
SATU  LAPASESTA - TOIMINALLINEN SATUHETKI 

 

Tässä on ohjeet osallistavan ja toiminnallisen satuhetken järjestämiseksi lapselle. Saduksi on 

valikoitunut muokattu versio ukrainalaisesta kansansadusta, joka kertoo eläinten 

vieraanvaraisuudesta ja hauskasta ahtautumisesta pieneen lapaseen.  Siinä on paljon 

kertausta ja siksi se on helppo esimerkiksi dramatisoida. Lapsi voi myös itse kokeilla sadun 

kertomista, kun se tulee tutuksi. Sadussa on yhteensä seitsemän eläintä, ja mikäli se tuntuu 

liian paljolta, voi osan hyvin jättää pois.  

 

Tarvikkeet 

• Joko paperille tulostettavat eläinkuvat tai omat leikattavat eläinpiirrokset 

• Iso kirjekuori, A4 

• Mahdollisuuksien mukaan voi käyttää myös kaiutinta 

• Satu tulostettuna 

 

Valmistelut 

• Väritä eläinkuvat. Tämän voi tehdä myös halutessaan yhdessä lapsen kanssa. 

• Piirrä isoon kirjekuoreen lapasen ääriviivat ja sulje kuori. Leikkaa lapanen niin, että 

kirjekuoren molemmat puolet pysyisivät mahdollisimman paljon yhdessä, mutta 

avaa lapasen suuaukko. Kokonaan lapasen reunoja on hyvin vaikea saada pysymään 

yhdessä, mutta kunhan lapanen tuntuu “pitävältä” ja paperieläimet saadaan lapasen 

sisään. 

• Mikäli kaiutin on käytössä, voidaan etsiä taustalle sopivaa luontoääntä esimerkiksi 

Spotifysta tai Youtubesta. 

• Paperieläimiä voidaan laittaa esim. sinitarralla valmiiksi seinille (tällöin aikuinen voi 

pyytää lasta satua kertoessaan etsimään tietyn eläimen), tai sitten ne voidaan laittaa 

oikeaan järjestykseen piiloon sadunkertojan taskuun. 

• Lue satu ainakin kerran läpi, jotta siitä jää vähän jotain mieleen. 

• Halutessa voi hyödyntää myös oikeaa lapasta paperisen lisäksi (silloin kannattaa 

koittaa värittää kirjekuorilapanen saman väriseksi) 

 

TOIMINNALLISUUS JA LAPSEN OSALLISTAMINEN SATUHETKESSÄ 

 

Seuraavia asioita voi kokeilla toiminnallisuuden lisäämiseksi. Riippuu paljon sadunkertojasta 

ja lapsesta, mitä kaikkea halutaan käyttää. Kaikkea ei tarvitse satuhetkessä hyödyntää ja 

sadunkertoja voi myös keksiä omia osallistavia menetelmiä. 



• Kun kerrot satua, pyri käyttämään erilaisia äänenpainoja ja eläytymään sadun 

kerrontaan. Voit tukea ja kuvittaa kertomusta eleillä ja ilmeillä. Voit esimerkiksi 

näyttää sormilla kuinka lumi on satanut edellisenä yönä maahan tai miten vanha 

mies pukee takin ja lapaset ylleen. Voit myös esim. painaa käsillä lattiaan ikään kuin 

miehen sappaat painaisivat lumeen jälkiä. 

• Voit laittaa eläimet valmiiksi seinille. Aina kun uusi eläin tulee lapasen luo, voit 

pyytää lasta kuvailemaan ja näyttämään miten se liikkuu tai millaista ääntä se pitää 

ja sen jälkeen pyytää etsimään kyseinen eläin huoneesta. 

• Eläimet voivat myös olla valmiiksi oikeassa järjestyksessä piilossa (vaikka taskussa tai 

jonkin esineen takana), josta aikuinen aina ottaa seuraavan eläimen esiin. Tällöin 

aikuinen voi ensin kuvailla eläimen fyysistä olemusta (paljastamatta vielä mikä on 

kyseessä) ja millaista ääntä se pitää. Lapsi tehtävä on arvata mikä eläin on kyseessä. 

Jos lapsi ei arvaa, voidaan eläintä paljastaa piilosta pikkuhiljaa. Esimerkki: “pian 

paikalle kipitti pienen pieni eläin, suurin piirtein tämän kokoinen (näyttää käsillä). 

Sillä oli pyöreät korvat, pehmeä turkki ja pitkä häntä. Se piti tällaista ääntä (tekee 

hiiriääniä, piipitystä tai nakerrusta) ja rakasti juustonmuruja” 

--> Edellä mainittuja keinoja kannattaa myös sekoittaa, jotta tarinaan tulee vaihtelua. 

Kaikkea ei myöskään koko ajan tarvitse tehdä pitkän kaavan kautta, toisinaan pelkkä 

ääntely riittää. 

• Voit aina kysellä kuinka monta eläintä lapasessa on ja mikäli lapsi on innokas, voi hän 

myös keksiä eläimille nimiä. 

 

• Lisäksi kuvailuun kannattaa pyytää lasta mukaan, esimerkiksi kun karhu tömistelee 

paikalle, voi lasta pyytää tekemään mukana töminä-ääniä. 

 

• Lopuksi, kun lapanen repeää, lapsi voi yrittää piilottaa kaikki lapasesta ulos tulleet 

eläimet mahdollisimman nopeasti ja tulemaan sen jälkeen takaisin kuulemaan, mitä 

lopuksi tapahtui 

 

 

SATU LAPASESTA 

 

Olipa  kerran  vanha  mies,  joka lähti  keräämään  läheisestä  metsästä  polttopuuta.  Hän  

puki ylleen villaiset lapaset ja lämpimän takin, sillä oli maaliskuu ja ulkona yhä vilpoista. Mies 

käveli ja käveli, hänen saappaansa painoivat kuvioita ohueen maata peittävään 

lumikerrokseen. Hän käveli syvemmälle metsään, eikä huomannut kuinka toinen 

villalapanen tippui lumenpeittämään maahan. 



 

Eipä aikaakaan kun pienen pieni hiiri kipitti ohi ja näki lapasen: 

“Oi tuossapa on minulle hyvä ja pehmeä koti!” huudahti hiiri ja teki pesän lapaseen.  

 

Pian saapui nopea Orava lapasen luo. Se nuuhki ilmaa lapasen suuaukolla ja kysyi: 

“Kuka siellä majailee?” 

“Pienen pieni Hiirulainen. Kuka sinä olet?” kuului vastaus lapasen sisältä. 

“Minä olen Kurre-Orava, saisinko tulla sisään? Kotisi näyttää niin kotoisalta” 

“Tule vain!” vastasi hiiri Hiirulainen. 

 

Hetken kuluttua jänis loikki paikalle. 

“Kuka siellä lapasessa oikein asuu?” se kysyi. 

“Hiiri Hiirulainen ja Kurre Orava, kuka siellä on?” vastasivat hiiri ja orava. 

“Minä olen Jänöjussi! Voisinko minäkin tulla sinne lämmittelemään?”  

“Tervetuloa!” vastasivat hiiri ja orava yhteen ääneen. 

• Kuinka monta eläintä lapasessa nyt on? 

 

Sitten kettu hiiviskeli paikalle ja näki lapasen: 

“Onpas lämpöisen näköistä! Keitä siellä oikein on?” 

“Hiiri Hiirulainen, Kurre Orava ja Jänöjussi” 

“Löytyyköhän Kettu Repolaisellekin tilaa?” 

“Toistaiseksi...” vastasi Hiiri jo hieman epävarmuutta äänessään. 

 

Pian saapui Susihukka varovaisin askelin lapasen luo ja nuuhkaisi sitä: 

“Keitä siellä lapasessa oikein majailee?” se kysyi. 

“Hiiri Hiirulainen, Kurre Orava, Jänöjussi ja Kettu Repolainen” 

“saako tulla tervehtimään?” kysyi Susihukka. 

“No enpä oikein tiedä mahtuuko tänne enää...” aloitti Hiiri, mutta Susihukka keskeytti sen 

sanoen: “Sopu sijaa antaa!”  

Niinpä lapaseen muutti yksi eläin lisää. 



• Kuinka monta eläintä lapasessa nyt on? 

 

Nyt alkoi lapasessa olla jo melko ahdasta. Pian eläimet kuulivat raskaita askelia ja äkkiä suuri 

kostea nenä ilmestyi näkyviin nuuhkien ahkerasti. 

“Voi ei, Karhu Mesikämmen! Täällä on jo ihan täyttä!” huusivat eläimet yhteen ääneen. 

“No keitä siellä sitten on?” 

“Hiiri Hiirulainen, Kurre Orava, Jänöjussi, Kettu Repolainen ja Susihukka” 

“No kyllä sinne aina yksi karhu mahtuu!” 

 

Karhu vääntelehti ja kääntelehti, ähkyi ja puhkui ja lopulta mahtui kuin mahtuikin lapaseen 

sisään. Nyt eläimet olivat tiiviisti kasassa ja lytyssä vanhan miehen lapasessa, eikä tilaa ollut 

edes pienelle ötökälle. 

• (Montako eläintä nyt on lapasessa?) 

Mutta eläimet eivät huomanneet, että paikalle oli eksynyt kesotaan jo ulos vaeltanut 

Muurahainen. Se ajatteli hiipiä sisään lämpimään aivan varovasti ja huomaamatta. 

SILLOIN LAPANEN REPESI ja kaikki eläimet lensivät ulos! Ne juoksivat pelästyneinä metsään 

piiloon. 

Kun vanha mies palasi kotiinpäin, löysi hän lapasensa. Tai sen mitä siinä oli jäljellä! Lapanen 

oli nimittäin revennyt osiin ja sen ympärillä risteili kauhea määrä eri eläinten jälkiä. 

Niin vanha mies joutui palaamaan kotiin ilman toista lapasta, ymmällään siitä mitä ihmettä 

sille oli tapahtunut. Sen pituinen se. 

 

 

 

 

 

 


