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320075 Mitä nyt (4) What now? 

Lapset joutuvat usein tilanteisiin, joissa on hyvä miettiä omia reaktioitaan ennen toimimista. Tässä 
korttisarjassa esitetään erilaisia hankalia tilanteita, joihin jokainen lapsi voi joutua. Jokaista tilannetta tutkitaan 
kolmen erilaisen reaktion kautta: kuinka tilanteessa voi toimia? Mitkä seuraukset eri toimintatavoilla on? 

Sen lisäksi, että lapsi miettii etukäteen, kuinka toimisi juuri näissä tilanteissa, hän oppii, että lähes jokaiseen 
tilanteeseen on erilaisia ratkaisutapoja. Osa niistä on selkeästi vaarallisia tai väärin, mutta useimmissa 
tilanteissa ei ole selkeää, ainutta hyvää toimintatapaa. Lisäksi ensimmäiseksi mieleen tuleva toimintatapa 
kannattaa usein vielä punnita ja harkita sille vaihtoehtoja.  

Kortteja käytetään keskustelun avuksi päiväkodissa, esikoulussa, koulussa, erityislapsien kanssa, 
puheterapiassa ja S2 – suomi toisena kielenä opetuksessa.  

Sisältö 

18 neljän kortin sarjaa. Jokaisessa sarjassa on alkutilannekuva, jonka takana on pelkkä numero (1-18). Kuvaan 
liittyviin ratkaisukortteihin on lisätty taakse alkutilannekuvan numero ja kirjain (a,b,c). Yhteensä 72 korttia, 
mitat 9x9 cm.  

Kuvasarjoissa 1-13 käydään läpi erilaisia tilanteita, joihin lapsi voi joutua kotona, päiväkodissa, koulussa tai 
puistossa. Korttisarjat 14-16 kuvaavat mahdollisesti vaarallisiksi muuttuvia tilanteita. Korttisarjat 17-18 
opettavat, että on olemassa hyviä ja huonoja salaisuuksia. 

 Näiden korttien avulla voidaan harjoitella: 

• Loogista päättelyä. 
• Havainnointia. 
• Ongelmatilanteiden tunnistamista ja niiden ratkaisemista. 
• Syy-seuraus –ajattelua. 
• Kertomista. 
• Sanastoa. 
• Käyttäytymistä ja muiden tunteiden huomioon ottamista. 
• Keskustelua. 
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Suositeltuja käyttötapoja: 

 
• Keskustelkaa alkutilanteista. 
• Pohtikaa mahdollisia toimintatapoja ilman, että katsotte ehdotettuja ratkaisuja.  Keskustelkaa 

keksimienne ratkaisujen seurauksista. 
• Katsokaa korteissa ehdotettuja toimintatapoja ja keskustelkaa niistä. 
• Valitkaa ehdotetuista toimintatavoista paras ja pohtikaa syitä sille, miksi valitsitte juuri tämän 

toimintatavan. 
• Keksikää kuvasarjoille sopivia nimiä. 
• Kuvailkaa tilanteita ja niissä esiintyviä henkilöitä yksityiskohtaisesti. 
• Miettikää, miltä kuvissa esiintyvistä henkilöistä mahtaa tuntua eri korteissa. 
• Vertailkaa tilanteita lapsen omiin kokemuksiin. 
• Puhukaa lapsen omista kokemuksista ja siitä, kuinka hän on niissä toiminut. Miettikää erilaisia 

vaihtoehtoja lapsen toiminnalle. 
• Pohtikaa, kuinka lapsi voisi välttää ristiriitatilanteita, ongelmallisia tilanteita ja vaaratilanteita.

Korttisarjat 
 

1. Unohdus 

Poika huomaa unohtaneensa eväänsä kotiin. 
1a. Hän varastaa kenenkään huomaamatta toisen lapsen voileivän. 
1b. Hän pyytää aikuiselta omenaa. 
1c. Hän ei tee mitään ja yrittää selvitä loppupäivän nälissään. 
 
2. Nuhanenä 

Tyttö näkee, että pienemmän tytön nenästä vuotaa paljon räkää. 
2a. Tyttö näyttää pienemmälleen, kuinka hän voi pyyhkiä nenänsä hihaansa. 
2b. Tyttö antaa pienemmälle tytölle nenäliinan. 
2c. Tyttö kääntyy poispäin yökkäillen. 
 
3. Ensiapua 

Tyttö näyttää pojalle sormessaan olevaa, vuotavaa haavaa. 
3a. Poika yrittää kurotella ensiapupakkausta kiikkerän tuolin avulla. 
3b. Poika kertoo asiasta aikuiselle. 
3c. Poika käärii huivinsa tytön sormen ympärille pysäyttääkseen verenvuodon. 
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4. Riita lelusta 

Poika vie tytön lelun. 
4a. Tyttö lyö poikaa. 
4b. Tyttö itkee. 
4c. Tyttö menee aikuisen luo ja kertoo mitä poika teki. 
 
5. Saako tulla leikkimään? 

Tyttö ei pääse mukaan toisten leikkeihin. 
5a. Tyttö on surullinen ja itkee. 
5b. Tyttö suuttuu ja potkaisee toisten tyttöjen leluja. 
5c. Tyttö etsii itselleen toisen lelun ja pyytää uutta lasta leikkimään kanssaan. 
 
6. Lintu-parka 

Poika löytää loukkaantuneen näköisen linnun leikkikentältä. 
6a. Poika nostaa linnun paljain käsin viedäkseen sen sisään päiväkotiin. 
6b. Poika nostaa linnun pienellä lapiolla ja asettaa sen pensaan juureen. 
6c. Poika kertoo asiasta aikuiselle. 
 
7. Aika lähteä kotiin 

Poika jää yksin puiston pihalle, kun hänen vanhempansa ovat myöhässä ja kaikkien muiden vanhemmat 
hakevat lapsensa ajallaan kotiin. 
7a. Poika jää yksin pihalle istumaan ja odottamaan. 
7b. Poika kertoo asiasta aikuiselle, joka soittaa pojan vanhemmille. 
7c. Poika lähtee kävelemään kohti jäätelökioskia. 
 
8. Kadonnut lapanen 

Tyttö huomaa kadottaneensa lapasensa ulkoillessaan. 
8a. Tyttö kysyy ohikulkijalta onko hän nähnyt lapasta ja voisiko hän auttaa sen etsinnässä. 
8b. Tyttö menee kotiin ja kertoo asiasta äidilleen. 
8c. Tyttö lähtee yksin etsimään lapastaan. 
 
9. Rengasrikko 

Tytön pyörän rengas on tyhjä. 
9a. Tyttö ja hänen ystävänsä yrittävät korjata renkaan itse, mutta eivät osaa. 
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9b. Tyttö suuttuu ja potkaisee pyöräänsä. 
9b. Tyttö pyytää aikuiselta apua. 
 
10. Rikkinäinen maljakko 

Tyttö pudottaa vahingossa maljakon. Se menee rikki. 
10a. Tyttö yrittää liimata maljakon kokoon. 
10b. Tyttö pyytää anteeksi äidiltään ja antaa hänelle itse poimimansa kukkakimpun. 
10c. Tyttö piilottaa maljakon palat sohvan alle. 
 
11. Enkö minä saa mitään? 

Poika avaa lahjaansa. Hänen pikkusiskonsa itkee koska ei saanut mitään. 
11a. Poika jakaa uudet lelunsa siskonsa kanssa ja he leikkivät niillä yhdessä. 
11b. Poika tönäisee pikkusiskonsa kauemmaksi ja leikkii yksin leluillaan. 
11c. Poika antaa pikkusiskolleen yhden leluista ja leikkii lopuilla leluilla yksinään. 
 
12. Nenävaras 

Poika varastaa tytön lumiukon porkkananenän ja juoksee karkuun. 
12a. Tyttö nauraa ja heittää poikaa lumipallolla. 
12b. Tyttö suuttuu ja potkaisee lumiukkoaan. 
12c. Tyttö etsii lumiukolle uuden, vaihtoehtoisen nenän. 
 
13. Varas kiinni 

Poika näkee kun isompi poika varastaa jotain leipomosta. 
13a. Poika kertoo asiasta myyjälle. 
13b. Poika ei kerro kenellekään ja asia vaivaa häntä myöhemmin. 
13c. Poika lähtee seuraamaan varasta kaverinsa kanssa. 
 

Vaarallisia tilanteita 

Korteissa 14-16 esitetään vaarallisia tilanteita, joista kannattaa aina kertoa aikuiselle.  

14. Apua, pallo karkasi! 

Tytön pallo karkaa tielle. 
14a. Tyttö jää tien viereen itkemään. 
14b. Tyttö juoksee tielle pallon perään. 
14c. Tyttö kysyy vanhemmalta lapselta, voisiko tämä auttaa. 



 
 

 
 

ELLI Early Learning Oy, Työpajankatu 10 C, 00580 HELSINKI. www. earlylearning.fi 

 

15. Reittiohjeet. 

Tuntematon mies pysähtyy autollaan pojan viereen ja kysyy reittiohjeita. 
15a. Poika kävelee pois sanomatta mitään. 
15b. Poika pyytää ohikulkevaa aikuista auttamaan miestä. 
15c. Poika nousee autoon opastaakseen miehen perille. 
 
16. Ottaisitko karkkia? 

Tuntematon mies tarjoaa tytölle karkkia leikkipuistossa. 
16a. Tyttö juoksee karkuun. 
16b. Tyttö ottaa karkkia ja lähtee miehen mukaan. 
16c. Tyttö kertoo asiasta äidilleen. 
 

Hyvä ja huono salaisuus 

Korteissa 17 ja 18 lapselle opetetaan, että on olemassa hyviä ja huonoja salaisuuksia: hyvien salaisuuksien 
pitämisestä tulee hyvä mieli ja niiden paljastamisesta tulee paha mieli, ja toisaalta huonojen salaisuuksien 
pitämisestä tulee huono omatunto josta pääsee kertomalla ne luotettavalle aikuiselle, joka pystyy 
auttamaan. 

17. Hyvä salaisuus 

Poika kertoo tytölle salaisuuden: hänellä on salainen aarrearkku täynnä aarteita. 
17a. Tyttö näyttää ystävilleen pojan salaisen aarrearkun. 
17b. Tyttö tekee itselleenkin salaisen aarrearkun huoneessaan. 
17c. Tyttö näyttää pojalle paremman paikan johon hän voi piilottaa aarrearkkunsa. 
 
18. Huono salaisuus 

Tyttö näkee kun toinen tyttö varastaa kolmannen tytön kaulakorun. Varasteleva tyttö pyytää, että tyttö ei 
kertoisi asiasta muille. 
18a. Tyttö lupaa varkaalle, ettei kerro kenellekään. 
18b. Tyttö kertoo varkaudesta aikuiselle. 
18c. Tyttö ei kerro varkaudesta kenellekään, mutta potee huonoa omatuntoa.  
  

 


