
Hoivanet
Lorukortit

Satuja sylissä
kuunnellen



Me Hoivanetissä uskomme kielen voimaan lapsen työkaluna 
maailman kohtaamisessa. Mielestämme digitalisoituva maailma 
kaipaa vastapainokseen satuja ja tarinoita. Tarvitaan lukulähetti-
läitä – ihmisiä ja organisaatioita välittämään lukemisen ihanuuden 
sanomaa! 

Pienten lasten kanssa lukeminen on helppo aloittaa loruttelulla. 
Kaikissa maailman kulttuureissa pienen vauvan kanssa lorutellaan, 
hytkytellään ja paijataan. Loruttelu tukee lapsen kielellistä kehitystä 
ja varhaista vuorovaikutusta. Lorutteluun yhdistetty liike auttaa 
vauvaa hahmottamaan oman kehonsa rajoja. Yhteisten loruttelu-
hetkien kautta vanhemmat lahjoittavat lapsellensa mieli kuvituksen 
siivet, jotka kantavat kauas.

Olemme koonneet lorukortteihimme rakkaimmat kansanrunot,  
jotka graafikko-kuvittaja Eeva Sivula on kuvittanut selkein, pientä 
lasta innostavin kuvin.

Heittäydy loruhetkeen lapsesi kanssa!

Iloisin terveisin, 
Hoivanetin väki



Näin pääset alkuun loruttelussa
Loruttelu alle 3-vuotiaiden lasten kanssa

• Ota lapsi syliin ja varaa kiireetöntä aikaa hetkellenne.
• Tutkikaa kuvia. Auta lasta nimeämään mitä kuvissa on.
• Anna lapsen valita mikä kortti luetaan kuvien perusteella.
• Lue loru teemaan eläytyen ja selkeästi.
• Käytä rohkeasti äänensävyjä, eri tempoja runoja lukiessasi.
• Keksikää loruihin liikkeitä tai leikkejä.
• Lapset rakastavat toistoa. Lue samaa lorua useaan kertaan.
• Runoa lukiessasi osoita kuvasta eri asioita.
• Voit elävöittää loruttelua taputuksin, laulaen tai soittimin.
• Lue runo korostaen riimipareja. Anna lapsen muistaa runon 

viimeinen sana.
• Tutkikaa kirjaimia lorusta. Etsikää tuttuja kirjaimia tai sanoja.



Harakka huttua keittää,
Hännällänsä hämmentää,
Pyrstöllänsä pyörittää.
Hyppää kivelle.
Hyppää kannolle. 
Hyppää pesään munimaan.



Entten tentten teelika mentten.
Hissun kissun vaapula vissun.
Eelin kleelin klot, 
viipula vaapula vot.
Eskon saun, 
Piun paun, 
Nyt mä lähden tästä pelistä pois,
Pih pah pelistä pois.



Körö körö kirkkoon
papin muorin penkkiin,
ruskealla ruunalla,
valkealla varsalla,
kirjavalla kissalla,
kolipäällä koiralla,
pikipäällä pässillä
laukkipäällä lampaalla 

peltojen ylitse,
aitojen alitse,
kilikello kaulassa,
punaisessa nauhassa,
pom pom, pom pom, 
pom!  



Hämä-hämä-häkki
kiipes langalle.
Tuli sade rankka
hämähäkin vei.
Aurinko armas
kuivas satehen.
Hämä-hämä-häkki
kiipes uudelleen.



Peukalopotti
Suomensotti,
Oltermanni,
Kultaralli,
Pikkurilli
Peukaloputti saaviin putosi,
Suomensotti sen pelasti,
Lonkermanni sen kehtoon peitti,
Kultaralli sen tuuditti.
Pikkurilli tahtia löi
ja kaikella tavalla metelöi.



Hiiri, hiiri puuron keitti,
kärpänen, kärpänen vettä
heitti, missä kaivo?
Tuolta löytyi kaivo. 
(kutitus kainalosta) 



Silmä, silmä, nenä suu...
poski, poski ja leukaluu, 
käsi, käsi, masu ja napa...
jalka, jalka ja varpaat!
Silmä, silmä, nenä ja suu 
-sinuun äiti rakastuu!



Harakka hyppii maassa.
Västäräkki keikkuu oksalla.
Varpunen nokkii kivellä.
Kissa venyttää selkää.
Kaikki linnut pelkää.
Tuonne ne jo lentää,
omaan pieneen pesään.



Kävi kukolla vieraita aina,
mato tuli maanantaina,
tiistaina tiikeri tuttu,
keskiviikkona ketun juttu,
torstaina tohtorin vuoro,
perjantaina peikkokuoro,
lauantaina lammas tuku,
sunnuntaina koko suku.



Aurinko, aurinko, lettuja paistaa,
hauska on auringon lettuja maistaa.
Kiipeän puuhun, pistelen suuhun,
loput voin heittää ukolle kuuhun.
Sittenpä käynkin nukkumaan,
pikkuinen massuni pullollaan.



On metsän kätköissä kettuja,
jotka osaavat paistaa lettuja.
Niiden lettubaari on metsän parhain
ja tungos jo melkoinen aamuvarhain.
Vaan silloin on ketuilla oikein hoppu
kun joku huutaa: LETUT ON LOPPU!



Elefanttimuori,
takamus kun vuori,
seisoo kärsä sojossa,
pieni häntä ojossa.
Pelkää merta kamalasti,
mielii rantaan sukkelasti.
Tahtoo maissa lorvia,
heilutella korvia.



Maanantaina makeisia,
tiistaina tikkareita,
keskiviikkona kermavaahtoa,
torstaina torttuja,
perjantaina purukumia,
lauantaina lakritsia,
sunnuntaina suklaata.



Hoivanet – lapsiperheiden palvelutalo

Olemme helpottaneet tuhansien perheiden arkea jo vuodesta 2007. 
Tilapäisen lastenhoidon lisäksi tarjoamme hoitorinkimuotoista 
perhepäivähoitoa, kotipalvelua palvelusetelillä, sairaan lapsen 
hoitoa, lapsiparkkeja, omaishoidon sijaistusta ja kodinhoitopalveluita.

Missiomme on tehdä perheiden elämästä 
joustavampaa ja helpompaa. 
Perheen arjen pyörittäminen on aikamoista taiteilua ja siihen on 
tärkeä saada tarvittaessa apua. Sukulaisten turvaverkot ovat 
kuitenkin usein yllättävän etäällä, eikä naapuriavun varaankaan voi 
arkeaan rakentaa. Jokainen perhe ansaitsee meidän mielestämme 
”ylimääräisen perheenjäsenen”, jonka puoleen kääntyä 24/7. 

Löydät meidät avuksesi pääkaupunkiseudulla, Tampereella ja 
Turussa. Helsingin keskustan Stockmannilta löydät 1–6 -vuotiaille 
tarkoitetun Hoivanet Kids Parkimme. 150 hoivanetiläistä ovat 
sosiaali- ja kasvatusalan ammattilaisia tai alan opiskelijoita.

OmaHoivanet -varausjärjestelmä 24/7 
www.hoivanet.fi 

ASIAKASPALVELUMME AUTTAA 
puh.  010 2744500 ma–pe klo 08.00–16.00






