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JOHDANTO

Käsissäsi tn SupeuSankaui inä -ktktnaisuus, jtka tn ttiminnallinen taidekasvatusmateuiaali euityisest 
epilepsiaa saiuastaville 6–12 -vuttaille lapsille sekä heidän sisauuksilleen.  ateuiaali stpii myös muille 
uyhmille, jtissa halutaan työskennellä tunnetaittjen ja tmien vahvuuksien tunnistamisen pauissa. 
 ateuiaalin tavtiteena tn antaa välineitä lapsen itsetunntn vahvistamiseen.  ateuiaalissa keskitytään 
euityisest itsetuntemukseen lapsen tmien tunteiden ja ktkemusten ääuellä.

 ateuiaali stpii käytetäväksi stpeutumisvalmennuskuusseilla, ktulu- tai esiktuluuyhmissä sekä euilaisissa 
keuhtissa.  ateuiaalin tauintiden ja haujtitusten avulla lapsi vti tppia tuntemaan pauemmin itseään sekä 
santitamaan aukeaano  istä minä pidän ja mistä en pidä?  ikä minua suututaa ja mikä tn ihan pauasta? 
 illaisista asitista haaveilen?  ateuiaalin saduissa liikutaan näiden univeusaalien kysymysten ääuellä 
epilepsiaa saiuastavan Raksun sekä Kaspauin kanssa, jtlla tn diagntstitu ADHD.  entssa mukana tn myös 
pikkuveli, lutkkattveueita, vanhempia sekä yksi mummt.

 ateuiaalin tauinat, tehtävät ja kädentaitt -tsuus tvat itsessään ktktnaisuus, jtssa lapsi maalaa & uakentaa
kädentaittja tehden lakanakankaalle euäänlaisen tmakuvan. Kankaalle kiujtitetaan myös santja ja lauseita 
matkan vauuelta. Ttiminnan edetessä lakanan tmakuvasta valmistuu ktnkueetsest sankauin viita. Lapsi 
saa pukea viitan viimeisellä ttimintakeuualla ylleen, kun vietetään SupeuSankaui inä -juhlia.

Viitan valmistaminen tmista vahvuuksista ja ktkemuksista tukee sekä ktnkueetsella etä symbtlisella 
tavalla sitä, etä sankauuus syntyy aukisista taidtista ja lapsesta itsestään.  ateuiaali sisältää haujtitusten ja 
kädentaitttehtävien yksityiskthtaiset thjeet jtkaiselle ttimintakeuualle euikseen, jtten putsessi tn 
thjaajalle tuuvallinen.

Tarinoiden tehtävänä on tukea materiaalin harjoituksia ja motvoida lapsia tehtävien ja kädentaitojen 
tekemiseen. Lisäksi tarinoissa viritäydytään päivän teemaan päähenkilöiden Raksun ja Kasparin elämän 
äärellä. Monitulkintainen kuvitus tarjoaa syventäviä näkökulmia ja ideoita keskusteluun sekä lapsen 
omaan taiteelliseen työskentelyyn. Kuvat myös viritävät lasten mielenkiinnon koht kunkin tarinan 
keskeisiä teemoja.

Ensimmäisen tauinan tavtiteena tn mttvtida lapset tekemään itselleen tma pehmtlelu/kauvakamu, jtka 
tn euäänlainen ”hutlinukke”. Tauinassa esitellään pehmtlelun funktt, jtka tn tlla lapselle kaveuina, 
tuuvana, jutujen kuuntelijana ja kainaltkaveuina illalla nukkumaan mennessä. Kauvakamu vti myös kulkea 
lapsen ktdin ja keuhtn/ktulun väliä ktkt ttimintauupeaman ajan. Kauvakamu vti tlla kaveuina ja tukena, 
kun lapsi jtkaisen ttimintakeuuan alussa esitelee kttläksyään. Kttläksyt tvat tavallisest ttimintakeutaan 
liityviä pthdinttja yhdessä kttväen kanssa. Kttläksyt tehdään piiutäen tai kiujtitaen valmiisiin 
puhekupliin. Puhekuplat tvat myös tutu ja ttistuva element tauinan kuvituksissa.

Ttisesta tauinasta lähten tauinat kuvaavat päähenkilön Raksun aukea ja aujen satumuksia. Tekststä löytyy 
edelleen mttvtinteja haujtitusten ääuelle sekä jthdatelua päivän teemaan. Raksu kasvaa tauinassaan 
istmpiin mittihin. Alussa hän tn auempi, muta tauinan etenemisen myötä hän pääsee myös ylitämään 
itsensä.

Useilla ttimintakeuutilla vtidaan tauinan aiheta syventää paitsi keskusteluin, myös valmiiden väiteiden 
avulla. Listat Raksun ja Kaspauin väitämistä löytyvät liiteistä, muta yhtä hyvin väitämiä vti keksiä tai 
täydentää itse. Tauvitaessa väitämiin vti etsiä tueksi stpivat kuvitukset esimeukiksi Papunetn 
kuvatyökalun avulla.

 ateuiaalin tauinat, kuvitus, tehtävät ja kädentaitt-tsuus tvat ktktnaisuus, jtssa kunkin ttimintakeuuan 
teemat sekä kasvu sankauiksi keuutstuvat mtnin eui tavtin. Kaikissa mateuiaalin tsasissa ttistuvat samat 
elementt, jtlltin lapsi vti tautua niihin itse haluamallaan tavalla. Kun lapsella tn käsillä tlevaan asiaan 



                                                                                                                                                                         

sekä keuutnnallinen, visuaalinen, emtttnaalinen etä ttiminnallinen tuki, tn lapsella mahdtllisuus liityä 
ttimintaan tmalla tavallaan. Lisäksi mtniaistsuus tukee ttiminnan mielekkyytä, kun keuhtkeuuassa tn 
uiitäväst tlaa tmille näkemyksille sekä ttiminnalle.

Hyvä ottt  uomioonn työskenntelyä tloittesst & mtterittlinn sovellusiaeoitt

- Kuvt onn tärkeä ost ttrinntt! Tulostt ttrinntnn kuvitus erilliselle vt vtlle esiteptperille väritulosteena 
jt ltminnoi tti ltitt vti toke yksessä koko ry männ nnä täville ttrinntnn tjtksi. Hyvinn esille nnostetu 
kuvt täyaenntää ttrinntt jt ruokkii ltstenn tjttuksit ti eestt. Kurkistus kuvttnn ennnnenn ttrinntt 
suunnttt ltstenn mielennkiinntot ttrinntnn tärkeitä teemojt ko aenn.
 

- Mtterittlit voi käytää jousttvtst ry männ ttrpeiaenn mukttnn. Tee kokonntinnenn elämysmttkt läpi 
ktikkienn ttrinnoiaenn jt te tävienn, poimi ry mällesi sopivt yksi ttrinnt työskenntelynn po jtksi tti 
mtkustele  trjoituksit tti ttrinnoitt väliptloinnt. Mtterittli onn suunnnniteltu jousttvtksi monnennltisiinn 
ttrpeisiinn!

- Työskenntelyynn vtrttusst tltsst onn  yvä ollt reilust tltt, sillä työskenntelyä ttpt tuu nniinn piirissä 
liikkuenn kuinn pöytenn äärellä/ltttllt mttlttenn. Selvitä, pystyykö vtrttmtsstsi tltsst siirtämäänn 
esim. pöytä  elpost työskenntelynn teltä.

- Jos tlt tti tikt ei riitä, voi mtterittlinn te tävät koott myös pienneenn bltnnkko-ptperinnukkeenn tti 
vtlkoiseenn T-ptitttnn. 

- Kerhoryhmässä mtksimiry mäkoko onn tltstt jt o jttjienn määrästä riippuenn 8-12 ltstt. 
Ry mäkokoonn onn  yvä kiinnnnitää suunnnniteluvti eesst  uomiott, sillä inntennsiivinnenn työskenntely 
vttti riitäviä resurssejt.

- Oppilasmäärältään suuressa luokassa voiattnn te aä yhteiset supersankariviitat myös 
pienryhmissä tai koko luokan yhteinen suuri viita. Viittt voiattnn käytää vtlmistumisenn jälkeenn 
monninn eri ttvoinn & eriltisisst tltnnteisst. Viittnn voi puket päivänn onnnnistujtlle, sitä voi käytää 
tukennt omtt rtu tt ktipttvtlle tti välinneennä y teis enngenn rtkennttmisesst. Kokeilkttpt vtikkt 
mt tut viittnn tlle koko joukkonnt! 

- Miksipä mtterittlit tti senn ostsit ei voisi käytää myös perheiden yhteiseen työskentelyyn. 
Milltiset ovtt eri per eennjäsenntenn stnnktri t mot jt vt vuuaet? Koko per eenn y teinnenn 
stnnktriviitt tnnttt ttttust voimit ktikille per eennjäsennille!

Ehdotetut variaatot:

1. Tutussa ryhmässä: Tee kokonaisuus alusta loppuun, muta jätä tutustumisleikit väliin
2. Tee vain kokonaisuudet 2-5 (Muista kertoa, etä tarinassa esiintyvä Grete on Raksun pehmolelu) 
3. Taiteilkaa kädentaito-osuus viitan sijasta T-paitaan tai blankko -paperinukkeen 
4. Tehkää luokan yhteinen jätviita, joka koostuu koko luokan kokemuksista, tunteista ja 

vahvuuksista
5. Valmistakaa perheen kanssa työskennellessä perheviita, jossa komeilee koko perheen 

vahvuudet, kokemukset ja tunteet



                                                                                                                                                                         

Ensimmäinen toimintakerta: Turvallisuuden tunteen luominen

Ensimmäisellä ttimintakeuualla tn tavtiteena tutustua uyhmän jäseniin ja uyhmäytyä. Uusia 
ihmisiä tavatessa usein jännitää. Siksi ensimmäiset haujtitukset tn valitu siten, etä itsestä 
keuttmisen ja mielipiteen ilmaisemisen vti tehdä myös muulla tavtin kuin puhumalla. 

Väitämät -haujtituksessa jtkainen vti saada tmia ajatuksiaan esiin, tlipa siten uthkea ja äänekäs 
tai ujt ja hiljainen. Väitämien ääuellä päästään näkemään, miten mtnet asiat meitä 
yhdistävätkään, ja ttisaalta, miten pienissäkin asitissa vtimme tlla euilaisia. Yhtäläisyydet 
vahvistavat uyhmän yhteenkuuluvuuden tunneta ja lutvat silttja tsallistujien välille.
Väitämien jtuktssa vti tlla väitämiä, jtissa myös epilepsiaan liityviä asitita mainitaan ensi 
keutaa. Lapsi saa kuitenkin itse valita, mitä haluaa tutda itsestään esiin. Näin hänelle viesttään, 
etä uyhmässä hän vti itse päätää, mistä haluaa puhua ja mistä tlla puhumata. Tämä tn täukeää 
sekä tuuvallisuuden etä luttamuksen kannalta. 

Ensimmäisellä ttimintakeuualla jtkainen uyhmän jäsen saa tehdä tman pehmtlelun/kauvakamun. 
 yös tauinan päähenkilöllä Raksulla tn tma hutlinukke ja kauvakamu Guete. Guete edustaa 
tauinassa tuuvallisuuta ja lämpöä. Tauinan kuvituksessa Guete puhuu puhekuplin. Samalla 
menetelmällä myös lapset ilmaisevat myöhemmin tmat viiktitaiset kuulumisensa yhdessä tman 
kauvakamunsa kanssa. Ttiselta ttimintakeuualta alkaen lapsi saa mukaansa tyhjän puhekuplan, 
jthtn hän saa piiutää tai kiujtitaa kunkin keuuan ktttehtävän. Pauhaimmillaan kuulumisten 
jakamisesta vti tulla yhteinen hauska leikki! Puhekuplakuulumisten funkttna tn tutda lapselle 
esiin, etä hänen ajatuksensa tvat täukeitä ja kuulemisen auvtisia. Puhekupla -ktttehtävä taujtaa 
lapselle mahdtllisuuden pthta uyhmässä käsiteltäviä asitita myös kttväen kanssa. 

Yhteisessä ltpetuksessa tn niin ikään mahdtllisuus tman mielipiteen ja tunteen ilmaisuun. Oman 
tunnelman ilmaiseminen ttimintakeuuan jälkeen tn pieni, muta täukeä tsa ttimintaa. Se viesti 
lapselle, etä hänen mielipiteensä tn täukeä. Lisäksi thjaaja saa täukeää tetta siitä, tnkt ttiminta 
tllut uyhmälle stpivaa, ja millaisissa tunnelmissa lapset suuntaavat ktht ktta. Ohjaajan tn hyvä 
uefekttida ttimintaansa jtkaisen ttimintakeuuan jälkeen. Ltppupiiuin viestt lapsilta tvat hyviä 
välineitä uefekttinnin tueksi.





                                                                                                                                                                         

TARINA 1: Grete

Tämä tn Guete. Guete tn tllut ystäväni jt neljä vutta. Ensimmäisen keuuan tapasin Gueten, kun se 
tli pelkkä vanha lapanen mummtn ullaktlla. Sillä tli ttisen silmän kthdalla ammttava ueikä. 
Guete tli kuin tyhjä kutui, kunnes mummt ptimi sen käteensä ja nauuti istäidin nauuuaan.  
Äänetömän nauuunsa kanssa se asteli ullaktlta alas käsityöaukulleen. Aukusta puusui ults 
kaikenväuistä villaa.  ummt venyteli ja vanuteli villtja pudttellen englanninkielisiä santja. 
Englant tn mummtn lapsuuden kieli. Sillä kielellä mummtn äit tli santnut mummtlle 
uakastavansa.  ummtn äit tn minun ististäitni, mutei se elä enää. Siksi minä santn nyt 
mummtlle iltaisin” I ltve ytu” aina kun käymme nukkumaan. Silltin mummt likistää minut 
kainalttnsa ja kuiskaao ”I ltve ytu ttt”.

 ummtn ääni lepäsi santjen yllä, kun villat painuivat lapasen sisään.  inä katselin villan ympäuille
kieutyviä stumia.  ummt iski minulle silmää ja santio ”pink is ltve… gueen is beauty… blue is the 
uain tf sadness … black is angeu… And yelltw is my favtuuite! Yelltw is jty and happiness.” En 
ymmäutänyt silltin santja, muta jttain lämmintä ja mykistävää ntissa mummtn santissa piili. Oli 
kuin hän tlisi sanellut ltitsuja, jtiden vtimasta Guete heuäsi henkiin. 

 uistan siitä päivästä auuingtn, jtka tunki ikkunasta sisään, kun mummt kattsi kammauiin.  inut 
hän istut ullaktn uappusille limsapulltn ja äidin vanhtjen saujakuvien ääueen. Niin hän teki aina 
silltin, kun ei halunnut minua telleen. Senkin mummt tsasi tehdä niin hyvin. Siiutää syujään 
hetkeksi, jtta saatti yllätää minut hetken kulutua nauuuuöntösillä tai muilla mummtn heukuilla.
Tällä keutaa mummt ei tutnut mukanaan nauuuuöntösiä. Hän istui niin vakavana vieueeni, etä 
melkein säikähdin. Olinkt tehnyt jttain vääuää? Olikt pikkuveljelle satunut jttain? Tai tlikt minun
sitenkin mentävä saiuaalaan tutkimuksiin, vaikka vasta viime viiktlla tltin!

”Raksu. Tämä tn Guete”, altit mummt hiljaa.  inua jännit, vaikka mummt levisi vieuessäni 
lämpimänä kuin pulla. Käsi kieutyi ympäuilleni.  ummtn suu tli lähes viiva. Sen takana muhivat 
mummtn mieteet. Ne pyukivät ults hutkauksena, muta mummtn silmissä tuikki.  ummt piteli 
sylissään pulleaa lapasmytyä. Sillä tli nappisilmät ja tukka sttkuista lankaa. ”Tämä Guete se tn 
sisältään lämpöinen kuin kauitsanvilla. Sillä tn kuulevat ktuvat ja lasinen sydän. Se sydän tn kuin 
ikkuna, jtsta heijastuvat kaikki ne tauinat, jtita Guetelle keuuttaan. Keuut sinä Raksu Guetelle tmat 
tauinasi. Iltiset tauinat ja suuulliset tauinat. Rthkeustauinat ja pelkttauinat. Tauinat, jtissa kädet 
hiktaa ja tllaan peittn alla tuuvassa. Tauinat, jtissa uähistään ja puuuaan kiutsanat hiljaisiksi 
hampaiden taakse. Keuut etenkin nauuunpyuskähdystauinat, jtissa sylki ei meinaa pysyä suussa ja 
ilt litstää silmät thuuiksi.”  inä nyökkäsin vakavana, vaikka nauuu työnsi hampaita esiin huulten 
takaa. En tennyt, mikä iltn pist mahasta matkaan, muta yhtä kaikki se tuli ja sulat ptis hutlen, 
jtnka mummtn viivasuu tli heuätellyt.

Guete istui yhä mummtn sylissä.  inä tjensin käteni. Gueten iht tuntui villaiselta ja pehmeältä. 
Työnsin nenäni lapasen kylkeen. Se haisi lampaalle ja ullaktlle. Katstin sen nappisilmiä ja tesino 
Gueten kanssa matka kestäisi pitkään. Ensiksi tpetaisin sen piiltutumaan ueppuun ja tlemaan 
hiljaa, jtta se vtisi tulla mukaani ktuluun. Siten pelaisimme pleikkauia ja kipuaisimme salaa 
vanhempien kaukkikaapille ja heilutelisimme jalktja puun tksalta ja jtisimme välipalakaakatt ja 
pyöuäilisimme alamäkeen ilman käsiä ja … ja tekisimme kaikkea mitä vain yhdeksänvuttas tsaa 
tehdä! Se tn aika mtnta asiaa. Guete katstt minua yhä nappisilmillään. Se viukktto ” inun nimeni
tn Guete! Kuka sinä tlet?”



                                                                                                                                                                         

TEHTÄVÄT
Työpajan kestto 70-90min

Vtlmistelut:
- Tulostt tti etsi omtt struktuuri- jt tunnnnekuvtt jt ltminnoi ttrvittesst (liite1)
- Tulostt jt ltminnoi monniste Tunnnnekuvtt loppupiirille (liite2)
- Väitämiä vtrtenn ttrvitset ltsipurkinn, ltsi elmiä/ elmiä jt  uivinn/ktnngtsptltnn/silkkiliinntnn
- Vtrtt työskenntelyynn: Eri Keeper -tyypistä liimtt (jokt liimtt  yvinn jt pitäväst eri tyyppisiä mtterittlejt), 

eriltisit kierrätysmtterittlejt, trikooktnngtstlkkujt, eriltisit ktrvt- jt nnt ktptlojt, 
nntppejt, ltnnkojt, mttonnkuteitt sekä e jiä villalapasia tti sukkia, vtnnut tti muutt 
täytemtterittlit, nneulojt jt ltnnktt, suojtliinntt

Tervetuloa 
 Ohjaajat esitäytyvät
 Keuuttaan, miksi tlemme täällä 
 Käydään lyhyest tapaamiskeuuat & keuhtstuuktuuui kuvin sstuuktuuui tauktitaa keuhtn 
uakennetao mitä keuhtssa tehdään ja missä jäujestyksessä)

Säännöt     

1. Ttimitaan yhdessä ja tllaan kaveueita
2. Pidetään hutli tmista ja yhteisistä uajtistao 
ei satuteta ttisia ja ntudatetaan yhdessä stvituja sääntöjä

3. Hauskanpitt tn sallitua 

  illaisia sääntöjä lapset itse haluavat uyhmään? 
 Kiujtitetaan yhteiset säännöt pahville ja asetetaan jtkaisella keuhtkeuualla esille

1. Liike & oma nimi -leikki
 Seisttaan piiuissä
 Jtkainen vututllaan saa keutta tman nimensä ja näytää jtnkin yksinkeutaisen liikkeen
 Liike vti tlla teuvehdys, kädenheilautus, pyöuähdys, hyppy, kiemuutelu, hauska tai 
jämäkkä, ntpea tai hidas

 Kunkin näytämä liike ttistetaan yhdessä piiuissä ja samalla teuvehditään liikkeen 
näytäjääo Hei…!

 Eli esimo ” inun nimeni tn Raksu ja liikkeeni tn tämä….” ”Hei Raksu!”

2. Karvakamuralli
 Tauvitaan kaksi euilaista ”kauvakamua/pehmtlelua”  
 Keksitään yhdessä nimet pehmtleluille 
 Pehmtlelut lähtevät kieutämään ”uallia” sylistä syliin vastakkaisilta putlilta piiuiä, muta 

samaan suuntaan sesim. myötäpäivään)
 Kumpikin pehmtleluista yuitää saada ttisen kiinni eli yuitetään siiutää mahdtllisimman 
ntpeast pehmt sylistä ttiseen

 Jtka saa ensin kiinni ttisen pehmtlelun, tn vtitaja
 Tämän haujtituksen tavtiteena tn vapautaa yhteistä tunnelmaa 



                                                                                                                                                                         

3. Väitämät
 Istutaan piiuissä, jtnka keskellä tn tyhjä lasipuukki huivin, kankaan tai silkkiliinan päällä
 Huivin päälle tn levitelty helmiä & lasihelmiä
 Ohjaaja keuttt, etä helmet tvat syaänn elmiä tai totuuaenn  elmiä, jtita ptimitaan ja 
pudttetaan puukkiin, jts tn jtnkin väitämän kanssa samaa mieltä

 Ohjaaja esitää väitämiä, kuteno ”pidän jäätelöstä / minulla tn pikkusiskt / minulla tn 
istveli / asun uivitaltssa / asun keuutstaltssa /tlen käynyt ulktmailla / tlen ttanut 
jtskus lääkkeen / pelkään hämähäkkejä / kutan helptst / tlen alleuginen jtllekin / 
minulla tn tma hutne / pidän syntymäpäivistä/ tlen kiivennyt puuhun / tlen käynyt 
saiuaalassa” jne. (Tutussa ryhmässä väitämiin voi etsiä sellaisia asioita, joiden tetää kosketavan 
osallistujien elämää)

 Kun jtku tn väitämän kanssa samaa mieltä, hän saa valita liinan päältä helmen ja 
pudttaa sen lasipuukkiin, jtka tn piiuin keskellä 

 Leikin ltpussa lasketaan tai katsttaan, miten paljtn helmiä tn puukissao miten mtnet 
asiat meitä yhdistävätkään!

4. Luetaan tarina 1: GRETE
 Ennen lukemista vtidaan tutkia, mitä uyhmä näkee kuvituskuvassao mitä kuva esitää, 
millainen tunnelma siinä tn, millaisia kysymyksiä se heuätää jne.

Esimerkkikysymyksiä keskusteluun tarinan jälkeen:
Raksu keuttt tauinassa, kuinka Guete syntyy. Kuka tn Guete?  istä mummt valmist 
Gueten?  itä kieltä mummt puhui lapsena ja kun hän tunki villaa lapasen täyteeksi? 
 itä tauktitaa ”I ltve ytu”? Entä ”gueen, blue, black, jty, angeu tai happiness? Osaatkt 
sinä tman äidinkielesi lisäksi jttakin muutakin kieltä? Onkt sinulla mummt tai ukki?  itä 
te teete yhdessä? Onkt teillä yhteisiä salaisuuksia?  itä Raksu halusi tehdä Gueten 
kanssa?  itä sinä haluaisit tehdä, jts sinulla tlisi tma ”Guete”?

5. Karvakamu 
 Keskellä piiuiä tn edelleen lasihelmipuukki, jthtn ennen tauinaa pudtteltin helmiä
 Jtkainen lapsi saa valita puukista yhden lasihelmen
 Jtkaisella tn nyt tma lasihelmio se tn vielä syntymätömän kauvakamun sydän
 Tehdään tmat kauvakamut
 Jtkainen saa päätää tman kauvakamunsa ulktmutdtn ja nimen itse

Ohjeistetaan karvakamun tekeminen: 
 Valitse sukka tai lapanen, jtnka väui ja mateuiaali miellytää sinua
 Täytä sukka/lapanen vanulla ja sujauta helmi sisään
 Ompele, taitele tai liimaa lapanen/sukka avtimesta päästä kiinni
 Ompele tai liimaa kauvakamulle silmät, nenä ja suu. Käytä nappeja, kangas- ja 
nahkapaltja yms.

 Ompele tai liimaa kamulle tukkaa, häntä, ktuvat tms. kangas-, nahka- ja 
kauvatlkuista, mattkuteista, langtista

 Anna tmalle kauvakamullesi nimi 



                                                                                                                                                                         

6. Loppupiiri 
 Kauvakamut lähtevät lasten mukana kttin
 Kauvakamuilla tn taukat silmät ja ktuvat. Ne tvat hyviä kuuntelemaan, ja niille vti 
jakaa iltja, kuiskia salaisuuksia ja mäuehtä muuheita

  uistathan ttaa ensi keuualla kauvakamun mukaan keuhttn, jtta se saa nähdä 
kaveueitaan!

 Annetaan thjeet ktttehtävää vauten
 Lähtessä jtkainen lapsi vti tstitaa tai painaa stumella tunnekuvista tmia tunnin 
tunnelmia vastaavaa tunnekuvaa

KOTITEHTÄVÄ 1: 

Kiujtita kauvakamulle htitt-thje sLiite5)

Kuvallinen ohje: Karvakamu



                                                                                                                                                                         

Toinen toimintakerta: Turvallisuuden tunteen lisääminen ja minäkuvan vahvistuminen

Ttisella ttimintakeuualla siiuuytään minäkuvaa ja itsetuntemusta vahvistavien teemtjen ja 
haujtitusten pauiin. Jtta uyhmässä ttimiminen tuntuisi tuuvalliselta, täytyy lapsen tunnistaa sekä 
tmat etä ttisten uajat. Rajtjen asetaminen lähtee siitä, etä tunnistaa itsessään, mikä tuntuu 
juuui minusta hyvältä ja mikä ei. Näiden asitiden nimeäminen altitetaan Ltivt onn ltstttu -leikin 
ääuellä, sillä leikki tn lapselle lutnntllinen tapa ttimia. Leikki myös taujtaa mahdtllisuuden 
käsitellä aiheta ktnkueetsten asitiden kauta. Kun leikissä vti ykskantaan ttdeta, etei pidä 
etantista, kaalikeittsta tai tönimisestä, tn leikki jt taujtnnut tautumapintaa ja aiheita 
keskusteluun. 

 yös tauinassa annetaan aiheita ja ktnkueetsia esimeukkejä siitä, mitä ttista lähestyessä tn hyvä 
ttaa hutmittn. Tauinassa ylitetään uajtja sekä mukavalla etä ikävällä tavalla. Lisäksi tauinassa 
taujttaan samaistumispintaa uajtjen kteteluun niin ihmisten kuin eläintenkin näkökulmasta. 
Jtkainen lapsi vti siis etsiä kthtaamispisteet tmista lähtökthdistaan.

Peilihaujtituksen funkttna tn havainntllistaa sekä lapsille itselleen, etä uyhmän muille jäsenille, 
missä kunkin tma uaja fyysisest kulkee. Peilileikin ääuellä vti tuuvallisest ktkeilla, miten lähelle 
ttista uskaltaa mennä, ja ttisaalta - miten kaukaa ttisen kanssa vti vielä ymmäuuetäväst viestä. 
Peilihaujtitus vahvistaa lapsen kehttuntemusta. 

Omakuvan piiutäminen/maalaaminen viitaan antaa lapselle mahdtllisuuden lutda itsestään 
tmannäköinen kuva. Kuva vti tlla ktktvautaltkuva, pelkkä pää tai pttuet. On täukeää, etä lapsi 
saa lutda kuvasta ttiveidensa mukaisen. 

Rajtjen piiutäminen viitaan jatkaa samalla ktnkueetsella linjalla. Piiuuetyt uajat yhdessä 
peilihaujtituksen kanssa viestvät lapsen tikeudesta asetaa tmat fyysiset uajansa. Kiujtitaessaan 
”minä pidän” ja ”minä en pidä” -lauseita viitaan, lapsi tulee niin ikään santitaneeksi tmia 
uajtjaan. Se tn täukeä viest sekä lapselle itselleen, etä muille kanssaihmisille.





                                                                                                                                                                         

TARINA 2: Eläinpuistossa

Sinä aamuna heräsin aikaisin. Grete oli pahtanut sängystäni yön aikana la alle, kuten niin 
monena muunakin aamuna. Ehkä sille tuli kuuma minun pei oni alla, kun se oli niin lämmin, 
pehmoinen ja villainen itsekin. Poimin Greten syliini. Sen hyvät huomenet vain minä saatoin 
kuulla.

Jalat olivat nopeat ja iloiset ja jänni yneet, kun juoksin tutun matkan koululle. Pihalla muut olivat 
jo eh neet jonoon, mu a ope aja vii oili minut Kasparin viereen. Kaspar on minun paras kaverini 
ja me tehdään poske oman hauskoja ju uja yhdessä. Silloin kun olen Kasparin kanssa, menee 
Grete repun pikkutaskuun piiloon. Sitä jänni ää, sillä Kasparilla on kuuluva ääni ja kädet, jotka 
säntäilevät sinne tänne, kun hän kertoo äly ömiä ju uja. Kasparin jutut ovat ihan parhaita!

Jonossa Kasparin käsi tar ui minun sormiini. Se tuntui hyvältä. Kaspar oli odo anut minut pariksi, 
vaikka se olisi voinut mennä jonkun muunkin käteen. Jono liikah  ja Kasparin suu nauroi, kun se 
kertoi, mitä kaikkea tekisimme, kun saapuisimme eläinpuistoon. Oli retkipäivä.

Eläinpuistossa ope aja kertoi meille säännöt. Kaspar teki samaan aikaan ilmeitä, mu a näin e ä 
se kuunteli sil . Eläimiä sai sili ää, jos ne tulivat aidan viereen. Kaneille sai antaa ruohoa ja 
voikukanleh ä, mu a syliin niitä ei saanut o aa. ”Miksi?”, kysyi Jan. Yhdeksäntoista silmäparia 
vahtasi ope ajaa, kun se kertoi, e ä päivän aikana puistossa vieraili monta kymmentä lasta. Jos 
jokainen o aisi kanin syliinsä ja sili äisi, olisi kani päivän jälkeen aivan poikki. Sen olisi pitänyt 
istua kahdenkymmenen tai viidenkymmenen vieraan sylissä. Se olisi äly ömän uuvu avaa, 
minäkin ymmärsin. Kaspar näy  mie eliäältä, mu a nyökkäsi hiljaa. Minulle se sanoi, e ä halusi 
istua vain äidin, isän ja isoisän sylissä. Ne kaikki olivat niin tu uja, e ä niiden lähellä oleminen 
antoi voimia eikä väsy änyt.   

Juoksimme aitausten välillä ja kiljuimme sikakiljuntaa. Tai oikeastaan Kaspar kiljui ja minä juoksin 
sen perässä ja nauroin. Ope aja kyyristeli kaniaitauksen vieressä ja nos  sormen huulilleen, kun 
kaksi kaneista piiloutui aitauksessa olevaan mökkiin. Kurkistelimme uteliaina aitauksen sisään. 
Kanien viikset värisivät mökkien oviaukoissa. Riivimme voikukan leh ä maasta ja työnsimme niitä 
verkkoaidan lävitse. Kaspar istui aitauksen viereen ja ope aja kertoi, miten oli hetki si en saanut 
kanit nuuskimaan sormenpäitään. ”Pitää istua hiljaa tähän lähelle ja odo aa.” 

Minä ja Kaspar istuimme hiljaa lähekkäin, mu a kanit pysyivät mökissään.  Äkkiä Kaspar kiskaisi 
minut kädestä ylös. ”Mä en jaksa odo aa, mennään talliin!”. Minä en pitänyt siitä, kun Kaspar 
kiskoi minua kädestä. Enkä minä pitänyt hevosista. Ne olivat isoja ja haisivat hevosensonnalle ja 
hirnuivat ja höyrysivät pil uissaan. En sanonut Kasparille mitään. Se intoili ja sili  ruskean 
hevosen same sta turpaa. ”Tule tänne”, Kaspar komensi. Minä en pitänyt siitä, e ä Kaspar 
komenteli minua. Minun jalat siirtyilivät betonila alla ja hevosen jalat kopsahtelivat pil uussa 
samaan tah in. Hevonen heilau  päätään ja minun silmissä ku . ”Mua väsy ää”, sanoin 
Kasparille, mu a se vain jatkoi intoiluaan hevosen nyökkivän pään alla. Maleksin pois tallista. 
Kaspar ei huomannut mitään. 

Pihalla suunnis n lampaiden aitaukselle. Minua harmi , kun Jan seisoi sillä paikalla, josta ylsi 
sili ämään aitauksen pienintä karitsaa. Sen villa näy  samalta kuin Greten villa. Työnnyin rajus  
Janin viereen sanoma a sanaakaan. Jan horjah  ja äkkiä ope aja oli ylläni silmät vaa vana. 



                                                                                                                                                                         

”Anteeksi”, minun pi  sanoa, mu a kieli työntyi ulos suusta ja harmi sen kanssa. ”Jan oli tahallaan 
ellä. Se on ollut siinä jo vaikka kuinka kauan! Muillakin pitää olla vuoro! ”. 

Ärisevien sanojen ja mökötyksen jälkeen pyysin anteeksi Janilta, vaikka harmi  vielä. Harmi  
hevoset ja säikkyvät kanit ja Kasparin itsepäisyys. Silloin Kaspar ilmestyi aitauksen viereen ja 
tönäisi minua kylkeen. ”Mihin sä katosit? Tule, mennään katsomaan joko kaneista voi tulla meille 
tu uja.”

Tällä kertaa hiivimme aitauksen vierelle ihan hiljaa. Yksi kaneista nyh  ruohoa verkkoaidan raosta. 
Minä uju n käteni aivan lähelle ja se nuuhkaisi minun kä äni. Kuono värisi yhä. Se oli 
vaaleanpunainen ja pehmeä. Kun tarjosin sille voikukanlehteä, sen hampaat osuivat käteeni. 
Säpsähdin ja kani säpsäh  myös. Katsoimme toisiamme aidan lävitse. Vaikka aita pi  meidät 
erillämme, pystyimme koske amaan toisiamme rajan ylitse, sillä olimme jo tu uja.

Ko matkalla kerroin Kasparille, e ä pelkään hevosia. ”Miks et he  sanonu? Mä luulin, e ä sä 
suutuit.” ” Kyllä mä suutuinkin”, paljas n. ” Mä en tosiaan pidä siitä, e ä mua komennellaan. Äi  
ja iskä saavat kyllä joskus komennella, mu a et sinä. Haluan e ä me päätetään yhdessä.” ”Ensi 
kerralla kyllä sanot, tai mä suutun”, sanoi Kaspar ukas . Mu a sillä oli jo naurua silmissään. 

Illalla seisoin pitkään peilin edessä ja mie n sitä, mistä minä alan ja mihin minä lopun. Minulla on 
pitkät kädet ja sormet. Ne ulo uvat kaniverkon läpi sili ämään pehmoista nenää tai tar umaan 
parasta ystävää kädestä. Samat kädet kuitenkin tönäisivät Jania, kun suutu . Ne olivat minun 
käteni. Kun niitä liikau aa, peilissä kädet liikahtavat samalla tavalla. Peili-Raksu osaa tulla ja 
mennä juuri oikein. Se liikkuu juuri niin kuin minäkin. Kun sitä lähestyy, sekin lähestyy minua. Kun 
siitä menee etäämmäs, sekin menee etäämmäs. Peili-Raksu on yhtä tu u kuin minä itse. Muiden 
kanssa näitä lähestymisju uja pitää vielä harjoitella.



                                                                                                                                                                         

TEHTÄVÄT

Valmistelut
- Tulosta jokaiselle lapselle puhekuplapohjat (liite4)
- Varaa työskentelyyn kangastusseja, kangasvärejä ja silk-värejä, Eri Keeper -tyyppistä 

liimaa (joka liimaa hyvin ja pitäväs  eri tyyppisiä materiaaleja), isohkoja ja pienempiä kangas lkkuja, 
paksuhkoa puuvilla- tai villalankaa ja matonkude a 

- Leikkaa kierrätyslakanasta tai uudesta lakanasta ryhmäläisille sopivat vii apohjat (hyvä koko 

on pepun päälle ulo uva ja olkien yli täpäräs  yle yvä vii a)

- Teippaa kukin vii a ensin huolellises  maalarinteipillä suojamuoviin kiinni (esim. jätesäkistä 

leika u suojamuovi) 

1. Alkupiiri 
 Päivän struktuuri kuvin
 Liike & oma nimi -leikki tai kannustuspiiri 
 Kannustuspiirissä jokainen ryhmän jäsen vuorollaan saa kiertää piirissä olijoiden 

selkien takaa juosten, hiippaillen, kävellen tai haluamallaan tavalla liikkuen 
 Yhden kiertäessä piiriä, muut kannustavat toistamalla kiertäjän nimeä 
 Mukana voi olla myös oma karvakamu, jolloin kannustetaan molempien nimillä: 

esim. ”Raksu ja Grete, Raksu ja Grete!”
 Jokainen saa itse pää ää, miten kannustetaan: riehakkaas  ja äänekkääs , hissun 

kissun hiljaa vai tavallises

2. Karvakamujen esi ely

 Lapset saavat esitellä omat karvakamunsa hoito-ohjeineen

3. Luetaan tarina 2: ELÄINPUISTOSSA

 Ennen lukemista voidaan tutkia, mitä ryhmä näkee kuvituskuvassa: mitä kuva 
esi ää, millainen tunnelma siinä on, mitä kysymyksiä kuva herä ää jne.

Esimerkkikysymyksiä keskusteluun tarinan jälkeen:
Mistä Raksu pi  ja mistä ei pitänyt? Miten Kaspar ja Raksu onnistuivat saamaan kanit 
lähelleen? Mitä kaikkea Raksun kädet osasivat tehdä? Mitä sinun kätesi osaavat? (Kirjoi aa, 
piirtää, sili ää, tönäistä, puristua nyrkkiin, tapu aa jne.) Mistä sinä pidät ja mistä et pidä?

4. Laiva on lasta u -leikki

 Istutaan piirissä, ja ohjaajalla on pehmeä pallo tai sanomaleh /kangasmy y 
 Heitetään palloa/my yä piirissä toinen toiselle
 Heiton aikana saa kertoa, millä laiva on lasta u
 Leikitään kaksi eri kierrosta: Ensiksi lastataan laivaa asioilla, joista pidän ja toiseksi 

lastataan laiva asioilla, joista en pidä
 Heiton aikana sanotaan esim. ”Laiva on lasta u pehmoleluilla” (asia josta pidän)
 Heitetään kummankin teeman parissa useampi kierros



                                                                                                                                                                         

5. Rajojen tunnustelua eli peili

 Leikitään peiliä parei ain
 Seiso parin kanssa vastakkain
 Toinen on johtaja ja toinen peili, joka matkii johtajan liikkeitä
 Etsi parin kanssa sopiva etäisyys, missä tuntuu hyvältä työskennellä eli on helppo 

seurata toisen liikkeitä eikä liiallinen läheisyys ahdista
 Tunnustele, miten lähelle toista voi mennä: kokeile, uskallatko lai aa esim. käden 

lähes peiliä vasten (kädet lähes vastakkain)
 Miten lähelle peiliä uskallat lai aa kasvot? Miltä tuntuu? 
 Muista hitaat liikkeet, jo a peili pysyy mukana
 Vaihdetaan osia
 Jutellaan, miltä tuntui

6. Vii alakana: omakuva, rajat ja tasku karvakamulle

 Jokainen lapsi piirtää tai maalaa omaan vii alakanaan 
kangastusseilla/kangasmaaleilla/silk -väreillä tai tekee kangas lkkuja liimaamalla 
omakuvan (kokovartalokuva tai potre ) 

 Lapsi voi piirtää haluamansa kokoiset rajat/ääriviivat kangastussilla kuvan ympärille 
 Kirjoitetaan vii aan asioita, joista pidän ja asioita, joista en pidä
 Kirjoita kokonaisilla lauseilla
 Tarvi aessa myös aikuinen voi kirjoi aa, kun lapsi sanelee

Esim. Pidän suklaasta. En pidä hammaslääkäristä. Pidän kaverista, joka kannustaa. 
En pidä siitä, jos joku tulee ihan viereen. Pidän eläimistä. En pidä juhlista jne.

Extra (valinnainen)
 Tehdään vii alakanan helmaan sisäpuolelle karvakamulle tasku kangas lkusta: 

leikataan trikoo lkusta sopivankokoinen taskukangas ja leikataan halu uun 
muotoon 

 Liimataan tasku reunoistaan niin, e ä tasku jää auki
 Muistathan tarkistaa ennen liimaamista, e ä karvakamu mahtuu taskuun!

7. Loppupiiri 

 Annetaan ohjeet ko tehtävään
 Läh essä jokainen lapsi voi osoi aa tai painaa tunnekuvista omia tunnin tunnelmia 

vastaavaa tunnekuvaa

KOTITEHTÄVÄ 2: 

Kirjoita puhekuplaan joku asia tai muisto, missä olet tai olet ollut rohkea



                                                                                                                                                                         

Kuvaohje: Vii a (kokonaisuus)



                                                                                                                                                                         

Kolmas toimintakerta: Vaikeat tunteet osana minäkuvaa

Kolmannella toimintakerralla sanoitetaan ja tuodaan harjoitusten avulla näkyväksi pelon ja kiukun 
tunteita ja tunnekokemuksia. Tunteiden tunnistaminen omassa elämässä ja kehossa, niiden 
sanoi aminen, sekä lapsen omien ratkaisumallien ja toimintamallien hyväksyvä tarkastelu 
vahvistaa lapsen itsetuntemusta ja etoisuu a omista tunteista. 

Kolmannessa tarinassa katseet suunnataan koh  ihania pelkoja ja kamalia kiukkuja. Pelko ja 
pelo avat tarinat ovat monesta koululaisesta kiehtovia. Aina ei ole helppoa tunnistaa, milloin 
tarinoissa ja leikeissä pelkokerroin ponnahtaa liian hurjaksi. Toisaalta pelot ovat jokaiselle hyvin 
henkilökohtaisia. Raksun ja Kasparin kolmas tarina tarjoaa eväitä erilaisten pelkojen tarkasteluun 
ja nimeämiseen. 

Kolmannen toimintakerran tehtävissä ja harjoituksissa painotetaan kiukun ja pelon tunteista 
selviämistä – pientä huumorin pilkahdusta unohtama a. Loitsun laa minen ja lausuminen ääneen 
tarjoaa keinon suunnata pelon energia johonkin konkree seen: kirjoite aviin ja keksi äviin 
sanoihin. Ken es keksityt sanat ovat niin hauskoja ja äly ömiä, e ä ne selä ävät sellaisenaan 
pelon tunteet. Tai ehkäpä peräkkäin asetetut kammo avat sanat ja niiden ääneen sanominen vie 
osan pelosta pois mennessään. Vanhan viisauden mukaan pelkojen ääneen sanominen vie niistä 

heimmän terän pois. Tähän loitsunkin voima tähtää: tunteiden sanoi amiseen ja itselle sopivien 
ratkaisumallien löytämiseen myös vaikeiden tunteiden äärellä. 

Raivonapin tekemisessä on taustalla kaksi ajatusta: ärsy ävien asioiden nimeäminen raivonappia 
solmiessa, sekä oman käytöksen tunnistaminen suu umuksen hetkellä. Kun raivonappia solmitaan
”tuhannelle solmulle”, voidaan samalla poh a, millaiseen solmuun sitä itsekin välillä vihastuessaan
menee. Solmuista jokainen voi edustaa jotakin ärsy ävää asiaa tai kiuku avaa kokemusta. 
Harjoituksen hyväksyvä suhtautuminen ärtymyksen tunteeseen antaa lapselle signaalin, e ä 
kaikenlaiset tunteet ovat elämässä salli uja. ”Varoitusteks ssä” omien toimintamallien 
sanoi aminen voi parhaimmillaan tuoda hymyn huulille, sillä teks lajina tässä yhteydessä se on 
varsin osuva ja hauska. Varoitusteks  on armollinen tapa tuoda esiin omia epäsopiviakin 
toimintamalleja. Niiden tultua ilmi niistä voi keskustella myönteisessä ilmapiirissä ja etsiä 
rakentavia vaihtoehtoja kiukusta selviytymiseen.





                                                                                                                                                                         

TARINA 3: Pelo aako?

Koulussa oli ollut Halloween-juhlat ja nyt koulun pihalla vertail in, kuka oli pelännyt kammokujalla 
eniten ja kuka ei yhtään. Raksua harmi . Kaspar levisi isona oppilasjoukon keskellä ja suu 
suurenteli ju uja, minkä kerkesi. Raksu esi, e ä Kaspar oli katsonut salaa viime viikolla 
YouTubesta jotain kamalaa murhaju ua, eikä uni ollut tahtonut tulla, kun murhaajat jäivät 
Kasparin pään sisään. Nyt Kaspar itse säiky eli muita kammo avilla murhajutuillaan. Raksua eivät 
jutut pelo aneet, mu a Epun ja Sanin naurusuut olivat liian ukalla. Niitä pelo , Raksu oli siitä 
varma. Sekin harmi , e ei Kaspar tuntunut huomaavan häntä lainkaan.

”…si en murhaaja hyökkäsi sieltä tunnelista. Mua ei yhtään pelo anut”, Kaspar leveili ja muut 
säes vät. Kohta joku jo kertoi tornadosta ruotsinlaivalla, ja joku toinen jostain jä hämähäkistä, 
joka oli tullut Suomeen rah laivasta banaanilas n mukana. 

”Mä en syö enää ikinä banaania” aja eli Raksu. Hämähäkkejä hän pelkäsi. Ja käärmeitä. Ja ahtaita 
paikkoja. Naapuriluokan Emmi pelkäsi auton kyydissä ja oman luokan Vili ppukiviluolia, vaikka oli 
nähnyt niitä vain kuvissa. Eppu pelkäsi lepakoita ja naapuriluokan ope ajaa Eiraa, joka oli oikeas  
ihan kiva. Henu pelkäsi sairaalaa, koska se oli ollut siellä joskus tosi kipeänä keuhkokuumeen takia.
Pikkuveli pelkäsi, e ä Raksu saa kohtauksen ja joutuu sairaalaan. 

Raksu ei pelännyt sairaalaa. Raksu oli ollut sairaalassa monta kertaa. Henkka-lääkäri oli tosi kiva ja 
sillä oli ihan parhaat vitsitkin. Pienempänä Raksu oli saanut katsoa sairaalassa vaikka kuinka 
pitkään telkkaria, ja isompanakin pelata table lla pelejä melkein niin paljon kuin halusi. Pikkuveli 
pi  sitä epäreiluna, mu a se ei ennyt, e ä sairaalassa oli myös tylsää. Ainakin silloin, kun pi  
maata sängyssä ja yri ää nukkua, vaikka äänet olivat vieraat ja pää täynnä kummallisia piuhoja. 

Oppilaat liikeh vät edelleen laumassa. Lassi leuhki, e ä oli ollut sairaalassa ainakin kaksi yötä eikä 
ollut yhtään pelännyt, vaikka suusta oli tullut verta ihan sikana. Sille oli kuulemma tehty 
nielurisaleikkaus. Se oli saanut ihan hulluna jäätelöä. ”Raksupa on ollut sairaalassa ainakin 
kymmenen yötä eikä se pelänny yhtään.” Raksun korvat poimivat Kasparin sanat piirin keskeltä. 
Kiukku nousi he  korviin punaisena ja pako avana. Raksun käsi nousi ja löi Kasparilta pipon 
päästä. Suusta karkasi rumia sanoja. ”No oikees ! Sano Raksu, etkö ookkin ollu.” huusi Kaspar 
Raksun loi onevalle selälle, mu ei lähtenyt perään. Raksun jalat liikkuivat uhaan sisälle hiljaiseen
käytävään. Ovi takana pamah , kun Raksu istui pa erin viereen käytävälle, vaikka välitun a oli 
vielä jäljellä. Raksun kyynärpää pauku  pa eria, kun naapuriluokan ope aja käski takaisin ulos.

Suutu . Suutu  typerät ope ajat ja typerä Kaspar, joka ei osannut pitää suutaan kiinni. Mitä se 
kenellekään kuului, hänen sairaalareissunsa. Ja Kaspar oli sitä paitsi valehdellut. Ei Raksu ollut ollut
kuin yhden yön sairaalassa ja silloinkin oli vain pitänyt nukkua. Eikä hän yksin ollut siellä ollut. Äi  
ja isä ja pikkuveli olivat olleet mukana. Ja Grete. 

Raksu haki Greten repusta. Raksu ei ollut vielä koskaan o anut sitä pois repusta koulussa. Ehkä 
Greteä pelo  nyt, kun se katseli ensimmäistä kertaa isoa pihaa. Ensimmäisenä koulupäivänä 
Raksuakin oli pelo anut hahmoton piha ja kaikki tuntema omat isot oppilaat. Si en oli tullut 
Kaspar ja koko pelko oli unohtunut. 



                                                                                                                                                                         

Niin, Kaspar. Miksi sen pi  mennä kertomaan! Raksu aja eli, e ei voisi ikinä antaa Kasparille 
anteeksi. Ei Raksua se haitannut, e ä Kaspar oli kertonut sairaalasta. Se suutu , e ä se rehenteli 
hänen jutuillaan ilman lupaa. Tuolla se nytkin seisoi ja levisi jutuissaan kuin jokin typerä 
kalsarisankari. Raksu puris  Greten pieneksi mytyksi ja puri hampaat yhteen. 

Äkkiä Lassi oli vieressä ja kysyi ”Mikä toi on?” ”Ei mikään” huusi Raksu. Ajatukset karkasivat päästä 
ja äkkiä lentoon kiihtynyt Grete ohi  Lassin. Kuului tukahtunut loiskahdus. Lassi käveli jo 
loukkaantuneena pois, mu a Kaspar tuli koh . 

”Mikä toi on? Vähänkö hieno!” 

”No eikä oo! ” Raksun sormet työntyivät kainaloon ja kädet le yivät puuskaksi.

”No on se. Miks sä sen tonne hei t?” Kasparin silmät tähysivät koh  vesilätäkössä makaavaa 
Greteä. ”Oota vähän.” Kaspar juoksi Greten luo ja poimi sen vedestä. Greten ve ynyt kylki pyyhki 
Kasparin takinhelmaa. ”Ei käyny pahas . Mikä sen nimi on?” 

”Mitä se sulle kuuluu!” Raksu huusi ja Kaspar kohau  varautunees  olkiaan. 

”No mitä sä nyt?” 

”Oliko pakko kertoo se sairaalaju u?” Raksu sanoi ärtynees . 

”Ai sori. Musta se on siis ä. Ja kun Lassi leuhki sillä omalla jutullaan, niin mä aa elin et sähän oot 
paljo rohkeempi kun se.” 

”Et sä sil  olis saanu kertoo… Ai oonks mä muka sun mielestä rohkee?” 

”No oot. Mua vähän jänni ää sairaalassa. Muistatko silloinkin, kun mä putosin sieltä puusta? Se 
käsi oli tosi pitkään kipee ja aika monta kertaa pi  pistää neulalla, kun ote in kokeita…” 

”Mut sähän sanoit, e ei se sa unu yhtään.” Raksun silmät kapenivat viiruiksi.

”No ehkä se ei ollu ihan to a. Anteeks. Tossa.” Kaspar ojensi Greteä koh  Raksua. 

Hiljaisuuden yli Raksun käsi työntyi koh . ”Kii . Saat anteeks. Mut et sit enää kerro mun ju uja 
ilman lupaa.” 

”Okei. Sori. Mä yritän muistaa.”

Illalla Raksu ve  Greten viereen ja pyysi siltä anteeksi. Se oli kohdellut Greteä väärin. Si en hän 
tarkis  sängynalusen kaiken varalta ja ve  Greten iviis  kainaloon. Sängyn alla oli hiljaista ja 
Raksu aja eli sitä, kun Kaspar oli kehunut häntä rohkeaksi. Kaspar, joka oli Raksun mielestä itse 
maailman toiseksi rohkein - he  mummon jälkeen, joka oli vielä toissakesänä uskaltanut hypätä 
Kesärannassa viidestä metristä veteen.



                                                                                                                                                                         

TEHTÄVÄT

Valmistelut
-  Tulosta puhekuplapohjat (liite4) 
- Varaa tyhjiä valkoisia papereita luonnostelua varten
- Varaa kangastusseja lakanaan kirjoi amista varten ja eri värisiä matonkudepätkiä 

raivonappia varten 
- Varaa Eri Keeper -tyyppistä liimaa raivonapin liimaamista varten

1. Alkupiiri & puhekuplakuulumiset

 Päivän struktuuri kuvin
 Liike & oma nimi -leikki tai kannustuspiiri 

2. Puhekuplakuulumiset

 Katsotaan lasten kirjoi amat/piirtämät puhekuplat (rohkeusmuistot)

3. Luetaan tarina 3: PELOTTAAKO?

 Ennen lukemista voidaan tutkia, mitä ryhmä näkee kuvituskuvassa: mitä kuva 
esi ää, millainen tunnelma siinä on jne.

Esimerkkikysymyksiä keskusteluun tarinan jälkeen:
Millaisia pelkoja Raksulla, Kasparilla ja luokkakavereilla oli? Oliko joukossa jotakin, mitä 
itsekin pelkäät tai olet joskus pienempänä pelännyt? Mistä Raksu arveli, e ä osa 
luokkakavereista pelkäsi oikeas  Kasparin hurjia ju uja? Mistä Raksu tarinassa suu ui 
Kasparille? Toimiko Kaspar tarinassa mielestäsi oikein? Mitä asiaa Raksun pikkuveli pi  
epäreiluna? jne.

4. Pelon karkotusloitsu 

 Mikä pelo aa & mitkä keinot au avat selviämään pelon kanssa
 Katsotaan kuvia pelo avista asioista (Etsi & tulosta Papune n sivuilta sopivia 

pelo avia kuvia eläimistä, paikoista, asioista, kuten: karjua/kovat äänet, leijona, 
hämähäkki, vuoristorata, kummitus, hammaslääkäri, pimeä, linna, pistää jne.)

 Lapsi voi valita 1-2 kuvaa, jotka ovat omasta mielestä pelo avia & katsotaan 
yhdessä kuvat

 Kysytään vielä, puu uiko kuvien joukosta jokin asia, joka on pelo ava
 Tehdään oma pelonkarkotusloitsu alkusoinnulla ja liikkeet siihen 

LOITSUN TEKEMINEN

 valitkaa yksi kirjain (esim. P)
 keksikää neljä pelo avaa tai ällö ävää sanaa ko. kirjaimella 
 Loitsussa toistetaan keksityt sanat 3 kertaa, joka on usein saduissakin taika- ja 

onnenluku
 Loitsun lopussa on oltava taikasana, joka ei tarkoita mitään
 Keksikää siis vielä loitsun loppuun jokin valitulla kirjaimella alkava non sense -sana 



                                                                                                                                                                         

 Loitsikaa loitsu siten, e ä seiso e piirissä ja pidä e toisianne käsistä kiinni ja 
tömistä e jokaisen sanan kohdalla vuorojaloin jalkojanne maahan. 

 Loitsuaminen aloitetaan hiljaa ja hitaas , kiihdy äen loppua kohden: 

     ”Pelko pako pimeä pamaus 

pelko pako pimeä pamaus

pelko pako pimeä pamaus

    PU-PUM!”
 Non sense -huudon kohdalla irrotetaan käsistä ja hypätään ilmaan
 Hypystä alas tullessa jähmetytään hetkiseksi ”pelo avaksi” patsaaksi
 Lopuksi ravistellaan pelko pois: loitsu on hoidellut hommansa
 Kirjoitetaan loitsu ja 1-2 pelo avaa asiaa vii aan

5. Raivonappi / kiukkumy y

  Kasparin ja Raksun kiukku- ja lepytysväi ämät + peukkuparlamen  (liite 7)
 Peukkuparlamen  tarkoi aa äänestämistä peukalolla: ylöspäin = samaa mieltä,  

alaspäin = eri mieltä, vaakatasossa = en edä/sekä-e ä

 Tehdään raivonappi eli solmitaan matonkudepätkä ”tuhannelle” solmulle ja 
mutkalle + mie tään samalla, mitkä asiat saavat kiukun kihisemään 

 Kiinnitetään raivonappi liimalla vii alakanaan itse vali uun kohtaan ja pohditaan, 
missä kohtaa kehossa suu uminen ja kiukku tuntuu

 Kirjoitetaan raivonapin/kiukkumytyn viereen ”varoitusteks ” (Mikä suutu aa, mitä 
tapahtuu, kun suutut ja miten sinut saa leppymään) 

VAROITUS: 
TÄMÄ ON RAIVONAPPI / KIUKKUMYTTY

SUUTUN JOS…
ESIM. SUUTUN, JOS MINULLE PUHUTAAN RUMASTI

KUN SUUTUN …
ESIM. POMPIN TASAJALKAA, HUUDAN, MÖKÖTÄN
(millaisia asioita tulee tehtyä, kun on todella vihainen) 

RAUHOITUN…
ESIM. KUN SAAN OLLA VÄHÄN AIKAA RAUHASSA. RAUHOITUN SILITTÄMÄLLÄ.
(millaiset asiat saavat leppymään)

6. Loppupiiri

 Annetaan ohjeet ko tehtävään
 Läh essä tunnin tunnelmat tunnekuvista

KOTITEHTÄVÄ 3:
Ota yksi valokuva karvakamusta omassa lempipaikassasi (kotona, ulkona, sisällä, lähipuistossa). 
Kirjoita puhekuplaan, mikä tekee lempipaikasta mukavan. Lähetä kuva ohjaajalle tai tulosta 
mukaan seuraavalle kerralle.



                                                                                                                                                                         

Neljäs toimintakerta: Tunteet osana minäkuvaa ja empa ataitojen vahvistuminen

Neljännellä toimintakerralla sanoitetaan ja tuodaan harjoitusten avulla näkyväksi surun ja ilon 
tunteita ja tunnekokemuksia. Tunteiden tunnistaminen omassa elämässä ja kehossa, niiden 
sanoi aminen, sekä lapsen omien ratkaisumallien ja toimintamallien hyväksyvä tarkastelu 
vahvistaa lapsen etoisuu a tunteista sekä itsetuntemusta. 

Patsasharjoituksissa lapset saavat ilmaista surua ja iloa oman kehonsa kau a sanoi a. Surullisten 
asioiden sanoi aminen tai tunteiden kuvaileminen voi olla joskus vaikeaa. Lapset kuitenkin 
tunnistavat hyvin kehon ja kasvojen viestejä. Harjoitus vahvistaa lapsen tunneilmaisua ja au aa 
tunnistamaan tunneviestejä kanssaihmisissä sekä vahvistaa lapsen empa akykyä. Harjoituksessa 
keskustellaan myös siitä, millaiset paikat tarjoavat kullekin turvaa surun ja murheen hetkellä.  On 
hyvin konkree nen asia nimetä paikka, jossa on hyvä ja turvallinen olla. Paikan nimeäminen 
tarjoaa lapselle yhdenlaisen ratkaisun surun vastaano amiseen ja siitä selviytymiseen arjen 
tasolla. 

Iloisten asioiden maalaaminen ja kirjoi aminen, sekä surumurujen piirtäminen vii aan tuo 
konkree ses  näkyväksi lapsen omat tunteet. Kun tunne esitetään kehollises  ja piirretään 
vii aan näkyväksi, lapsi voi poh a ja tunnistaa, millaiset asiat nostavat erilaisia tunteita pintaan ja 
miltä ne kehossa tuntuvat. Piirtäminen myös vies i, e ä tunteiden tuominen esiin on salli ua. Kun
tunne tulee esiin sanoina tai kuvina, siitä tulee tutumpi. Aforismeja tehdessä tunne a kuvataan 
konkree ses  mm. eläimen ja värin avulla. Niistä syntyy tunteille metaforia ja mielikuvia, jotka 
lapsi itse voi tunnistaa – onhan hän ne itse valinnut juuri tätä tunne a kuvaamaan. Surumurutkin 
sanoitetaan konkree ses , jolloin lapsi saa nimetä itse valitsemiaan asioita ja kokemuksia, joiden 
äärellä suru on tullut tutuksi.





                                                                                                                                                                         

TARINA 4: Puusta pudonneet

Raksu katsoi, kuinka Kaspar kiipesi pihapuussa jo korkealla ja huudahteli innoissaan. Sormet 
kiertyivät paksujen oksien ympärille ja silloin tällöin ilmaan kimposi ponnistuksesta ähkäisevä ääni.
Sitä seurasi joka kerta äänekäs naurahdus. Raksua ei naura anut. Mummo oli kotona hoitajana, 
koska vanhemmat olivat työmatkoilla. Mummo ei päästänyt Raksua puuhun, koska hän saa aisi 
saada kohtauksen ja pudota. Se oli Raksusta älytön ajatus. Hän inhosi sitä, e ä hänen sairau aan 
käyte in syynä erilaisiin kieltoihin ja käskyihin. ”Ei saa valvoa pitkään. Ei saa uida liian kauas 
rannasta. Pitää o aa lääkkeet.” No joo, kyllähän Raksu monet käskyt ja kiellot ymmärsi, mu a 
puuhun hän olisi halunnut kiivetä. Saihan naapurin Eppukin kiipeillä, vaikka sillä oli diabetes. 
Pikkuveli roikkui puussa kuin mikäkin makiapina, vaikka se oli paljon pienempi ja taitama omampi 
kuin Raksu. Ja Kaspar olisi kiivennyt puuhun tai katolle, vaikka olisi kielle y. Sellainen oli Kaspar: 
tosi rohkea. Vaikka Kasparin isä oli kyllä sitä mieltä, e ä tyhmänrohkea. 

Ekana koulupäivänä Kaspar oli kertonut Raksulle, e ä sillä on ADHD. Se kuulemma on sellainen, 
e ä on vaikea pysyä paikallaan ja hermostuu helpos . Ei se kyllä näkynyt päällepäin. Raksusta 
Kaspar näy  ihan tavalliselta ja oli tavallinen – vaikka kyllähän Kasparilla vauh a ja ideoita rii . 
Siitä Raksu oli kuitenkin iloinen, e ä Kaspar kertoi siitä jutusta. Oli tuntunut melkein juhlalliselta, 
kun hän itse oli kertonut sen jälkeen epilepsiasta. Olihan se jänni änyt kovas , vaikka Kaspar ei 
tuntunut edes kuuntelevan, mitä Raksu epilepsiasta kertoi. Hän oli jo saman en kiskomassa 
johonkin syö chiliä -haasteeseen ja koko asia oli unohtunut.

Raksu palasi ajatuksistaan puun alle. Sure  mummon kohtuuton huoleh minen. Yhtä lailla kuka 
tahansa voisi pudota puusta! Putosihan sieltä joskus linnunpoikiakin, vaikka ne olivat sentään 
lintuja. Raksulle tuli mieleen yksi kesä, jolloin he olivat isän kanssa hoitaneet puusta pudonnu a 
linnunpoikaa. Isä oli nostanut linnun takaisin pesään, mu a seuraavana päivänä se löytyi puun alta
kuolleena. Raksu oli ollut monta päivää surkeana ja itkenyt, vaikka linnulle pide in pienet 
hautajaiset. Eniten oli sure anut se, e ei lintu ollut eh nyt oppia lentämään. Jos se olisi osannut 
lentää, se olisi pelastunut. Raksu oli varma siitä.

Raksu ei osannut lentää, mu a kiipeämisessä hän oli haka. Äi  ja isä olivat antaneet luvan kiipeillä 
puissa sen jälkeen, kun lääkkeet olivat alkaneet toimia. Nyt kohtauksia tuli enää tosi harvoin, 
eivätkä ne olleet kovin pahoja. Puussa korkealla Raksu aina kuvi eli, e ä osasi lentää. Tuuli sili  
poskia ja hei eli tukkaa. Selkää ku . Ehkä sinne kasvoi siivet. Ajatuskin nipis  vatsaa ilosta.

 ”Osaatko sinäkin lentää?”, Raksu huusi Kasparille puuhun. Kaspar eh  huutaa ”Mitä?”, ennen kuin
mätkäh  kovaäänises  karjuen pihanurmelle. ”Kävikö pahas ” Raksu edusteli säikähtäneenä. ”Ei 
kai. Tai ei tässä mitään. Tai siis joo sa uu kai… käteen. Ai perhana!” Kasparin suu muotoili 
kirosanoja, kun naama irvis  ja silmät puristuivat ukas  kiinni. ”Sa uu ihan… sa uu ihan… ” 
Si en huuto halkaisi Raksun korvat, Kasparin kamala kiroilu häve  ja naura  ja mummon ripeät 
jalat tömis vät pitkin pihanurmea. Kohta huolesta punastuneen mummon kädet jo parveilivat 
Kasparin ympärillä. Kaspar huusi ja mummo voivo eli lapsuuden kielellään. Niin pi  tehdä, kun 
tunne ei meinannut mahtua suomenkieleen, oli mummo sanonut. Nyt ei tainnut mahtua.

Myöhemmin sairaalassa Kaspar esi eli ylpeänä kipsiään ja kehui sen olevan jo toinen kerta, kun 
häneltä kipsa in jotakin. Raksu sai kirjoi aa kipsiin ensimmäisenä nimikirjoituksen. Kynä rahisi ja 
jykersi kipsin pinnalla. Ei se totellut niin kuin paperille kirjoi aessa. Nimestä tuli ihan myhkyräinen,



                                                                                                                                                                         

mu a Kaspar näy  tyytyväiseltä. Si en Kasparin käsi poimi sängyn viereiseltä pöydältä 
lääkeliuskan. Liuskoja oli pöydällä kolme.

”Kaks siihen, jos jomo aa, ja yks niitä tavallisia”, Kaspar sanoi omituisen leuhkas . 

”Mitä tavallisia?” Raksu kysyi. 

”No niitä ADHD-lääkkeitä. Niiden avulla mulla on parempi olla 
ja ei koko ajan päässä surraa”, sanoi Kaspar ja pyöri  sormeaan ohimon vieressä.

”Onko sulla surinaa päässä?”

”No ei oikees , mu a se on sellanen tunne. Mä sanon sitä surinaksi.” 

Kaspar oli oudon vakava. 

”Mulla on päässä sähköju uja, jotka joskus vähän pätkii”, Raksu uskaltautui kertomaan. 
”Siitä tulee se epilepsia kohtaus mulle. Tulee vähän niin kuin sähkökatko ja si en pimenee. ja sen 
sähkökatkon jälkeen mua mones  väsy ää aika paljon.” 

”Onko sullakin si en lääkkeitä? Ja onko mullakin sähköä päässä?”, Kaspar kysyy. 

”On mulla. Ja on sulla.” 

”Onko sulla yhtä paljon niitä lääkkeitä kuin mulla nyt?” 

”No ei ihan”, Raksu virnistää. 

”No si en MÄ voi n” sanoo Kaspar ja huutaa täysillä, vaikka sairaalassa ei saisi. 

Raksua naura aa. ”Olen tosi iloinen siitä, e ä Kaspar on minun kaverini”, hän aja elee ja kopu aa
kipsiä rystysillään. 

”Kuka siellä?” kysyy Kaspar. 

”Posteljooni Petskin. Toin teille Pörriäisen?” vastaa Raksu. Huoneessa kimpoilee nauru.



                                                                                                                                                                         

TEHTÄVÄT

Valmistelut:
- Varaa luokkaan CD-soi n tai bluetooth -kaiu n ja hae levyltä tai puhelimesta/table sta 

valmiiksi valitsemasi surullinen ja iloinen kappale
- Varaa luokkaan sivel miä, maalikuppeja ja kangasmaaleja, silk-värejä sekä kangastusseja 
- Varaa luokkaan kangas lkkuja, sakset ja liimaa surumurujen tekemistä varten
- Sijoi ele vii alakanat suojamuoveineen siten, e ä jokaisella on laa työskennellä oman 

lakanan äärellä rauhassa

1. Alkupiiri & puhekuplakuulumiset 

 Päivän struktuuri kuvin
 Liike & oma nimi -leikki tai kannustuspiiri 

2. Puhekuplat

 Käydään läpi paras paikka -kotona valokuvat sekä puhekuplaperustelut

3. Luetaan tarina 4: PUUSTA PUDONNEET

 Ennen lukemista voidaan tutkia, mitä ryhmä näkee kuvituskuvassa: mitä kuva 
esi ää, millainen tunnelma siinä on jne.

 Kuva on joko laminoitu tai asete u esiin vaihtokehyksiin

Esimerkkikysymyksiä keskusteluun tarinan jälkeen:
Mitkä kiellot, käskyt ja rajoitukset harmi vat Raksua? Olivatko kiellot sinun mielestäsi 
reiluja? Miksi olivat tai miksi eivät? Mikä Raksua sure  tarinassa ja mistä hän tuli iloiseksi? 
Mikä oli Kasparin mielestä hauskaa? Miten Kaspar reagoi, kun hän putosi puusta? Miksi 
Kaspar söi lääkkeitä? Miksi Raksu söi lääkkeitä? Oletko sinä joskus syönyt lääkkeitä? Oliko 
tarinassa sinulle tu uja lanteita?

4. Ilot ja surut -kuvat
 Valitse ja tulosta erilaisia Papune stä kuvia iloihin ja suruihin lii yen (esim. nauraa 

yhdessä, herkut, jä ää ulkopuolelle, haava, hoitaa, rakastaa, ikävöidä, kertoa hauska ju u, 
aurinko, itkeä jne.)

 Tehdään peukkuparlamen  kuvien imoilta
 Lapset saavat näy ää kuvien kohdalla tuleeko kuvan asiasta iloinen vai surullinen 

olo -> iloinen = peukku ylös + iloinen ilme, surullinen = peukku alas ja surullinen ilme

 Tarkistetaan vielä, puu uiko joukosta jokin kuva, jonka haluat tuoda esiin

5. Surupatsaat ja ilotanssi

 Nämä ovat patsas- ja liikeharjoitukset, joissa esitetään, millainen on minun 
”suruasentoni” sekä tuodaan esille ilon tunne a liikkeen avulla

 Aluksi pohditaan & näytetään erilaisia asentoja ja ilmeitä, jotka tunniste avas  
ilmentävät erilaisia tunteita, kuten iloa, ärtymystä, pelkoa ja surua

 Tunnistetaan ja kokeillaan yhdessä lasten kanssa, mikä asento mitäkin tunne a 
kuvastaa ja keskustellaan tarkemmin surusta ja ilosta vies vistä eleistä ja 



                                                                                                                                                                         

asennoista (pää riippuu, kiinni kehossa, kasvojen pei äminen käsillä, erilaisille ”mykkyröille” 

ase uminen la alla, suupielien nostaminen ylös, käsien heilutus, ”tuule aminen” jne.)

 Lapset voivat myös parei ain tutkia erilaisia eleitä ja liikkeitä
 Ennen varsinaista harjoitusta jokainen mie i & kokeilee valmiiksi itselleen 

suruasennon ja ilon liikkeen

SURUPATSAAT
 Varsinaisessa surupatsas -harjoituksessa tehdään vuorotellen omat surupatsaat eli 

suruasennot musiikin soidessa 
 Musiikkina toimii hyvin tunnelmaltaan melankoliset instrumentaalikappaleet
 Ryhmä kopioi vuorollaan jokaisen patsaat eli koko ryhmä on hetken aikaa samassa 

asennossa kuin suruasennon näy äjä
 Tämän jälkeen vuoro vaihtuu seuraavalle, kunnes kaikki ovat näy äneet omat 

patsaat
 Muistathan: rauhallinen liikehdintä asennosta toiseen on tärkeää oikean tunnelman

saavu amiseksi
 Patsaat kanna aa tehdä piirissä järjestyksessä ja ei hai aa vaikka asento olisi 

samanlainen kuin kaverilla
 Myös aikuiset tekevät patsaat mukana + omat patsaat
 Vuoro patsaantekijästä toiseen siirtyy sana omas , ohjaajan nyökätessä 

seuraavalle asennon näy äjälle pienes
 Lopuksi lyhyt keskustelu: miltä tuntui?

ILOTANSSI

 Ilon liikkeet eli ilotanssi toteutetaan samalla tavoin, vuoro toiselta toiselle siirtyen 
 Jokainen näy ää vuorollaan liikkeen, jota toistetaan koko ryhmässä yhdessä pieni 

hetki 
 Musiikkina toimii hyvin tunnelmaltaan iloiset ja vauhdikkaammat 

instrumentaalikappaleet tai ryhmän itse valitsema hauska biisi

6. Aforismit ilosta

 Pohditaan, millaiset asiat tekevät meidät iloisiksi 
 Kirjoitetaan aforismikaavalla oma ilon aforismi 

 Mitkä värit ovat mielestäsi iloisia
 Millaiset eläimet tai satuhahmot ovat mielestäsi iloisia tai saavat sinut iloiseksi
 Millaiset paikat ovat hauskoja paikkoja ja missä tulee hyvälle tuulelle / naura aa
 Sijoitetaan keksityt ilo -asiat aforismin kaavaan (liite3)

Ilo on… väri + eläin/satuolento + millaisessa paikassa 

” Ilo on keväänvihreä sisilisko huvipuistossa”
” Ilo on keltainen delfiini uimarannalla”

 Kirjoitetaan aforismi/aforismit vii aan



                                                                                                                                                                         

7. Maalataan & kirjoitetaan lakanaan

 Leikataan ja liimataan kolme pientä/keskikokoista ”surun väristä” kangaspalaa 
lapsen valitsemiin paikkoihin vii alakanaan 

 Ennen leikkaamista ja liimaamista kerrotaan, e ä alueet/rinkulat ovat ns. 
”surumuruja” 

 Kirjoitetaan surumurun viereen surunaiheita, esim.

- lemmikin kuolema
- riita luokassa
- kaverin muu o

 Kirjoitetaan kangastussilla omat aiemmin laaditut ilon aforismit vii alakanaan 
 Valitaan 1-2 ilon väriä, joilla maalataan/väritetään vii aa (kangasmaalit tai silkvärit)
 Muistathan vaihtaa värien vaihtuessa sivellintä, jo a värit eivät ”likaannu”
 Muistathan, e et maalaa omakuvan yli etkä teks en päältä

8. Loppupiiri
 Annetaan ohjeet ko tehtävään
 Läh essä tunnin tunnelmat tunnekuvista

KOTITEHTÄVÄ 4: 
Kirjoita puhekuplaan, missä olet tosi hyvä ja taitava!



                                                                                                                                                                         

Viides toimintakerta: Pätevyyden tunteen vahvistuminen

Viidennellä toimintakerralla on keskiössä omien vahvuuksien etsiminen ja pätevyyden tunteen 
vahvistuminen. Tarinassa Raksu, Kaspar ja pikkuveli kohtaavat vaikeuksia, joista he selviävät 
neuvokkuutensa avulla. Jokainen löytää tarinassa oman erilaisen tapansa selviytyä hankalassa 

lanteessa. Tämä antaa eväitä lähestyä myös ryhmän lasten vahvuuksia monista erilaisista 
tulokulmista. 

Tarinassa Raksu, Kaspar ja pikkuveli luovat omat sankarihahmonsa, joita he edustavat. Tämä toimii
esikuvana toimintakerran harjoituksissa. Sankarikor n avulla jokainen ryhmän lapsista saa luoda 
oman sankarinsa, jolla on sekä arkisia e ä mielikuvituksellisia supervoimia. Kor a kirjoi aessa 
lapsi nostaa näkyväksi myös omia todellisia taitojaan ja haaveitaan. 

Perhosen / lentävän otuksen siipien väri äminen ja muotoileminen EEG-kuvista edustaa haaveita 
ja unelmia. Tässä tehtävässä ken es lapselle eri yhteydestä tutut EEG-kuvat muovautuvat lasten 
omissa käsissä muuksi: rohkeuden ja haaveiden siiviksi, jotka nostavat omat haaveet lentoon. 
Tehtävän yksinkertainen vies  on, e ä jokainen voi kasva aa itselleen ja haaveilleen sopivat siivet,
joilla lentää koh  omia unelmia. Siipien tekemisen äärellä omia unelmia ja vahvuuksia voi myös 
sanoi aa konkree ses . 

Juhlien funk o on juhlistaa yhteistä matkaa ja tuoda jokainen lapsi arvokkaalla tavalla esiin 
yhteisen matkan pää eeksi. Jokaisen lapsen vii a on valmistunut pala kerrallaan lapsen omista 
tunteista, kokemuksista ja vahvuuksista. On tärkeää, e ä lapsi saa viitan päälle pukiessaan 
konkree ses  kokea, e ä nämä kaikki ovat arvokkaita minuuden rakennuspuita. Sankaruus 
syntyy siitä, e ä tuntee ja tunnistaa itsensä monet puolet. Jokainen lapsi ansaitsee tulla kuulluksi 
ja nähdyksi juuri sellaisena kuin on: omanlaisenaan arjen sankarina pelkoineen ja haaveineen. 





                                                                                                                                                                         

TARINA 5: Sankaritekoja

Eilen tapahtui jotakin todella jänni ävää. Tai oikeastaan se oli tosi kauheaa, mu a tänään se on 
enää jänni ävä tarina, sillä kaikki on hyvin. Pikkuveli, minä ja Kaspar leiki in lähimetsässä 
supersankareita, kun äkkiä pikkuveljen jalka katosi mä ääseen. Kohta sieltä nousi musta 
ampiaispilvi kuin sarjakuvissa. Minua näkymä naura . Pikkuveljen jalat kkasivat sammalilla 

heään, pitkä tukka liehui siipinä pään takana ja musta ampiaissukkula seurasi sitä. En edä, miksi 
mahasta nousi nauru, vaikka pikkuveljen suusta kuului eläimen huuto ja hengitys vinkui. Minun 
jalat juu uivat polkuun, kun Kasparin käsi tar ui pikkuveljen käteen. Kaspar juoksu  pikkuveljen 
sisään läheiseen vajaan. Juostessa molempien tukat levisivät päiden takana ma ona, ja näy  siltä,
kuin ne olisivat lentäneet.

Jälkeenpäin minua häve  oma nauru. Se oli purkautunut suusta ilman lupaa. Nyt suu to eli ja 
kuulin oman huolekkaan ääneni, joka pyysi nolona anteeksi ja kyseli pikkuveljen voin a. 
Pikkuveljen nyyhkytys kierteli vajan seinillä, kun Kaspar tarkis  vahingot. Ainakin 14 ampiaista oli 
upo anut piikkinsä pikkuveljen niskaan. Kaspar laski omatkin osumat. Niitä oli kolme. Minun 
sormet näppäilivät kännykkään numeron 112. Niin pi  tehdä hätä lanteessa, oli äi  ja isä sanonut.
Jos ei ole varma, pitääkö soi aa, voi soi aa kuitenkin. Kyllä siellä puhelimen toisessa päässä si en 
osataan neuvoa.

Puhelimessa en saanut selvää, oliko puhelimen toisessa päässä miehen vai naisen ääni. Se käski 
meitä olemaan rauhassa ja kyseli mitä on tapahtunut. Missä ollaan? Onko aikuisia paikalla? Minä 
osasin vastata kaikkeen oikein, koska korvat mal oivat kuulla, mitä puhelimen toisessa päässä 
kysy in. Si en pi  odo aa. Peukaloni nousi ylös ja heilu n sitä Kasparin ja pikkuveljen suuntaan. 
Koska minun puhelin oli vara u hätälinjalle, pyysin Kasparin luurin lainaksi. Etusormi painui 
puhelimen ruudulla minun äidin nimen kohdalle. Äidin ääni tulvah  luurista rauhoi avana 
korvaan. Pikkuveli näy  pieneltä Kasparin sylissä. Kaspar näy  isolta ja rohkealta - ja sankarilta. 
Se oli lentänyt pikkuveljen apuun. Minä toivoin, e ä olisin samanlainen. 

Ambulanssilla oli pillit päällä, kun se rahisi hiekka etä vajan pihaan. Äidin kuulin jo kaukaa. Hätä 
purkautui sen suusta formulapuheena, ja minua alkoi taas naura aa. Nyt nauru kuitenkin to eli ja 
painui takaisin mahaan. Pikkuveljen leuka painui rintaan ja väpä . Sen sormet ru stuivat vasten 
minun sormiani, kun kyynärtaipeeseen piste in neulalla. Minun kä ä pisteli, kun pikkuveljen 
sormet painuivat liki. Meille kaikille määrä in jäätelöä lääkkeeksi. Minua ja Kasparia jo hymyily , 
mu a pikkuveljen suu pysyi viivana.

Kei ön pöydän äärellä jäätelö suli suussa tahmeaksi. Jos sitä pursku  suussa, siitä tuli makeaa 
vaahtoa. Äidin, isän ja Kasparin isän mukissa höyrysi kahvi. Silmät mi ailivat meitä jäätelökulhojen 
yli. Aikuisten silmissä oli huolta ja iloa yhtä aikaa. Kasparin isä kehui minua rohkeaksi ja 
neuvokkaaksi. Olin osannut soi aa ja neuvoa ambulanssin paikalle, vaikka olin vasta 10-vuo as. 
”14 ampiaisen pistoa on aika paljon pienelle pojalle” se sanoi. Äi  kehui Kasparia, joka oli ollut 
nopea kuin palomies. Ja isä kehui pikkuveljeä, joka oli selvinnyt sisukkaas  hurjasta lanteesta. ”Te
oli e kaikki melkoisia sankareita!” vanhemmat sanoivat ja ihailivat meitä pöydän yli katseillaan. 

Illalla Kaspar tuli meille yökylään ja me nukuimme kaikki samassa huoneessa: pikkuveli minun 
vieressäni ja Kaspar ilmapatjalla la alla. Myös Grete mahtui minun ja pikkuveljen väliin. Pikkuveli 
sanoi, e ä pistos oli pelo anut sitä tosi paljon, mu a minun käteni oli antanut rohkeu a. Olinhan 



                                                                                                                                                                         

saanut kokea hoitoju uja niin monta kertaa aiemmin – ja vieläpä selvinnyt niistä. Pikkuveli sanoi, 
e ei enää ikinä kadeh si sitä, e ä äi  ja isä hääräävät minun ympärilläni silloin kun minulla on 
tutkimuksia tai kohtaus. Nyt pikkuveli etää, e ä silloin tarvitaan joku turvallinen ihminen lähelle. 
Tänään minä olin ollut pikkuveljelle se turva.

Aamulla kertasimme pei oihin kääriytyneenä ampiaistarinaa yhä uudestaan ja uudestaan. Kohta 
se ei enää tuntunut edes todelta, vaan joltakin jännäriltä, jonka voi lukea kirjasta. Meidän 
kertomana siinä tarinassa oli hauskoja ja pelo avia koh a melkein yhtä paljon. Siinä tarinassa me 
kaikki osasimme lentää ja tehdä oikeita erikoiskykytekoja: lukea ajatuksia, pysäy ää ampiaisia 
kädellä ja avata lukkoja sormia napsau amalla. Tarinassa oli kolme päätähteä eli: pikkuveli, Kaspar
ja minä. Tässä ne ovat: 

Sankari Zi-Zu (pikkuveli) 

Erikoiskyvyt: sitkeys, sisukkuus ja rohkeus  
Muutos sankariksi: kun seitsemäs ampiainen pis  
Onnenluku: 7
Osaa: luistella, tehdä kärrynpyörän, pitää salaisuuksia ja avata lukon sormia 
napsau amalla
Pelkää: pimeää ja e ä Raksu joutuu sairaalaan
Haave: haluaisi pelastaa lumileopardit

Sankari Nob-Za  (Kaspar) 

Erikoiskyvyt: nopeus ja avuliaisuus  
Muutos sankariksi: kun vasen jalka o aa kolmannen juoksuaskeleen hänen 
rientäessään apuun 
Onnenluku: 3
Osaa: juosta valoa nopeammin, tehdä kolmea asiaa yhtä aikaa, pysäy ää ampiaisia 
kädellä sekä huomata asioita, joita kukaan muu ei huomaa
Pelkää: ei mitään (paitsi vähän verikokeita) 
Haave: haluaisi superlämpökerraston ja kiipeilemään napajää kölle 

Sankari Fig-Zu (Raksu)

Erikoiskyvyt: neuvokkuus ja kuuntelemisen taito  
Muutos sankariksi: kun etusormi painaa puhelimen numeroa 1
Onnenluku: 1
Osaa: kiivetä puuhun, pyytää anteeksi, keski yä tarkas  ja lukea ajatuksia
Pelkää: ahtaita paikkoja, hämähäkkejä ja hevosia
Haave: haluaisi tavata tasavallan presiden  Sauli Niinistön sekä osata taikatemppuja
ja leijailla pilvenpiirtäjän yllä (kuten taikuri Dynamo)

Pää mme vielä kirjoi aa ylös muitakin tarinoita, joita sankarimme olivat kohdanneet koulussa ja 
kotona. Kirjoi mme siitä, miten pikkuveli oli oppinut luistelemaan jo kolmevuo aana, samaan 



                                                                                                                                                                         

aikaan minun kanssa. ”Minulla on taistelu tämän jään kanssa” se oli sanonut ja noussut yhä 
uudelleen ylös, kunnes oli pysynyt pystyssä. Kirjoi mme siitä, miten sinnikkääs  ja rohkeas  
pikkuveli maisteli kaikkia ruokia – niitäkin, joita esi inhoavansa. Kirjoi mme siitä, e ä 
pikkuveljeen saa oi luo aa, sillä hänen korvaansa kuiskitut salaisuudet pysyivät hänen huuliensa 
takana visussa tallessa, eivätkä koskaan karanneet vieraisiin korviin. Kirjoi mme myös siitä, kuinka 
sinnikkääs  pikkuveli kaivoi esiin paljain käsin lumivyöryn alle jääneen ja salametsästäjiä paenneen
lumileopardinpennun Pakistanissa. Pikkuveli harhau  salametsästäjät ja palau  pennun emonsa 
luokse. Urotyöstään pikkuveli sai mitalin. 

Kirjoi mme siitä, miten Kasparin nopea suu suu ui ja sanoi vastaan rinnakkaisluokan tyypeille, 
jotka pilkkasivat Lassin lenkkareita, koska lenkkareissa oli väärä merkki.  Kirjoi mme siitä, miten 
Kaspar au oi kaatuneen Henun pystyyn, juoksi luokasta laastarin ja au oi terkkarille. (Kaikki miltei
samaan aikaan, koska se oli niin nopea.) Kirjoi mme myös siitä, miten Kaspar matkus  jäävuoren 
kyydissä napajää kölle ja pelas  naparetkueen varmalta paleltumiselta puhaltamalla lämmintä 
ilmaa retkeläisten vaa eiden sisään. 

Kirjoi mme siitä, miten minä keksin parhaimman ja turvallisimman rei n pihapuun latvaoksille 
kiipeämiseen, vaikka muilla meni jo puolivälissä löröt pöksyyn. Kirjoi mme siitä, miten kerta 
toisensa jälkeen sain au aa luokkatovereita tehtävien alkuun, kun kavereiden ajatukset olivat 
tehtävän antamisen aikaan jossakin muualla. Onneksi minun tarkat korvani kuulivat ohjeet ja 
saatoin olla avuksi. Aika usein sain au aa Kasparia, jolla korvat kuuntelivat mieluummin ääniä 
ulkoa ikkunan toiselta puolelta. Sillä oli superkuulo ja -näkö, joka huomasi niitä asioita, joita muille 
tuskin oli olemassa. Kirjoi mme siksi siitäkin, miten minä kiipesin pelastamaan Suomen tasavallan 
presiden  Sauli Niinistön pilvenpiirtäjän katolta New Yorkista, kun Kaspar oli kuullut 
superkuulollaan sen hätäkutsun ja soi anut minulle. 

Kirjoi mme siitä, e ä supersankarina oleminen oli oikeastaan aika helppoa, sillä jokaisella meistä 
on aika paljon erikoiskykyjä, kun niitä mal oi tutkailla. Erikoiskykyjä ja sankaruu a kun on kovin 
monenlaista. Ja hyvä niin. 



                                                                                                                                                                         

TEHTÄVÄT

Valmistelut:
- Tulosta nippu EEG-kuvia A4 koossa (liite10) 
- Tulosta sankarin henkilökor  jokaiselle kerholaiselle (liite6 TAI liite7(mukaute u))
- Tulosta väi ämät: Olen uskaltanut (liite9)
- Varaa kangas- & nahkapaloja/matonkudepätkiä siipiparin vartaloa varten sekä kyniä 

SuperSankariMinä -kor n kirjoi amiseen
- Tee juhlavalmistelut & varaa loppupiirille hyvää syötävää/herkkuja

1. Alkupiiri & puhekuplakuulumiset 

 Päivän struktuuri kuvin
 Puhekuplakuulumisissa: Missä olen taitava?

2. Luetaan tarina 5: SANKARITEKOJA

 Ennen lukemista voidaan tutkia, mitä ryhmä näkee kuvituskuvassa: mitä kuva 
esi ää, millainen tunnelma siinä on jne.

Esimerkkikysymyksiä keskusteluun tarinan jälkeen:
Miksi Raksua naura  vakavassa lanteessa? Onko sinua joskus naura anut, vaikkei saisi? 
Mitäs silloin voi tehdä? Millä tavalla Kaspar oli rohkea? Muistatko, mihin numeroon ja 
kenelle Raksu soi ? Mikä teki Raksusta sankarillisen ja pikkuveljestä sisukkaan? Mistä 
pikkuveli sai turvaa, kun jänni ? Onko sinulla jotakin vinkkejä, mikä au aa, jos jänni ää? 
Millaisia supersankaritaitoja oli tarinoiden mukaan pikkuveljellä, Kasparilla ja Raksulla 
(sisukkuus, nopeus, avuliaisuus, neuvokkuus, kuunteleminen jne.)? Voiko sellaisia taitoja 
olla oikeas  olemassa? Millaisia taitoja sinä osaat tai haluaisit osata? 

3. Väi ämät: Minä olen uskaltanut!

 Katsotaan peukkuparlamen lla, millaisia rohkeita ju uja ryhmän lapset ovat 
tehneet: Peukku ylös = olen tehnyt, peukku alas = en ole tehnyt, peukku vaakatasoon = olen 

yri änyt

 Lue väi ämät tulostetusta lii eestä 9 tai keksi omat ryhmälle sopivat väi ämät 

4. Tehdään rohkeuden ja unelmien siivet (perhonen, lepakko, ötökkä…)
 Tarkastellaan EEG -kuvia: miltä näy ää, onko jollekin tu uja jne.
 EEG -kuvissa näky sähköinen toiminta, jota meillä on kaikilla aivoissa
 Sähköinen toiminta on ajatuksia, se saa meidät liiku amaan kä ä ja 

epilepsiakohtaukset ovat sähkökatkoksia, jotka myös näkyvät EEG:ssa
 Valitse yksi EEG-kuva 
 Leikkaa tai revi EEG-kuvan väritetystä kohdasta siivet 
 Helppo tapa tehdä siipipari, on tai aa paperi kah a ja piirtää yksi siipi siten, e ä 

sen kanta on tai een puolella 
 Kun siipi leikataan tai revitään ir , se jätetään tai eesta leikkaama a ja tällöin 

siivelle syntyy itsestään ns. ”vastapari” 



                                                                                                                                                                         

 Siipien muoto saa olla mikä vain! 
 Väritetään siipipari 
 Työskennellessä voidaan puhua haaveista, toiveista sekä vahvuuksista
 Kirjoita siipiin joku asia, jossa olet tosi hyvä sekä asia, josta haaveilet
 Leikkaa kankaasta, nahkasta tai matonkuteesta siipiparin keskelle sopiva 

kaistale/pätkä ”vartaloksi” linnulle/lepakolle/perhoselle
 Liimaa vartalo siipien väliin siten, e ä se muodostaa perhosen, linnun tai lepakon 

vartalon
 Liimaa perhonen/lintu/lepakko vii aan haluamallesi paikalle 

5. Supersankarin henkilökor  

 Kirjoitetaan omat supersankarin henkilökor t 
 Palau akaa mieleen aiempia pohdintoja ja ko tehtävässä esiin nousseita 

vahvuuksia
 Henkilökor in voi kirjoi aa niin faktaa kuin fik otakin
 Saa ehdo omas  liioitella ja sepi ää!!!

HUOM! Myös ohjaajan on hyvä poh a etukäteen, millaisia erilaisia arkisia vahvuuksia juuri 
oman ryhmän lapsilla on, jo a hän osaa au aa lapsia tunnistamaan omia vahvuuksiaan

6. Supersankareiden loppupiiri ja juhlat

 Solmitaan viitan yläkulmiin kiinnitysnyörit trikoonarusta/matonkuteesta
 Puetaan viitat ylle ja esitellään sankarit: Aikuinen lukee lapsen kirjoi aman 

supersankarikor n vuorollaan kullekin lapselle 
 Lapsi saa paistatella lukemisen ajan toisten ihailevissa katseissa
 Lukemisen jälkeen annetaan raikuvat aplodit 
 Voidaan tehdä myös kannustuspiiri supersankarinimellä
 Herkutellaan yhdessä 
 Leikitään lopuksi jokin ryhmäläisten toiveleikki



                                                                                                                                                                         

LÄHTEET: 

KUVALLINEN TUKI: Papune n kuvapankki, papunet.net 

STRUKTUURIKUVAT:
Kuva 1: ALKUPIIRI / Papune n kuvapankki, papunet.net, Sclera
Kuva 2: PUHEKUPLA / Papune n kuvapankki, papunet.net, Sclera
Kuva 3: DRAAMALEIKKI / Papune n kuvapankki, papunet.net, Sergio Palao / ARASAAC
Kuva 4: PIIRTÄÄ / KIRJOITTAA/ Papune n kuvapankki, papunet.net, Kuvako
Kuva 5: KÄDENTAIDOT / Papune n kuvapankki, papunet.net, Sclera
Kuva 6: LOPPUPIIRI / Papune n kuvapankki, papunet.net, Sclera
Kuva 7: TYKKÄÄN / Papune n kuvapankki, papunet.net, Sclera, muokkaus Ritva Hämäläinen Savas
Kuva 8: EN TYKKÄÄ / Papune n kuvapankki, papunet.net, Sclera, muokkaus Maarit Mykkänen, Virpi Puikkonen Savas & Mainoistoimisto AD Kiivi Oy

TUNNEKUVAT:
Kuva 9: ILOINEN / Papune n kuvapankki, papunet.net, Sclera
Kuva 10: VÄSYNYT/ Papune n kuvapankki, papunet.net, Sclera
Kuva 11: HAUSKAA / Papune n kuvapankki, papunet.net, Sclera
Kuva 12: HÄMMENTYNYT / Papune n kuvapankki, papunet.net, Sclera
Kuva 13: OK / Papune n kuvapankki, papunet.net, Sclera, muokkaus Maarit Mykkänen, Virpi Puikkonen Savas & Mainoistoimisto AD Kiivi Oy 
Kuva 14: KIUKKUINEN / Papune n kuvapankki, papunet.net, Sclera
Kuva 15: SURULLINEN / Papune n kuvapankki, papunet.net, Sclera
Kuva 16: JÄNNITTÄÄ / Papune n kuvapankki, papunet.net, Sclera
Kuva 17: LIIKUTTUNUT / Papune n kuvapankki, papunet.net, Sclera

AFORISMIN KAAVAKUVAT:
Kuva 18: ILOINEN / Papune n kuvapankki, papunet.net, Sclera
Kuva 18: VÄRIT / Papune n kuvapankki, papunet.net, Sclera
Kuva 18: ELÄIMET / Papune n kuvapankki, papunet.net, Sclera
Kuva 18: PAIKKA / Papune n kuvapankki, papunet.net, Sergio Palao / ARASAAC

INSPIRAATION LÄHTEITÄ:

Lastenkul uurikeskus Lastun ja Sanataidekoulu Aapelin kollegat 

Sanataidekoulu Valveen materiaalit & koulutukset 

Epilepsialiiton sopeutumisvalmennuskurssit ja koulutukset

Epilepsialiiton Minusta tulee isona -hankkeen ohjausryhmä ja Susanna Heugenhauser

Katri kirkkopellon Molli -hahmo 

Olli Aulio: Suuri leikkikirja (1985)

Ben Brooks: Rohkeiden poikien kirja (2018)

Tiina Haapasalo & Katri Kirkkopelto: Molli. Hyvällä mielellä ja pahalla päällä – tunteet taidoiksi (2013) 

Aino Havukainen ja Sami Toivonen: Tatu ja Patu supersankareina (2010)

Keith Johnstone: Impro – improvisoinnista iloa elämään ja esiintymiseen (1979)

Mervi Juusola: Kuinka minusta tuli rohkea (2018)

Katri Kirkkopelto: Piki (2016)

Eppu Nuo o, Sanna Pelliccioni & Maami Snellman: Karhu ja Kaverit (2017)

Seita Parkkola & Niina Repo: Timan nmetsästäjät (2004)

Ninka Rei u: Sinä olet Super-Rakas (2017) ja Oma Rakas Supernapa (2018)

Marvel: Supersankarin käsikirja (2016)



                                                                                                                                                                         

STRUKTUURIKUVAT JA KUVALLISTA TUKEA OHJEISIIN                      LIITE 1
(Lähde: Papunetin kuvapankki, papunet.net / ks. tekijätiedot: LÄHTEET)

         
             ALKUPIIRI                                  PUHEKUPLAT   

TARINAHETKI

          
   KÄDENTAIDOT

           LOPPUPIIRI                       TYKKÄÄN       EN TYKKÄÄ

                 



                                                                                                                                                                         

                     LIITE 2

TUNNEKUVAT LOPPUPIIRILLE



                                                                                                                                                                         

                     LIITE 3

AFORISMIN KUVALLINEN KAAVA:                    

       ILO ON….                         VÄRI?               ELÄIN?                     MIKÄ PAIKKA?

                       

      



                                                                                                                                                                         

PUHEKUPLA                      LIITE 4



                                                                                                                                                                         

                    LIITE 5

  KARVAKAMUN HOITO-OHJEET

   NIMI:

   RAVINTO:

   LEMPIPAIKKA:

   KEINOJA ILAHDUTTAMISEEN:

   LOHDUTUS- JA LEPYTTELYOHJEITA:

   OUTOJA TAPOJA:
      MITÄ HÄN TEKEE ESIM. JOKA KEVÄT TAI JOKA TOINEN KESKIVIIKKO?

   KARVAKAMULLA ON SALAISUUS. MIKÄ SE ON? VOIT KIRJOITTAA KUISKAAMALLA….

                    



                                                                                                                                                                         

                     LIITE 6

   
   SuperSankariMinä 

     Sankarinimi:

     Erikoiskyvyt: 

     Muutos sankariksi: 

     Onnenluku: 

     Osaan: 

     Pelkään: 

     Haave: 

                 



                                                                                                                                                                         

                   LIITE 7

   SuperSankariMinä 

     Sankarinimeni:

     
     Olen taitava:

     Pelkään:

     Olin rohkea, kun

     Onnenlukuni: 

   
     Haave: 

                    



                                                                                                                                                                         

                     LIITE 8
RAKSUN JA KASPARIN VÄITTÄMÄT: KIUKKU JA RAUHOITTUMINEN

Suutun, jos minua ei oteta mukaan peleihin tai leikkiin.

Suutun, jos minua tullaan liian lähelle.

Suutun, jos minua kielletään.

Suutun, jos kaverit ovat epäreiluja.

Suutun, jos minua ei kuunnella.

Suutun, jos en osaa jotakin.

Suutun, jos en saa olla rauhassa, vaikka haluan.

Suutun, jos en saa pelata.

Rauhoitun, jos minua halataan.

Rauhoitun, jos saan olla hetken yksin.

Rauhoitun, jos saan kuunnella musiikkia.

Rauhoitun, jos saan pehmoleluni kainaloon.

Rauhoitun sylissä.

Rauhoitun, jos pääsen omaan lempipaikkaan.

Rauhoitun, jos menen lukemaan.

Rauhoitun, kun minun kanssani jutellaan rauhassa.

PUUTTUIKO JOKIN TÄRKEÄ VÄITTÄMÄ? KEKSITÄÄN LISÄÄ.



                                                                                                                                                                         

                     LIITE 9

RAKSUN JA KASPARIN VÄITTÄMÄT: OLEN USKALTANUT!

Olen käynyt hammaslääkärissä.

Olen maistanut uu a ruokaa / ruokaa, josta en pidä.

Olen kiivennyt puuhun.

Minua on piste y.

Olen tutustunut uuteen ihmiseen.

Olen sili änyt hevosta.

Olen pyytänyt anteeksi.

Olen pitänyt jotakin ällö ävää ötökkää kädessä.

Olen ollut yötä sairaalassa.

Olen au anut kaveria pulassa.

Olen puolustanut kaveria.

Olen käynyt uimassa jääkylmässä vedessä.

Olen ollut yksin kotona.

PUUTTUIKO JOKIN TÄRKEÄ VÄITTÄMÄ? KEKSITÄÄN LISÄÄ.
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