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KUN NÄET NÄITÄ KUVIA KIRJASSA, NIIN TIEDÄT MISTÄ ON KYSE:

Pilviin voit kirjoittaa vastauksia 
kysymyksiin

Huom! Tärkeää tietoa 

Voit tehdä tämän tehtävän 
yhdessä sijaissisaruksesi kanssa.

Isän tai äidin kanssa pohdittavaa.  Haluatko jakaa tämän asian sijais-
sisaruksesi kanssa?

Onneksi olkoon 
uudesta sisaruksesta, 

jonka nimi on

(perhehoitoon muuttaneen lapsen nimi)

Olet saanut uuden sisaruksen. Se on varmasti herättänyt sinussa 
monenlaisia tunteita ja ajatuksia. Tämä tehtäväkirja on tarkoitettu 

Sinulle nyt, kun teidän perheenne on jo alkanut sijaisperheeksi. 
Hänen kanssaan olette nyt niin sanottuja sijaissisaruksia. Tämän 

tehtäväkirjan kysymysten avulla voit miettiä, miltä sinusta tuntuu ja 
minkälaista on ollut, kun hän on muuttanut teille asumaan. Voit 

käydä tätä kirjaa läpi vanhempiesi kanssa. Joitakin tehtäviä voitte 
tehdä yhdessä sijaissisaruksesi kanssa. Ota värikkäitä kyniä esille. 

Tästä se alkaa!
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Voit piirtää kuvan itsestäsi ja perheestäsi nyt.

Minä ja minun perheeni nyt
KEITÄ ME OLEMME?

Olette jo tutustuneet ja olet kertonut hänelle asioita itsestäsi (esimerkiksi nimesi, 
ikäsi, perheestäsi, lemmikkisi, toiveammattisi jne.)

Mitä olen kertonut itsestäni?
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Mitä minä jo tiedän hänestä?

Mitkä asiat minua vielä mietityttää?
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Meistä tuli sijaisperhe

Mieti, miltä sisaruksestasi tuntuu, kun hän on muuttanut teidän 
perheeseenne. Mitähän ajatuksia tai tunteita hänellä on ollut?

Mitä ajatuksia sinulla on uudesta perheenjäsenestä? 
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Minun fiilikseni - nyt!

Mikä fiilis sinulla on nyt, kun sijaissisaruksesi on muuttanut teille? Voit jatkaa 
lämpömittarin asteikolla olevia lauseita tunteistasi.

Onko lämpimiä ajatuksia? Onko kylmiä tunteita?

Olen superonnellinen, kun

Olen innoissani, kun

Olen toiveikas, kun

Olen tyytyväinen, kun

Olen helpottunut, kun

Minulla on ihan ok olo silloin, kun

Olen ihmeissäni, kun

Olen hämmentynyt, kun

Olen pettynyt, kun

Minusta tuntuu ulkopuoliselta, kun

Minua ärsyttää, kun
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Kirjoita laatikkoon asioita, jotka ovat muuttuneet perheessänne tai kodissanne 
sijaissisaruksen muutettua teille.

Onko asioita, joiden haluaisit olevan eri tavalla teidän perheessänne? Mitä voisitte 
tehdä niille asioille?

Jos joku asia mietityttää sinua, niin miten ja kenen kanssa voisit ottaa sen puheeksi?

Mitä sinulle läheiset ihmiset (sukulaiset, naapurit ja kaverit) ovat kommentoineet 
tai kysyneet sijaissisaruksen teille muuttamisesta? Mitä olet kertonut heille?
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Keitä uusia ihmisiä meidän elämäämme on tullut sijaisperheeksi 
ryhtymisen myötä? Mitä ajattelen siitä?

Mitä voisimme tehdä tulevaisuudessa yhdessä?

Erilaisia ja samanlaisia
Sijaissisarus voi olla erilainen kuin sinä, mutta teillä voi myös olla jotain 
yhteistä. Ympyröi asiat, jotka sinussa ja sijaissisaruksessasi ovat samanlai-
sia tai mitkä ovat yhteisiä kiinnostuksen kohteita. Kirjoita ympyröidyn 
sanan jälkeen yhdistävä asia tai esimerkki siitä.

Mitä asioita haluaisit tulevaisuudessa tehdä sijaissisaruksesi kanssa? Kummallekin 
teistä voi avautua ihan uusi maailma esimerkiksi uuden harrastuksen myötä!  
 

SUKUPUOLI

IKÄ LEMPIRUOKA

SILMIEN VÄRI

SILMIEN VÄRI

    
SUOSIKKIBÄNDI/LAULAJA

(KEKSI ITSE LISÄÄ!) 
    
SUOSIKKIOHJELMA

LEMPIELÄIN

HARRASTUS

HUUMORINTAJU

Keskustelkaa perheen kanssa yhdessä, mitä voitte ja haluatte kertoa toisille 
ihmisille uudesta tilanteestanne. Tästä on hyvä sopia ennakkoon, jotta jokaisen on 
helppo vastata kysymyksiin. 
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Sijaissisaruksesi on kotoisin eri maasta kuin sinä. Piirrä oman kansallisuutesi/
kotimaasi lippu ja piirrä hänen kansallisuutensa/syntymämaansa lippu.

Mitä tiedät jo hänen maansa tavoista? Mitä haluaisit vielä tietää? Oletko oppinut 
hänen kieltään? 

Jokaisella ihmisellä on oikeus omaan uskontoon. Tutustukaa toistenne uskontoi-
hin. Mitä tiedät hänen uskonnostaan? Voit jutella vanhempiesi kanssa uskontojen 
eroista ja samankaltaisuuksista.

On useita tapoja löytää tietoa ja tutustua toisten tapoihin. Alla on lisävinkkejä. 

Etsikää kirjastosta ja netistä molempien kotimaahan liittyviä 
kirjoja, musiikkia ja videoita ja tutustukaa niihin yhdessä. 

Etsikää tuttuja ruokia ja juomia kaupoista. Löysittekö jokai-
selle jotakin tuttua? Mitä löysitte?
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Etsikää oman kotimaanne ruokien, juomien, jälkiruokien tai leipo-
musten reseptejä.

Kokatkaa ruokia, juomia tai jälkiruokia yhdessä. 

Kirjoittakaa kirjan toiselle sivulle sinun suosikkiruokasi ja toiselle sivulle hänen 
suosikkiruokansa. 

Opettakaa toisillenne oman kielenne sanoja ja ilmauksia. Voitte 
etsiä sanoja sanakirjasta tai netistä (esimerkiksi Google 
Translate tai www.sanakirja.org). Luetelkaa sanoja tähän. 

Keksikää yhdessä, miten voisitte tutustua lisää toistenne 
tapoihin.

Muita tärkeitä asioita

Kerrothan äidille tai isälle, jos 

joku asia mietityttää sinua!

Ole oma itsesi! Antakaa 

kaikille aikaa sopeutua uuteen 

tilanteeseen.

Ethän kerro toisille ihmisille 

sijaissisaruksesi asioista ilman 

hänen lupaansa!

Lisätietoa nettisivuilla

Sinut ry: www.perhehoitoliitto.fi/sinut/nuorille/sijaisperheen_biologiset_nuoret

Videoita aiheesta: www.yhteisetlapsemme.fi/ole-rohkea-ja-reilu/
aineistoa-opetukseen/
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