
Ta-ri-nas-sa kai-va-taan
myös si-nun a-pu-a-si.
Au-te-taan yh-des-sä!

Tämä tehtävävihkonen
sopii 4-9-vuotiaille lapsille.

Sitä voi lukea yksin tai aikuisen 
kanssa. Tarina ja tehtävät antavat 

lapselle mahdollisuuden pohtia omia 
tunteitaan. Aikuinen kuuntelee lasta 

ja voi auttaa tunnistamaan myös 
huolen ja pelon aikaansaamia

tunteita. Miettikää yhdessä, miten 
huolista ja peloista voisi puhua, ja 

keksikää keinoja, joilla voi helpottaa 
omaa ja toisten oloa. Lapsen on 

tärkeätä oppia, että kaikki tunteet 
ovat tärkeitä ja niistä voi puhua.

KIP-MIE-HIS-TÖ 
KÄ-SIT-TE-LEE

HUO-LIA



So-ca, Waa-ba, Tu-ka ja Ma-co ker-to-vat, 
mil-tä heis-tä tun-tuu, kun heil-lä on huo-lia 
tai to-si pa-ha mie-li jos-ta-kin a-si-as-ta.

SIVU 2 

Huo-let o-vat ko-ko 
a-jan mie-les-sä-ni.

Mi-nun ma-has-sa-ni 
tun-tuu kuin siel-lä 
o-li-si per-ho-si-a.

Sy-dä-me-ni lyö lu-jaa ja 
mi-nu-a it-ket-tää tai 

rai-vos-tut-taa.

Mi-nun on vai-kea 
leik-ki-ä ja teh-dä 

läk-sy-jä.

Jos-kus mi-nun 
on myös vai-kea 

nu-kah-taa.

SIVU 3 

Val-mis-tau-dum-me aut-ta-maan 
Kip-mie-his-tö-ä. 

Mie-ti si-tä en-nen, min-kä-lai-set a-si-at 
huo- les-tut-ta-vat si-nu-a jos-kus.

Piir-rä tai kir-joi-ta sii-tä täl-le si-vul-le. Voit 
piir-tää yh-den huo-len tai u-se-am-man.



So-ca on kuul-lut I-kä-vi-ä uu-ti-si-a.

SIVU 4 

Voi ei, mi-tä nyt ta-pah-tuu? 
O-len-ko e-nää tur-vas-sa?

U-ni ei tu-le il-lal-la. So-ca se-lai-lee 
li-sää huo-les-tut-ta-via uu-ti-si-a.

SIVU 5 

Mi-nul-la on 
to-si pa-ha 

mie-li.

Hy-vä kun ker-roit, 
kek-si-tään 

yh-des-sä jo-kin 
rat-kai-su.

So-ca päät-tää ker-to-a Tu-kal-le huo-les-ta-
an. Ker-to-mi-ses-ta tu-lee pa-rem-pi mie-li. 
Nyt he miet-ti-vät yh-des-sä, mi-tä huo-lel-le 

voi-si teh-dä. 

So-ca jät-tää kän-nyk-än-sä pu-he-lin-park-kiin. Hän 
läh-tee u-los leik-ki-mään ka-ve-rei-den-sa kans-sa.

On ki-vaa leik-ki-ä 
yh-des-sä.



Tu-ka jump-paa. Sil-loin 
huo-len tun-ne läh-tee pois 
hä-nen ke-hos-taan.

Jos-kus Tu-kan ko-ti-i-kä-vä 
tun-tuu to-si pa-hal-ta. 
Sil-loin hän pu-ris-taa 
kä-des-sään mum-mol-ta
saa-tu-a kau-la-ko-ru-a.

So-ca muut-taa 
huo-les-tut-ta-van a-ja-tuk-sen 
mie-les-sään sa-teen-kaa-ren 
vä-ri-sek-si. Hän ku-vit-te-lee sen 
myös to-del-la pie-nek-si. Sil-loin 
huo-li laan-tuu.

SIVU 6

Jos-kus ha-laus aut-taa. Tai 
lem-mi-kin si-lit-te-ly. Tyy-nyn 
ha-laa-mi-nen tun-tuu myös 
mu-ka-val-ta.

Waa-ba te-kee hen-gi-tys-har-joi-tuk-sen. Hän 
pu-hal-taa en-sin il-mat rau-hal-li-ses-ti suun 
kaut-ta u-los, niin kuin pu-hal-tai-si kynt-ti-län 
sam-muk-siin. Sen jäl-keen hän ve-tää il-maa 
ne-nän kautta si-sään. Hän ku-vit-te-lee 
hais-ta-van-sa man-si-koi-ta. Kun Waa-ba 
te-kee tä-tä jon-kin ai-kaa, hän rau-hoit-tuu.

Ma-co ker-too huo-les-ta 
ai-kui-sel-le. Hän miet-tii, 
mi-tä hy-vää ti-lan-tees-ta 
löy-tyy, e-si-mer-kik-
si se, et-tä muut aut-ta-vat 
hei-tä, jot-ka o-vat pu-las-sa. 
Tä-mä poh-din-ta 
hel-pot-taa Ma-con huol-ta.

SIVU 7

KIP-MIE-HIS-TÖN 
VINK-KE-JÄ



Leik-kaa hah-mo-jen ku-vat ir-ti. Lei-ki nii-den 
kans-sa sel-lais-ta kep-pi-nuk-ke-leik-ki-ä, 

jo-ka saa nii-den a-ja-tuk-set ir-ti huo-les-ta.

Voit myös lait-taa nu-ket poh-ti-maan 
yh-des-sä, mi-ten ne saa-vat huo-lia 

kä-si-tel-ty-ä.

Muis-ta ker-to-a hah-moil-le, et-tä kaik-ki 
tun-teet o-vat tär-kei-tä, nii-tä ei kan-na-ta 

kiel-tää. Tun-teis-ta voi o-pe-tel-la pu-hu-maan 
yh-des-sä. Sil-loin i-kä-viä tun-tei-ta on 

hel-pom-pi kes-tää.
Myös mu-ka-vi-a tun-tei-ta on ki-va ja-kaa 

tois-ten kans-sa.

I-loi-si-a leik-ki-het-ki-ä kai-kil-le lap-sil-le 
toi-vot-taa Kip-mie-his-tö!

SIVU 8

LEI-KI-TÄÄN
KIP-MIE-HIS-TÖN KANS-SA



TÄ-MÄ PU-HE-LIN-PARK-KI ON 
PAIK-KA, JO-HON VOIT JÄT-TÄÄ 

PU-HE-LI-MEN YÖK-SI. VOIT 
MYÖS JÄT-TÄÄ PU-HE-LI-MEN 

PARK-KIIN PÄI-VÄL-LÄ, KUN ON 
HY-VÄ THE-DÄ I-HAN MUI-TA 

A-SI-OI-TA. JOS SI-NUL-LA EI 
O-LE O-MAA PU-HE-LIN-TA, VOIT 

AN-TAA PU-HE-LIN-PAR-KIN 
KÄYT-TÖÖN JOL-LE-KIN, JO-KA 

TAR-VIT-SEE SI-TÄ.

TÄ-MÄ PU-HE-LIN-PARK-KI ON 
PAIK-KA, JO-HON VOIT JÄT-TÄÄ 

PU-HE-LI-MEN YÖK-SI. VOIT 
MYÖS JÄT-TÄÄ PU-HE-LI-MEN 

PARK-KIIN PÄI-VÄL-LÄ, KUN ON 
HY-VÄ THE-DÄ I-HAN MUI-TA 

A-SI-OI-TA. JOS SI-NUL-LA EI 
O-LE O-MAA PU-HE-LIN-TA, VOIT 

AN-TAA PU-HE-LIN-PAR-KIN 
KÄYT-TÖÖN JOL-LE-KIN, JO-KA 

TAR-VIT-SEE SI-TÄ.



Vä-ri-tä ku-va. Voit sa-mal-la
kuun-nel-la rau-hal-lis-ta mu-siik-kia. 

Va-lit-se sel-lais-ta mu-siik-ki-a,
jos-ta tu-lee rau-hal-li-nen ja i-loi-nen 

mie-li.

Vä-rit-tä-mi-nen ja rau-hal-li-sen 
mu-sii-kin kuun-te-lu voi-vat aut-taa 

huo-len hal-lit-se-mi-ses-sa!



Tä-mä pie-ni o-tus on huo-lis-saan ja pe-lo-
is-saan. Piir-rä tai kir-joi-ta mi-ten 

pik-kui-sta voi-si loh-dut-taa tai mi-ten hän 
voi-si rau-hoit-tu-a. Voit kek-si-ä o-mi-a 

kei-no-ja tai voit va-li-ta jon-kin
Kip-mie-his-tön vin-keis-tä.

NYT TAR-VI-TAAN SI-NUN A-PU-A-SI


