
Tunteet verkkoon
– Etäryhmämalli vanhempansa tai sisaruksensa
menettäneille alakouluikäisille lapsille

Ohjaajamanuaali



Ohjaajalle

Tunteet verkkoon -etäryhmämalli on ke-
hitetty järjestöyhteistyön tuloksena vuon-
na 2020. Perheiltä on tullut eri järjestöihin 
toiveita, että tällaisia ryhmiä järjestettäi- 
siin. Ilmeni tarve nimenomaan valtakun-
nallisille ryhmille, jotta jokainen kohde-
ryhmään kuuluva lapsi voisi, asuinpaikasta 
riippumatta, hakea mukaan etäryhmään. 
Vastaavaa verkossa tapahtuvaa toimin- 
taa vanhempansa tai sisaruksensa me-
nettäneille lapsille ei ole aikaisemmin 
kehitetty. Ryhmämallin ovat luoneet 
yhteistyössä Syöpäjärjestöt, Lounais-
Suomen Syöpäyhdistys ry, Sylva ry ja Käpy 
Lapsikuolemaperheet ry. Nuoret Lesket 
ry:n kanssa on tehty yhteistyötä markki-
noinnissa ja kohderyhmän tavoittamises-
sa.  

Vuosina 2020 ja 2021 Tunteet verkkoon 
-etäryhmiä pilotoitiin eri kohderyhmille
Syöpäjärjestöissä ja ryhmämallia muokat-
tiin ryhmistä kertyneiden kokemusten pe-
rusteella. Pilottiryhmien pohjalta kirjoitet-
tiin tämä ohjaajamanuaali. Manuaalin
lisäksi saatavilla on ryhmän ohjausta tuke-
va ohjaajamateriaali (diat).

Ryhmämallia voidaan hyödyntää läheisen 
kuolinsyystä riippumatta, mutta tarvittaes-
sa kohderyhmä voidaan myös rajata vain 
tietyn menetystaustan omaaville lapsille 
(esimerkiksi syöpään vanhemman/ si-
saruksen menettäneet lapset). Tunteet 
verkkoon -ohjaajamanuaali on kirjoitettu 
vanhemman ja sisaruksen menettämisen 



näkökulmasta. Manuaalissa on hyödynnet-
ty aiemmin ohjaajille kertyneitä kokemuk-
sia vastaavista ryhmistä. Järjestävästä ta-
hosta ja kohderyhmästä riippuen, ryhmän 
voi kohdentaa myös lapsille, jotka ovat 
menettäneet jonkun muun itselleen 
tärkeän läheisen kuin vanhemman tai sisa-
ruksen.  

Manuaalin harjoitukset sopivat 7–12-vuo-
tiaille lapsille ja niitä voi täydentää oman 
ammatillisen osaamisensa mukaan. Vaikka 
Tunteet verkkoon -ryhmät on tarkoitettu ni-
menomaan lapsille, myös lapsille tärkeitä 
aikuisia osallistetaan ja pidetään mukana 

koko ryhmän ajan. Ryhmässä lapsi kohtaa 
muita läheisensä menettäneitä lapsia ja 
saa kokea, ettei hän ole yksin. Ryhmässä 
lasta tuetaan niin tunteiden tunnistami-
sessa kuin niiden käsittelyssä. Vertaisuus 
tarjoaa mahdollisuuden jakaa läheisen 
kuoleman herättämiä ajatuksia ja tuntei- 
ta toisten menetyksen kokeneiden lasten 
kanssa.

Tunteet verkkoon -etäryhmämallin manu-
aalia voivat hyödyntää eri toimijat yleis- 
hyödylliseen, ei kaupalliseen tarkoituk-
seen. Tunteet verkkoon -ryhmän nimeä ja 
visuaalista ilmettä voi käyttää vain Tunteet 
verkkoon -ryhmän manuaalin mukaisesti. 
Lähde (Tunteet verkkoon -ohjaajamanuaa-
li, 2022, Syöpäjärjestöt) mainittava manu-
aalia hyödynnettäessä. 

Ohjaajamanuaali on saatavilla ainoastaan 
sähköisenä versiona verkkosivulta:  
www.syopajarjestot.fi/julkaisut/esit-
teet/#kuntoutus-ja-neuvonta.           

https://www.syopajarjestot.fi/julkaisut/esitteet/#kuntoutus-ja-neuvonta
https://www.syopajarjestot.fi/julkaisut/esitteet/#kuntoutus-ja-neuvonta
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1. Ryhmän tavoite

Tunteet verkkoon -etäryhmässä lapsella on 
mahdollisuus käsitellä läheisen kuolemaa ja 
menetyksen aiheuttamia tunteita turvallises-
ti ryhmänohjaajien ja vertaisten kanssa. Lapsi 
tapaa myös muita vanhempansa tai sisaruksen-
sa menettäneitä lapsia ja saa ryhmässä vertais-
tukea. (Uittomäki, Mynttinen, Laimio & Kärk-
käinen, 2022.) Tunteet verkkoon -etäryhmä on 
kehitetty alakouluikäisille lapsille, joiden van-
hempi tai sisarus on kuollut. Etäryhmän tavoit-
teena on auttaa ryhmäläisiä tunnistamaan ja 
vahvistamaan omia selviytymiskeinoja, voima-
varoja ja vahvuuksia. Ryhmässä tehdään yhdessä 
erilaisia harjoituksia ja pohditaan, miten omaan 
oloon voi vaikuttaa ja miten omaa oloa voi hel-
pottaa erilaisissa arjen tilanteissa, joissa surukin 
on läsnä.   



Ammatillisesti ohjatussa ryhmässä lapsilla 
on mahdollisuus jakaa omaa kokemusta 
turvallisesti muiden ryhmäläisten kanssa, 
joilla on myös kokemus vanhemman tai 
sisaruksen menettämisestä. Etäryhmässä 
lasten on mahdollista saada ennaltaeh-
käisevää ja tavoitteellisesta tukea, minkä 
avulla pyritään ehkäisemään lasten mielen-
terveysongelmia (Inkinen & Söderblom, 
2018; Uittomäki, 2010). Tämän vuoksi on 
suositeltavaa, että menetyksestä on ku-
lunut vähintään kuusi kuukautta. Mene-
tyksestä voi kuitenkin olla kulunut myös jo 
pidemmän aikaa. 

Etäryhmään voidaan ottaa mukaan enin- 
tään kahdeksan lasta, jotta ryhmän toimin-
nan sujuvuus voidaan taata. Kun ryhmään 
otetaan vain rajallinen määrä osallistujia, 
voidaan myös varmistaa se, että jokainen 
ryhmäläinen saa riittävästi tilaa ryhmässä. 
Etäryhmän osallistujat tarvitsevat toimivan 
nettiyhteyden ja tietokoneen tai älylaitteen, 
jossa on kamera ja mikrofoni.

Sisällysluetteloon



2. Ryhmässä käytettävät menetelmät

Ryhmässä käytettävät menetelmät on valit-
tu ryhmäläisten ikä- ja kehitystaso huomi-
oiden. Tunteet verkkoon -ryhmissä hyödyn-
netään erilaisia toiminnallisia menetelmiä, 
kuten piirtämistä, liikkumista ja keskus- 
telua. Toiminnalliset menetelmät ovat 
usein lapsille luontevia ja niiden kautta on 
helpompi käsitellä sisaruksen tai vanhem-
man menetystä (Uittomäki ym. 2022).

Tähän manuaaliin valitut menetelmät ja 
harjoitukset sopivat verkossa toteutet-
tavaan ryhmään. Ryhmien moniulottei-
suutta on pyritty lisäämään sellaisten 
harjoitusten kautta, joita lapsi voi ohja- 
tusti tehdä omalta koneeltaan. Ryhmässä 
voi hyödyntää myös musiikkia ja valmis- 
ta ohjaajamateriaalia (diat) harjoitusten 

tukena. Jos ryhmässä käytetään musiik-
kia, ohjaajien on huolehdittava tarvittavis-
ta musiikkiluvista. Harjoitukset on valittu 
niin, että jokaisella lapsella on mahdolli-
suus osallistua ilman, että ryhmää varten 
täytyy hankkia varsinaisesti mitään uusia 
tarvikkeita. Tarvitaan vain tyhjä vihko ja 
värikyniä. Näin pyritään takaamaan jokai-
selle tasa-arvoinen mahdollisuus osallis-
tua ryhmään. 
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3. Verkossa järjestettävän toiminnan erityispiirteet

Tunteet verkkoon -etäryhmät järjestetään 
verkkoympäristössä (esimerkiksi Teams) 
ja ryhmäläiset osallistuvat ryhmään vi-
deo- ja ääniyhteyden kautta. Tämän vuok-
si niin ryhmänohjaajilta kuin ryhmäläi-
siltä vaaditaan toimiva nettiyhteys sekä 
tietokone tai älylaite, jossa on kamera ja 
mikrofoni. Ryhmäläisten kannattaa osal-
listua ryhmään ensisijaisesti tietokoneella, 
koska se mahdollistaa paremmin kaikkien 
ryhmäläisten näkemisen ja etäryhmään 
osallistumisen. Verkkototeutuksen ansios-
ta ryhmä on valtakunnallinen, eli mukaan 
voi hakea mistä päin tahansa asuinpaikas-

ta riippumatta. Jos ryhmälle myönnetty 
rahoitus on esimerkiksi alueellisesti ra-
jattu, ryhmän voi toteuttaa myös kohden-
netumpana, alueellisena etäryhmänä.

Ennen ryhmän alkamista on hyvä tarjo-
ta ryhmäläisille mahdollisuus harjoitella 
ja testata etäyhteyden toimivuutta. Tätä 
varten järjestetään Teamsissa erillinen 
testikerta, johon osallistuvat ryhmäläiset 
ja heidän huoltajansa. Testikerralla myös 
molemmat ohjaajat ovat mukana, jolloin 
molemmat heistä tulevat ryhmäläisille tu-
tuiksi. 



Etäryhmällä täytyy olla kaksi ohjaajaa. 
Kahden ohjaajan läsnäolo ryhmässä luo 
turvallisuuden tunnetta niin lapsille kuin 
ohjaajillekin. Ohjaajien parityöskentely 
tukee myös ohjaajien omaa jaksamista. 
Ryhmässä käsiteltävät asiat voivat koetella 
ohjaajien voimavaroja, joten toisen ohjaa-
jan kanssa työskentely ja kunkin ryhmäker-
ran yhteinen purku tukevat ryhmänohjaa-
jien jaksamista. (Tuettu suru -projekti, 
2004.) Ohjaajien jaksamiseen on muuten-
kin tärkeää kiinnittää huomiota esimerkiksi 
työnohjauksella. 

Ohjaajien rooli etäryhmässä on suuri ja 
ohjaajat osallistuvat ryhmän toimintaan 
koko ryhmäkerran ajan. Tämä tarkoittaa 
sitä, että myös ohjaajat tekevät harjoituksia 

yhdessä lasten kanssa ja osallistuvat nii-
den purkuun. Ohjaajien esimerkki rohkai-
see lapsia osallistumaan ja jakamaan omia 
ajatuksia ja tunteita. Luovan työskentelyn 
aikana ohjaaja voi kääntää kameransa esi- 
merkiksi omaan piirustukseensa. Näin 
lapset saavat kokemuksen siitä, että ohjaa-
jat tekevät mukana eivätkä tarkkaile heitä 
harjoituksien aikana. 

Toinen ohjaaja mahdollistaa myös ak-
tiivisen ohjaamisen, kun toinen ohjaaja 
esimerkiksi jakaa näytölle kuvamateriaalia. 
Mikäli toisen ohjaajan nettiyhteys katkeaa, 
on tärkeää, että ohjaajista toinen on vielä 
paikalla. Näin turvallisuuden tunne pysyy 
ryhmässä yllä. Ryhmäkerran aikana toinen 
ohjaajista voi tarvittaessa toimia lapsille 

teknisenä tukena, kun toinen ohjaaja kes-
kittyy ryhmän ohjaamiseen. 

Kun ryhmää ohjataan verkon välityksellä, 
on tärkeää huomioida ryhmän ja jokaisen 
lapsen tunnelmia erityisesti ryhmäkerran 
lopussa loppukierroksella. Näin ohjaajat 
voivat varmistua siitä, että ryhmäläiset 
lähtevät ryhmästä rauhallisin mielin. Mikä-
li tarvetta on, ohjaajat voivat jäädä yksit-
täisen lapsen kanssa linjoille vielä ryhmän 
jälkeen hetkeksi varmistamaan, että arki 
jatkuu normaalisti ryhmäkerran jälkeen. 
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4. Ryhmän suunnittelu ja valmistelu

Ryhmänohjaajat

Ennen kuin päättää lähteä ryhmänohjaa-
jaksi, on hyvä miettiä omia lähtökohtiaan 
ryhmänohjaajana toimimiseen. On 
tärkeää, että ohjaajat sitoutuvat ryhmään 
koko sen keston ajaksi, eikä ohjaajavaih-
doksia tapahdu ryhmäprosessin aikana. 
Omat voimavarat ja resurssit on punnit-
tava tarkoin ennen ryhmän aloittamista. 
Ohjaajan on myös tärkeä tuntea itsensä 
ja omat valmiutensa ohjata ryhmää. On 
hyvä pysähtyä pohtimaan omia ajatuksia 

ja valmiuksia suhteessa lapsen suruun 
ja hänen kokemaansa läheisen kuole-
maan. Ryhmänohjaajilla olisi hyvä olla 
etukäteen tietoa lapsen surusta ja surupro-
sessista, lapsen kehityksestä sekä taitoja 
ryhmänohjaukseen. (Tuettu suru -projekti, 
2004.)



Kesto ja kohderyhmä

Tunteet verkkoon -etäryhmä kokoontuu 
viikoittain yhteensä kuusi kertaa. Aikatau-
lua suunnitellessa kannattaa ottaa huo-
mioon, että lapset ovat ehtineet koulusta 
kotiin ja syödä rauhassa. 

Ajankohdan lisäksi on tärkeää määrittää 
ryhmän kohderyhmä. Ryhmän markki-
noinnissa tulee selkeästi tiedottaa, onko 
ryhmä tarkoitettu sisaruksensa vai van-

hempansa menettäneille alakouluikäisille 
(7–12-v.) lapsille. Tarvittaessa ikähaarukan 
voi jakaa vielä niin, että kohderyhmänä on 
7–9-vuotiaat ja 10–12-vuotiaat. Jos ryhmää 
mainostetaan suuremmalla ikähaarukalla 
(7–12-v.), jo mainostuksessa on tärkeää 
kertoa, että ryhmä muodostetaan sopivan 
ikäjakauman mukaan hakuajan päätyttyä. 
Ryhmänohjaajilla on velvollisuus valita 
ryhmäläiset niin, että ryhmän tavoitteet to-
teutuvat ja toiminta on mielekästä kaikille 
ryhmäläisille. Lisäksi ennen ryhmän mark-

kinointia on hyvä miettiä, voiko ryhmään 
hakea vain tietyn menetystaustan lapset 
(esimerkiksi syöpään vanhemman/ sisa-
ruksensa menettäneet), vai onko ryhmä 
avoin kaikille menetystaustasta riippumat-
ta. 



Hakulomake 

Ryhmään voi hakea sähköisellä hakulo-
makkeella, jonka on hyvä olla avoinna heti, 
kun ryhmän markkinointi alkaa. Hakuaika 
päättyy noin kolme viikkoa ennen ryhmän 
alkua, jotta ohjaajat ehtivät henkilökohtai- 
sesti olla yhteydessä kaikkiin hakijoihin. 
Markkinoinnissa voi kehottaa huoltajaa 
täyttämään hakulomakkeen yhdessä lap-
sensa kanssa, jotta myös lapsen toiveet tu-
levat esiin jo hakuvaiheessa. Hakulomak-
keessa kysytään seuraavia asioita: 
• Lapsen nimi
• Lapsen syntymäaika
• Huoltajan nimi
• Huoltajan puhelinnumero
• Huoltajan sähköpostiosoite
• Kuka perheestä on kuollut?
• Milloin kuolema tapahtui (päivämäärä)?
• Mikä oli kuolinsyy? 
• Miten lapsi on reagoinut perheenjäsenen 

menetykseen?

• Millaisia toiveita/ odotuksia teillä on 
ryhmää ajatellen? 

• Lisätieto tähän kysymykseen: Etä-
ryhmässä tunnistetaan ja vahviste- 
taan ryhmäläisten selviytymiskeinoja, 
voimavaroja ja vahvuuksia. Ryhmässä 
tehdään yhdessä erilaisia harjoituk-
sia ja pohditaan, miten omaan oloon 
voi vaikuttaa ja miten omaa oloa voi 
helpottaa erilaisissa arjen tilanteissa, 
joissa surukin on läsnä. Ryhmässä on 
mahdollisuus jakaa omaa kokemusta 
turvallisesti muiden ryhmäläisten kans-
sa, joilla on samankaltainen menetys- 
tausta. 

• Onko lapsi osallistunut aiemmin vastaa- 
vaan vanhempansa/ sisaruksensa me-
nettäneiden ryhmään? Jos on, niin mil-
loin?



• Onko lapsen mahdollista osallistua 
ryhmään tietokoneella? Suosittelemme 
ryhmäläisiä osallistumaan ryhmään 
ensisijaisesti tietokoneella, koska 
se mahdollistaa paremmin kaikkien 
ryhmäläisten näkemisen ja etäryhmään 
osallistumisen. 
• Kyllä
• Ei

• Millä laitteella lapsesi osallistuu, jos vas-
tasit yllä olevaan kysymykseen Ei? 

• Asioita, joita ohjaajan tulisi tietää? Onko 
sinulla mielessä jotain muuta, mitä halu-
at kertoa tai lisätä?

• Lopuksi teksti: Lähettämällä lomakkeen 
annan ryhmänohjaajille luvan käsitellä 
tietojani luottamuksellisesti. 

Hakulomakkeen loppuun tulee lisätä myös 
linkki organisaation tietosuojaselostee-
seen.  

Joskus ryhmän hakulinkki voi levitä eri vas-
taanottajille ilman virallista markkinoin-
timateriaalia, sen vuoksi hakulomakkeen 
yhteyteen on tärkeää kirjoittaa alla olevat 
asiat: 

• Ryhmän ajankohta ja kohderyhmä
• Viimeinen hakupäivä
• Tieto siitä, onko etäryhmä valtakunnal-

linen
• Ryhmään otetaan enintään kahdeksan 

lasta
• Kyse on ennaltaehkäisevästä tuesta, 

ryhmä ei toimi kriisiryhmänä. Suositel-
tavaa on, että menetyksestä on kulunut 
vähintään kuusi kuukautta. Menetyk-
sestä voi olla kulunut myös jo pidem-
män aikaa.

• Kehotus siitä, että huoltaja täyttäisi haku-
lomakkeen yhdessä lapsensa kanssa, 

jotta myös lapsen toiveet tulevat esiin jo 
hakuvaiheessa.

• Hakuajan päätyttyä kaikkiin hakijoihin 
ollaan yhteydessä ja varmistetaan, että 
ryhmä on hakijalle sopiva. 

• Osallistuminen vaatii toimivan nettiyh- 
teyden, tietokoneen tai älylaitteen, jossa 
on kamera.

• Tieto siitä, ketkä toimivat ryhmänohjaaji-
na

• Keneltä voi kysyä lisätietoa
• Kuka ryhmän toteuttaa



Markkinointi 

Sosiaaliseen mediaan tehtävät julkaisut 
kannattaa pitää mahdollisimman lyhyinä ja 
informatiivisina. Julkaisuihin laitetaan link-
ki verkkosivuille, josta löytyy lisää tietoa 
ja hakulomake ryhmään. Markkinoinnin 
jakelussa kannattaa hyödyntää sosiaalisen 
median lisäksi kohderyhmän tavoittavia 
järjestöjä. Lisäksi ryhmistä kannattaa tie-
dottaa ryhmän kohdennuksen mukaan esi- 
merkiksi saattohoitokodeille, sairaaloihin 
sekä kunnallisiin palveluihin, kuten koului-
hin. 

Ennakkovalmistelut

Ohjaajat ja ryhmäläiset tarvitsevat jokai-
sella ryhmäkerralla värikyniä ja vihkoa. 
Ryhmäläiset voivat etsiä sopivat kynät ja 
vihkon kotoaan tai tarvittaessa hankkia ne 
ennen ryhmän alkua. Kaikki ryhmässä teh- 
tävät piirustusharjoitukset tehdään vih-
koon, jotta ne säilyvät lapsilla yhdessä pai-
kassa. Näin niihin on helppo palata aina 
tarvittaessa ryhmän aikana ja sen jälkeen. 
Vihko toimii myös muistona ryhmään osal-
listumisesta. Lisäksi mukaan tarvitaan:

• Ryhmän 3. kerta. Kolme erilaista kiveä: 
yksi tavallisen näköinen kivi, toinen ro- 
soinen/ teräväreunainen kivi ja kolmas 
kivi, joka on omasta mielestä jollain tav-
alla hieno. 

• Ryhmän 6. kerta. Mukava alusta satu- 
hierontaa varten. 
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5. Yhteydenotto hakijoihin ennen ryhmän alkua

Kaikkiin hakijoihin ollaan yhteydessä en-
nen ryhmän alkua. Ohjaajat soittavat hen-
kilökohtaisesti jokaisen lapsen huoltajal-
le. Puhelinkeskustelussa hakija saa tietoa 
siitä, millainen Tunteet verkkoon -etä-
ryhmä on ja yhdessä varmistutaan siitä, 
että ryhmä on hakijalle sopiva. Huoltajiin 
on hyvä ottaa yhteyttä noin kaksi viikkoa 
ennen ryhmän alkua, jotta ohjaajat ehtivät 
huomioimaan heiltä esiin nousevat toiveet 
vielä ryhmän suunnittelussa. 

Yhteydenotossa käydään läpi seuraavat 
asiat, toki tarvittaessa soveltaen: 

• Kerrotaan, kuinka monta lasta on hake-
nut mukaan ja lasten ikähaarukka. Mikäli 
joillain hakijoilla on tuoreempi ja joillain 
vanhempi menetys, sekin on hyvä kertoa. 
Tämä riittää vain mainintana. 

• Syvennetään hakulomakkeen kysymyksiä: 
Miten lapsi on reagoinut menetykseen? 
Millä tavalla tilanne on tähän mennessä 
muuttunut lapsen kannalta? Miten per-
heessä puhutaan menetyksestä? Lisäksi 
voi esittää muita kysymyksiä, joita ohjaa-
jalle on hakulomakkeesta tullut mieleen. 



• Kerrotaan tarkemmin, mikä on ryhmän 
tavoite ja tehtävä. Kyseessä on toimin-
nallinen ryhmä, jossa tuetaan lapsen 
tunteita ja niiden käsittelyä. Ryhmässä 
korostuu vertaisuus, kaikilla ryhmäläisillä 
on kokemus vanhemman tai sisaruksen 
menettämisestä. Etäryhmässä on kyse 
ennaltaehkäisevästä ja tavoitteellisesta 
tuesta. Keskustellaan hakijan odotuksista 
ryhmää kohtaan. 

• Esitetään toive siitä, että lapsi sitoutuu 
osallistumaan jokaiselle ryhmäkerralle. 
Jos lapsi kuitenkin esimerkiksi kokee, 
että hän ei halua jatkaa ryhmässä, voi 
ryhmän jättää kesken. Tällöin huoltajan 
tulee ilmoittaa asiasta ohjaajille. 

• Varmistetaan, millaisessa paikassa lap-
si aikoo osallistua ryhmään. Rauhalli-
sessa tilassa lapsi pystyy keskittymään 
ryhmään paremmin. Myös kuulokkeiden 
käyttö voi tukea keskittymistä.  

• Kerrotaan, että kaikki ryhmässä pitävät 
kameran päällä, jolloin vertaisuus mah-
dollistuu.  

• Ryhmäkerta kestää arviolta tunnin. Aika 
voi ylittyä tai alittua muutaman minuu-
tin.  

• Kerrotaan vielä, milloin ryhmä alkaa. En-
simmäiselle kerralle tarvitaan mukaan 
kyniä ja tyhjä vihko, näitä käytetään jokai-
sella ryhmäkerralla. 

• Kysytään, onko Teamsin käyttö tuttua. 
Kerrotaan Teams-testikerran ajankohdas-
ta ja tarkoituksesta. Testikerralla molem-
mat ohjaajat ovat tavattavissa.  

• Kerrotaan, että Teams-testikerran osal-
listumislinkki lähetetään huoltajille säh-
köpostitse. Samalla lähetetään vielä 
lisätietoja ryhmästä. 

• Jos hakijalla on tullut mieleen kysymyksiä 
ryhmän toiminnasta, vastataan hänen 
esittämiin kysymyksiin.
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6. Aikuisen osallistaminen ryhmän aikana

Perheen aikuisen osallistaminen ryhmän 
aikana on tärkeää. Ryhmässä käsiteltävät 
asiat ja harjoitukset voivat nousta keskus-
teluihin ja herättää tunteita myös kotona. 
Kun aikuisella on tietoa ryhmäkerroilla 
käsitellyistä asioista, on hänen helpompi 
olla lapsen tukena keskusteluissa myös 
kotona. (Tuettu suru –projekti, 2004.)

Jokaisen ryhmäkerran jälkeen aikuisille 
lähetetään sähköpostitse tietoa asioista, 
joita ryhmäkerralla on tehty. Sähköposti 
lähetetään heti ryhmäkerran jälkeen tai 
viimeistään seuraavana päivänä. Aikuisille 
ei jaeta yksittäisten lasten sanomisia, kos-
ka ryhmässä jaetut asiat ovat luottamuk-

sellisia. Sähköpostiin kirjoitetaan yleisellä 
tasolla harjoituksista, joita on tehty ja ava- 
taan niiden tarkoitusta. Kun aikuinen tie- 
tää, mitä ryhmässä on käsitelty, hän voi  
keskustella lapsen kanssa kotona samoista 
aiheista. Tähän viikoittaiseen sähköpos- 
tiin on hyvä kirjoittaa myös tiedoksi, mikäli 
seuraavalla kerralla tarvitaan jotain tarvik-
keita.

Huoltajille lähetetään aina kokoon-
tumispäivänä osallistumislinkki ryhmään. 
Tämä toimii samalla myös muistutuk-
sena ryhmäkerrasta. Ryhmä voi helpos-
ti unohtua arjen kiireessä, ja perheetkin 
ovat toivoneet muistutusviestejä ennen 

ryhmäkertaa. Osallistumislinkin 
lisäksi muistutusviestissä muistu-
tetaan myös siitä, mitä tarvikkeita tu-
levalle ryhmäkerralle tulee ottaa mu-
kaan. 

Tarkistathan organisaatiosi ajankohtaiset 
tietosuojaohjeistukset. Tietoturvasyistä 
sähköpostiviestit lähetetään ryhmäläis-
ten huoltajille piilokopiona. Huomioithan, 
että tietosuojan vuoksi Teams-kutsua ei 
lähetetä huoltajille suoraan, koska silloin 
he näkevät toistensa sähköpostiosoitteet. 
Teams-osallistumislinkki kopioidaan siis 
aina osaksi muistutussähköpostiviestiä.

Sisällysluetteloon



Testikerta Teamsissa ennen 
ryhmän alkua

Ennen ryhmän alkua on hyvä tarjota 
ryhmäläisille yhteinen tekniikan testikerta, 
jolloin voi vapaamuotoisesti tulla testaa- 
maan nettiyhteyden, kameran ja mikro-
fonin toimivuuden. On hyvä, jos lapsen 
on mahdollista osallistua testikerralle yh-
dessä huoltajan kanssa. Tällöin huoltaja 
voi rohkaista lasta käyttämään mikrofonia 
ja kameraa. Testikerralla on myös mah-
dollista “rikkoa jäätä” ryhmäläisten kans-
sa, jolloin ensimmäiseen ryhmäkertaan 
osallistuminen ei ole enää niin jännit-
tävää. Yhteisen testikerran lisäksi tarjotaan 
myös henkilökohtaista opastusta Teamsin 
käyttöön, jos ryhmäläisillä on siihen tarvet-
ta. 

Ryhmäkertojen teemat ja  
tavoitteet 

Tunteet verkkoon -etäryhmämalli koos-
tuu kuudesta ryhmäkerrasta. Kullekin 
ryhmäkerralle on ohjaajamanuaalissa omat 
teemat ja tavoitteet. Ryhmän tavoitteena 
on vahvistaa kokemusta vertaisuudesta ja 
herättää keskustelua, joten manuaalissa 
esitetyt harjoitukset voi aina tilanteen mu-
kaan jättää taka-alalle. Tärkeintä on luo- 
da ryhmäläisille turvallinen ja hyvä olo 
olla ryhmässä. Ohjaajan on tärkeää an-
taa mahdollisimman paljon tilaa keskus-
telulle ryhmässä, mutta toisaalta johdattaa 
ryhmäkertaa toiminnallisten harjoitusten 
kautta, jos keskustelua ei synny. 

7. Ryhmän kaari
Jokainen ryhmä on erilainen. On tärkeää, 
että ohjaajat osaavat soveltaa kunkin 
ryhmäkerran sisältöä aina ryhmän tar-
peita vastaavaksi. Jokaisella ryhmäkerralla 
harjoituksia voi peilata menetykseen, sen 
herättämiin tunteisiin ja ajatuksiin. Lisäk-
si ohjaajat voivat vahvistaa vertaisuuden 
kokemusta, jos siihen tarjoutuu luonteva 
mahdollisuus ryhmässä. Ohjaajien on hyvä 
aistia herkästi asioita, joita ryhmäläiset itse 
haluavat nostaa yhteiseen keskusteluun. 
Ryhmässä on tärkeää normalisoida mene-
tykseen liittyviä tunteita; ryhmässä voidaan 
yhdessä pohtia esimerkiksi, mitä erilaisia 
tunteita menetykseen voi kuulua. Kaikki 
tunteet ovat sallittuja. Ryhmässä on myös 
tavoitteena laajentaa tunnesanastoa, mikä 
voi helpottaa omien menetykseen liittyvi-
en ajatuksien ja tunteiden tunnistamista ja 
menetyksen käsittelemistä. 



Kerta 1: Ryhmän aloitus, toisiimme tutus- 
tuminen
Tavoitteena tukea ryhmäytymistä ja turval-
lisuuden tunnetta. 

Kerta 2: Tunteet ja vertaisuus
Tavoitteena ryhmäytymisen ja vertaisuu- 
den tukeminen, tunteiden tunnistaminen 
ja sanoittaminen. 

Kerta 3: Tunteet ja vertaisuus 
Tavoitteena ilmaista ja käsitellä myös 
hankalia tunteita sekä liittää niitä vertai-
suuteen.  

Kerta 4: Omaan oloon vaikuttaminen
Tavoitteena tiedostaa, kuinka tunteet ja 
kehollisuus liittyvät toisiinsa sekä kuinka 
omaan oloon voi vaikuttaa. Lapsen ym-
märrys omista selviytymiskeinoista kasvaa.

Kerta 5: Tulevaisuus ja toiveet
Tavoitteena tukea lasta omien vahvuuksi- 
en tunnistamisessa sekä vahvistaa pär-
jäävyyden kokemusta ja itsetuntoa. Suun- 
nataan yhdessä katsetta jo tulevaan 
ryhmän päättyessä. 

Kerta 6: Ryhmän lopetus
Tavoitteena lapsen ja huoltajan vuorovai-
kutuksen tukeminen ja tunnetaitojen liit-
täminen arkeen. 



Vinkkejä ryhmäkertojen suunnitteluun ja toteutukseen

• Ohjaajien on tärkeää tutustua huolella 
ryhmäkertojen sisältöön ja sopia työn-
jaosta ohjaajaparin kanssa etukäteen. 
Ohjaajaparin kanssa voi etukäteen so-
pia, kumpi esimerkiksi jakaa näytöllä 
kuvamateriaalia ja miten harjoituksien 
ohjaaminen jaetaan. On tärkeää, että 
molemmat ohjaajat ovat läsnä jokaisella 
kerralla ja osallistuvat harjoituksiin, vaik-
ka toisella olisikin vastuu tietystä har-
joituksesta.

• Rohkaistaan ryhmäläisiä vahvasti kame-
ran ja mikrofonin käyttöön jo ensim-
mäisestä kerrasta lähtien, mikä tukee 
koko ryhmän toimintaa ja tavoitetta. 
Mikäli ryhmän alussa totutaan pitämään 
kamera ja mikrofoni kiinni, tätä toiminta- 
tapaa on vaikea muuttaa ryhmän ede-
tessä. Teams-testikerta voi helpottaa 
kameran ja mikrofonin käyttöä.   



Vinkkejä ryhmäkertojen suunnitteluun ja toteutukseen

• Kun ryhmäläiset saapuvat ryhmätilaan 
yksitellen, voi ohjaajana hyödyntää taus- 
tamusiikkia ja käyttää odotteluaikaa mu-
kavaan jutusteluun ja tutustumiseen. On 
tärkeää toivottaa jokainen ryhmäläinen 
henkilökohtaisesti tervetulleeksi. 

• Mikäli toisen ohjaajan on hyvä näkyä 
isommassa kuvassa ryhmäläisille, voi 
tässä hyödyntää Teamsin valokeila-näky-
mää. 

• Ryhmäkerralla tarvittavista tavaroista 
on hyvä muistuttaa ryhmäkerran alussa; 
puuttuvan tavaran ehtii vielä tarvittaes-
sa hakemaan ennen kuin ryhmä aloittaa. 
Värikynät ja vihko on hyvä olla mukana 
jokaisella ryhmäkerralla. 

• Piirtämisen aikana voi hyödyntää tausta- 
musiikkia, mikä jäsentää yhteistä teke-
mistä etänä sekä luo tunnelmaa työsken-
nellä yhdessä. 

• Lopetuksella on erityisen tärkeä merki- 
tys etäryhmätoiminnassa. Ryhmäker-
ran lopetuksen tulee olla rauhallinen 
ja ilmapiiriä nostattava, erityisesti jos 
ryhmäkerran aikana on käsitelty voimak-
kaita tunteita ja raskaita asioita menetyk-
seen liittyen. 

Sisällysluetteloon



Tavoitteena tukea ryhmäytymistä ja turval-
lisuuden tunnetta.

1. Tervetuloa

Ohjaajat toivottavat kaikki tervetulleek-
si ryhmään ja esittelevät itsensä. Koska 
ryhmämallissa ei ole erillistä tutustumis- 
kierrosta menetykseen liittyen, ohjaajat 
esittelevät ryhmän; ryhmä on tarkoitet-
tu lapsille, joiden vanhempi/ sisarus on 
kuollut. Kerrotaan, että ensimmäisellä 
kerralla on tarkoitus tutustua muihin 
ryhmäläisiin ja että ryhmäläisiä yhdistää 
samankaltainen kokemus. Muitakin sa-
mankaltaisen menetyksen kokeneita lap-
sia on olemassa, vaikka esimerkiksi joskus 
koulussa voi tuntua siltä, ettei kenenkään 
muun isä/ äiti/ sisarus ole kuollut.   

Kerta 1: Ryhmän aloitus, toisiimme tutustuminen

2. Säännöt

Muodostetaan yhdessä säännöt ryhmälle. 
Ohjaajien on hyvä kertoa, miksi sääntöjä 
tarvitaan ryhmässä – varsinkin kun ryhmä 
toimii etänä, tarvitaan ryhmän tueksi 
yhteiset säännöt, joita kaikki noudattavat. 
Tärkeintä on, että kaikilla olisi ryhmässä 
hyvä ja turvallinen olo. 

Ohjaajaparin kannattaa miettiä jo en-
nen ryhmäkertaa niin sanotut ryhmän 
minimisäännöt, joita ryhmäläiset voivat 
täydentää.  Harjoituksen aikana voi hyö-
dyntää valmista ohjaajamateriaalia (diat).  
Ryhmässä jokainen saa olla, niin kuin it-
sestä hyvältä tuntuu – toki antaen tilaa 
myös toisille ryhmäläisille. Ryhmässä saa 
olla myös hiljaa ja saa kertoa, jos joku ei 
tunnu hyvältä. Ryhmässä saa myös pitää 
hauskaa!



Ryhmän säännöt voidaan hyväksyttää 
ryhmällä toiminnallisesti niin, että 
pyydetään ryhmäläisiä näyttämään kame-
raan peukkua, jos hyväksyy yhdessä kirja-
tut säännöt. Samalla rohkaistaan kame-
ran käyttöön. Ryhmän säännöt lähetetään 
myös huoltajille ryhmäkerran jälkeen 
lähetettävän sähköpostiviestin liitteenä.

3.Tunnesäätilat

Ohjaajat alustavat lyhyesti tunteista, esi-
merkiksi; kaikkia tunteita saa tuntea, kaik-
ki tunteet ovat sallittuja, kaikilla tunteilla 
on merkitys ja/ tai tarkoitus. Harjoituksen 
aikana voi hyödyntää valmista ohjaajama-
teriaalia (diat).  Ohjaaja kertoo, miksi tun-
nesäätiloja käytetään ryhmässä. Mitä eri 
tunteita ryhmässä tänään on? Minkälainen 
päivä sinulla on tänään ollut? Minkälainen 
olo sinulla on nyt? 
Kysytään ryhmäläisiltä ja sovitaan yhdessä, 

mitä tunnetta säätilat kuvaavat, esimerkik-
si aurinko – iloinen, sade – surullinen, 
ukkonen – vihainen ja puolipilvinen – en 
oikein tiedä. Jokainen jakaa vuorollaan 
tunteen eli kertoo nimensä sekä tunteen, 
millä on tänään tulossa ryhmään. Ohjaa-
jat voivat aloittaa ja näyttää mallia, jotta 
ryhmäläisten on helpompi seurata heidän 
esimerkkiään. 

4. Tutustumisleikki

Jokainen ryhmäläinen keksii oman nimen 
alkukirjaimella alkavan eläimen ja kertoo 
sen muille. Sitten käydään läpi toinen  
kierros, jolloin muut muistelevat minkä 
eläimen toinen valitsi. Näitä eläimiä voi 
muistella myös jollain toisella kerralla esi-
merkiksi ryhmäkerran alussa ja eläimet voi 
vaihtaa myös johonkin muuhun katego-
riaan kuten kasveihin. 

http://www.kapy.fi 


5. Tunnemuistokortit tai muut vastaavat 
tunnekortit

Alustetaan tunnemuistokorttityöskentelyä 
ensin. Voidaan yhdessä pohtia, minkälaisia 
tunteita kaikilla ihmisillä, lapsilla sekä ai-
kuisilla voi olla ja nimetään yhdessä joitain 
niistä. Keskustellaan siitä, mitkä tunteet 
näkyvät ulospäin ja mitkä tunteet eivät. 
Tunnemuistokortit ovat ladattavissa:  
www.viitotturakkaus.fi. Ohjaajat voivat 
käyttää tässä myös muita sopivia tunne-
kortteja.

Jaetaan näytön näkymä Teamsissa, jossa 
näkyvät esimerkiksi tunnemuistokortit:  
Jännitti, iloinen, pelotti, innostunut, ikävä, 
onnistunut, vihainen, surullinen, mukava/ 
hyvä olla  

Joka tunteen kohdalla käydään läpi alla 
olevat kohdat A–C ja sen jälkeen siirrytään 

seuraavaan tunteeseen. Tunnekorttien 
määrää voi varioida sen mukaan, miten 
ryhmäläiset jaksavat osallistua. On 
tärkeää, että tunteiden joukossa on myös 
suru, mikä antaa mahdollisuuden kertoa 
menetyksestä. Tärkeää on myös lopettaa 
hyvän olon tunteeseen ja siitä keskuste- 
luun. 

A) Lapset äänestävät liikkumalla, mitä tun-
netta ovat joskus kokeneet. Ohjaaja kysyy: 
”Kuka ryhmässä on joskus jännittänyt?” 
--> ”Taputa jalkoja, jos olet joskus jännit-
tänyt.” Liikkeitä voi varioida, esimerkiksi 
”nouse ylös tuolista”, ”heiluta varpaita”, 
”ravista käsiä”, ”vilkuta pikkurillillä”, ”lai-
ta silmät kiinni” tai ”mene pöydän alle 
piiloon”.

B) Äänestyksen jälkeen pohditaan yhdessä, 
missä tilanteessa voi kokea kyseistä tun-
netta tai missä tilanteessa on itse ehkä jos-
kus kokenut kyseistä tunnetta. 



C) Lopuksi pohditaan yhdessä, miltä 
kyseinen tunne voi näyttää ja yhdessä 
voidaan myös kokeilla esittää tunnetta (ke-
hollisuus ja liike). Liikkeen kautta pohdi- 
taan yhdessä, missä kohtaa kehoa kysei- 
nen tunne tuntuu. Kaikki tunteet eivät aina 
näy ulospäin, esimerkiksi surua voi tuntea, 
vaikka ei itkisi.   

6. Tunnesäätilat

Jokainen jakaa vuorollaan tunteen, millä 
on tänään lähdössä ryhmästä ja mikä 
jäi tästä ryhmäkerrasta päällimmäisenä 
mieleen. Harjoituksen aikana voi hyödyn- 
tää valmista ohjaajamateriaalia (diat).  
Ohjaajat voivat kertoa lopuksi omasta 
tunteestaan ja kiittää ryhmäläisiä heidän 
rohkeudestaan osallistua etäryhmään.  

7. Kuinka monta kertaa jäljellä

Alakouluikäisille on tärkeää esittää visuaa-
lisesti koko ryhmän kaaren ajan, montako 
kertaa ryhmää on vielä jäljellä. Näin lapsen 
on helpompi asettautua ryhmään mukaan 
ja säädellä omaa osallistumistaan suh-
teessa ryhmän kaareen. Tässä kohdin voi 
myös hyödyntää valmista ohjaajamateriaa-
lia (diat).  Ryhmän päättymisen tulee olla 
hallittu ja tiedossa hyvissä ajoin kaikilla 
ryhmäläisillä, mikä on erityisen tärkeää las-
ten etäryhmissä. 

Sisällysluetteloon



Kerta 2: Tunteet ja vertaisuus

Tavoitteena ryhmäytymisen ja vertaisuu- 
den tukeminen, tunteiden tunnistaminen 
ja sanoittaminen.

1. Tervetuloa 

Ohjaajat toivottavat ryhmäläiset tervetul- 
leeksi toiselle ryhmäkerralle ja kertovat ly-
hyesti ryhmäkerran sisällöstä. Ryhmäläis-
ten on helpompi orientoitua ryhmäker-
taan, kun he tietävät, mitä ryhmäkerralla 
on pääpiirteittäin tarkoitus tehdä. Tähän 
voi myös palata ryhmäkerran aikana ja 
tarkentaa ajankäyttöä. 

Tärkeintä on kuitenkin saada esiin vertai-
suutta ja keskustelua, joten harjoitukset 
voi aina tilanteen mukaan jättää taka- 
alalle. Kerrataan vielä säännöt ja Teamsin 

tekniikasta oleellisimmat kohdat ja rohkais- 
taan kameran ja mikrofonin käyttöön.

2. Tunnesäätilat tai muut vaihtoehtoiset ku-
vakortit

Kerrataan yhdessä viime kerran tunnesää-
tilakuvat ja tunteet, joista kuvat kertovat. 
Harjoituksen aikana voi hyödyntää valmista 
ohjaajamateriaalia (diat).  Jokainen kertoo 
vuorollaan, millä tunteella on tänään tulos-
sa ryhmään. Aloituskierroksen kuvakortte-
ja voi varioida ryhmäkerroilla, kun ryhmä 
on tullut lapsille jo tutuksi. Tunnesäätilo-
jen sijaan voi hyödyntää esimerkiksi kuvia 
eläimistä, joiden pohjalta ryhmäläiset voi-
vat kertoa, minkä eläimen tunteella tulevat 
tänään ryhmäkerralle. Mikä tunne kuvan 
eläimellä voisi olla? Miltä eläin näyttää? 
Minkälaisessa asennossa eläin on?   



3. Ryhmäyttämistä tukeva harjoitus

Tuetaan ryhmäytymistä tutustumisleikin 
kautta. Ohjaajat esittävät erilaisia väit-
tämiä ja ne ryhmäläiset, joita väittämä 
koskee, tekevät ohjeistetun liikkeen. Esi-
merkiksi kaikki,  

• jotka ovat 7-vuotiaita, nostavat peukalon 
ylös  

• jotka tulivat mielellään tänään ryhmään, 
taputtavat käsiä 

• joiden perheessä on lemmikkieläin, nos-
tavat käden ylös 

• joiden isä/ äiti/ sisarus on kuollut, nou-
sevat seisomaan

• jotka ovat joskus kokeneet olevansa 
surullisia, vilkuttavat muille ryhmäläisille 

• jotka pitävät kesästä, pyörähtävät ympäri 
• jotka osaavat lentää, voivat lähteä len-

toon 
• jotka tykkäävät juosta, hyppäävät ylös  

Ohjaajien esittämien väittämien jälkeen 
lapset saavat itse keksiä ja esittää väit-
tämiä ryhmäläisille. Liikkeellisen teke-
misen jälkeen ohjaajat voivat palata väit-
tämiin myös uudelleen. Silloin kaikki 
varmasti näkevät, mitä kukin vastasi, kun 
joitakin samoja kysymyksiä käydään vielä 
uudelleen läpi niin, että nostetaan vain 
käsi ylös, jos väittämä koskee ryhmäläistä. 
Tämä vahvistaa vertaisuuden kokemus-
ta, kun ehtii rauhassa vielä nähdä, että 
ryhmäläisillä on useita yhdistäviä tekijöitä.    

4. Kirjojen hyödyntäminen

Ohjaajat voivat valita ryhmän tarpeisiin 
sopivan kirjan, jota hyödynnetään toisel-
la ryhmäkerralla menetykseen liittyvien 
tunteiden tunnistamisen tukena. Ryhmän 
tarpeista riippuen, kirja voi liittyä mene-



tykseen, suruun tai yleisesti tunteisiin. Kir-
jaesimerkkejä:  

• Isoaro, A. E. 2021. Sinä yönä tuli talvi. 
WSOY. 

• Jalonen, R. 2004. Tyttö ja naakkapuu. 
Tammi. 

• McDonald, A. 2016. Jukka Hukka ja 
Iso Hukka: menetyksestä ja surusta 
selviäminen. PS-kustannus.

• Mörö, M. 2009. Surunappi. Sylva ry. 
• Pöyhönen, J. & Livingston, H. 2019. Fan-

ni ja suuri tunnemöykky. Tunteiden tun-
nistamisen ja nimeämisen harjoittelemi-
nen. Kumma.

Lisää lasten surun ja muiden tunteiden 
käsittelyyn liittyviä kirjoja löytyy: 
• www.kapy.fi  

Tukikirjallisuutta ja lukuvinkkejä
• www.nuoretlesket.fi  

Kirjoja lapsen ja nuoren surusta

5. Jäävuori – tunteet ja tarpeet

Jäävuori-mielikuvan kautta käydään läpi 
tunteita ja tarpeita. Harjoituksen aikana 
voi hyödyntää valmista ohjaajamateriaalia 
(diat).  Jäävuorikuvan avulla lasten kans-
sa voi käydä läpi pinnalla näkyviä tunteita, 
syvempiä tunteita ja näiden alla vaikutta-
via tarpeita. Jäävuoren voi myös toteuttaa 
piirtämistehtävänä, jolloin piirretty kuva 
tukee keskustelua.

Eri tarpeet synnyttävät ihmisissä erilaisia 
tunteita. Usein tunteita voi olla saman- 
aikaisesti monia ja niitä voi olla sen vuok-
si vaikeaa tunnistaa. Vaikka näitä tunteita 
ei tunnistaisi, ovat ne kuitenkin olemassa. 
Syvemmät tunteet ja tarpeet voivat näkyä 
muille ihmisille esimerkiksi kiukkuna. Kiu- 
kun tunteen äärelle voikin ryhmässä 
pysähtyä ja pohtia, mikä tunne/ tarve kiu-
kun alla voisi olla. Ohjaajat voivat antaa 

https://kapy.fi/
https://nuoretlesket.fi/


lapsille muutaman esimerkin tilantees-
ta, jossa kiukku on ollut pinnalla näkyvä 
tunne, mutta syvempi tunne onkin ollut 
joku muu.

6. Liikkeellinen harjoitus

Ohjaajalla on värikkäitä kortteja, jotka 
ovat kädessä viuhkana ryhmäläisiin päin. 
Ryhmäläiset voivat valita vuorollaan yh-
den haluamansa värisen kortin ja ohjaaja 

lukee kyseisen kortin toiselta puolelta liik-
keen, joka tehdään sen jälkeen kaikki yh-
dessä. Liikkeitä voi varioida ja keksiä lisää, 
esimerkiksi ”taputa vatsaa”, ”halaa itseä-
si”, ”heiluta sormia”, ”hymyile leveästi”, 
”kosketa varpaitasi”, ”nostele jalkojasi”, 
”nostele olkapäitäsi” ja ”heiluta polviasi”.

7. Tunnesäätilat tai muut vaihtoehtoiset 
kuvakortit

Jokainen jakaa vuorollaan tunteen, 
millä on tänään lähdössä ryhmästä 
ja mikä jäi tästä ryhmäkerrasta päällim-
mäisenä mieleen. Loppukysymyksiä voi 
myös varioida ryhmäkerran mukaan, 
esimerkiksi opinko jotain uutta tänään 
tai tehtiinkö ryhmässä jotain, mitä voi-

si kokeilla arjessa. Ohjaajat voivat kertoa 
lopuksi omasta tunteestaan. Kuvakortteja 
voi myös varioida esimerkiksi eläinkuviin 
ja kertoa niiden kautta lopputunnelmista 
ryhmäkerran jälkeen. 

8. Kuinka monta kertaa jäljellä

Kerrotaan lopuksi, että vielä on nel-
jä ryhmäkertaa jäljellä. Ryhmän lopuksi 
voi hyödyntää valmista ohjaajamateriaa-
lia (diat).  Seuraavaa ryhmäkertaa varten 
ryhmäläiset voivat etsiä ulkoa kolme eri- 
laista kiveä: yksi tavallisen näköinen kivi, 
toinen rosoinen/ teräväreunainen kivi ja 
kolmas kivi, joka on omasta mielestä jol-
lain tavalla hieno. Hyödynnetään kiviä ensi 
kerralla.

Sisällysluetteloon



Kerta 3: Tunteet ja vertaisuus

Tavoitteena ilmaista ja käsitellä myös 
hankalia tunteita sekä liittää niitä vertai-
suuteen.  

1. Tervetuloa 

Ohjaajat toivottavat ryhmäläiset terve- 
tulleeksi kolmannelle ryhmäkerralle ja ker-
tovat lyhyesti ryhmäkerran sisällöstä. Roh-
kaistaan tarvittaessa kameran ja mikrofo-
nin käyttöön. 

2. Tunnesäätilat tai muut vaihtoehtoiset 
kuvakortit 

Jokainen jakaa vuorollaan tunteen, millä 
on tänään tulossa ryhmään. Samalla 
voidaan myös esimerkiksi muistella ensim-
mäiseltä ryhmäkerralta, mikä eläin alkoi 

kunkin nimen ensimmäisellä kirjaimella. 
Ohjaajat voivat lopettaa kierroksen. 

3. Kolmen kiven työskentely

Ohjaajat alustavat keskustelua tunteista. 
Jokaisella on iloisia sekä surullisia het-
kiä elämässä ja arjessa. Joskus yhdenkin 
päivän aikana voi kokea monia erilaisia 
tunteita. Tunteet aina tulevat ja menevät, 
mikään tunne ei kestä loputtomiin. 

Hyödynnetään kiviä keskustelun tukena. 
Käydään läpi kolme kierrosta ryhmässä 
(A–C). 

A) Jokainen kertoo ensimmäisellä kierrok-
sella jonkin tavallisen asian tai usein ta- 
pahtuvan asian ja esittelee samalla muille 



valitsemansa tavallisen näköisen kiven. 
Ohjaajat voivat aloittaa kierroksen. 

B) Jokainen kertoo toisella kierroksella 
jonkin surullisen asian, joka on tapahtunut 
tänään tai koska tahansa aikaisemmin. 
Jokin surullinen asia, mikä on jäänyt 
mieleen? Esitellään samalla muille oma 
rosoinen/ teräväreunainen kivi. 

Ohjaajat voivat antaa ensin esimerkin 
surullisesta asiasta ja sanoittaa myös 
surua ja normalisoida surun kokemista. 
Ohjaajat voivat valmistella tarvittaessa 
etukäteen omat esimerkit, joilla voi sanoit-
taa menetyksen ja surun kokemusta. 

Piirretään surua vihkoon. Minkä värinen 
suru on? Minkä muotoinen? Minkä kokoi-
nen? Jokaisen suru voi olla eri näköinen, ei 
ole oikeaa eikä väärää. Piirtämisen aikana 
voi hyödyntää rauhallista taustamusiikkia. 

Piirtämisen lopuksi puretaan heränneitä 
ajatuksia/ tunteita yhdessä. 

C) Viimeisellä, kolmannella, kierroksella 
jokainen kertoo jonkin iloisen asian. Onko 
jollain ryhmäläisistä mielessä jo joku asia, 
jonka haluaa kertoa ensin ja esitellä samal-
la löytämänsä hienon kiven? 

Piirretään iloa vihkoon. Piirtämisen aikana 
voi hyödyntää rauhallista taustamusiikkia. 
Minkä värinen ilo on? Minkä muotoinen? 
Minkä kokoinen? Jokaisen ilo voi olla 
eri näköinen, ei ole oikeaa eikä väärää. 
Piirtämisen lopuksi puretaan mieleen tul-
leita ajatuksia/ tunteita yhdessä.

Nostetaan piirtäminen esiin yhtenä mah-
dollisena tunteen käsittelykeinona, jota voi 
kokeilla myöhemminkin. Jos arjessa tulee 
vastaan tilanne, jossa voisi joskus kokeilla 
piirtämistä/ maalaamista? 



4. Liikkeellinen harjoitus

Ohjaajalla on värikkäitä kortteja, jotka 
ovat kädessä viuhkana ryhmäläisiin päin. 
Ryhmäläiset voivat valita vuorollaan yhden 
haluamansa värisen kortin ja ohjaaja lukee 
kyseisen kortin toiselta puolelta liikkeen, 
joka tehdään sen jälkeen kaikki yhdessä. 
Liikkeitä voi varioida ja keksiä lisää, esi-
merkiksi ”irvistele”, ”ravista käsiä”, ”heilu-
ta varpaita”, ”taputa jalkoja”, ”nostele har-
tioita ylös ja alas” ja ”pyöritä käsiä”. 

5. Välipalautetta ryhmäläisiltä

Ryhmän edetessä on tärkeää kysyä 
ryhmäläisiltä välipalautetta ryhmän toimin-
nasta ryhmän kaaren puolessa välissä tai 
useamminkin sopivalta tuntuvissa het-
kissä. Palautetta voi kysyä vapaamuotoi- 
sesti keskustellen tai jonkin leikin keinoin, 
esimerkiksi jos olet tykännyt asiasta X, niin 
peukuta tai paina jokin hymiö. Esille nous-
seisiin asioihin voidaan palata seuraavan 
ryhmäkerran alussa tai reagoida niihin 
ryhmän edetessä tarpeen mukaan.

Esimerkkikysymyksiä:
• Mistä olet tykännyt eniten?
• Mistä olet tykännyt vähiten? Mitä oli-

sit halunnut tehdä eri tavalla?
• Mitä toiveita sinulla on tuleville 

ryhmäkerroille? Mitä haluaisit kysyä 
muilta ryhmäläisiltä?  

Toiveita voi kirjoittaa myös esimerkiksi 
chattiin.   

6. Tunnesäätilat tai muut vaihtoehtoiset 
kuvakortit 

Jokainen jakaa vuorollaan tunteen, millä 
on tänään lähdössä ryhmästä ja mikä 
jäi tästä ryhmäkerrasta päällimmäisenä 
mieleen. Ohjaajat voivat kertoa lopuksi 
omasta tunteestaan. 

7. Kuinka monta kertaa jäljellä

Kerrotaan lopuksi, että vielä on kolme 
ryhmäkertaa jäljellä. Myös tässä kohdin 
voi hyödyntää valmista ohjaajamateriaalia 
(diat).   

Sisällysluetteloon



Tavoitteena tiedostaa, kuinka tunteet ja 
kehollisuus liittyvät toisiinsa sekä kuinka 
omaan oloon voi vaikuttaa. Lapsen ym-
märrys omista selviytymiskeinoista kasvaa.

1. Tervetuloa 

Ohjaajat toivottavat ryhmäläiset tervetul- 
leeksi neljännelle ryhmäkerralle ja kertovat 
lyhyesti ryhmäkerran sisällöstä. Rohkais- 
taan tarvittaessa kameran ja mikrofonin 
käyttöön. 

2. Tunnesäätilat tai muut vaihtoehtoiset 
kuvakortit

Jokainen kertoo vuorollaan kuvakorttien 
avulla, millä tunteella on tänään tulossa 

ryhmään. Ohjaajat voivat lopettaa kierrok-
sen ja palata tarpeen mukaan viime kerran 
välipalautteen nostamiin asioihin, jos niis- 
tä ei ehditty edellisellä kerralla keskustele-
maan.

3. Hengitys – Keino vaikuttaa omaan oloon

Kokeillaan yhdessä yhtä keinoa, hengitystä, 
jolla omaan oloon voi vaikuttaa, jos olo on 
joskus levoton, ahdistunut, jännittynyt tai 
surullinen. Kokeillaan eri mielikuvien kaut-
ta hengittää niin, että oma olo rauhoittuu 
– mikä niistä tuntuu omalta? Rohkaistaan 
tarvittaessa kameran käyttöön, jotta jokai-
nen pysyy mukana harjoituksessa. Har-
joituksen kestoa voi varioida ryhmäläisten 
jaksamisen mukaan. 

Kerta 4: Omaan oloon vaikuttaminen



Rauhoittavassa hengityksessä huomioi-
tavaa:  

• Uloshengitys on pidempi kuin sisään-
hengitys

• Uloshengitys on rauhallinen ja hidas
• Hengitys saa virrata syvälle vatsaan saak-

ka
• Hengitystä ei kannata kuitenkaan pakot-

taa tai puhkua – silloin olo usein päin-
vastoin huononee 

Vinkkejä tietoiseen läsnäoloon/ lapsille 
sopiviin hengitysharjoituksiin löytyy run-
saasti eri toimijoiden verkkosivuilta. Katso 
myös esimerkiksi: Tunnetaitojen käsikirja 
– Ympyräiset, 2020, kirjoittajina Julia Pöy-
hönen ja Heidi Livingston. Vinkkejä hengi-
tysharjoituksen mielikuviin: 

• Erilaiset eläinhahmot; kuinka ne liikku-
vat ja hengittävät, minkälaista ääntä ne 
pitävät?

• Erilaiset luonnosta löytyvät elementit, 
joita voi yhdistää hengittämiseen, esi-
merkiksi kukan terälehtien aukeaminen, 
tuuli, aallot

• Ilmapallon puhaltaminen
• Saippuakuplien puhaltaminen
• Serpentiinin puhaltaminen
• Höyhenen puhaltaminen
• Kynttilän puhaltaminen

Lopuksi voidaan yhdessä pohtia, mikä oli-
si omassa arjessa sellainen tilanne, missä 
rauhoittavaa hengitystä voisi hyödyntää. 
Kannustetaan ryhmäläisiä tarkastelemaan, 
tuleeko viikon aikana, ennen seuraavaa 
ryhmäkertaa, vastaan joku hetki, jossa tätä 
uutta keinoa voisi kokeilla sopivassa tilan-
teessa omassa arjessa. 

Hengitysharjoitukseen kannattaa palata 
mahdollisuuksien mukaan vielä ryhmän 
aikana ja harjoitella sitä yhdessä uudel-



leen. Jotta lapsi oppii hyödyntämään uut-
ta taitoa omassa arjessaan, on sitä hyvä 
toistaa useita kertoja. 

4. Kehon herättely

Taputellaan tai ravistellaan yhdessä koko 
keho päälaesta varpaisiin ja varpaista 
päälakeen. Tavoitteena kehon kokonaisval-
tainen herättely ja palautuminen harjoitus- 
ten välissä. Tunteet voivat mielikuvissa esi- 
merkiksi valua läpi kehosta ja liueta jalko-
jen kautta pois.

5. Vireystilan säätely

Käsitellään vireystilaa lapsen kielellä. 
Mielikuvana vireystilaan ja sen säätelyyn 
voidaan käyttää lapsille tuttuja asioita tai 
eläimiä, kuten esimerkiksi erilaisia ajoneu-
voja tai eläimiä (polkupyörä – formula, eta-
na – tiikeri). Harjoituksen aikana voi hyö-

dyntää valmista ohjaajamateriaalia (diat). 

A) ETANA: Mitä tunnetta etana voisi ku-
vastaa? Missä eri tilanteissa voi tuntea 
tätä tunnetta? Etana kuvastaa tunnetta tai 
tilannetta, jolloin tuntuu, että on unelias, 
jähmettynyt tai lamaantunut olo. 

B) TIIKERI: Mitä tunnetta tiikeri voisi ku-
vastaa? Missä eri tilanteissa voi tuntea 
tätä tunnetta? Tiikeri kuvastaa tunnetta tai 
tilannetta, jolloin vauhtia tuntuu olevan 
liikaa tai tunteet tulevat todella voimak- 
kaina.  

C) KOIRA: Mitä tunnetta koira voisi kuvas-
taa? Koira kuvastaa hyvää oloa, tavallista 
ja mukavaa olotilaa, jolloin on mahdollista 
myös leikkiä ja tehdä hyvää oloa tuottavia 
asioita.



D) Millä keinoilla omaa vireystilaa voi 
säädellä? Miten voi siirtyä vahvoista tun-
teista helpompaan oloon? Minkälaisia 
esimerkkejä tai tilanteita arjessa on tullut 
vastaan, joissa nousee voimakkaita tuntei- 
ta, esimerkiksi ahdistusta, surua, vihaa, 
pelkoakin? Keskustellaan yhdessä erilaisis-
ta selviytymiskeinoista, joista jokainen voi 
kokeilla, mikä itsellä voisi toimia.

• puhuminen aikuisille (vanhempi tai muu 
tärkeä aikuinen, koulussa opettaja/ ku-
raattori tms.)

• musiikin kuuntelu
• lukeminen
• itkeminen
• liikkuminen
• lemmikin silittäminen
• kavereiden kanssa oleminen
• ulkoilu
• halaaminen
• kivat harrastukset

Ohjaajat tekevät yhteenvedon erilaisista 
tavoista helpottaa omaa oloa. Ohjaajat 
tarkistavat, sopiiko ryhmäläisille, että yh-
teenveto toimitetaan huoltajille hyödyn-
nettäväksi arkeen. 

6. Tunnesäätilat tai muut vaihtoehtoiset 
kuvakortit 
Katso aikaisempien ryhmäkertojen  
ohjeistus. 

7. Kuinka monta kertaa jäljellä 

Kerrotaan lopuksi, että vielä on kaksi 
ryhmäkertaa jäljellä. Loppukysymyksiä voi 
myös varioida ryhmäkerran mukaan, esi-
merkiksi opinko jotain uutta tänään tai oli- 
vatko ryhmässä tehdyt hengitysharjoituk-
set sellaisia, mitä voisi kokeilla arjessa so-
pivassa tilanteessa. 

Sisällysluetteloon



Kerta 5: Tulevaisuus ja toiveet

Tavoitteena tukea lasta omien vahvuuk- 
sien tunnistamisessa sekä vahvistaa pär-
jäävyyden kokemusta ja itsetuntoa. Suun- 
nataan yhdessä katsetta jo tulevaan 
ryhmän päättyessä.

1. Tervetuloa 

Ohjaajat toivottavat ryhmäläiset tervetul- 
leeksi viidennelle ryhmäkerralle ja kertovat 
lyhyesti ryhmäkerran sisällöstä. Jutellaan 
ryhmässä yhdessä siitä, tuliko viikon aika-
na vastaan tilanteita, joissa rauhoittavaa 
hengitystä pystyi hyödyntämään. 

2. Tunnesäätilat tai muut vaihtoehtoiset 
kuvakortit 

Katso aikaisempien ryhmäkertojen 
ohjeistus. 

3. Kuva tulevaisuudesta

Ohjeistetaan ryhmäläisiä piirtämään kuva 
itsestään onnellisena tulevaisuudessa te-
kemässä jotain, mistä itselle tulee hyvä 
mieli. Ryhmäläinen voi kertoa halutessaan 
ryhmälle, mitä kuvassa tapahtuu sekä mitä 
tai kuka/ ketkä kuvassa ovat hänen kans-
saan. Harjoituksen aikana voi hyödyntää 
rauhallista taustamusiikkia. 

4. Liikkeellinen harjoitus

Liikutaan ja ravistellaan hetki kehoa yh-
dessä. Kuka vain voi sanoa liikkeen ja 
muut seuraavat perässä. Mainittua liikettä 
jatketaan niin kauan, kuin joku seuraava 
sanoo toisen liikkeen, jolla jatketaan. Liik-
keitä voi keksiä koko ajan lisää, esimerkiksi 
 



”ravistele käsiäsi/ jalkojasi/ päätäsi/  
hiuksiasi”, ”mene kyykkyyn”, ”pompi”, 
”juokse paikoillaan”, ”nostele polvia-
si”, ”pyöristä selkääsi” tai ”katso sivulta 
sivulle”. 

5. Vahvuuskäsi

Ohjaajat alustavat ensin, mitä vahvuudel-
la tarkoitetaan ja mitä se on (vrt. vah-
va – vahvuus). Jokaisella on omanlaisia 
vahvuuksia – mitä vahvuuksia sinulla 
on? Onkohan meidän ryhmässämme sa-
mankaltaisia/ erilaisia vahvuuksia? 

Piirretään käden ääriviiva vihkoon ja kir-
joitetaan jokaiseen sormeen yksi oma 
vahvuus. Kämmenen kohdalle voi kirjoit-
taa vahvuuksia vielä enemmänkin. Käden 
kuvan voi värittää, jos ryhmäkerralla jää 
aikaa. 

Jokainen voi harjoituksen lopuksi sanoa 
ryhmälle yhden tai useamman vahvuuden. 
Harjoituksen aikana voi hyödyntää val- 
mista ohjaajamateriaalia (diat).  

Olet tärkeä

Tässä kohtaa kiitetään lapsia kuluneista 
ryhmäkerroista. Nyt ollaan ryhmässä vii-
meistä kertaa koolla tällä kokoonpanolla 
(ensi kerralla vanhempi tai muu tärkeä 
aikuinen on lapsen mukana). Kiitetään 
ryhmäläisiä siitä, että he ovat osallistuneet 
rohkeasti etäryhmään. Ohjaajat sanoittavat 
lapsille sitä, kuinka tärkeitä, ainutlaatui- 
sia ja ihania he ovat juuri tuollaisina kuin 
ovat.

6. Tunnesäätilat tai muut vaihtoehtoiset 
kuvakortit

Katso aikaisempien ryhmäkerto-
jen ohjeistus. Loppukierroksen yhtey-

dessä voidaan myös käydä keskustelua 
ylipäätään ryhmästä ja siitä, mitkä asiat 
ovat ryhmästä jääneet lapsille parhaiten 
mieleen. 

7. Kuinka monta kertaa jäljellä

Kerrotaan lopuksi, että vielä on yksi 
ryhmäkerta jäljellä yhdessä vanhemman 
tai muun tärkeän aikuisen kanssa. Käy-
dään viimeisellä kerralla yhdessä läpi, mitä 
ryhmän aikana on tehty. Kysytään, onko 
kaikilla vielä tallessa ryhmässä hyödynnetty 
vihko ja kerrotaan, että vihko otetaan mu-
kaan viimeiselle kerralle. 

Sisällysluetteloon



Tavoitteena lapsen ja huoltajan vuorovai-
kutuksen tukeminen ja tunnetaitojen liit-
täminen arkeen.

1. Tervetuloa 

Ohjaajat toivottavat lapset ja aikuiset ter-
vetulleeksi viimeiselle ryhmäkerralle ja 
kertovat lyhyesti ryhmäkerran sisällöstä. 
Tavoitteena kerrata tunteisiin ja tunteiden 
säätelyyn liittyviä konkreettisia keinoja, joi-
ta ryhmän aikana on käyty keskustelujen 
lomassa läpi. 

Kerta 6: Ryhmän lopetus

2. Tunnesäätilat tai muut vaihtoehtoiset 
kuvakortit 

Jokainen lapsi ja aikuinen jakaa vuorol-
laan/ perheittäin tunteen, jota tunsi 
tänään, kun tuli ryhmään. Katso aikaisem-
pien ryhmäkertojen ohjeistus.

3. Yhteenveto ryhmästä

Käydään valikoiden yhdessä läpi, mitä har-
joituksia ryhmän aikana on tehty keskuste-
lujen ohessa. Yhteenvedossa voi hyödyn-
tää valmista ohjaajamateriaalia (diat).  



Muistellaan yhdessä lasten kanssa: 

• TUNNEKORTIT Ryhmässä hyödynne- 
tyistä tunnekorteista voidaan nostaa esi-
merkinomaisesti kolme tunnekorttia: ilo, 
viha ja lopuksi jokin hyvän mielen tunne. 
Kannustetaan hyödyntämään tunnekort-
teja myös kotona arjessa esimerkiksi ilta- 
sadun sijaan. 

• HENGITYS Minkälaisten mielikuvien 
kautta harjoiteltiin rauhoittavaa hengi-
tystä? Kuinka esimerkiksi eri eläimet liik-
kuvat ja hengittävät? Kerrataan, miten 
hengittämällä voi rauhoittaa omaa oloa, 
jos joskus tuntuu esimerkiksi vihaiselta, 
surulliselta tai pelottaa.  

• VIREYSTILAN SÄÄTELY Mitä vireystilaa 
eri eläimet (etana, tiikeri ja koira) kuva-
sivat?  

Mitä keinoja keksittiin ryhmässä, miten 
omaan oloon voi vaikuttaa? 
Toiminta: Miten toimimalla voi vaikuttaa 
omaan oloon? 
Ajatukset: Minkälaisilla ajatuksilla omaan 
oloon voi vaikuttaa? 
Sosiaaliset selviytymiskeinot: Kuka tai ket-
kä voivat tukea ja auttaa? 

• VIHKO Nostetaan esiin jokin/ jotkut teh-
dyt piirustukset. Voidaan käydä läpi esi-
merkiksi tulevaisuuskuva tai vahvuuskä-
si. 

Lopuksi vastataan perheiden kysymyksiin 
ryhmästä ja tehdyistä harjoituksista.  



4. Satuhieronta

Tehdään Taikapuu-satuhieronta. Tarina ja 
hieronnan ohjeet löytyvät manuaalin lo-
pusta. 

Toinen ohjaajista on Teamsin valokeila-nä-
kymässä, jotta ryhmäläisille näkyy mal-
lia näyttävän ohjaajan kuva suurempana 
ja hierojan on helpompi seurata satua. 
Toinen ohjaajista on teknisenä tukena 
eli esimerkiksi mykistää tarpeen mukaan 
ryhmäläisten mikrofonit, jotta voidaan kes-
kittyä paremmin hierontaan. 

Lapsi ja aikuinen voivat valita, kumpi  
hieroo ensin kumpaa. Kysytään aina lupa 
ensin hieromiseen, saako toista hieroa. 
Vaihdetaan rooleja hierojasta hierottavaan 
ja toisinpäin. Kun kummatkin, sekä lap-
si että aikuinen, ovat olleet hierottavana, 
voi kukin pari jakaa ensin kahden kesken, 

miltä satuhieronta tuntui. Ryhmässä voi 
yhteisesti vielä kertoa tunnelmista lopuksi.  

5. Tunnesäätilat tai muut vaihtoehtoiset 
kuvakortit 

Katso aikaisempien ryhmäkertojen ohjeis-
tus. Kuvakorttien kautta voi myös kertoa, 
mitä tunteita tai ajatuksia ryhmän päätty-
minen herättää. 

6. Kuinka monta kertaa jäljellä

Näytetään lopuksi viimeinen diakuva (kat-
so ohjaajamateriaali)  ja kiitetään osallis-
tumisesta ryhmään. Laitetaan chattiin link-
ki ryhmän palautelomakkeeseen. Jos aikaa 
jää ryhmäkerran loppuun, sen voi hyödyn-
tää palautelomakkeen täyttämiseen.

Sisällysluetteloon



Valinnaisia lisäharjoituksia ryhmäkerroille

Turvallinen paikka/ 
paikka, missä sinun 
on mukava olla 

Jokainen ryhmäläinen 
voi piirtää kuvan itsel-
leen turvallisesta paikasta tai paikasta, jos-
sa on mukava olla. Omasta mukavasta ja 
turvallisesta paikasta voi halutessaan ker-
toa myös muille ryhmäläisille. Harjoituk-
sen aikana voi hyödyntää rauhallista  
taustamusiikkia.

Elämän tärkeät asiat 

Jutellaan ryhmässä arjen ja elämän tärkeis-
tä asioista esimerkkien kautta. Tärkeitä 
asioita voivat olla esimerkiksi kaverit, 
perhe, kotieläimet, harrastus, unelmat, 
saunominen ja nukkuminen. Keskus-

Alla lisäharjoituksia, joita voi toteut-
taa ryhmässä, mikäli aikaa jää jollakin 
ryhmäkerralla. Tärkeintä on kuitenkin 
jättää ryhmässä tilaa vertaisuudelle, 
ryhmäläisten esiin nostamille keskustelun 
aiheille ja kysymyksille – kaikkea tyhjää  
tilaa ei tarvitse täyttää harjoituksilla. 

Ryhmän tarpeiden mukaan ohjaajat voivat 
liittää keskustelua tunteista myös laajem-
min menetykseen ja lasten arjesta nouse-
viin tilanteisiin. Ryhmäläisiä askarruttavia 
tilanteita voivat olla esimerkiksi äitien-/ 
isänpäivät ja niihin liittyvät askartelut kou-
lussa. Ryhmäläisiltä voi kysyä, onko heillä 
ajatuksia tai kokemuksia siitä, mitä näissä 
tilanteissa koulussa voi tehdä ja mikä 
heidän oloaan mahdollisten vaikeiden 
tunteiden kanssa on helpottanut. Jaetaan 
vinkkejä ryhmässä. Näissä tilanteissa voi 

esimerkiksi tehdä kortin haudalle tai kotiin 
kuvan viereen pöydälle tai hyllylle. Kortin 
voi tehdä myös isovanhemmalle tai muulle 
tärkeälle aikuiselle.

Pehmoeläin

Lapsi voi halutessaan ottaa ryhmään mu-
kaan oman pehmon tai maskotin, jon-
ka voi myös esitellä muille ryhmäläisille. 
Ohjaajien on hyvä huomioida, että ohjaa-
jista vain toisella on pehmo, jos kaikilla 
lapsilla ei ole omaa pehmoa mukana. Peh-
moa voi hyödyntää niin, että sen avulla sa-
noitetaan ryhmässä tapahtuvia asioita ja 
tunteita. Ohjaajan pehmoa sekä ohjaajaa 
voi esimerkiksi jännittää tulla ryhmään en-
simmäistä kertaa ja ryhmän aikana pehmo 
voi muutenkin kertoa ryhmäläisille lisää 
erilaisista ajatuksista ja tunteista.  



telun jälkeen jokainen voi piirtää itselleen 
tärkeän asian/ asioita paperille. Tärkeät 
asiat käydään keskustellen läpi ryhmässä. 
Harjoituksen aikana voi hyödyntää rauhal-
lista taustamusiikkia.

Mukavat, irrottelevat leikit

Ryhmässä voi hyödyntää hauskoja, lyhyitä 
loppuleikkejä. Esimerkiksi Kapteeni käskee 
-leikkiä mukaillen; jokainen saa vuorol-
laan näyttää liikkeen tai asennon ja muut 
ryhmäläiset seuraavat perässä. 

Saduttaminen

Ryhmän tavoitteeseen soveltuvat sadut tai 
saduttaminen. Saduttamisen tukena voi 
hyödyntää esimerkiksi materiaalia:  
www.viitotturakkaus.fi. 

Valokuvien hyödyntäminen

Etäryhmässä voi hyödyntää valokuvia eri 
tavoin. Ohjaajat voivat jakaa jakonäytöllä 
erilaisia kuvakokoelmia eri teemoista, jotka 
voivat tukea ryhmässä käytävää kes- 
kustelua, esimerkiksi erilaiset muodot, 
värit, esineet ja eläimet voivat herättää 
katsojissaan eri mielikuvia ja tunnetiloja. 
Ryhmäläisille voi antaa myös välitehtäväk-
si ryhmäkertojen välille valokuvatehtävän. 
Jokainen ryhmäläinen voi kuvata itse jos-
tain teemasta kuvan/ kuvia ja välittää ne 
ryhmän ohjaajille. Ohjaajat muodostavat 
ryhmäläisten kuvista yhteisen dian, joka 
voidaan käydä seuraavalla ryhmäkerralla 
läpi. 

Rentoutumisharjoitus

Ohjataan ryhmäläisiä ottamaan mukava 
asento tuolilla ja hengittämään muutaman 
kerran oikein syvään. Silmät voi laittaa  
kiinni, jos se tuntuu hyvältä. Ohjeiste- 
taan lapsia jännittämään vuoron perään 
eri lihasryhmiä noin 5–10 sekunnin ajan, 
jonka jälkeen ne rentoutetaan. Lihas-
ryhmät voidaan valita jäljellä olevan ajan 
mukaan. Jos aikaa on vähän, voidaan kes-
kittyä suurten lihasryhmien jännitykseen, 
kuten esimerkiksi jalat, kädet, selkä ja 
vatsa. Jos aikaa on runsaammin, voidaan 
käydä läpi pienempiä lihasryhmiä, kuten 
varpaat, pohkeet, reidet, alaselkä, hartiat, 
sormet ja kasvot.

Sisällysluetteloon

https://viitotturakkaus.fi/


Alla palautelomakkeen tekstiluonnos, jota 
voi muokata organisaation ja ryhmän tar-
peiden mukaan. 

Tunteet verkkoon -lasten etäryhmän  
palaute

Kiitos osallistumisesta Tunteet verk-
koon -lasten etäryhmään. Toivomme, että 
käyttäisitte hetken palautteen antamiseen. 
Saadun palautteen pohjalta pystymme 
kehittämään lasten tulevaa etäryhmätoi-
mintaa. Toivomme, että täytätte palautelo-
makkeen yhdessä ryhmään osallistuneen 
lapsen kanssa.

3. Miten koitte verkkovälitteisen ryhmän 
toteuttamistavan ja Teams-alustan  
toimivuuden?

4. Mikä etäryhmässä oli parasta?
5. Millaisia kehittämisehdotuksia  

haluaisitte antaa etäryhmään?
6. Mitä ryhmään osallistuminen  

antoi teille?
7. Mitä muuta haluaisitte sanoa?
8. Mistä saitte tiedon ryhmästä?
9. Mitä kertoisitte ryhmään osallistumi- 

sesta muille lapsille, jotka pohtivat 
kannattaisiko/ uskaltaisiko ryhmään 
ilmoittautua? Hyödynnämme mah-
dollisuuksien mukaan palautetta  
ryhmien markkinoinnissa.

8. Palautekysely 1. Lapsen tunnelma Tunteet  
verkkoon -etäryhmästä  
 
Erittäin tyytyväinen 
Tyytyväinen  
Melko tyytyväinen 
Neutraali 
Melko tyytymätön 
Tyytymätön 
Erittäin tyytymätön 

2. Aikuisen tunnelma Tunteet  
verkkoon -etäryhmästä 
 
Erittäin tyytyväinen 
Tyytyväinen  
Melko tyytyväinen 
Neutraali 
Melko tyytymätön 
Tyytymätön 
Erittäin tyytymätön  

Sisällysluetteloon



9. Lähteet

Inkinen, M. & Söderblom, B. 2018. Vertti -käsikirja ryhmänohjaajille. Oriental xPress Oy. 
Isoaro, A. E. 2021. Sinä yönä tuli talvi. WSOY. 
Jalonen, R. 2004. Tyttö ja naakkapuu. Tammi. 
Materiaalit, tunne- ja vuorovaikutustaidot. Osoitteessa: www.viitotturakkaus.fi. viitattu 1.3.2022. 
McDonald, A. 2016. Jukka Hukka ja Iso Hukka: menetyksestä ja surusta selviäminen. PS-kustannus.
Mörö, M. 2009. Surunappi. Sylva ry. 
Pöyhönen, J. & Livingston, H. 2019. Fanni ja suuri tunnemöykky. Tunteiden tunnistamisen ja  
nimeämisen harjoitteleminen. Kumma.
Pöyhönen, J. & Livingston, H. 2020. Tunnetaitojen käsikirja. Askeleittain etenevä tunnetaito-ohjelma lapselle ja 
vanhemmalle. Ympyräiset. Kustannus-Mäkelä Oy. 
Suomen Mielenterveysseura, Tuettu suru -projekti. 2004. Yhdessä suru on helpompi kantaa. Opas lasten ja 
nuorten sururyhmien ohjaajille. SMS-Tuotanto Oy.
Tuovinen, S. 2014. Satuhieronta: Taikapuu. Tarina ja Kosketus Oy.
Uittomäki, S. 2010. 5–10-vuotiaiden lasten sururyhmän toteuttamisen toimintamalli. Tampere:  
Tampereen yliopistopaino Oy – Juvenes Print.
Uittomäki, S., Mynttinen, S., Laimio, A. ja Kärkkäinen, K. Uudistettu painos 2022. Miten tukea lasta ja nuorta, 
kun läheinen on kuollut? Opas läheisille sekä perheiden parissa työskenteleville. Käpy Lapsikuolemaperheet ry. 
Kirjapaino Hermes, Tampere. 

http://www.viitotturakkaus.fi


Ja kohta puu oli kasvanut niin suureksi, 
että sen latva ja oksat hipoivat jo pilviä. 
 
(Vedetään rauhallisin tuntuvin liikkein ve-
toja pitkin käsiä, pitkin  
päätä, kuin latvan kasvua mukaillen.)

Puu oli taikapuu ja se osasi puhua. Puu 
sanoi pilville: ”Olen janoinen, antakaa 
minulle vettä.” Ja kohta alkoi tippua pisa-
roita pikkuhiljaa.

(Pikku ropinaa sormilla.)

Ja sade alkoi voimistua. Vettä tuli oksille, 
rungolle, lehdille ja ihan  
juuriin asti.

(Voit vedellä sormilla selkää, päätä ja mah-
dollisesti käsiä kuin sade, joka huuhtelee. 
Tässä voit vetää vetoja myös jalkoihin kuin 
juuriin.)

Olipa kerran pieni orava, joka keräsi 
metsässä marjoja, pähkinöitä ja siemeniä.

(Sormilla pitkin selkää pientä rauhallista 
liikettä, välillä pysähtyen.)

Yhden pienen siemenen orava piilotti maa-
han. Se olikin taikapuun siemen.

(Alaselässä selkärangan kohdalle sormen 
painallus.)

Siemen alkoi kasvamaan ja kasvamaan... 

(Kummallakin kädellä selkärangan läheltä 
lähdetään pikkuhiljaa painellen tai sivellen 
ylöspäin.)

...Kasvamaan ja kasvamaan. Siihen alkoi 
tulla oksia.

(Vedetään selkärangasta sivulle päin rau-
hallisia vetoja.)

Taikapuu-satuhieronta
Tekijä: Sanna Tuovinen, Tarina ja Kosketus Oy



Ja vesi kasteli maan ja puu sai juoda kyllik-
seen.

Kun puu oli juonut tarpeeksi, se sanoi  
auringolle: ”Paista minulle, tarvitsen valo-
asi”. Ja aurinko tuli esiin pilvien takaa ja 
alkoi lämmittämään ihanasti puun oksia ja 
lehtiä.

(Pyörittäviä liikkeitä koko selälle ja käsille.)

Auringon paiste kutsui linnut lentämään ja 
ne laskeutuivat yksitellen puun oksille iso-
na parvena.

(Koko kämmenellä painetaan aina siitä 
kohtaa, johon lintu laskeutuu  
ja lintuja voi olla monta.)

Puu oli onnellinen kuunnellessaan, joka 
päivä niiden laulua tuulen leikitellessä  
oksissa.

(Pyöriviä, tuulimaisia liikkeitä sormilla.)

Sen pituinen se.

(Voit painaa vielä kämmenillä selkää 
kevyesti lopettamisen merkiksi.)

Taikapuu-satuhieronta
Tekijä: Sanna Tuovinen, Tarina ja Kosketus Oy

Sisällysluetteloon



Tunteet verkkoon -etäryhmämallia ovat kehittäneet yhteistyössä  
Syöpäjärjestöistä Mirka Virtanen, Lounais-Suomen Syöpäyhdistys ry:stä Pia Ilves,  
Sylva ry:stä Riikka Ranta, Käpy Lapsikuolemaperheet ry:stä Susanna Uittomäki.  
 
Ryhmämallin ohjaajamanuaalin ja -materiaalin ovat tehneet Pia Ilves ja Mirka Virtanen 
yhteistyön ja etäryhmistä kertyneiden kokemusten tuloksena. Visuaalinen ilme ja taitto 
Syöpäjärjestöistä Mikaela Lax. 

Hyödyllisiä linkkejä 
www.syöpäjärjestöt.fi - www.kaikkisyövästä.fi 
www.lounais-suomensyopayhdistys.fi
www.sylva.fi
www.kapy.fi
www.nuoretlesket.fi

Alkuun

https://www.syopajarjestot.fi/
https://www.kaikkisyovasta.fi/
http://www.lounais-suomensyopayhdistys.fi
http://www.sylva.fi
https://kapy.fi/
https://nuoretlesket.fi/



