
TUTKIMUSPARTIO TUTKII
MITEN TOISEEN VOI TUTUSTUA?

Hyvä lukija!
Tutkimme tänään ystävyyden syntymistä.
Tutkijat: tutkimuspartiolaiset Taito, Toimi, Toivo 
ja Tuuli.

Tänään on ensimmäinen koulupäivä. 
Tutkimuspartiolaiset Taito, Toimi, Toivo ja Tuuli 
ovat käyneet jo etukäteen kokeilemassa, miltä 
tuntuu leikkiä koulun pihassa. Keinuissa saa 
kovemmat vauhdit kuin päiväkodissa. 
Kiipeilytelineet ovat korkeampia. 
      Entä jos en tule toimeen toisten lasten 
kanssa, miettii Tuuli. Toivoa pelottaa, että 
joutuu puhumaan vieraiden kanssa. Entä jos 
koulussa kiusataan, pelkää Taito. Entä jos en 
jaksa istua hiljaa, miettii Toimi.
      "Yhdessä me kyllä selvitään", Tuuli sanoo. 
Hän ei vielä tiedä, että opettajat ovat jakaneet 
heidät eri ryhmiin. Välitunnilla ollaan usein eri 
aikaan.
      Tunnit eivät olekaan niin pitkiä kuin Toimi 
on luullut. Niiden aikana tehdään niin 
kiinnostavia asioita, ettei ajankulua huomaa. 
Toivon ei tarvitse aloittaa puhetta kenenkään 
kanssa, koska heti ensimmäinen luokkatoveri 
sanoo hänelle "hei" ja näyttää uutta reppuaan. 
Välitunnilla hän pyytää Toivoa 
tasapainolemaan lankulle.
      Taiton mielestä kaikilla muilla on jo kaveri. 
Hän seisoo pyörätelineen luona yksin. Jotkut 
alkavat huudella hänelle. Tuntuu kuin kaikki 
tuijottaisivat häntä. Silloin Taito alkaa tutkia 
pyöränsä ketjuja. Oikeastaan hän on vain 
tutkivinaan, mutta heti kohta tulevat toiset 
katsomaan, mitä hän oikein tekee.

      "Luuletko tietäväsi, miten pyörä toimii?" 
kysyy harmaapuseroinen poika.
      "Osaatko edes ajaa tuolla", sanoo toinen.
      Onneksi Tuuli ja Toimi tulevat juuri silloin 
pihalle. He työntyvät lapsijoukon läpi ja 
kumartuvat katsomaan Taiton pyörää.
      "Taito on niin taitava, ettei tarvitse teidän 
apua", suuttuu Toimi.
      "Ei kun kyllä tässä olisi hyvä, jos joku keksisi 
neuvon", sanoo Tuuli ja vinkkaa Toimille silmää. 
      "Minä osaan mitä tahansa", sanoo 
harmaapuseroinen. "Katsotaanpa."
      Pyörässä ei onneksi ole vikaa. Mutta siinä 
on nopeusmittari.
      "Lähde meidän kanssa pelaamaan", 
harmaapuseroinen sanoo Taitolle. "Saanko 
kokeilla pyörääsi koulun jälkeen?"

TUTKIMUKSEN TULOKSET

1. Toiset kiinnostuvat sinusta, kun teet jotakin
ja otat toiset mukaan.

2. On hienoa tulla huomatuksi. Tervehtiminen
on ystävyyden alku. 

3. Auttamalla kerrot, että haluat toiselle hyvää.
Se rakentaa ystävyyttä.

Minua jännittää, kun en tunne vielä ketään.
Minusta tuntuu hyvältä, kun minua tarvitaan.
Minusta on ihanaa, kun joku huomaa minut.
Jeesus, tee minusta hyvä ystävä.
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TUULI

TOIMI

PÄKÄ

Uusi alkaa
TUTKIMUSPARTIO SEIKKAILEE

TEHTÄVÄ
Kuka ehtii ensimmäisenä Lastenkirkon 
kylän kirkkoon?
Seuraa kynällä viivaa ja ota selvää. 
Ympyröi oikea nimi.

Hei, hauska tutustua!
Minä olen Tuuli.
Kuka sinä olet?

Kirjoita nimesi tähän:

Minä olen Toivo.
Minua jännittää, 
kun uusi alkaa.

Hienoa, kun sinäkin 
olet mukana.



JATKA SARJAA.
Piirrä mikä kuva tulee seuraavaksi?

VÄRITÄ TUULI JA TOIVO.
Pyydä värityskaveriksi 
joku, jota et vielä tunne 

kovin hyvin.

MISTÄ YSTÄVÄN 
TUNNISTAA?

Laita kirjaimet 
paikoilleen.

HY
M

VÄRITÄ.
Väritä linnut ohjeen mukaan.

ETSI.
Löydätkö kolme 

eroa?

KATA PÖYTÄ YSTÄVÄLLE.
Mitä kaikkea haluat tarjota?

Piirrä myös lusikka, haarukka ja 
veitsi omille paikoilleen.



YMPYRÖI ERILAINEN.
Yksi Päkä on erilainen. Mikä?
Muista, että oikeasti olemme 

kaikki erilaisia.
Ja se on hienoa.

PIIRRÄ SUSI SILEÄLLE YSTÄVÄ.
Susi Sileä on yksinäinen. 

Piirrä itsesi Susi Sileän viereen. 

ETSI.
Löydätkö oikean 

varjon?

Pidän
aina ystäväni

puolta. 

Ystävyys
on yhteistä
tekemistä.

VÄRITÄ.
Väritä korkit kolmesta 

pullosta, joiden summaksi 
tulee tasan 10.


