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VINKKEJÄ TUNNE- JA KAVERITAITOTUOKIOIHIN 



 

Hyvä lukija, 

 

Musiikilla ja kielellä on tiivis ja luonteva yhteys tunteiden kokemiseen ja 

ilmentämiseen. Taidekasvatus tarjoaa keinoja kokea ja hahmottaa ympäröivää maailmaa lapsia 

puhuttelevalla ja innostavalla tavalla. Taide synnyttää kanavia myös lapsen oman sisäisen 

maailman ilmaisemiselle. Aikuisen tehtävänä on olla läsnä ja hereillä: kuunnella, katsella, 

lumoutua ja inspiroitua lapsista ja lasten ideoista joka päivä. Näin syntyy vuorovaikutusta, jossa 

aikuinen pääsee aidosti osalliseksi lasten ajatusmaailmasta. 

 

Lantun ja Ruutin laulut syntyivät yhteisöllisenä taideprojektina Suomen Vanhempainliiton 

Karuselli-hankkeessa. Laulujen sanoitusten runkona toimivat hankkeen pilottipäiväkodeissa 

toteutetut tunnetaitotuokiot. Tuokioissa kerätyn aineiston pohjalta kirjoitetut sanoitustekstit 

kertovat tunteista lasten sanoin: kiukku murisee massussa, ilo tuntuu poskissa 

asti, tykkääminen saa sydämen lyömään uudessa rytmissä ja suru helpottaa, kun joku 

lohduttaa. Sylitysten-laulu kertoo lapselle tärkeästä aikuisesta ja mukavasta, 

merkityksellisestä yhdessäolosta. Kiva kaveri ja Tartu tassusta kii puhuvat ystävyyden puolesta: 

kukaan ei saa jäädä yksin. 

 

Lantun ja Ruutin laulut johdattelevat keskustelemaan tunne- ja 

kaveritaidoista. Minkälaisia ajatuksia ja tunteita korttien kuvat 

herättävät? Miltä tunteet tuntuvat kehossa? Miten tunteet 

näkyvät meissä? Miten kohdata ja kesyttää vaikeita tunteita? 

Minkälainen on kiva kaveri? Miten voimme pitää yhdessä 

huolta siitä, että kukaan ei jää yksin? Tähän materiaalin kootut 

tukikysymykset toimivat alustuksena tunne- ja 

kaveritaitoteemaisille juttutuokioille. Kysymyksiä voi hyödyntää 

inspiraation lähteenä myös sadutuksen tai vaikkapa äänimaisemien toteuttamiseen! 

 

Lantun ja Ruutin laulukortit löydät Suomen Vanhempainliiton verkkosivuilta vanhempainliitto.fi  

  



ILO  

Miltä ilo tuntuu? Missä ilo tuntuu? 
Miltä ilo kuulostaa? Miltä kuulostat iloisena? 

Miltä ilo näyttää? Miltä näytät iloisena?  

Mikä saa sinut iloiseksi?  

Miten teet toiset iloiseksi? 

 

SURU  

Miltä suru tuntuu? Missä suru tuntuu? 
Miltä suru kuulostaa? Miltä kuulostat surullisena? 

Miltä suru näyttää?  Miltä näytät surullisena? 

Mikä saa sinut surulliseksi?  

Mitä voit tehdä, jos kaveri on surullinen? 

 

KIUKKU  

Miltä kiukku tuntuu? Missä kiukku tuntuu? 
Miltä kiukku kuulostaa?  Miltä kuulostat kiukkuisena? 

Miltä kiukku näyttää?  Miltä näytät kiukkuisena? 

Mikä saa sinut kiukustumaan?  

Mitä teet, kun kiukustut?   

Mikä auttaa kiukkuun?  

Mitä teet, kun kaveria kiukuttaa? 

 

MINÄ TYKKÄÄN SINUSTA 

Miltä tykkääminen tuntuu? Missä tykkääminen tuntuu? 

Miltä tykkääminen kuulostaa?  

Miltä tykkääminen näyttää?   

Minä tykkään.... 



SYLITYSTEN  

Isä / äiti / isovanhempi on… 

Tykkään isästä / äidistä / isovanhemmasta, koska... 

Isän / äidin / isovanhemman kanssa kivointa on... 

Nauramme yhdessä isä / äidin / isovanhemman kanssa, kun... 

Isä /äiti / isovanhempi on taitava... 

Isä / äiti / isovanhempi auttaa, kun... 

Kun olen surullinen, isä / äiti / isovanhempi… 

Isä / äiti / isovanhempi lohduttaa, kun... 

 

KIVA KAVERI  

Millainen on kiva kaveri?  

Mitä kivan kaverin kanssa voi tehdä? 

Mitä kivaa olet sanonut kaverille tai kaveri sinulle? 

Miltä sinusta tuntuu leikkiä kaverin kanssa? Mikä siinä on mukavaa? 

 

Kivakin kaveri voi joskus olla huonolla tuulella ja käyttäytyä ikävästi. Miten voit auttaa kaveria 

paremmalle mielelle?  

Joskus kaverin kanssa voi olla myös eri mieltä. Mitä silloin voisi tehdä? 

 

TARTU TASSUSTA KII 

Miltä sinusta tuntuu, jos jäät yksin?  

Mitä voit tehdä silloin, jos joku kiusaa?  

Mitä voisimme yhdessä tehdä, jotta kaikilla lapsilla olisi leikkikaveri? 
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