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Sisällys

Lukijalle

Millaista on hyvä ystävyys?
Kun haluat ystävystyä
Ystävillä on jotain yhteistä 
Juttelun rakennuspalikat
Ystävään voi luottaa
Joskus ystävät riitelevät 
Ystävän kanssa voi jakaa tunteita 
Mitä on kaveripaine?
Kaveruusmuistojen säästötili 
10 tärkeintä asiaa, jotka opit

mervi
Yliviivaus



Lukijalle

Ystävystyminen uusien kavereiden kanssa voi tuntua maailman helpoimmalta jutulta - mutta 
monesti se on  vaikeaa. Pitäisi löytää kaveri, joka on reilu, kiinnostunut samanlaisista jutuista 
ja jonka kanssa on mukava olla. 

Jotta ystävyys saadaan kestämään pitkään, tarvitaan kaveritaitoja: 

• Juttelua
• Huomaavaisuutta ja arvostusta ystävää kohtaan
• Luottamusta
• Tunteiden jakamista
• Taitoa sanoa EI
• Yhteisten päätösten tekemistä
• Riitelyä ja riitojen selvittämistä

Tämä tehtäväkirja johdattaa sinut kaveritaitojen polulle. Kirjassa on helppoja ja tehokkaita 
tehtäviä, jotka vahvistavat ystävystymisen taitoja. Opit huomaamaan, mistä uusi ystävä on 
kiinnostunut ja rohkaistut aloittamaan juttelun. Tunnistat myös, mikä on hyvää ja mikä 
epäreilua kaveruutta. 

Kun sinulla on hyvät kaveritaidot, tiedät miten ystävyyssuhteita rakennetaan: Arvostat 
ystäviäsi ja keräät hauskoja muistoja kaveruudesta. 

Mukavia ja mieleenpainuvia hetkiä ystävyysharjoitusten parissa!
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MILLAISTA 
ON HYVÄ 

YSTÄVVYS?
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Mitä sinun mielestäsi on 
hyvä ystävyys?
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Kirjoita ilmapalloihin, millainen on hyvä ystävä.
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Hyvän ja kehnon ystävän tuntomerkit

Lapset sanovat, että hyvä ystävä:

Puhuu ystävällisesti minulle ja muille. 
Ottaa mukaan peleihin ja leikkeihin.
Ei nimittele ketään.
Ei kiusaa.
Ei kerro salaisuuksiani toisille.
Ei ota tavaroitani ilman lupaa.
Ei puhu pahaa selän takana.

Kehno ystävä on lasten mielestä tällainen:

On yhtenä päivänä ystävä ja toisena taas ei.
Kiusaa, pilkkaa ja nimittelee.
Lainaa tavaroitani, mutta unohtaa palauttaa ne.
Haluaa aina päättää, mitä leikitään tai pelataan.
Valehtelee.
Ottaa ja vaatii tavaroitani itselleen.
Juoruilee asioistani muille.
Puhuu epäystävällisesti minulle ja muille.
Houkuttelee tekemään tyhmyyksiä.

Tuleeko sinulla mieleen vielä lisää hyvän ja kehnon ystävän tuntomerkkejä?
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Ymmärrän,
miltä

ystävästäni
tuntuu

Hyvä ystävä

Käytän
ystävällisiä ja

arvostavia
sanoja

Käytän käsiäni hyviin
tekoihin, en

satuttamiseen

Näytän sanoilla ja
teoilla, että välitän

ystävästäni

Hymyilen ja saan
ystäväni

hymyilemään 

Katson ystävääni, kun
puhun hänelle

Keskityn
kuuntelemaan, kun
ystävä kertoo juttua

Uskallan sanoa
ystävälleni, jos hän

loukkaa tai käyttäytyy
ajattelemattomasti

Kerron ystävälle,
miksi tykkään

hänestä



Mikä ystävyydessä on parasta? 

Mikä ystävyydessä on vaikeinta?
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K U N  H A L U A T
Y S T Ä V Y S T Y Ä
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Tee ystävyyden salapoliisityötä
Kun tutustut uusiin ihmisiin, voit aluksi tarkkailla tilannetta ja tehdä ystävyyden salapoliisityötä:

Kuka on ystävällinen kaikille?
Kenessä on eniten jotain samanlaista kuin sinussa?
Kuka on hiljainen ja kuka vilkas?
Ketkä ovat kiinnostuneet samanlaisista leikeistä ja peleistä kuin sinä?

Toisten tarkkailuun voi mennä kaksi minuuttia tai kaksi viikkoa. Tarkkaile kunnes sinusta tuntuu, että 
olet valmis tutustumaan toisiin lähemmin. Lähesty niitä lapsia, joita on helpointa lähestyä.

Ystävyys alkaa, kun ihmiset 
huomaavat, että heillä on jotain 

yhteistä - ja kivaa yhdessä!
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Millaisia lapsia on helppo lähestyä?

Millaisten lasten seura kiinnostaa sinua?

Mikä ystävystymisessä on hankalaa?

Mistä huomaat, että toinen on kiinnostunut ystävystymään kanssasi?

Mitä teet, kun haluat tutustua jonkun lapsen kanssa?



Kun haluat löytää uusia ystäviä, sinun kannattaa kulkea  ystävystymisen 
polkua. Ystävystymisen polulla on kuusi etappia.



15

Juttele ja tunnustele

Ihmiset tykkäävät jutella aiheista, joista he ovat kiinnostuneita ja innostuneita. 

Jutteleminen sujuu paremmin, kun on jokin asia, mikä yhdistää.

Miten voit ottaa selvää, mistä kaverisi tai aivan uusi tuttavuus on kiinnostunut 

juttelemaan kanssasi?

• Voit kuunnella, mitä hän puhuu.

• Voit lukea hänen kasvoiltaan, mitä hänen ilmeensä kertoo.

• Voit seurata, mitä hän tykkää ja ei tykkää tehdä.
• Voit kysyä!

Sinulla voi olla jokaisen kaverisi kanssa 
yhteinen suosikki-puheenaihe.  
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Miten voit ottaa selvää, mistä kaveri on kiinnostunut kuuntelemalla hänen 
puhettaan?  Anna esimerkki, mitä voit huomata kuuntelemalla toista. 

Miten voit ottaa selvää, mistä kaveri on kiinnostunut seuraamalla hänen 
käyttäytymistään?  Anna esimerkki, mitä voit huomata tarkkailemalla toisen tekoja. 

Miten voit ottaa selvää, mistä kaveri on kiinnostunut  juttelemaan tarkkailemalla 
hänen kasvojensa ilmeitä  asentoja ja liikkeitä?  Anna esimerkki, mitä voit lukea toisen 
kasvoilta tai asennosta. 

Millaisilla kysymyksillä voit ottaa selvää, mistä kaveri on kiinnostunut?
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Hyvän ystävän löytäminen 
ei ole aina helppoa

Onko sinulle joskus käynyt niin, että ystävystyt helposti ja nopeasti, mutta ystävyys kestää vain 
pari päivää tai pari viikkoa? Yhtenä päivänä kaveri vain ilmoittaa, ettei hän haluakaan enää 
leikkiä ja pelata kanssasi. 

Joskus voi myös tuntua vaikealta löytää kavereita, jotka olisivat samantapaisia kuin sinä. 

Kenenkään ei pitäisi jäädä yksin. Jokainen lapsi tarvitsee ystävyyttä ja ystävällisiä sanoja. 
Ryhmässä voimme pitää huolen siitä, että olemme kaikki kavereita ja ystävällisiä toisillemme. 

Miksi ketään ei pitäisi jättää 
porukan ulkopuolelle? Aivan kaikkien kanssa ei voi 

olla paras ystävä, mutta 
voiko kaikille olla kaveri ja 

ystävällinen?Miten ryhmä voi kantaa 
vastuuta siitä, ettei kukaan 
tunne itseään ulkopuolelle 

jätetyksi ja yksinäiseksi?

Miltä tuntuu, jos ei ole 
yhtään kaveria?
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Mitä on kehonkieli?
Tiedätkö, mitä on kehonkieli? Mikä sinun mielestäsi on kehonkieltä?

Juttelu alkaa aina kehonkielellä. Se on ilmeiden, eleiden, asentojen ja liikkeiden kieltä. Ihmiset 
päättelevät kehonkielestäsi:

• Millainen mielialasi on?
• Miten rento kaveri olet?
• Voitko hyvin vai huonosti?
• Oletko kiinnostunut juttelemaan toisten kanssa?
• Onko sinulle helppoa vai vaikeaa tulla juttelemaan?
• Millainen on itseluottamuksesi?

Kehonkielellä viestität ihmisille, millainen kaveri olet ja mitä odotat sosiaalisilta tilanteilta. 

Kehonkieltä voi  muuttaa:
• Jos istut ja kuljet hartiat lysähtäneinä, voit suoristaa ryhtisi!
• Jos olet usein vakavailmeinen, voit kokeilla vaikka peilin edessä, miten otetaan ystävällisiä ilmeitä.
• Onko kehosi jännittynyt? Kun opettelet hengittämään rauhallisesti alavatsalla, kehosi ja hermostosi
rauhoittuvat.

Mitä sinun kehonkielesi kertoo ihmisille?

Tarkkaile ihmisiä ympärilläsi. Mitä heidän kehonkielensä viestittää?
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Opi lisää kaveritaitoja!
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