, kuinka lehdessä muokataan
julkaistuja kuvia?

Katsokaa tyttäresi suosikkisarjoja ja -lehtiä
yhdessä ja jutelkaa kuvista, jotka vaikuttavat
erityisen epärealistisilta tai edustavat ahdasta
kauneuskäsitystä. Naurakaa yhdessä erityisen
keinotekoisilta näyttäville kuville ja kiinnittäkää
huomiota viesteihin, joissa naisen ulkonäölle
asetetaan järjettömiä vaatimuksia.

›› Onko tyttärelläsi oma blogi tai Instagram-,
Pinterest- tai muu sosiaalisen median tili,
jossa hän voisi tuoda aiheen esiin?

Tutustukaa kuvanmuokkausprosessiin:
Kerro tyttärellesi ihmisistä, joita kuvien luomiseen
tarvitaan stylisteistä meikkitaiteilijoihin ja valokuvaajiin sekä graafikoihin.

Käytä myönteisiä esimerkkejä:
Etsi myönteisiä medialähteitä, joissa keskitytään
naisten vahvuuksiin ja kykyihin, ei heidän ulkonäköönsä. Tutustukaa niihin tyttäresi kanssa.

Aidosti Minä – Opas vanhemmille
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4-Todellinen minä:
Tehtävä tyttäresi sisäisen
kauneuden juhlistamiseksi
Nykyisessä sosiaalisessa ympäristössämme ihmisillä

Tyttäresi voi oppia ilmaisemaan itseluottamustaan

on tapana puhua itsestään hyvin negatiiviseen sävyyn.

Negatiivisen kehopuheen kulttuuri aiheuttaa sen, että kohte-

Tämä koskee erityisesti ulkonäön kritisoimista korvik-

liaisuuden vastaanottaminen tuntuu epäkohteliaalta tai omis-

keena emotionaalisen pahan olon ilmaisemiselle.

ta vahvuuksista puhuminen vaikuttaa ylpeilyltä tai turhamai-

Tyttö saattaa tuntea itsensä surulliseksi, yksinäiseksi

suudelta. Omien lahjojen tunnistaminen ja arvostaminen on

tai voimattomaksi, ja kuvata itseään sen vuoksi ”lihavaksi”

kuitenkin tärkeää hyvän itsetunnon kehittymisen kannalta.

tai ”rumaksi”. Lihavuus ja rumuus eivät kuitenkaan ole

Siksi olemme kehittäneet Todellinen minä -tehtävän. Sen on

tunteita. Tällainen puhe laimentaa tyttöjen tunnesanastoa

tarkoitus auttaa tytärtäsi tunnistamaan omat vahvuutensa ja

ja antaa liikaa painoarvoa heidän ulkonäölleen.

kykynsä ja arvostamaan myös ystäviensä hyviä puolia.

Pyydä tytärtäsi kirjoittamaan
itsestään, perheestään ja omista
kyvyistään niin, että hänen
sisäinen kauneutensa pääsee
esiin.

TODELLINEN MINÄ
-TEHTÄVÄN OHJEET
Tämän hauskan ja hyödyllisen tehtävän avulla
tyttäresi voi pukea sanoiksi sen, mistä hän pitää
omassa itsessään.

1.

Pyydä tytärtäsi etsimään itsestään
kuva, josta hän pitää, ja tulostakaa se.

2.

Käyttäkää oheista mallia tai suurta
paperiarkkia ja kiinnittäkää kuva sen
yläreunaan liimalla tai teipillä.

3.

Lukekaa ajatuksella läpi mallin neljä
aloitusta. Auta tytärtäsi löytämään
niihin vastaukset.

4.

Pyrkikää täyttämään kaikki kohdat
yhdessä. Jos tyttäresi ei löydä sanoja,
hän voi sen sijaan piirtää kuvan.

5.

Kun Todellinen minä -juliste on valmis,
voit ehdottaa tyttärellesi saman tehtävän
tekemistä ystävien kanssa, jotta hekin voisivat ajatella omia hienoja ja ainutlaatuisia
puoliaan.
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Todellinen minä
Olen ainutlaatuinen
monella tavalla.
Esimerkkejä:

Kolme asiaa,
joissa olen hyvä:

Kolme asiaa,
joita teen mielelläni:
1

1

2

2

3

3

Asioita, joista olen ylpeä perheeni taustassa ja kulttuurissa:
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Todellinen minä tehtävän muistilista:
Kannusta tytärtäsi puhumaan siitä,
mikä tekee hänestä ainutlaatuisen:

KÄYDÄÄN ASIAAN!

Mainonnan ja stereotypioiden maailmassa tyttöjen on tärkeää ymmärtää, ettei kauneus ole vain
pintaa – se on myös tunteita. Rohkaise häntä tunnistamaan ja pukemaan sanoiksi ne upeat asiat,
jotka tekevät hänestä juuri sen, joka hän on.

›› Juttele tyttäresi kanssa Todellinen minä -tehtävästä. Miltä hänestä tuntui tehtävän alussa?
Oliko vaikeaa löytää vastauksia väittämiin?
Miltä hänestä tuntui, kun hän sai tehtävän
valmiiksi? Muuttuivatko hänen tunteensa
itseään kohtaan? Pystyikö hän selittämään
asiaa sinulle?

Sano tyttärellesi säännöllisesti
kohteliaisuuksia:

›› Kannusta tytärtäsi tekemään harjoitus
ystäviensä kanssa.

Puhu tyttärellesi hänen mielenkiinnon kohteistaan
ja taidoistaan. Puhu kauniisti asioista, jotka eivät
liity hänen ulkonäköönsä, jotta hän oppii arvostamaan saavutuksia ja luonteenpiirteitä ulkonäön
sijaan.

Näytä esimerkkiä:
Anna tunteillesi oikeat sanat. Sano, että tunnet
itsesi väsyneeksi tai stressaantuneeksi sen sijaan,
että valittaisit ulkonäköäsi. Haasta tyttäresi ilmaisemaan ja kuvailemaan tunteitaan tarkemmin, jos
kuulet hänen puhuvan vain ulkonäöstään negatiiviseen sävyyn.
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5-Kiusaaminen:
Kiusataanko tytärtäsi
hänen ulkonäöstään?
Kuinka voit auttaa tytärtäsi selviämään
tunteiden tasolla, kun hän joutuu kohtaamaan
ikävää kiusoittelua tai vakavaa kiusaamista?
Kiusaajat ovat harvoin kovin omaperäisiä aiheita keksiessään. Mitkä olivat omassa lapsuudessasi tavallisimpia
pilkan aiheita? Rillipää, pisamanaama, paksukainen.
Uskallan epäillä, että suurin osa pilkkanimistä, jotka
muistamme lapsuudestamme, liittyivät ulkonäköön.
On surullista, ettei maailma ole muuttunut kovinkaan
paljoa. Iso-Britannian hallituksen tekemässä tutkimuksessa kävi ilmi, että tavallisin opiskelijoiden kokema
kiusaaminen kohdistui ulkonäköön. Peruskouluissa kiusaaminen keskittyy fyysisiin piirteisiin, kuten punaiseen
tukkaan, pituuteen tai lyhyyteen, pulleuteen tai laihuuteen. Lukiossa hyökkäys kohdistuu toisiin piirteisiin:
vyötärölinjaan, ihoon, hiusmalliin tai omaan tyyliin, joka
ei ehkä vastaa viimeisimpiä trendejä.
Ensinnäkin on ymmärrettävä, mitä kiusaamisella tarkoitetaan. Tytöt ja pojat kinastelevat, tappelevat, nahistelevat ja pilailevat. Kiusaaminen on erilaista. Yhdysvaltain
hallituksen StopBullying-verkkosivustolla kiusaaminen
määritellään ei-toivottuna, aggressiivisena käyttäytymisenä, johon liittyy todellinen tai mielletty vallan epätasapaino. Kiusaaminen käsittää esimerkiksi uhkailua,
huhujen levittämistä, fyysisiä tai verbaalisia hyökkäyksiä
ja henkilön tarkoituksellista eristämistä ryhmästä.
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Miksi kiusaajat keskittyvät ulkonäköön?
”Tässä kehitysvaiheessa nuoret ottavat selville, keitä

KIUSAAMISEN MERKIT

he ovat ja kokeilevat tapoja ilmaista itseään. Ulkonäkö
on siinä tärkeässä osassa”, selittää Liz Watson, kiusaa-

Asiantuntijat suosittelevat huomion kiinnittämistä seuraaviin asioihin, jotka voivat olla merkkejä
kiusaamisesta:

miseen erikoistunut asiantuntija, joka auttaa IsossaBritanniassa teinejä ja vanhempia aiheen tiimoilta.
”Teinit tutustuvat omaan identiteettiinsä ulkonäön
kautta ja ottavat selvää, kuinka sosiaalinen ympäristö

›› Käytöksen tai mielentilan muutos: Onko
tyttäresi tavallista vetäytyvämpi tai aggressiivisempi?

reagoi siihen.”

Tyttären auttaminen kiusaamistilanteissa
Etsit ehkä epätoivoisesti parasta tapaa puhua tyttäresi

›› Fyysiset merkit: Selittämättömät vammat,
kuten viillot ja mustelmat tai vahingoittuneet
vaatteet.

kanssa ilman että hän vetäytyisi luotasi. Watsonin
mukaan tilanne on paras kohdata rehellisesti. ”Sinun
ei aluksi tarvitse mainita kiusaamista ollenkaan”, hän

›› Koulun välttely: Tekosyiden keksiminen,
sairauden teeskentely.

neuvoo. ”Voit sen sijaan sanoa esimerkiksi olevasi
huolissasi tyttärestäsi. Voit kertoa, että sinusta hän
vaikuttaa onnettomalta.”

›› Mielenkiinnon puute: Erityisesti asioita
kohtaan, joista hän yleensä nauttii.

Voit myös avata keskustelun neutraalisti kysymällä
hänen päivästään, ja sen mukavista ja epämiellyttävistä

Muita kiusaamisesta mahdollisesti kertovia
merkkejä erityisesti ulkonäössä:

hetkistä. Esimerkkejä: Kerro yksi hyvä asia, joka sinulle
tapahtui tänään. Tapahtuiko mitään ikävää? Istuitko
lounaalla ystäviesi kanssa? Miten bussimatka meni?

›› Pukeutumistavan muutos tai äärimmäiset
kokeilut: Esimerkiksi pyrkimys lopettaa
silmälasien käyttö tai hiusten leikkaaminen.

Näillä kysymyksillä saat hänet ehkä avautumaan. Sinun
kannattaa myös muistuttaa, että sinä haluat auttaa missä tahansa vaikeuksissa. Selitä, että se on mahdollista

›› Pyrkimys kehon peittämiseen: Esimerkiksi
löysien vaatteiden käyttäminen.

vain jos tiedät, mistä on kyse. Jos hän väittää, ettei ole
mitään kerrottavaa, älä intä. Pysy vain valppaana, jotta
huomaat tarvittaessa hälyttävät merkit.

Tietenkin monet näistä merkeistä voivat olla
normaali osa teinin elämää, minkä vuoksi johtopäätösten tekeminen on vaikeaa, ellei lapsesi
puhu asiasta.

Ole läsnä
Kiusaamisesta selviämiseen voi mennä aikaa, joten ole
kärsivällinen ja yritä ymmärtää tyttäresi kokemuksia.
Osoita, että olet hänen tukenaan ja vakuuta hänelle,
ettei hänen tarvitse muuttaa ulkonäköään. Voitte
yhdessä keksiä keinoja asian ratkaisemiseksi.
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Pysäytä kiusaaminen
-tehtävän muistilista:
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Toteuta muutos:

Näytä tyttärellesi, että hän ei ole yksin:

Jos kiusaamista tapahtuu tyttäresi läheisimpien
ystävien toimesta, kannusta häntä etsimään itselleen
uusi ryhmä.

Kerro hänelle omista teini-iän kokemuksistasi.
Ehkä sinuakin kiusattiin jostain tietystä piirteestä,
mutta olet oppinut ymmärtämään, että se on osa
omaa erityislaatuisuuttasi.

Tunnista käyttäytymismallit:

Työskennelkää yhdessä:

Selvitä, missä ja miten kiusaamista tapahtuu. Jos
epämiellyttäviä tilanteita syntyy aina samoina aikoina
tai samoissa paikoissa, pyydä häntä välttämään niitä
tai pyydä ystäviä hänen seurakseen noiksi hetkiksi.

Laatikaa yhdessä strategia kiusaamiseen suhtautumisessa, mutta varmista, että tyttäresi on
samaa mieltä kaikista yksityiskohdista.

Pyydä tytärtäsi puhumaan opettajalle:

Rauhoittele hänen mieltään:

Jos kiusaamista tapahtuu koulussa, rohkaise tytärtäsi puhumaan asiasta opettajalle. On paras aloittaa
oman luokan opettajasta ja siirtyä sitten tarvittaessa
muihin henkilöihin.

Kerro, ettei hänen ulkonäössään ole mitään vikaa
ja että ihailet hänessä niitä piirteitä, jotka tekevät
hänestä ainutlaatuisen.

Selitä:

Ota itse yhteyttä kouluun:

Auta häntä ymmärtämään, miksi jotkut kiusaavat
toisia. Tietyissä tapauksissa sosiaalisen median
anonymiteetti pahentaa kiusaamista. On myös
tärkeää muistuttaa, että on hyväksyttävää katkaista yhteys ja lähteä pois tilanteista, jotka tuntuvat epämiellyttäviltä verkossa. Joskus kiusaajilla on ongelmia kotona tai muita tekijöitä, jotka
ilmenevät hyökkäävänä käytöksenä. Jos tyttäresi
keskittyy kiusaajien käyttämiin tiettyihin negatiivisiin kommentteihin, opeta häntä keksimään
sisäisiä vastalauseita, jotka heikentävät kommenttien vaikutusta.

Useimmissa kouluissa on toimintastrategia kiusaamisen varalle ja keinoja lähestyä tilannetta. Varmista,
että tyttäresi tietää, että aiot ottaa yhteyttä hänen
opettajaansa.

Mieti tarvitaanko väliintuloa ja jos,
niin milloin:
Voi olla parempi, että tyttäresi selvittää asian itsenäisesti sinun taustatuellasi.

Voimaannuta tyttäresi:
Kiusaamiseen on olemassa monia syitä. Kiusaajat
ovat ehkä olleet joskus itse kiusattuja tai saattavat
kärsiä heikosta itsetunnosta. Pyrkimys selvittää kiusaamiseen syyt, on usein paras tapa edetä. Se vaatii
rohkeutta, mutta onnistumisella on valtava vaikutus
itsetuntoon. Joskus negatiivisesta kokemuksesta voi
tehdä todellisen voimavaran.

Myönnä tilanne:
Jos lapsesi tuntee saavansa osakseen pilkkaa,
eleitä tai muunlaista epämiellyttävää käytöstä,
hän tuntee oikeastikin niin, ja on silloin oikeassa – näytti asia sitten miltä tahansa ulkopuolisen
silmissä. Älä sano, että hän kuvittelee tai että hän
voi yhtä hyvin jättää asian huomiotta. Kuuntele ja
usko häntä.

Hanki taustatukea:
Voit myös kääntyä asiantuntijan puoleen ja saada
tyttärellesi ammattiapua tilanteeseen suhtautumiseen ja tunteiden käsittelyyn.
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KÄYDÄÄN ASIAAN!
›› Pidä keskusteluyhteys avoimena tyttäresi
kanssa, jotta hän voi kertoa sinulle kokemuksistaan. Tunteeko hän muita tyttöjä,
joilla on samanlaisia kokemuksia?
Kuinka he käsittelivät asiaa?

›› Auta häntä ymmärtämään, että kiusaamisen
taustalla on kiusaajan oma epävarmuuden
tunne, jonka hän heijastaa ulkopuolisiin.
Tyttäresi on tärkeää muistaa, että monet
hänen ikätovereistaan – ehkä jopa kiusaajat
– voivat kärsiä itseluottamuksen puutteesta,
eikä hän ole yksin.

›› Mikä tahansa syy kiusaamiseen onkin,
muista vakuuttaa tyttärellesi, että mikään
tapahtumista ei ole hänen syytään ja että
sinä tuet häntä kaikessa.
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6-Kiusaaminen kotona:
Milloin perheen keskinäisestä
pilailusta tulee kiusaamista?
Vitsailu ja kiusoittelu keittiönpöydän ääressä
on tavallista useimmissa perheissä, mutta
joskus arkaan paikkaan osuessaan pilailu

”Eikö se-ja-se olekin vähän
pyöristynyt?”

voi jatkuessaan heikentää itsetuntoa.

”Pian olet isompi kuin
äitisi!"

Kun tyttärestäsi tulee teini-ikäinen, hän alkaa reagoida
herkemmin ulkonäköä koskeviin kommentteihin, eivätkä
perheenjäsenet välttämättä ymmärrä sanojensa vaiku-

”Oi, tuo lapsuuden pyöreys
on niin söpöä."

tusta. Räväkät keskustelut ja ystävällinen kiusoittelu
ovat toki osa perheenä olemista. Ne voivat auttaa
tyttöjä kehittämään mielipiteitään ja rakentamaan

”Pitäisiköhän sinun alkaa
kiinnittää vähän huomiota
siihen mitä syöt?”

vastustuskykyä kritiikille, joka on osa arkielämää.
Vanhempien on kuitenkin hyvä harkita, kehittääkö
jatkuva kritiikki ja leikkimieliseltä tuntuva sanailu
luonnetta vai syökö se vain itsetuntoa.
Kuulostaako tutulta? Jopa läheisten leikkisä kiusoittelu
ulkonäöstä voi vaikuttaa syvästi tyttöihin ja heikentää
lopulta heidän itseluottamustaan.
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Leikkisät sanat voivat satuttaa

ta tämän laihuudesta ja jankuttaa, että tämän pitäisi
syödä enemmän. ”Vakuutin heille, että Mai syö, mutta on

”Tytöt, jotka kokivat arvostelua tai kiusaamista ulko-

sen kokoinen kuin on. Kiusaaminen ei sitä asiaa auta”,

näkönsä vuoksi perheenjäseniltään, pyrkivät toden-

kertoo Suki. ”Sitten puhuin Main kanssa ja sanoin, ettei

näköisemmin esimerkiksi kontrolloimaan painoaan ja

hänen tarvitse loukkaantua kommenteista. Vakuutin

tarkkailemaan syömistään. He ovat usein tyytymättömiä

hänelle, että kunhan hän on onnellinen ja terve, muulla

kehoonsa, vertaavat itseään ystäviinsä, suhtautuvat

ei ole väliä.”

pakkomielteisesti ulkonäköönsä ja kärsivät heikosta
itsetunnosta ja masennuksesta useammin kuin tytöt,

Kun tunnistaa ulkonäköön liittyvän kiusaamisen harmil-

joita ei kiusata kotona”, kertoo tutkimuspsykologi ja

lisuuden ja pyrkii aktiivisesti lopettamaan sen perheen

kehonkuvan asiantuntija tohtori Phillippa Diedrichs.

sisällä, on jo otettu tärkeä askel lapsen itsetunnon vaalimisessa ja suojelemisessa.

Toisaalta kannustavat ja lämpimät perhesuhteet vaikuttavat myönteisesti lasten kehonkuvaan ja itsetyytyväisyyteen. Mikä on siis paras tapa hoitaa tilanne?

Pidä tyttäresi puolia ja aseta rajat
Mieti tarkasti, missä menee raja harmittoman kiusoittelun
ja kiusaamisen välillä ennen kuin asiasta tulee perheen
sisäinen ongelma. Joskus harmitonkin sanailu voi vahingoittaa tyttäresi itsetuntoa. Toimimalla voit estää sen,
että asiasta tulee perheensisäinen ongelma.
Keinot voivat olla niinkin yksinkertaisia, kuin hyödyttömien kommenttien jättäminen omaan arvoonsa tai
asian nostaminen reilusti esille: kiusoittelevalle perheenjäsenelle kerrotaan, miltä kiusaaminen toisesta tuntuu.
Suki, 12-vuotiaan Main äiti, valitsi yksinkertaisen lähestymistavan, kun perheenjäsenet alkoivat kiusata Mai-

”Tytöt, jotka kokivat arvostelua
tai kiusaamista ulkonäkönsä
vuoksi perheenjäseniltään
pyrkivät todennäköisemmin
kontrolloimaan painoaan ja
syömään epäterveellisesti...
Tri Phillippa Diedrichs
kehonkuvan asiantuntija
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Kiusoittelua
perheessä -tehtävän
muistilista:

KÄYDÄÄN ASIAAN!

Tässä on yksinkertainen muistilista, jonka
avulla voitte pitää perheenne vitsiniekat
kurissa.

›› Mitkä perheenjäsenten sanomat asiat
todella loukkasivat tytärtäsi? Onko olemassa
joku aihe, joka on hänelle erityisen arka?
Käytä oppimiasi asioita hyväksi keskustelussa
muiden perheenjäsenten kanssa.

Pidä silmällä epämiellyttäviä
kommentteja:
Ole varuillasi perheen yhteisissä keskusteluissa
tai kokoontumisissa, ja tarkkaile kommentteja tai
keskusteluita painosta, kehon muodosta, laihduttamisesta tai ulkonäöstä, jotka voivat saada
tyttäresi tuntemaan olonsa kiusaantuneeksi tai
vaivaantuneeksi.

›› Kannusta tytärtäsi keskustelemaan
ystäviensä kanssa. Jaetut kokemukset
saavat usein pilailun tuntumaan vähemmän
henkilökohtaiselta ja satuttavalta.
›› Onko tyttärelläsi rohkeutta puhua muulle
perheelle siitä, miltä heidän sanansa
hänestä tuntuvat?

Auta vaihtamaan aiheitta:
Yritä huomaamattomasti ohjata keskustelua toiseen suuntaan. Voit tarvittaessa lähestyä yksittäisiä henkilöitä myöhemmin. Anna tyttäresi ymmärtää, että kyseiset kommentit eivät ole mielestäsi
hyväksyttäviä, ja että hän on hyvä juuri sellaisena
kuin on. Kerro, että olet valmis juttelemaan asiasta, jos hän haluaa puhua.

Juttele kasvotusten:
Jos joku perheessäsi jatkaa tyttäresi kiusaamista (tai kiusaa jotakuta toista tyttäresi edessä)
ulkonäöstä tai kehosta, harkitse asian nostamista
esille. Älä ole liian tunteikas tai kärkäs, ja käytä
neutraalia kieltä. Joskus asiaa on lähestyttävä
hienovaraisesti, mutta toisinaan tilanteet edellyttävät suoraa käsittelyä. Suhtautumistapa riippuu
myös siitä, onko kiusaaja aikuinen vai lapsi.

Selitä tilanne:
Korosta sitä, miten tärkeää on välttää tyttöjen
ulkonäöstä puhumista ja ulkoisten ominaisuuksien
korostamista. Pyydä, etteivät perheenjäsenet
kommentoi tyttäresi kehoa tai ulkonäköä
mitenkään.

Aidosti Minä – Opas vanhemmille

26

Aidosti Minä / Fraasiopas

7-Fraasiopas:
Kuinka parantaa
viestintää vanhempien
ja tytärten välillä?
Työkalu, jonka voit jakaa tyttäresi
kanssa keskustelun helpottamiseksi ja
väärinymmärrysten välttämiseksi.
Tuntuuko sinusta, että riitelette tyttäresi kanssa pienimmästäkin asiasta? Viestinnän pitäisi olla helppoa, mutta
väärinymmärtäminen on vielä helpompaa. Teet yksinkertaisen huomion tyttäresi vaatetuksesta ja hän ryntää
huoneeseensa paiskaten oven kiinni perässään. Kysyt
tyttäreltäsi, mitä hän söi lounaaksi, niin hän olettaa, että
kyseessä on hyökkäys hänen ruokavaliotaan kohtaan.
Todennäköisesti yrität vain osoittaa välittäväsi hänen
onnellisuudestaan ja hyvinvoinnistaan, mutta hänen
reaktionsa on kuin puhuisit toista kieltä. Tämän vuoksi olemme kehittäneet Anteeksi mitä?! -fraasioppaan
erityisesti tyttärellesi. Sen avulla hän saa selville, mitä
todella yrität sanoa.
Anna tyttärellesi kopio. Sen ansiosta hän ymmärtää,
ettei tarkoituksesi ole aiheuttaa pahaa mieltä, kun puhut
hänen ystävistään, ruokavaliostaan tai sosiaalisesta
elämästään. Toivon mukaan opas parantaa
keskusteluyhteyttä välillänne.
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Anteeksi mitä?!
Mitä vanhempiesi nalkutus
TODELLA tarkoittaa:

Vanhemmat sanovat:

Vanhemmat sanovat:

”Kunpa et käyttäisi noin paljon
meikkiä.”

”Oletko TAAS puhelimellasi? Olet
aina nenä kiinni puhelimessa, juttelemassa kavereille, jotka juuri näit.”

Sinun tulkintasi:

”Et ole tarpeeksi vanha käyttämään
noin paljon meikkiä. En halua, että
pojat kiinnostuvat sinusta.”

”Mielestäni ystävyyssuhteesi
eivät ole tärkeitä.”

Todellinen tarkoitus:

Todellinen tarkoitus:

”Olet luonnollisesti kaunis. Paksu
meikkikerros saa ihmiset pitämään
sinua paljon ikäistäsi vanhemmalta,
enkä haluaisi, että sinulla on
paineita aikuistua liian varhain.”

”Olet viettänyt koko päivän ystäviesi kanssa. On tärkeää varata
aikaa myös itsellesi ja perheellesi.”

Sinun tulkintasi:

Vanhempasi eivät todennäköisesti katso pahalla
sitä, että vietät aikaa ystäviesi kanssa, kunhan
Nuoria painostetaan näyttämään aikuiselta ja

aikaa riittää myös perheellesi.

käyttämään meikkiä. Erilaisten tyylien kokeilu

Vanhempasi ovat aidosti kiinnostuneita siitä mitä

on hauskaa, mutta perheesi ei halua, että

puuhailet, joten miksi et kertoisi heille päiväsi

ystäväsi ja media painostavat sinua näyttämään

kohokohtia?

vanhemmalta kuin olet.

Aidosti Minä – Opas vanhemmille

28

Aidosti Minä / Fraasiopas

Anteeksi mitä?!
Vanhemmat sanovat:

Mitä vanhempiesi nalkutus
TODELLA tarkoittaa:

”Et kai ole lähdössä ulos tuossa
asussa?”

Sinun tulkintasi:

Vanhemmat sanovat:

”Mitä oikein olet pukenut päällesi?
Näytät halvalta.”

”Mitä söit lounaaksi?”

Sinun tulkintasi:

”Oletan, että jätit lounaan väliin –
taas kerran.”

Todellinen tarkoitus:

”Näytät niin aikuiselta.
Se huolestuttaa minua joskus.”

Todellinen tarkoitus:

”Itsestä huolehtiminen on tärkeää ja
haluan varmistaa, että syöt hyvin.”

Vanhemmat sanovat:

”Ai, taasko olet menossa ulos hänen
kanssaan?”

Vanhemmat tietävät, että terveelliset ateriat ovat

Sinun tulkintasi:

”En pidä ystävästäsi, enkä luota
häneen. Hänellä on sinuun huono
vaikutus.

välttämättömiä kehon ja aivojen kannalta. Kun voit
hyvin, olet parhaimmillasi ja onnellisimmillasi.

Todellinen tarkoitus:

”Olet viettänyt koko päivän ystäviesi kanssa. On tärkeää varata aikaa
myös itsellesi ja perheellesi.”

Hyvä ystäväpiiri tekee sinut onnelliseksi ja itsevarmaksi. Siksi on vain luonnollista, että vanhemmat
osoittavat huolta, kun he ajattelevat sinun viettävän aikaa sellaisten ihmisten kanssa, joiden seura
ei tee sinulle hyvää.
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Fraasiopastehtävän muistilista:
Puhu tyttärellesi:

KÄYDÄÄN ASIAAN!

Pyydä häntä miettimään sitä, miten te kaksi puhutte keskenänne. Ymmärrättekö toisianne joskus

›› Jaa Anteeksi mitä?! -fraasiopas tyttäresi
kanssa ja kysy hänen mielipidettään siitä.
Miltä kommentit hänestä tuntuivat? Huomasiko hän, että usein sanotut asiat ja niiden
merkitys ovat tulkinnanvaraisia?

väärin?

Mene syvemmälle:
Kun hän on lukenut Anteeksi mitä?! -fraasioppaan,
anna hänen ottaa se puheeksi itse ja kertoa, mitkä

›› Kun kärsivällisesti osoitat, ettei tarkoituksesi
ole loukata tai ärsyttää häntä, luot pohjaa
vaikeiden tilanteiden parempaan käsittelyyn
seuraavalla kerralla.

tilanteet häntä ärsyttävät eniten ja kuinka sinä voisit lähestyä niitä toisella tavalla.

Opi haastavista tilanteista:

›› Sopikaa tyttäresi kanssa, että annatte toisillenne palautetta, kun jompi kumpi teistä
sanoo jotakin, jonka voi ymmärtää toisella
tavalla kuin oli tarkoitus. Tällainen avoin ja
rehellinen viestintä rakentaa luottamusta ja
vahvistaa suhdettanne pitkällä aikavälillä.

Yritä olla loukkaantumatta, kun tyttäresi tunnustaa
pitävänsä kommenttejasi todella ärsyttävinä. Käytä
sen sijaan tilanne hyväksesi ja kysy, miksi ne ärsyttävät ja kuinka hän haluaisi sinun toimivan vastaavissa tilanteissa tulevaisuudessa.

Jatka puhumista:

›› Kannusta tytärtäsi jakamaan Anteeksi
mitä?! -fraasiopas ystäviensä kanssa ja
puhumaan asiasta myös keskenään.

Kun tyttäresi seuraavan kerran suuttuu, yritä selittää hänelle sanojesi todellinen merkitys ja viittaa
Anteeksi mitä?! -fraasioppaaseen muistutuksena
siitä, mihin väärinkäsitykset voivat johtaa.
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8-Kannusta tytärtäsi
nauttimaan tasapainoisesta
ruokavaliosta
Auta tytärtäsi nauttimaan ruoasta ja

vuorottelevat, sillä tiettyjen ruoka-aineiden rajoittaminen

hylkäämään teinien paha tapa laihduttaa.

tytärtäsi, yritä selittää, että se voi kostautua ja aiheuttaa

saa ruokahalun heilahtelemaan rajusti. Jos tämä koskee
lopulta painon nousun.

Jokaisella on päiviä, jolloin tuntuu, että on syönyt

Ei enää ”huonoa” ruokaa

huonosti, mutta onko todella olemassa ”huonoja”
ruokia, joita ei saisi koskaan syödä?

”Vähäkaloriset dieetit voivat hidastaa aineenvaihduntaa,
”Ruokavaliossa tärkeintä on tasapaino”, selittää Iso-

jolloin sopivan painon ylläpitäminen vaikeutuu. Lisäksi

Britannian johtava psykoterapeutti ja syömishäiriöihin

mikään ei ole houkuttelevampaa kuin kielletty ruoka”,

erikoistunut tohtori Susie Orbach. ”Ei ole hyödyllistä

sanoo Orbach. Kun kaikki ruoka on sallittua, eikä mitään

määrittää tiettyjä ruokia hyviksi ja toisia huonoiksi. Näin

luokitella hyväksi tai huonoksi, hyvien valintojen tekemi-

syntyy liikaa sääntöjä, jotka sanelevat suhteen ruokaan

nen on helpompaa.

ja voivat johtaa syömishäiriöön. Käsitykset ovat myös
usein virheellisiä. Vähärasvaiset tuotteet voivat olla

Tämän viestin Barbara halusi välittää Hannah-tyttärel-

täynnä sokeria ja makua antavia täyteaineita, kun taas

leen, kun tämä alkoi puhua laihduttamisesta. ”Selitin,

tavallinen, rasvaisempi versio voi olla ravitsemukselli-

että terveellinen syöminen ei tarkoita samaa kuin ruoan

sesti parempi vaihtoehto.”

rajoittaminen”, hän kertoo. ”Mielestäni on tärkeää olla
lisäämättä roskaruoan ja sokerin houkuttelevuutta kiel-

Tyttöjen ja teinien laihdutuskuurit

tämällä niitä. Onnistuin auttamaan Hannahia paremman
ruokavalion toteuttamisessa antamalla hänelle hieman

Teini-ikäisillä tytöillä on tavallista, että epävarmuuden

lisää valtaa ja puhumalla paljon ruoasta.”

tunteet sekoittuvat suhteessa ruokaan. Useimmat
kokeilevat jossain vaiheessa jotain ruokavaliota ja
uskovat, että syömistä pitäisi tavalla tai toisella
rajoittaa.
Kasvaessaan tytöt alkavat usein pelätä ruokaa ja
kohdella sitä vihollisena. Ei ole yllättävää, että ruoka
saa lähes maagisia ominaisuuksia ja tietyt ruoka-aiheet
alkavat vetää puoleensa kuin magneetit. On ensiarvoisen tärkeää ymmärtää jo varhaisessa vaiheessa, miten
mieltä ja kehoa on ravittava terveellisellä ruoalla.
Ei ole epätavallista, että laihdutuskuurit ja ahmiminen
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Ruoan ja mielialan välinen suhde

Esimerkin näyttäminen

Kerro tyttärellesi, että laihdutus ei vaikuta ainoastaan

Kannusta tytärtäsi löytämään tasapainoinen ruokava-

painoon. Hyvä ruokavalio hoitaa kehoa sekä ulkoisesti

lio kohentamalla omaa suhtautumistasi syömiseen ja

(ihoa ja hiuksia esimerkiksi) että sisäisesti antamalla

ruokaan. Jos tyttäresi näkee, että nautit terveellisestä,

energiaa kehon ja mielen toimintoihin.

monipuolisesta ruoasta ja sen myönteisestä vaikutuk-

The British Journal of Psychiatry -lehdessä julkais-

sesta ulkonäköön ja mielialaan, hän todennäköisesti

tun artikkelin mukaan prosessoitujen elintarvikkeiden

alkaa itsekin suhtautua niin syömiseen.

runsas nauttiminen lisäsi masennusriskiä, kun taas ne,
jotka nauttivat paljon käsittelemätöntä ruokaa, olivat
vähiten vaarassa masentua.
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Tasapainoinen
ruokavalio -tehtävän
muistilista:

KÄYDÄÄN ASIAAN!

Käytä tätä muistilistaa apuna, jotta unohtaisitte ”huonon ruoan” käsitteen ja alkaisitte
nauttia tasapainoisen ruokavalion terveysvaikutuksista.

›› Käytä tehtävän muistilistaa apuna ja avaa
keskustelu siitä, mitä ruokia tyttäresi pitää
hyvinä ja mitä huonoina. Millä perusteella
hän valitsi huonot ruoat?
›› Kannusta tytärtäsi keskustelemaan asiasta
ystäviensä kanssa. Mitä hän oppi ystäviensä
ruokaa koskevista ajatuksista?

Ota tyttäresi mukaan ruoan
valmisteluun:
Tehkää kotona ruokaa mahdollisimman usein.
Kannusta tytärtäsi auttamaan ostosten teossa ja

›› Olisiko tyttäresi riittävän itsevarma kysyäkseen asiasta kotitalous- tai liikunnanopettajalta?

aterioiden valmistamisessa. Näin hän saa käsityksen eri raaka-aineista ja siitä, miksi ne ovat tärkeitä.

Älä päästä syyllisyydentunnetta
pöytään:
Varmista, että oma ruokavaliosi on terveellinen ja
tasapainoinen, eikä siitä ole rajoitettu mitään yksittäistä ruoka-aineryhmää, ellei syynä ole esimerkiksi
allergia. Näytä tyttärellesi, että kaikenlaista ruokaa
voi syödä ilman syyllisyyttä ja nautiskele erilaisiin
tilanteisiin sopivasta ruoasta.

Puhu myös omista ajatuksistasi:
Kun olet syönyt jotakin, josta tuli sinulle huono olo,
kerro selkein sanoin ajatuksistasi. Esimerkkejä:
Luulin, että minulla oli tosi kova nälkä, mutta taisin
erehtyä. Vähempikin olisi riittänyt.

Lopeta muotiruokavaliot:
Ne perustuvat usein ruoka-aineiden rajoittamiseen, mikä tarkoittaa elintärkeiden ravinteiden
rajoittamista. Meillä on taipumus himoita juuri niitä
ruokia, jotka jätämme pois. Sitten, kun lankeamme
syömään niitä, tunnemme syyllisyyttä ja saatamme
ahmia tuntematta edes nautintoa.
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9-Näytä tyttärellesi
fyysisen aktiivisuuden
hyödyt
Aktiivisesta elämäntavasta on paljon muitakin etuja
kuin ne, jotka liittyvät hyvään kuntoon. Etsi tieteellistä
tietoa liikunnan ja kehonkuvan välisestä positiivisesta
yhteydestä ja tartuta tyttäreesi urheilukärpänen.
Voi olla todellinen ponnistus lähteä kävelylle tai juoksulenkille,
mutta Iso-Britannian kansallisen terveyspalvelun mukaan
liikunnan myönteisiin vaikutuksiin kuuluu itsetunnon ja
mielialan kohottaminen, parempi unenlaatu ja energiataso
sekä stressin lievittyminen.
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Tämä koskee myös tytärtäsi. Hänen ei tarvitse olla lajis-

Teini-ikä on uusien kokemusten aikaa

saan paras nauttiakseen liikkumisen hyödyistä. Hänen
tarvitsee vain löytää laji, josta hän nautti ja joka pitää

Asiantuntijat tietävät, että tytöt saattavat teini-iässä

hänet liikkeessä.

hylätä aiemmat harrastuksensa. Samaan aikaan
Jos tyttäresi harrastaa liikuntaa säännöllisesti, hänellä

tyttäresi itsetunto saattaa olla hauras. Liikkuminen

on todennäköisesti parempi käsitys itsestään ja kehos-

voisi kuitenkin hyödyntää lastasi paremman kehon-

taan huolimatta siitä, vaikuttaako liikunta hänen ulkonä-

kuvan rakentamisessa. Etsikää yhdessä laji, josta

köönsä vai ei.

tyttäresi pitäisi, ja korosta sen hyviä puolia.

Liikunnan ja kehonkuvan välinen yhteys

”Olemme kokeilleet erilaisia liikuntatunteja yhdessä
ja puhuneet siitä, miten liikunta tuo hyvää oloa”,

Tutkimus osoittaa, että liikuntaa ja urheilua harrastavilla

sanoo Martine. ”Nyt Lucy käy mielellään tunneilla

on usein myönteisempi kehonkuva kuin sellaisilla henki-

ystäviensä kanssa ja osallistui hiljattain 10 kilometrin

löillä, jotka eivät harrasta niitä. Lisäksi omaan kehoon-

juoksukilpailuun.”

sa myönteisesti suhtautuvalla ihmisellä on matalampi
kynnys lähteä liikuntaharrastuksiin, mikä parantaa sekä
fyysistä että henkistä hyvinvointia.
Jos tyttäresi näkee sinut fyysisesti aktiivisena ja huomaa liikkumisen myönteiset vaikutukset sinussa, toimit
esikuvana hänen omaan elämäänsä.
Martine, 15-vuotiaan Lucyn äiti, sanoo vaalivansa elämässään terveellisiä elintapoja ja runsasta liikuntaa, ja
näin hänen asenteensa on tarttunut myös tyttäreen.
”Tyttäreni on kanssani samaa mieltä siitä, että hyvä ruokavalio ja monipuolinen liikunta tekee oikeastikin hyvää”,
hän kertoo.

”Tyttäreni on kanssani samaa
mieltä siitä, että hyvä ruokavalio ja monipuolinen liikunta
tekee oikeastikin hyvää”
Martine

äiti
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Aktiivisuus-tehtävän
muistilista:
Käytä tehtävän muistilistaa apunasi, kun
haluat kannustaa tytärtäsi kokeilemaan eri
lajeja ja löytämään itselleen mieluisimmat.

KÄYDÄÄN ASIAAN!
›› Keskustele tyttäresi kanssa siitä, miltä
liikunnan harrastaminen tuntuu.

Tue tyttäresi valitsemia harrastuksia:
Tärkeintä on, että hän nauttii harrastuksistaan.

›› Liikunta voi olla yhtä tärkeää aivoille kuin
kehollekin. Puhukaa siitä, mitä mielessä
tapahtuu liikunnan aikana.

Kokeilkaa yhdessä uutta:
Etsikää yhteinen laji, josta molemmat nautitte.
Tämä on upea tapa viettää enemmän aikaa yhdessä.

›› Muista, että lapsesi voi tuntea itsensä lannistuneeksi, jos hän suhtautuu liikuntaan liian
kilpailuhenkisesti. Muistuta, että urheilun
pitäisi aina olla hauskaa.

Lisää sosiaalinen ulottuvuus:
Joukkueeseen liittyminen tai tunneilla käyminen
ystävien kanssa on varmasti hauskempaa. Jos
liikunta on hauskaa, on todennäköisempää että
sen harrastaminen jatkuu.

›› Uskaltaisiko tyttäresi kirjoittaa kirjeen
hänen ihailemilleen urheilijoille ja kysyä,
miltä harjoittelu heistä tuntuu?

Huomioi myös henkiset kyvyt:
Puhu tyttärellesi menestyksekkäiden urheilijoiden
ominaisuuksista, joihin kuuluu myös henkinen
lujuus, itsekuri, määrätietoisuus ja johtamistaidot.
Kaikki eivät ole pelkästään fyysisiä taitoja!

Näytä tyttärellesi, että urheilijoiden
kehot ovat erilaisia:
Ne muotoutuvat sen perusteella, mikä on tärkeää
lajissa onnistumisen kannalta. Suorituskyky on
siis tärkein, ei ulkonäkö.

Auta tytärtäsi keskittymään siihen,
miltä hänestä tuntuu, ei siihen miltä hän
näyttää:
Jos tyttäresi alkaa kritisoida omaa kehoaan, auta
häntä löytämään tasapainoinen näkemys terveyden ja esimerkiksi omaan lajiin tarvittavien taitojen
väliltä. ”Täydellisen” urheilijan vartalon tavoittelu
on turhaa.
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Pallo on sinulla
Toivomme, että tämä materiaali on hyödyllistä ja merki-

Muista, että satunnaisista huolista huolimatta teini-ikä

tyksellistä sinulle ja tyttärellesi tässä elämänvaiheessa.

on uskomattoman jännittävää ja palkitsevaa aikaa
sinulle vanhempana. Saat nähdä pikkutytöstäsi

Jaa hänen kanssaan tehtäviä ja vinkkejä ja pidä tehtä-

kasvavan itsevarma ja lopulta itsenäinen nuori nainen.

vien muistilistat mielessä, kun haluat avata keskustelun

Olet tärkeä osa tätä prosessia, joten nauti siitä!

ja jatkaa kehopositiivisuuden edistämistä.
Saat lisätietoja ja tukea sivustosta
Mikä tärkeintä, puhu edelleen tyttäresi kanssa siitä,

https://www.dove.com/fi/dove-self-esteem-

mitä hän ajattelee ja tuntee. Tämä rakentaa luottamusta

project.html.

ja auttaa lastasi näkemään, että kunnioitat ja rakastat
häntä kypsänä, ainutlaatuisena yksilönä.
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Lähteet
Rakasta itseäsi
Mirror, mirror – Social Issues Research Centre
Centre for Appearance Research, University of the West of England, Bristol.

Kehopuhe: Käytä sanojen voimaa hyvän olon luomiseen
Psychology of Women Quarterly
International Journal of Eating Disorders
Fat Talk Free Week.

Onko tyttäresi kauneuskäsitys median vääristämä?
”Ads Everywhere: The Race to Grab Your Brain” – Psychology Today
”Body Image” – MediaSmarts
”Girls’ Attitudes Explored...Role Models” – Girlguiding
”Pretty as a Picture” – Credos

Kiusaaminen: Kiusataanko tytärtäsi hänen ulkonäöstään?
No Place for Bullying – UK government’s Office for Standards in
Education, Children’s Services and Skills
StopBullying.

Kannusta tytärtäsi nauttimaan tasapainoisesta ruokavaliosta
Susie Orbach on Eating – tri Susie Orbach
”Dietary Pattern and Depressive Symptoms in Middle Age” – The British Journal of Psychiatry
”Your Diet May Be Depressing You” – Rodale News -raportti The British Journal of Psychiatry
-lehdessä julkaistusta tukimuksesta

Näytä tyttärellesi fyysisen aktiivisuuden hyödyt
”Benefits of Exercise” – NHS Choices
Body Confidence Campaign: Progress Report 2013 – UK government
Changing the Game, for Girls – Women’s Sport and Fitness Foundation

Yksityisyyden suojaamiseksi olemme muuttaneet näillä sivuilla
esiintyvien henkilöiden nimet.
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Muita lähteitä
ja inspiraatiota
Elokuvia tyttärellesi

Dokumentteja sinulle

Brave – Urhea

America The Beautiful

(2012) (ikäraja: 7) – skotlantilainen prinsessa Merida
päättää uhmata äitiään, kun hän saa tietää joutuvansa
luopumaan jousiammunnasta ja ratsastuksesta ja menemään sen sijaan naimisiin naapurikansojen yhdistämiseksi. Asiat eivät mene suunnitelmien mukaan, ja
Meridan on löydettävä keino tilanteen korjaamiseksi.

(2007) (muokattu versio, ikäraja Yhdysvalloissa:
PG-13) – dokumenttielokuva käsittelee Yhdysvaltojen
pakkomiellettä kauneuteen ja kertoo muun muassa
12-vuotiaan mallin ikääntymisestä muotiteollisuudessa.
Muita aiheita ovat kauneuskirurgia, julkisuuden henkilöiden palvonta, mainoskuvien manipulaatio ja ihmisten epävarmuus...

Inside Out – Mielen sopukoissa
America the Beautiful 2:
The Thin Commandments

(2015) (ikäraja: 7) – Kun koko perhe muuttaa isän uuden työn vuoksi San Franciscoon, Riley joutuu pinnistelemään sopeutuakseen uuteen elämäänsä. Hänen
tunteensa – Ilo, Pelko, Kiukku, Inho ja Suru – yrittävät
yhdessä auttaa häntä selviytymään nuoruusiän karikoista.

(2011) (ikäraja Yhdysvalloissa: sallittu) – vuonna
2007 ilmestyneen America the Beautiful -dokumentin työryhmä käsittelee laihdutusta, liikalihavuutta ja
syömishäiriöitä Yhdysvalloissa. Elokuvassa analysoidaan pakkomiellettämme ruokaan ja muotidieetteihin.
Mukana on myös alan asiantuntijoiden mielipiteitä.

Kauneuden tähden (Beauty Mark)
(2008) (ikäraja Yhdysvalloissa: sallittu) – dokumenttielokuvassa luodaan hälyttävä, raivostuttava ja joskus
huvittavakin katsaus niihin voimiin, jotka muovaavat
kauneuskäsityksiämme. Psykoterapeutti ja entinen
huipputason triathlonisti Diane Israel kertoo oman
tarinansa ja haastattelee muita huippu-urheilijoita,
kehonrakentajia, malleja ja kaupunkislummien teinejä
omakuvaan liittyvistä kokemuksista.

Miss Representation
(2011) (ikäraja Yhdysvalloissa: sallittu) – näyttelijä ja
aktivisti Jennifer Siebel Newsom on ohjannut dokumenttielokuvan, joka paljastaa syyt siihen, miksi naisia
on niin vähän johtoasemissa ympäri maailmaa. Dokumentissa tutkitaan sitä, kuinka media hallitsee yhteiskunnallista keskustelua naisten ulkonäkövaatimuksista
ja kuinka asia vaikuttaa tyttöjen itsetuntoon ja itsevarmuuteen kaikkialla maailmassa.
Aidosti Minä – Opas vanhemmille
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Kirjoja tyttärellesi

Kirjoja sinulle

Ask Elizabeth
(2011), tekijä: Elizabeth Berkley. Berkley on näyttelijä,

Survival of the Prettiest:
The Science of Beauty

joka tunnetaan erityisesti Jessie Spanon roolista televi-

(1999), tekijä tri Nancy Etcoff, estetiikan ja hyvinvoinnin

siosarjassa Saved by the Bell ja Nomi Malonen roolista

ohjelman johtaja Harvardin psykiatrian laitoksella –

Showgirls-elokuvassa. Hän on luonut tytöille suunnatun

Miksi herrat pitävät blondeista? Miksi naiset punaavat

Ask Elizabeth -työpajan ja -kirjan, joissa käsitellään kas-

huuliaan? Miksi miehet tavoittelevat V-kirjaimen

vamisen vaikeutta. Ask Elizabeth on osittain eräänlainen

muotoista ylävartaloa? Mitä on kauneus?

leikekirja, joka sisältää teini-ikäisten omia kirjoituksia,
neuvoja ja kokemuksia. Se on myös elämäntaito-opas,

Bodies

jossa asiantuntijapaneeli vastaa kysymyksiin seksistä,

(2009), tekijä: Susie Orbach – noin 30 vuotta Fat Is

ravitsemuksesta, kehonkuvasta, henkilökohtaisista

a Feminist Issue, -kirjan jälkeen Orbach väittää, että

suhteista ja kunnosta.

tapamme nähdä oma kehomme peilaa sitä, kuinka
näemme itsemme. Asetelma nostaa esiin perustavan-

All Made Up: A Girl’s Guide to Seeing
Through Celebrity Hype… and Celebrating
Real Beauty

laatuisia kysymyksiä siitä, kuinka tähän on tultu.

(2006), tekijä: Audrey D. Brashich. Syvällinen analyysi

(2004), tekijä: Catherine Barry – romaani nuoresta

median ja pop-kulttuurin vaikutuksista teini-ikäisiin

naisesta, joka uskoo, että jos vain olisi kaunis ja seksi-

tyttöihin piirtää kuvan epätoivoisesta kamppailusta,

käs, hän löytäisi epätoivoisesti etsimänsä onnen. Onko

jossa itseä verrataan muihin ja tavoitellaan epärealis-

mahdollista saavuttaa onni kirurgin veitsen avulla?

Skin Deep

tisista kehonkuvaa. Brashich korostaa, että voimme
vapautua ahtaista kauneusihanteista ja oppia rakas-

Life Doesn’t Begin 5 Pounds From Now

tamaan itseämme sellaisina kuin olemme.

(2006), tekijä: Jessica Weiner – havainnollinen opas
”läskikielen” tulkitsemiseen ja oman kehon rakasta-

Body Drama: Real Girls, Real Bodies, Real
Issues, Real Answers

miseen jo tänään. Muuttamalla ajatuksiamme,

(2007), tekijä: Nancy Amanda Redd – kirjailija ja entinen

omaa kehoamme.

sanojamme ja tekojamme voimme alkaa arvostaa

Miss America -kilpailija tarkastelee kehon ongelmia,
joista tytöt saattavat olla liian häpeissään puhuakseen niistä vanhempiensa tai lääkärin kanssa. Kirjassa
käsitellään aknea, painoa ja muita asioita, jotka voivat
heikentää itsetuntoa. Kuvituksena on muokkaamattomia kuvia kaikennäköisistä ja -kokoisista naisista, mikä
korostaa viestiä siitä, että yhtä ”normaalia” ei ole, ja
meidän pitää hyväksyä kaikenlaiset vartalot.
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Kumppanit
Partiotyttöjen Maailmanliitto
Dove tekee yhteistyötä tämän tytöille ja nuorille naisille omistautuneen yhdistyksen kanssa toteuttaakseen
yhteisen vision maailmasta, jossa kenenkään ei tarvitsisi
kärsiä ulkonäköpaineista. Yhdessä olemme kehittäneet
upouuden Free Being Me -ohjelman tyttöjen itsetunnon
kohottamiseksi kaikkialla maailmassa.
Lue lisää: free-being-me.com
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Muistiinpanoja
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