
Lapsen oma 

KIRJA



Lapsen oma kirja

Työkirja on tarkoitettu lapsen ja työntekijän yhteiseksi työväli-
neeksi. Lapselle kerrotaan, että hän saa piirtää ja kirjoittaa kir-
jaan asioita, joita hän haluaa jakaa aikuiselle jonka kanssa hän 
kirjaa työstää. Kirjan tehtävät voivat olla omia osioitaan joita 
tehdään muutama kerrallaan, ja niistä keskustellaan yhdessä.

Parhaimmillaan kirjan tehtävät muodostavat kokonaisuuden, 
jossa lapsi tuo näkyväksi omat ajatuksensa ja tunnemaailman-
sa, ja johon rakentuu lapsen turvallisuuden tunteen perusta. 
Kirjan tavoitteena on tehdä näkyväksi miten lapsi mieltää koke-
mukset turvattomuudesta ja turvallisuudesta. Kirjassa on myös 
osio, jossa vanhemmat muistelevat lapsen vauva-aikaa. Lapsi 
kuulee miten vanhemmat puhuvat hänestä pienenä vauvana, ja 
mitä muistoja se herättää vanhemmissa.

• Aikuisen näkökulma ei ole lapsen näkökulma: lapsen 
näkökulma ei tarjoudu työntekijälle automaattisesti, sen 
tavoittaminen edellyttää luottamusta, turvallisuutta ja 
aitoja kohtaamisia

• Työskentely etenee lapsen ehdoilla, lapsella on oikeus  
myös kieltäytyä työskentelystä

• Lapsen ja työntekijän välinen luottamuksellinen suhde 
on tärkeä työskentelyn tulos: lapselle työntekijä on voinut 
näkyä turvallisena ja luotettavana aikuisena ja vahvistanut 
tätä kautta lapsen turvallisuuden tunnetta

• Dokumentointi on lapsen tilanteen näkyväksi  
tekemisen väline



Kerro, millaisista asioista pidät?

NIMENI ON:

Jos olisin väri, olisin:

Lempiruokani on: Lemmikkieläin, josta haaveilen:

Tulen iloiseksi siitä, kun:

Minusta on mukavaa, kun:



Kertoisitko  
jotakin  
itsestäsi?

Jos saisin toivoa mitä tahansa,  
toivoisin, että:

Haluaisin, että:

Tulen surulliseksi, kun: Tunnen itseni yksinäiseksi, kun:

Joskus ajattelen, että: Toisissa ihmisissä en pidä  
siitä, että:

Mielestäni hyvä ystävä on  
sellainen, joka:

Mielestäni hyvä vanhempi on  
sellainen, joka:



Piirrä kuvat  
eri aiheista

Ilon aiheeni Surun aiheeni

Huolen aiheeni Pelon aiheeni

Suurin toiveeni



Muistan hyvän unen Paha uni oli sellainen, jossa

Nukkumaan mennessä minusta on kiva, kun:

Kerro, millaisia  
unia näet. Miten  
valmistaudut  
nukkumaan  
menoon?



Mitkä ovat kivoja juttuja  isän ja äidin kanssa?

Isän ja minun yhteinen 
kiva tapahtuma:

Äidin ja minun yhteinen 
kiva tapahtuma:

Isän kanssa olisi mukavaa, kun:

Äidin kanssa olisi mukava tehdä:



Piirrä tunteille värit

Surullinen

Ilo
ine

n
Onnellinen

Vihainen

R
auhallinen Pe

lok
as



Mistä vanhempani huomaavat, että olen vihainen tai iloinen?

Huomiota saadakseni, minä:

Väsyneenä olen:

Minut tekee surulliseksi:

Iloisena minä:

Minut tekee onnelliseksi:

Minua pelottavat:



Piirrä sinulle tärkeitä ihmisiä, 

asioita, toiveita ja haaveita

Tärkeät ihmiset

Kivat asiat, toiveet ja haaveet



Mitä mukavia asioita 
sinulle on tapahtunut?

Mukavin asia, jonka nyt muistan  
tapahtuneen oli kun:

Ketä silloin oli kanssasi? Piirrä kuva

Miltä sinusta silloin tuntui?

Mitä silloin tapahtui?



Pelottavin asia, jonka muistat perheessäsi tapahtuneen?

Miltä sinusta tuntuu, kun muistelet asiaa?

Mikä sinua pelotti? Kerroitko pelostasi jollekin? Kuunneltiinko sinua?

Milloin sinua pelotti?



Muista voimaeläimesi jos mieleen tulee 
pelottavia tai jännittäviä asioita.

Piirrä oma voimaeläimesi



Haluaisin sanoa äidilleni  
juuri nyt, että:

Minua voi lohduttaa siten, että:

Minua huolestuttaa tulevaisuudessa:

Haluaisin sanoa isälleni 
juuri nyt, että:

Keneen voin olla yhteydessä, jos 
pelottaa tai huolettaa?

Haluaisin kertoa vanhemmilleni, että:

Mitä haluaisit  
sanoa pelottavasta  

tilanteesta?



Piirrä 3 erilaista taloa

Kaikilla on joskus iloja ja suruja, ja välillä unelmiakin. Tässä 
tehtävässä saat piirtää kolme erilaista taloa, ja nimetä ne esim. 
”Ilojen talo”, ”Surujen talo” ja ”Toiveiden talo”. Jutelkaa mitkä 
olisivat sinun talojesi nimet.

Poimikaa esille mitkä asiat taloissa tuovat iloa, vahvistavat lapsen omaa toimijuutta, ja tuovat 
voimaa ja toiveikkuutta tulevaan vaikka olisikin ollut ikäviä asioita.



...millaisia muistoja lapsen vauva-ajasta on, 
ensimmäisistä sanoista ja askelista, perheen mukavista 
yhdessäolon hetkistä, syntymäpäivistä ja juhlista.

Syntyessäni painoin                   ja olin                   pitkä

Sain nimekseni

Kummeiksini tulivat

Ensimmäiset sanani olivat

Ensimmäiset askeleeni otin  ikäisenä

Ensimmäiset vuoteni asuin

Vauvana nukuin

Vauvana söin

Vauvana nautin

Vauvana en pitänyt

Vauvana äiti ja isä pitivät minusta koska

Mieleenpainuvimpia muistoja elämästäni

Muistelkaa yhdessä...

Piirrä tähän itsesi vauvana

Ensimmäinen kesäni



Piirrä tai kirjoita muistoja polulla oleviin kohtiin. Muistojen tulisi 
olla merkityksellisiä kohtia lapsen elämästä. Muistot muodostuvat 
vanhempien kanssa käydystä muistelusta.

Piirretään lapsen elämän polku



Millaiset asiat pelottavat sinua kotona?

Mitä teet tai voisit tehdä, sinusta tuntuu pahalta?

Mihin huoneeseen menet?

Jos tarvitset apua kenelle voit soittaa? Onko numerot tallennettuna puhelimeen?

Kenen luokse voit mennä?

Kenen kanssa voit keskustella asioista? Saatko tällä hetkellä apua riittävästi?

Miten toivot asioiden järjestyvän?

LAPSEN TURVASUUNNITELMA

Nimi: Pvm: . 20



Tärkeät puhelinnumerot:

Kenen luokse voin mennä, jos pelottaa?

Mitä pitää muistaa, jos on yksin kotona?

PIENTEN 

TURVASUUNNITELMA



Kirjan taitto ja kuvitus: Idearäätäli Oy


