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ALKUSANAT 
Jokaisella sijoitetuilla lapsella ja nuorella on oikeus päästä hyvin valmennettuun ja tuettuun sijaisperheeseen. Sijaisvanhemmuus 
koskettaa koko perhettä.  Sijaisperheen omilla lapsilla onkin tärkeä rooli sijoituksen onnistumisen kannalta.  Siksi laadukkaan si-
jaisvanhempien valmennuksen ohella on kiinnitettävä huomiota myös sijaisperheiden omien lasten perehdyttämiseen. Tutkimus-
ten mukaan lasten huomioiminen jo valmennusvaiheessa vähentää mahdollisia sijoituksen onnistumiseen liittyviä uhkatekijöitä.  
Sijaisperheiden omien lasten tarpeet, toiveet ja näkemykset tulee kuulla ja ottaa huomioon, kun aikuiset miettivät sijaisvanhem-
miksi ryhtymistä PRIDE- ennakkovalmennuskurssilla. Tulevan sijaisperheen omat lapset  tarvitsevat  tietoa  sekä  tukea uudessa 
tilanteessa. 

Pesäpuu ry:ssa on laadittu lasten ja nuorten oppaat sekä Sijaissisaruus- ennakkovalmennusmallit kolmelle ikäryhmälle, alle 
kouluikäiset (4-6-v.), alakouluikäiset ( 7-12-v.) ja  yläkouluikäiset ( 13-16 –v.).  Lasten ryhmien avulla halutaan huomioida sijais-
sisarusten tunteet ja  tärkeä rooli sijaisperheissä ja sijoitusprosesseissa. 

Tämä vihkosen toimintavinkit on suunnattu alle kouluikäisten kanssa työskentelyyn ja ne liittyvät Miuku Pörrönen- satukirjaan, 
jonka jokainen ryhmään osallistuva lapsi saa omaksi. Löydät vihkosesta ideoita yhdelle lasten ryhmäkerralle. Pienten lasten 
Sijaissisaruus-ryhmä kannattaa pitää samanaikaisesti vanhempien PRIDE- ryhmän kanssa.  Tämä helpottaa paitsi lastenhoidon 
järjestämistä myös ryhmien välistä vuorovaikutusta. Satukirjan avulla vanhemmat voivat myös itsenäisesti perehdyttää lapsiaan 
sijaisperhetoimintaan. 

Mukavia hetkiä lasten parissa!
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OHJAAJILLE
Kenelle Sijaissisaruus-ryhmä on tarkoitettu? 

Sijaissisaruus-ryhmä on suunnattu sijaisvanhemmuutta harkitsevien perheiden alle kouluikäisille  (4-6-vuotiaille) lapsille. Van-
hempien osallistuessa sijaisvanhempien PRIDE- valmennuskurssille rinnakkainen lastenryhmä tarjoaa perheen omille lapsille 
mahdollisuuksia saada tietoa sijaisperhetoiminnasta lapsilähtöisellä tavalla. Ryhmässä lapsilla on myös tilaisuus esittää kysymyk-
siä sekä tuoda esille omia näkemyksiään. Perheenjäseniä rohkaistaan samalla avoimeen vuoropuheluun kotona.   Materiaali  ei 
kuitenkaan pyri tarjoamaan kaiken kattavaa kuvaa sijaissisaruudesta ja sijoituksen vaikutuksista perheeseen. 

Kuka voi ohjata lasten ryhmää?

Lasten Sijaissisaruus-ryhmän ohjaaminen tapahtuu mieluiten ohjaajaparina. Ohjaajina voivat toimia esim. sosiaalityöntekijä, 
lastentarhanopettaja, sosiaalialan opiskelija tai sijaisvanhempi sekä aiempaa kokemusta omaava sijaissisarus, joilla on kokemusta 
lasten kanssa työskentelystä. Vertaisohjaaja on tapaamisissa suositeltava, koska hän voi välittää kokemustietoa sijaissisaruksena 
olemisesta. 

Mitä ryhmäkerta sisältää?

Alle kouluikäisten lasten ryhmä sisältää 1-2 tapaamista. Ensimmäinen kolmen tunnin tapaaminen pohjautuu Miuku Pörrönen 
- satukirjaan.  Tapaaminen on suunniteltu mahdollistamaan sijoitetun lapsen ja sijaissisaruksen rooleihin eläytymisen sekä 
avaamaan sijoitukseen liittyvien asioiden pohtimisen ja niistä keskustelemisen. Perheitä rohkaistaan samalla keskustelemaan 
kotonakin sijaisperheeksi ryhtymiseen liittyvistä teemoista.  Toinen tapaaminen on elokuvakerta, jolloin lapsiryhmä työskentelee 
Tove Janssonin satuun perustuvan Näkymätön lapsi-animaation virittämänä.  

Alle kouluikäisten Sijaissisaruus- ryhmätoiminnan tavoitteet:  
• Antaa sijaisperheiden omille lapsille yleiskäsitys sijaisperhetoiminnasta lapsilähtöisellä tavalla

• Avata vuoropuhelua ja tarkastella yhdessä, mitä sijaissisaruus ja sijaisperheenä toimiminen tarkoittaa lapselle 
itselleen sekä koko hänen perheelleen  

• Antaa lapsille mahdollisuus tutustua muihin vastaavassa tilanteessa oleviin lapsiin 

    

Näkökulmia ryhmän ohjaamiseen

Ryhmänohjaajan vihkonen sisältää työskentelyvinkkejä yhden ryhmäkerran ohjaamiseen pienryhmässä.  Jokainen ohjaaja toimii 
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omalla persoonallisella tyylillään hyödyntäen omia ideoitaan, kokemuksiaan ja taitojaan.   Lapsiryhmät ovat erilaisia, joten lasten 
tarpeiden ja toiveiden huomioiminen on tärkeää.  Ohjaajien kannattaa varata itselleen aikaa suunnitteluun ja materiaaliin tutus-
tumiseen. Palautteen pyytäminen ryhmäläisiltä sekä tapaamisten arviointi on osa valmennusta.  

Lasten ryhmätilan on hyvä sijaita lähellä vanhempien kurssin ryhmätilaa sekä WC:tä. Ryhmän aluksi voi olla tarpeen, että 
vanhemmat ovat lasten mukana esim. esittäytymiskierroksella tai tutustumisleikissä, jos joukossa on arkoja lapsia. Jokainen 
ryhmäläinen saa tapaamisessa oman satukirjan, johon hän voi myöhemmin palata vanhempiensa kanssa. Sadun teemoja käydään 
läpi ryhmäkerroilla ja samoja aiheita käsitellään myös vanhempien PRIDE- valmennuksessa esim. kerralla viisi tai kuusi. Tavoit-
teena on, että vanhemmat ja lapset keskustelisivat sijoitukseen liittyvistä asioista yhdessä.    

Ennakkovalmistelut

Tiedotus 
• tiedota lapsille ja heidän vanhemmilleen ryhmästä ja siitä että se on osa sijaisperhevalmennusta

• ilmoita tapaamisajankohta, paikka, tapaamisen kesto (3 h) ja ohjaajat

• tee lapselle oma kutsu ryhmään 

• pyydä vanhempia täyttämään ennakkoon lapsen esitietolomake: lapsen nimi, ikä, allergiat, muuta  tiedotettavaa, 
joista ohjaajien olisi hyvä tietää

• muistuta, että ryhmissä käsiteltävät asiat ovat luottamuksellisia

 

Kustannukset

mahdolliset ohjaajakulut ja tilavaraus, tarvikekustannukset

Suunnittelu ja reflektointi

varaa aikaa ohjaajien yhteiseen suunnitteluun ja purkuun
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1  Ensimmäinen tapaaminen: 
Miuku Pörrönen muuttaa sijaisperheeseen

Tavoite:
Eläytyä sadun avulla sijoitetun lapsen rooliin ja saada tietoa sijaisperheenä toimimisesta.  

Tutustua toisiin samassa elämäntilanteessa oleviin lapsiin.

Materiaalit
• Miuku Pörrönen -satukirjat lapsille, Pesäpuu ry

• Nukke- tai pöytäteatterivälineet + musiikkia, jos esität sadun lukemisen sijaan tai

•  videotykki ja kannettava tietokone, jos heijastat lukiessasi sadun kuvat seinälle CD:ltä

• Nimikyltit / -tarrat lapsille rintaan kiinnitettäviksi

• Kissa-käsinukke, /sorminukke/pehmolelu (”Miuku Pörrönen”) 

• Tutustumisleikkitarvikkeet: Hernepussi/ Muovieläimiä/ Kortit Hillopurkkihippaan

• Kissanpäivät- korttipakka, Pesäpuu ry

• Avaintarina-kuvat, Pesäpuu ry

• lapsille pahviset Miuku Pörröset, keppejä, ilmastointiteippiä tai valmiit pienet kissat/sorminuket

• värikyniä, A3-paperia 

• sakset

• varalle välineitä vapaaseen leikkiin esim. kuvakirjoja,  lautapeli, muovailuvahaa, piirustusvälineet

• välipalatarvikkeet (huomioi allergiat!)
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1. Virittäytyminen 30´

• Ohjaajien ja Miuku Pörrösen (pehmolelukissa/käsi-
nukkekissa) esittäytyminen 

• Kerrotaan käsinuken avulla lyhyesti miksi olemme 
täällä ja mikä on tapaamisten tarkoitus: Tutustua 
Miuku Pörrösen tarinaan ja siihen, mitä tarkoittaa 
sijaisperhe ja sijaissisaruus

• Esitellään tilat (WC, lasten ja vanhempien ryhmäti-
la) ja sovitaan yhteiset säännöt 

• Jaetaan/ tehdään lasten kanssa omat nimikyltit

Tutustumis- ja lämmittelyleikki 

Leikkikää esim. joku / joitakin seuraavista leikeistä. Näitä 
leikkejä voitte leikkiä myös tapaamisen lopuksi, jos aikaa jää.

Vaihtoehto 1. Eläinperheet: (Jos vanhemmat ovat alussa 
mukana)
Perheet valitsevat muovieläimistä omaa perhettään kuvaavat 
ja esittelevät vuorotellen itsensä ja kertovat, miten eläin kuvaa 
heidän perhettään. Vaihtoehtoisesti lapset valitsevat itseään 
kuvaavan esineen ja kertovat nimensä sekä miksi valitsivat 
juuri sen eläimen.

Vaihtoehto 2.Hernepussi kiertää. 
Kerro nimesi ja herkkuruokasi (tai lempivärisi, paras tv-ohjel-
ma tmv.) Käykää läpi muutamia kierroksia.

Vaihtoehto 3. Vemmerkonkkaa – kommervenkkaa. 
Hypitään ilmaan paikallaan ja hoetaan: ”vemmerkonkkaa –

kommervenkkaa”, kunnes ohjaaja huutaa  ´, ”hyttynä myttynä 
maahan”, jolloin kaikki käpertyvät kyyköttämään silmät kiinni 
ja pieninä maahan. Ohjaaja käy laittamassa hernepussin 
jonkun selän päälle. Se kenen selän päälle laitetaan hernepus-
si, kertoo toisille nimensä.  Hän saa laitta hernepussin seuraa-
van lapsen selän päälle, kun ohjaaja seuraavan kerran huutaa, 
”hyttynä, myttynä maahan”. 

Vaihtoehto 6. Musiikkikävely. Liikutaan musiikin tahdissa 
eri tyyleillä. Kun musiikki lakkaa, tervehditään lähinnä olevaa 
ja kerrotaan oma nimi. Voidaan vaihdella kontaktin ottoa: 
kyynärpää yhteen, jalat yhteen, kättely, selät yhteen…

Vaihtoehto 7.  Kissanpäivät. Jaetaan lapsille Kissan päivät- 
kortteja, (samaa tunnetta kaksi). Lapset ottavat saman ilmeen 
kuin kissalla on omassa kortissa ja yrittävät löytää puhumatta 
ryhmästä parin, joka esittää samaa tunnetta. Parit esittelevät 
toisensa muille ryhmäläisille. 

2.  Sadunkerronta 30´

Vaihtoehto 1. Esitä Miuku Pörrönen - satu pöytä- tai nukket-
eatterina. Käsinuket voit valmistaa esim. askarteluhuovasta. 
Pöytäteatterissa voit käyttää valmiita kissahahmoja tai 
pehmoleluja. Maisemaksi soveltuvat erilaiset kankaat. Hyö-
dynnä  musiikkia tai soittimia taustaääninä. Toinen aikuinen 
on yleisönä lasten kanssa. Esityksen jälkeen keskustellaan 
tarinasta. 

Vaihtoehto 2. Lue lapsille Miuku Pörrönen- satukirja tai kerro 
omin sanoin ja näytä kuvat (voit myös heijastaa kuvat seinälle).  
Pysähdy kirjan jokaisella aukeamalla ja käy vuoropuhelua 
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lasten kanssa. Toinen ohjaaja voi myös  esittää kysymyksiä  
Miuku Pörrönen- käsinuken avulla esim. ”Arvaatteko, missä 
meidän ikkuna on?”  Alla on muutamia apukysymyksiä:

sivut 4-5:
• Missä on Miukun perheen kodin ikkuna voisi olla? 

• Missä Miukun vanhemmat ovat? 

• Miksi Miuku on surullinen?

sivut 6-7:
• Mistä huomaat, että Miuku on surullinen?

• Mitä syitä voisi olla siihen, että Miukun vanhemmat 
eivät ole jaksaneet huolehtia kissoistaan? (sairaudet, 
vastoinkäymiset ja uupuminen, alkoholi…)  

• Raita Viirunen työskentelee kissojen aputoimis-
tossa. Tiedätkö, mikä on hänen ammattinsa?          
Onko se : a) leipuri, b) lääkäri vai c) sosiaalityönte-
kijä?

• Kerro lapsille, että lastensuojelun sosiaalityönteki-
jän tehtävänä on huolehtia, että kaikilla lapsilla on 
hyvä ja turvallinen koti. Hän myös etsii lapsille uu-
den kodin, sijaisperheen, jos kotiolot ovat lapselle 
haitalliset tai vaaralliset. 

s. 10-11
• Kerro, että sosiaalityöntekijä Raita Viirunen tapaa 

monta kertaa Miukun vanhempia ja Miukua ja 
selvittää , miten perheessä voidaan.

• Yhdessä päätetään, että Miukulle ja pikkusiskolle 
on parasta etsiä sijaiskoti, koska vanhemmat eivät 
nyt pysty huolehtimaan pikkukissoistaan.  Vaikka 
kissanpoikaset muuttaisivatkin sijaisperheeseen,  he 
saavat edelleen tavata syntymävanhempiaan.

s. 12-13 
• Tässä kuvassa Miuku on siskoineen menossa 

ensimmäistä kertaa tutustumaan uuteen sijaisper-
heeseensä. 

• Mitähän Miuku miettii? 

• Maitosten perheessä asuu myös kaksoset Maija ja 
Mikko, jotka ovat parhaillaan esikoulussa. Maijasta 
ja Mikosta tulee Miukun sijaissisaruksia. (Selitä, 
mitä sijaissisaruus tarkoittaa)

 

s. 26-27
• Miukun sijaissisarukset Maija ja Mikko auttavat 

Miukua ja pikkusiskoa totuttelemaan elämään Mai-
tosten perheessä?

• Millä tavoin sijaissisarukset voivat auttaa Miu-
kua tottumaan uuteen kotiin? (Ottaa leikkeihin, 
tutustuttaa perheen tapoihin ja ihmisiin, näyttää 
paikkoja) 

 

s. 28:   

Vaihda kirjan viimeiseen kappaleeseen teksti:

” Sinunkin isäsi ja äitisi miettivät kurssilla yhdessä muiden 
aikuisten kanssa, voisiko teidän perheenne tarjota kodin 
sijoitetulle lapselle.  Sijaisperheeksi ryhtyminen on tärkeä 
tehtävä ja siksi sitä täytyy miettiä tarkkaan ja valmistautua 
huolellisesti.  On tärkeää, että sinäkin kerrot vanhemmillesi , 
mitä sinä ajattelet siitä, että saisit uuden siskon tai veljen.”

Pohtikaa yhdessä, kuinka jännittävältä  uuteen kotiin muut-
taminen voi tuntua sijoitetusta lapsesta . Miettikää, miten 
uuden lapsen voisi toivottaa tervetulleeksi uuteen perheeseen.  
Mistä tietää, että on tervetullut?
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3. Välipala - juhlat  30´

Tehdään välipalalla tulojuhla Miukulle ja pikkusiskolle ja 
katetaan yhdessä pöytä. Syödään yhdessä välipalaa ja jutellaan. 
Yleensä parhaat keskustelut syntyvät juuri välipala aikana.

4. Työskentely sadun pohjalta  60´

Kerro lapsille, että Miuku ja pikkusisko ovat nyt muuttaneet 
Maitosten sijaisperheeseen. Perhe on lähdössä kauppaan 
autolla.

a) Autoleikki: 20´
• Miuku ja pikkusisko ovat nyt muuttaneet Maitos-

ten sijaisperheeseen. Perhe on lähdössä kauppaan 
autolla.  

• Tehdään tuoleista auto, laita pari tuolia liian vähän. 
Jaa lapsille roolit. Aikuisista toinen esittää Miukua. 

• Huomataan, että kaikki eivät mahdu autoon -> uusi 
auto (lisää tuoleja)

• Aikuiset ja lapset voivat keksiä, mitä automatkalla 
tapahtuu. 

• Miuku istuu lasten välissä. Miukua alkaa itkettää . 
Miuku haluaa istua edessä. jne.

• Lauletaan autossa. Katsellaan ikkunasta maisemia. 
Ajetaan kurvissa, jarrutetaan. Keksikää lisää. 

Keskustelkaa samalla siitä, miten suhtautua, jos sijoitettu lapsi 
käyttäytyy hämmentävästi. Kerro, että käyttäytyminen voi joh-
tua siitä, että hän tuntee olonsa turvattomaksi ja että aikuisten 
tehtävä on silloin auttaa.

b) Avaintarina- kuvat : 20´

Katsokaa  kuvia Miuku Pörrösen kotoa. Miettikää yhdessä:

• Mitä kuvissa tapahtuu? 

• Mitä ennen tätä on tapahtunut? 

• Miten tilanne jatkuu? 

• Mikä voisi auttaa kissanpoikia?

Avaintarinakuvien kautta voit käydä lasten kanssa läpi sitä, 
kuinka Miukun vanhemmat rakastavat lapsiaan, mutta 
aikuisten ongelmat ovat niin suuria, ettei heillä jää voimia 
hoitaa lapsiaan. Voit ohjaajana valita, mitkä kuvat näytät.

Kerro lapsen oikeuksien sopimuksesta: Jokaisella lapsella 
on oikeus elää turvassa niin, että aikuinen suojelee häntä ja 
huolehtii hänestä. Lasten on saatava leikkiä rauhassa ja käydä 
koulua. Lasten on saatava myös kertoa, mitä mieltä he ovat 
asioista ja aikuisten pitää kuunnella.  Lapsille pitää myös 
kertoa asioista, jotka koskevat heitä. 

Jos sosiaalityöntekijällä herää huoli, että lapsilla on perheessä 
huono olla, hän järjestää vanhemmille tukea. Ellei tukem-
inenkaan auta sosiaalityöntekijä järjestää lopulta lapsille sijais-
perheen. Raita Viirunen järjesti Miukulle ja hänen siskolleen 
sijaisperheen.  Kertaa, että Miuku tapaa edelleen vanhempi-
aan, vaikka asuukin sijaisperheessä.

Käy läpi luottamuksellisuusasia. Kun Miuku tutustuu Mikko 
ja Maija Maitosen kavereihin, he haluavat tietää, kuka Miuku 
on ja miksi hän asuu Maitosilla. Keskustelkaa lasten kanssa, 
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mitä kavereille kerrotaan. Miuku ei välttämättä halua, että kaik-
kia hänen yksityisasioitaan kerrotaan toisille.  On tärkeää, että 
sovitaan yhdessä, mitä ulkopuolisille kerrotaan.

c) Sydämet : 20´
• Piirrä paperille iso sydän. Katselkaa lasten kanssa 

Kissanpäivät- kortteja. Laittakaa sydämen sisälle 
tunnekortteja ja jutelkaa siitä, miltä Miuku Pörrö-
sestä tuntuu muuttaa uuteen kotiin? 

• Piirrä toinen sydän ja katselkaa taas kortteja ja ase-
telkaa niitä kuvan päälle. Miltä sinusta tuntuisi, jos 
perheeseenne muuttaisi uusi lapsi?

• Kerro, että uudessa tilanteessa voi tuntea monenlai-
sia tunteita ja niistä on tärkeää jutella äidin ja isän 
kanssa. Puhuminen auttaa. 

• Kysy lapsilta: Jos sinä saisit uuden sisaruksen, mitä 
haluaisit tehdä ensimmäiseksi hänen kanssaan?

• Sijaissisarus- vertaisohjaaja voi kertoa, omasta koke-
muksestaan, mitä sijaissisaruus on.

 

d) Kotitehtävä: Miuku Pörrösen päiväkirja (20´)

Askarrellaan oma Miuku -tai pikkusisko-hahmo , jonka saa 
viedä kotiin. (30 ´)

a. Tehkää keppinuket. Leikkaa irti Miuku Pörröset tai pikku-
siskot pahvista  (tai antakaa lasten piirtää pahville kissat ) ja 
teipatkaa ne kiinni keppiin.

b. Vaihtoehtoisesti voit hankkia valmiiksi jokaiselle lapselle 
valmiiksi pienen kissahahmon tai sorminuken , jonka saa viedä 
kotiin, ”sijaisperheeseen”.

5. Lopetustyöskentely ja tapaamisen 

sulkeminen  10`

Loppuleikki: Pörrösen venyttelyjumppa
Kiitä lapsia siitä, että he ovat jaksaneet työskennellä ahkerasti. 
Kerro, että Miuku Pörrönen haluaa nyt opettaa lapsille oman 
oman venyttelyjumppansa. Ohjaa jumppa kissakäsinuken 
avulla.

• Ollaan kontallaan ja nostetaan selkää niin kuin 
vihaiset kissat.

• Laitetaan sitten selkä notkolle ja kurkataan näkyykö 
tuttuja.

• Nostetaan toista jalkaa ja heilutetaan häntää. 

• Tehdään sama toisella jalalla.

• Mennään lopuksi mahalleen lattialle ja venytään 
pitkiksi.

• Kissa saa nousta ylös, kun tuntee äitikissan koske-
tuksen (esim. siveltimellä pyyhkäisy)

Lopuksi:

Jos jää aikaa, anna lasten leikkiä vapaasti. Varaa piirustuspa-
peria ja kyniä tai muovailuvahaa tai lautapelejä. Voitte leikkiä 
myös Kissanpäivät- korteilla Kim-leikkiä, muistipeliä tai muita 
pelin ohjekirjassa olevia leikkejä. 

Kotitehtävä:

Lapset saavat viedä Miuku Pörrönen-keppinuken kotiin. 
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Miukun mukaan annetaan kirjekuori ja monistettu kirjearkki 
(s.11). Vanhempia pyydetään kotona valokuvaamaan  Miuku 
Pörrönen jossain lapsen valitsemassa paikassa tai toiminnassa  
lapsen kanssa, kuten leikkimässä legoilla, syömässä jne. Lapsi 
saa vanhempien kanssa liimata valokuvan päiväkirjan lehdelle 
sekä kirjoittaa siihen lyhyesti  Miukun kuulumiset . Mitä 
Miuku uudessa kodissa näki ja koki? Lapsi voi myös piirtää 
kuvan ellei valokuvaaminen onnistu. 

Pyydä lapsia tuomaan päiväkirjan sivu seuraavalle elokuvaker-
ralle. Vaihtoehtoisesti PRIDE-valmennuksessa olevat vanhem-
mat tuovat päiväkirjasivun kirjekuoressa seuraavaan valmen-
nustapaamiseen ja vaihtavat kirjeitä keskenään. Näin jokainen 
lapsi saa postia Miukulta uudesta kodista. Vanhemmat lukevat 
kotona kirjeen lapsen kanssa. Tämä avaa mahdollisuuden 
jutella sijaisperheasiasta lisää kotona.

Kiitä lopuksi lapsia osallistumisesta, muistuta seuraavasta 
elokuvakerrasta ja toivota hyvää kotimatkaa.
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Kirjoittakaa alapuolelle yhdessä lapsen kanssa: 
Mitä Miuku/ pikkusisko teillä puuhasi, näki ja koki yhdessä lapsenne kanssa?
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Terveisin _____________________________________
  Lapsen etunimi

KOTITEHTÄVÄ
Pörrösen kirje uudesta kodista

Liimaa tähän valokuva tai anna lapsen piirtää.
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2  Toinen tapaaminen: Elokuvakerta ja loppujuhla
    Lasten animaatio Näkymätön lapsi (alle 12 v.)

Materiaalit
• Pikkuesineitä

• Näkymätön lapsi DVD 

• Muumimamma pehmolelu/käsinukke tai ohjaaja voi pukeutua Muumimammaksi

• Käsilaukku ja tehtäväkortit

• Iso paperi ja Ninnin osat (kulkunen, mekko, jalat, kädet, pää, suu, nenä)

• Makutarjotin (porkkananpaloja, rusinoita, suolapähkinöitä tmv)

• Tunnustelupussi (esinepussi, jossa esim. pallo, pyykkipoika, käpy tmv.)

• Pehmeä pallo tai nystyräpallo hierontaan

• Kakku tai muffinsseja, kermavaahtoa ja koristelutarvikkeet

Virittäytyminen 30´
Tunnelmakierros: Varaa pöydälle pikkuesineitä. Pyydä osal-
listujia valitsemaan esine ja kertomaan sen avulla, mitä jätti 
taakseen kotiin ja millä mielellä tulee ryhmään.

Tavoite:
Syventää elämyksellisesti osallistujien käsitystä sijoitetuista lapsista ja perhehoidosta. 

    

Animaatio Näkymätön lapsi. 30´
Kerro, että tällä kerralla katsomme yhdessä elokuvan ja 
työskentelemme sen pohjalta.  

Elokuvan sisältö:Tuutikki tuo eräänä sateisena päivänä 
Muumiperheeseen näkymättömän vieraan, Ninnin. Ninni on 
asunut ilkeän ja sarkastisen tätinsä luona ja muuttunut vähitel-
len näkymättömäksi. Niin  voi käydä, jos jotakuta säikytellään 
kovin paljon. Muumiperheen hoivissa Ninni muuttuu vähitel-
len näkyväksi.
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Työskentely
Kerro lapsille, että joskus sijoitetut lapsetkin saattavat muistut-
taa Ninniä. He tarvitsevat huolempitoa ja ystävällistä kohtelua 
uskaltaakseen olla oma itsensä.

Operaaatio Ninni näkyväksi. Laita seinälle suuri tyhjä 
paperi, johon on kiinnitetty kulkunen. Kerro, että tämä on 
Näkymätön Ninni ja että meidän olisi nyt yritettävä keinoja 
saada hänet näkyväksi. Keksikää lasten kanssa yhdessä keinoja 
ja tapoja auttaa. Tee etukäteen valmiiksi tehtäväkortteja (laulu, 
leikki, maku, hieronta,  tunnustelupussi, juhlat) ja laita kortit 
Muumimamman käsilaukkuun.*

Lähdetään lasten kanssa kysymään neuvoa Muumimammalta, 
miten Ninnin saisi näkyväksi. Lapset saavat nostaa käsilauku-
sta yhden tehtäväkortin.  Työskennellään tehtäväkorttien 
mukaan. Aina, kun yksi leikki on leikitty, ilmestyy Ninnistä 
näkyviin jokin osa seinällä olevalle paperille.

I Tehtäväkortti: Leikitään leikki –>  Ninni saa jalat.

Vaihtoehto 1: Hillopurkkihippa. Yksi lapsi valitaan hillo-
varkaaksi, toiset ovat hillopurkkeja keittiössä. Hillopurkeille 
jaetaan pieni kuvalappu, jossa on jokin marja, eli siitä on 
kyseinen hillo tehty. Lappua ei näytetä muille. 

Hillovaras tulee keittiöön ja huhuilee erilaisia keksimään 
hilloja nimeltä. Jos joku lapsi on mainitun sorttinen hillo, 
hän nousee ja juoksee karkuun sovittuun kellariin turvaan. 
Jos varas saa hillopurkin kiinni, tästä tulee vuorostaan varas. 
Vanha varas jää kiinniottoapulaiseksi. 

Vaihtoehto 2: Salaattikulho. Osallistujat jaetaan neljään ryh-
mään ja kukin ryhmä menee istumaan huoneen nurkkaan lat-

tialle. Ensimmäinen ryhmä on tomaatit, toinen kurkut, kolmas 
paprikat ja neljäs vaikkapa sipulit (tai lapset voivat itse ehdot-
taa mitä salaattiaineita olisivat). Kun ohjaaja huutaa ”kurkut ja 
sipulit” nämä ryhmät vaihtavat paikkaa. Ryhmä, joka ensim-
mäisenä istuu paikoilleen, saa pisteen. Ohjaaja laskee pisteitä. 
Näin eri ryhmien paikkoja vaihdellaan. Kun ohjaaja huutaa 
”salaattikulho”, kaikki ryhmät vaihtavat paikkaa. 

II Tunnustelupussi-> Ninni saa mekon. 

Varaa pussiin erilaisia esineitä (käpy, kynä, pallo jne.). Lapset 
yrittävät vuorollaan tunnustellen arvata, mistä esineestä on 
kyse. 

III Makutarjotin-> Ninni saa pään

Maistellaan makuja silmät kiinni. Lasten silmät sidotaan 
huivilla. Annetaan lasten maistaa eri makuja ja he yrittävät 
arvata, mistä ruuasta on kyse -(Porkkana, kurkku, suklaa, 
suolapähkinä) Jätä seuraavat kaksi korttia viimeiseksi:

IV Tehtäväkortti -> Ninni saa kädet: 

Vaihtoehto 1: Lumiukko- rentoutus. Asettukaa makuulle 
lumiukoiksi, jotka alkavat sulaa. Jännittäkää ja rentouttakaa 
vuoronperään eri kehon osat: jalat, vatsa, kädet, kasvot. Lu-
miukko sulaa lötköksi. Kun ohjaaja käy sipaisemassa poskea 
höyhenellä saa nousta.

Vaihtoehto 2: Pallohieronta. Pötkötellään mahallaan, rent-
oudutaan ja kuunnellaan musiikkia. Ohjaajat hierovat pallolla

V Järjestetään Ninnille synttärit -> Ninni saa suun.    
Koristellaan kakku tai kaikille muffinssit (pikku kakut) 

VI Lauletaan onnittelulaulu -> Ninni saa silmät.

* Koponen, J., Raitanen, T. ja Siltavuori, S. (2010) Näkymätön lapsi – sijaissisaruutta käsittelevä draamatyöpaja. Pesäpuun lehti 1/2010, s.11-13
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Välipala ja kakun syöntiä 

sopivassa välissä

Vedä tapaaminen yhteen. Kerro, että on tärkeää, että lapset 
saavat olla rauhassa lapsia ja elää turvassa. Sijoitetut lapset 
ovat joutuneet usein kokemaan ikäviä asioita ja saattavat 
sen vuoksi olla varuillaan tai surullisia, joskus myös myös 
riehakkaita. He saattavat luulla ettei heistä välitetä tai pidetä. 
Kaikkia lapsia pitää kannustaa ja kuunnella eikä heitä saa koh-
della kaltoin. Kun aikuinen pitää lapsesta ja hyväksyy hänet, 
lapsikin voi alkaa pitää itsestään ja tulla näkyväksi.  Ihan niin 
kuin Ninnillekin kävi.

Jos jää aikaa, voitte leikkiä vapaasti tai piirtää sadun pohjalta. 

Lasten tapaamisten päätös

Keskustelkaa lasten kanssa, mikä tapaamisessa oli kivaa, mikä 
tylsää ja mikä tärkeää. Jaa lapsille osallistumistodistukset.  
Kiitä osallistumisesta ja toivota hyvää kotimatkaa.
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LAPSEN PALAUTE SIJAISSISARUUSRYHMÄSTÄ
(Täytetään kotona vanhemman kanssa ja palautetaan PRIDE-kouluttajille)

Lapsen ikä ______ tyttö/poika (alleviivaa oikea vaihtoehto)
Päivämäärä ______.______. 200______     

hauskaa se, että...

tylsää se, että

Kiitos arvokkaasta palautteestasi!
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MUISTIINPANOJA
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Mitä on �ijaissisaruus?
Sijaisvanhemmuus koskettaa koko perhettä. Sijaisperheiden omat, biologiset lapset ovat 
merkittävässä asemassa sijoitusten onnistumista ajatellen. Perhehoitajuutta harkitsevien 
omien lasten onkin tärkeää saada ennakkoon ikätasolleen sopivaa tietoa siitä, mihin perhe on 
aikeissa ryhtyä, millaisia perhehoidon muotoja on olemassa, miksi lapsia sijoitetaan ja mitä 
sijaissisaruus tarkoittaa. Lapset tarvitsevat myös mahdollisuuden esittää kysymyksiä, tuoda 
esiin mielipiteitään sekä pohtia asiaa rauhassa. Sijaissisarukset, jotka ovat saaneet ennakko-
valmennusta ja tulleet kuulluiksi sijoitusprosessissa, selviytyvät paremmin myös perhehoidon 
haasteista.

Pesäpuu ry pyrkii edistämään sijaisvanhempien PRIDE- ennakkovalmennuksessa olevien per-
heiden omien lasten tunteiden, näkemysten ja toiveiden kuulemista sijoitusprosessin aikana. 
Tämä ohjaajan opas sisältää vinkkejä alle kouluikäisten Sijaissisaruus- ryhmien ohjaamiseen 
sijaisvanhempien ennakkovalmennuksen rinnalla. Oppaaseen on mallinnettu kaksi tapaamis-
ta päivähoitoikäisille. Toinen tapaamisista pohjautuu satukirjaan Miuku Pörrönen ja toinen 
tapaaminen elokuvaan Näkymätön Ninni. Ala- ja yläkouluikäisille on  Pesäpuu ry:ssä tuotettu 
omat opaskirjat sekä ryhmän ohjaajan opas. 


