Miten
kasvatat
lapsestasi
ja nuorestasi
vahvan?
Asiantuntijoiden muistilista
vanhemmalle

Yleisiä vinkkejä
kaikenikäisiä lapsia ja
nuoria kasvattaville
aikuisille:
Lapsen elämässä kannattaa olla paljon läsnä. Ajan

antaminen lapselle viestittää lapselle, että häntä arvostetaan. Kun vanhempi on paljon lapsen seurassa, hän tietää, mitä
lapsen elämässä tapahtuu ja tietää myös, jos jokin painaa
lapsen mieltä tai jos asiat eivät ole hyvin. Vanhemman on hyvä
olla kiinnostunut lapsen tunteista ja kokemuksista, ja huomioida lapsi.
Vanhemman on tärkeää olla aidosti läsnä lapsen
seurassa. Jos vanhempi jatkuvasti jakaa huomionsa lukemalla
samalla kirjaa, katsomalla iPadia, katsomalla TV:tä, puhumalla kännykkään tai päivittämällä facebookia, niin läsnäolo
lapselle vähenee.
On tärkeää osoittaa hellyyttä, myötätuntoa,
ja ymmärrystä lasta kohtaan, jotta hänelle kehittyy
empatiakyky toisia ihmisiä kohtaan. Tämä on tärkeä taito
sosiaalisessa kanssakäymisessä. Ensimmäiset ihmissuhteet
toimivat malleina lapsen kaikissa myöhemmissä ihmissuhteissa. On tärkeää, että vuorovaikutus kasvattajaan on turvallista
ja toimivaa, jotta lapsi jatkossa osaa toimia muiden ihmisten
parissa ja uskaltaa solmia ihmissuhteita, luottaa itseensä
ja uskaltaa rakastua. Vastuu vuorovaikutuksen laadusta on
aikuisella. Kun lapsi saa apua, hän uskaltaa myös aikuisena
pyytää apua ja uskaltaa turvautua muihin ihmisiin.

On hyvä, jos lapsi saa tehdä asioita
omalla tavallaan: asioita voi tehdä monella
tavalla oikein. Lapselle kasvaa vahva itsetunto, jos lapsesta ajatellaan ja puhutaan kauniisti ja hänen vahvuuksiaan korostetaan.
Henkinen kaltoinkohtelu vaurioittaa lasta.

Henkistä kaltoinkohtelua on huutaminen, mykkäkoulun pitäminen,
ivaaminen, nöyryyttäminen, pilkkaaminen, halveksiminen tai lapsen
arvostelu. On tärkeää rakastaa lasta sellaisenaan, kun hän on
vahvuuksineen ja heikkouksineen. Jokainen ihminen on arvokas ja
ainutlaatuinen omana itsenään. Lapselle tulee paineita, jos hänen
kauttaan toteutetaan vanhemman omia toteutumattomia kunnianhimoisia tavoitteita.

Lasta ei saa rankaista fyysisesti. Fyysinen

rankaisu on tukkapöllyjä, nipistyksiä, selkäsaunoja, luunappeja, potkuja, jäähyjä, retuutusta tai ravistelua. Lapsella on oikeus
ruumiilliseen koskemattomuuteen. Fyysisellä kurituksella lapselle
mallinnetaan tuhoisa käyttäytymismalli, joka voi siirtyä suvussa
sukupolvelta toiselle. Lapselle ja nuorelle voi fyysisestä kaltoinkohtelusta tulla fyysisten vammojen ja hengenvaaran lisäksi keskittymisvaikeuksia, oppimisvaikeuksia, aggressiivista käytöstä, sosiaalisia vaikeuksia, pelokkuutta, joka voi altistaa esim. kiusaamiselle.

Kaltoinkohdellun lapsen itsetunto voi vaurioitua. Jatkuva pelossa eläminen pitää yllä stressitasoa, joka altistaa psyykkiselle
ja fyysiselle sairastumiselle.
Nuoruudessa kaltoinkohdeltu lapsi voi kärsiä oppimisvaikeuksista, käytöshäiriöistä, syömishäiriöistä, itsetuhoisesta käytöksestä,masentua tai sortua päihteisiin tai huumeisiin. Lapselle
saattaa myös tulla vakavampia mielenterveyden ongelmia.
Jos vanhempi satuttaa tai loukkaa lasta ja nuorta, kannattaa
myöntää virhe ja pyytää anteeksi. Jos lapsen ja nuoren satuttaminen ja loukkaaminen on jatkuvaa, kannattaa hakea apua tilanteeseen.

VANHEMMAN OMA JAKSAMINEN
Vanhemman on hyvä pitää huolta omasta jaksamisestaan: nukkua, liikkua ja syödä terveellisesti. Molemmat vanhemmat
ovat vastuussa lapsensa kasvatuksesta. Kasvattajien verkostoa on hyvä laajentaa pyytämällä apua lasten ja nuorten kasvatuksessa isovanhemmilta, ystäviltä, sukulaisilta ja lasten kavereiden vanhemmilta, etenkin jos on lapsen ainoa lähivanhempi. Kasvatukseen saat myös tukea päiväkodin ja koulun henkilöstöltä, oppilashuoltohenkilöstöltä, terveydenhuollon ja
sosiaalitoimen ammattilaisilta.

Lapsen kuuluu
näyttää
tunteita

L

apsen tunnetiloja on hyvä nimetä lapselle, jotta hän oppii tunnistamaan tunteita (Nyt olet tosi vihainen. Miksi olet vihainen?).
Samoin ilmeiden ja eleiden tunnistaminen ja yhdistäminen tunteisiin on tärkeä taito. Omien ja toisten tunnetilojen tunnistaminen
kasvattaa sosiaalisia taitoja ja helpottaa ystävyyssuhteiden muodostamista. On hyvä opettaa lasta huomioimaan toiset ihmiset ja noudattamaan yhdessä sovittuja sääntöjä. Kun lapsi oppii sosiaalisia taitoja,
hänet hyväksytään paremmin kaveriksi

Lapselle ei kannata saarnata
muiden ihmisten kuullen, vaan
ota asia puheeksi rauhallisessa
kahdenkeskisessä tilanteessa.

Käytösongelmien kanssa palkitseminen on rankaisemista tehokkaampi tapa. Konfliktit on hyvä selvittää keskustelemalla ja kuunnella myös
lapsen näkökulma asiaan. Esimerkiksi jokaisesta hyvän käytöksen tuokiosta (pienellä lapsella) tai koulupäivästä (isommalla lapsella) saa palkinnon (esim. tarran) ja kun sovittu palkintomäärä (esim. tarramäärä) on
koottuna lapsi pääsee itse valitsemaansa mukavaan tekemiseen perheen
kanssa yhdessä.
Mitä pienempi lapsi on, sitä pienemmästä onnistumisesta ja sitä välittömämpi palkitseminen on tarpeen. Lapsen on hyvä harjoitella valintojen
tekemistä ja päättämistä. Lapselle voi antaa pari vaihtoehtoa, josta hän
saa valita (esim pistääkö punaisen vai sinisen paidan päälle aamulla).

ELÄMÄNTILANTEIDEN MUUTOKSET
HÄMMENTÄVÄT
Lapsiperheen kannattaa pyrkiä pitämään muuttojen
määrä mahdollisimman pienenä, sillä muuttojen määrä
vaikuttaa lapsen myöhempään hyvinvointiin. Muuttaminen
muuttaa lapsen ja nuoren kaveripiiriin, päiväkoti- ja kouluympäristön ja voi vaikeuttaa harrastusten jatkamista.

Maahanmuuttaja-, adoptio- tai sijaislapsen vanhemman on
hyvä huomioida, että lapsen tarina katkesi, kun hän lähti
kotimaastaan ja joka kerran, kun hän vaihtoi kotia. On hyvä
selvittää lapsen koko tarina, jotta hänen tilanteensa on
mahdollista ymmärtää. Lapsen menneisyydessä on menetyksiä, hylkäämistä ja kaltoinkohtelua, lämmin ja ymmärtävä asenne ja pyyteetön rakastaminen saavat lapsen
taas ehjäksi.

Menihitas perem quo bearum issitiost,
omnihil iquisti bearum harum faciur
aliquundem ut eum rero volorep ellendiant ut estrupt assinvendis

Keskustele,
perustele,
neuvottele

L

apsen ikätasoon nähden vaativat rangaistukset tai huonon
käytöksen kostaminen lapselle ei edistä tervettä kasvua.
Usein riittää, että tilanne käydään läpi keskustellen ja
lapselle selvitetään, miksi käytös ei ollut toivottavaa.
Lapsen kasvaessa keskustelun, perustelujen ja neuvottelun
määrä lisääntyy jatkuvasti. Lapsen kanssa voi tehdä sopimuksia,
joista yhdessä pidetään kiinni. Sopimuksia tarkistetaan lapsen
kasvaessa.

Pelokasta lasta ei voi pakottaa olemaan rohkea tai
ujoa lasta olemaan sosiaalisesti aktiivinen.

Lapsen persoonallisuuden piirteitä pitää kunnioittaa ja tukea
kehittymistä niiden rajoissa. Lasta voi rohkaista puhumaan peloistaan ja lapsen kanssa voi yhdessä käydä läpi keinoja, joilla
pelkoja voi voittaa. Vanhemman on hyvä olla lapsen tukena pelottavissa tilanteissa. Jos lapsi on kokenut traumaattisen kokemuksen, hänen ei ole hyvä olla yksin vaan vanhemman on hyvä olla
lapsen tukena ja turvana. Traumaattisen tapahtuman jälkeen
on tärkeää, että lapsen turvallinen arki jatkuu mahdollisimman
samankaltaisena. Jos lapsi haluaa puhua kokemastaan, se että
vanhempi kuuntelee, on tärkeää.

Lapsen kysymyksiin tulee vastata
rehellisesti. Vastauksissa kannattaa välttää
monitulkintaisia vertauskuvia. Jos lapsi ei
löydä kokemalleen sanoja, voi piirtäminMenihitas perem quo bearum issitiost,
en olla keino käydä läpi koettua. Jos
olet iquisti bearum harum faciur
omnihil
huolestunut lapsestasi, hae asiantuntialiquundem ut eum rero volorep ellenja-apua.
diant ut estrupt assinvendis

Ruokailutilanteessa vanhemmat toimivat esimerkkinä. Pienen lapsen kanssa kannattaa opetella maistele-

maan ruokia (esim. useita maistelukertoja kutakin uutta makua
kohti). Aikuinen on vastuussa siitä, että ruokavalio on monipuolinen ja terveellinen. Lapsella on oikeus päättää, miten paljon hän
syö, mutta kaikkia ruokia on hyvä maistaa. Ruokailutilanteesta ei
kannata tehdä valtataistelun tannerta.

Säännöllinen ja monipuolinen syöminen on lapsen
ja nuoren hyvinvoinnin perusta: on hyvä syödä viisi
ateriaa päivässä. Koko perheen yhteiset ruokailuhetket
mahdollisimman usein ovat
toivottavia.

Tarkoituksena on luoda viihtyisä ja levollinen ilmapiiri, jossa
on hyvä opetella syömään uusia makuja, opetella käytöstapoja ja
vaihtaa päivän kuulumisia.

JOS LAPSELLA ON HANKALIA ALLERGISIA OIREITA
kannattaa käydä lääkärillä todentamassa allergia. Vain lääkärin toteamat allergiat on syytä huomioida ruokavaliossa. Nykytiedon valossa lieviin allergioihin suositellaan lääkärin valvonnassa tehtyä
ruokiin siedättämistä eli vähittäistä totuttelua. Jos lapsen ruokavalio on rajallinen, se rajoittaa lapsen
arkea ja sosiaalista elämää ja estää lasta saamasta tarvittavia ravintoaineita. Ylimääräisten ravintolisien käyttö lapsen ruokavaliossa ei kannata, sillä ravintolisien hyötyjä ja vaikutuksia ei ole tutkimuksilla todistettu.

Huolehdi lapsen
riittävästä
unesta, terveydestä
ja hygieniasta

V

anhemman on hyvä huolehtia, että lapsi nukkuu riittävästi. Vauva nukkuu jopa 20 tuntia vuorokaudessa.
Lapsi ja nuori tarvitsee 9-12 tuntia unta. Univaje altistaa
tapaturmille ja onnettomuuksille. Univaje vaikuttaa muistiin, oppimiseen ja keskittymiseen. Univaje vaikeuttaa
painonhallintaa ja altistaa psyykkisille ja fyysisille sairauksille. Ilta
ennen nukkumaanmenoa kannattaa rauhoittaa rajuilta aktiviteeteilta. Samoina toistuvat iltarutiinit rauhoittavat ennen nukkumaanmenoa.

Jos olet huolissasi lapsesi
terveydentilasta, käänny
asiantuntijoiden puoleen.

Lapselle ja nuorelle on hyvä hankkia suositellut lääkkeet ja
viedä lääkekuuri loppuun. Jos lapsi on vakavasti sairas, on hyvä
huolehtia, että lapsen tukena on mahdollisimman paljon oma vanhempi tai joku muu lapselle läheinen henkilö.
Vanhemman on hyvä huolehtia siitä, että lapsi on asianmukaisesti puettu eri sääolosuhteisiin sopivilla vaatteilla ja auttaa häntä
pukeutumaan tilanteeseen sopivalla tavalla. On hyvä huolehtia
myös siitä, että lapsen ja nuoren vaatteet ovat puhtaat. Kotiin kannattaa hankkia hygienia- ja terveydenhoitotuotteita, jotta lapsi ja
nuori voi peseytyä ja pitää hygieniastaan huolta.

On tärkeää huolehtia lapsen hampaiden
kunnosta säännöllisesti (hampaiden pesu
kahdesti päivässä, fluorin käyttö, hammaslanka, xylitol-pastillit) ja viedä hänet
säännöllisesti hammaslääkäriin.
Lapsi tarvitsee WC- ja peseytymisrauhan.
Lapsen ja nuoren ulkomuotoa tai vaatetusta ei kannata arvostella vaan anna asiallisMenihitas perem quo bearum issitiost,
ta tietoa ravinnosta, terveydestä, muodista
omnihil iquisti bearum harum faciur
ja ehostuksesta.

aliquundem ut eum rero volorep ellendiant ut estrupt assinvendis

Virheistä oppii
- Sekä aikuinen
että lapsi

O

n suotavaa, että lapsi kasvaa omassa yksilöllisessä tahdissaan. Lapsen vertailu tuttavapiirin lapsiin tai muihin
sisaruksiin, on turhaa. Lasta voi vaurioittaa se, jos hänen
kehitykselleen asetetaan kunnianhimoisia tavoitteita
(esim. kuivaksi alle vuoden vanhana) ja jos ollaan vihaisia
lapselle siitä, ettei hän yllä asetettuihin tavoitteisiin. Lapsen on hyvä
antaa yrittää ja tehdä virheitä.
Usein virheistä oppii enemmän kuin oikein tehdystä asioista, ja
luovuus ja rohkea kokeilunhalu kasvaa. Jos lapsella on jokin erityisvaikeus tai kehitysvamma, hän tarvitsee erityisesti ymmärrystä ja
kärsivällisyyttä osakseen.

Lapsen erityisen tuen
tarpeesta kannattaa hankkia tietoa ja pyytää hänelle
tukitoimia päivähoidosta,
koulusta ja asiantuntijoilta.

KOKO PERHEEN YHDESSÄ LIIKKUMINEN OPETTAA LAPSELLE LIIKUNNALLISEN ELÄMÄNTAVAN
Lapsen voi viedä harrastamaan sellaista liikuntaa, joka hänestä on mukavaa. Koko
perheen liikkuminen yhdessä, on myöskin suositeltavaa.
Lapselle kannattaa järjestää mahdollisuus ystävystyä samanikäisiin kavereihin. Kavereita voi pyytää kotiin leikkimään ja viedä lasta myös kavereiden luokse. Lapsen kavereihin kannattaa tutustua ja mahdollisuuksien mukaan myös heidän vanhempiinsa. Nuorenkin on hyvä saada viettää aikaa kotona kaverien kanssa.
Lapselle riittää pääosin yhdessä perheen kanssa vietetty arki. Joskus on hyvä viettää
myös juhlia. Lapsen merkkipäivien huomioiminen on tärkeää.
Lapselle on hyvä hankkia ainakin yksi harrastus, jossa hän voi kehittyä, tavata kavereita ja tavata muitakin aikuisia ihmisiä kuin vanhempiaan.. Lapselle hankitaan harrastuksessa tarvittavat turvavälineet (esim. pyöräilykypärä). Toisaalta lapsen harrastusohjelma ei voi olla niin tiukka, että lapsella tai nuorella ei ole yhtään vapaapäivää tai ei jää
vapaata aikaa kavereiden kanssa.

Menihitas perem quo bearum issitiost,
omnihil iquisti bearum harum faciur
aliquundem ut eum rero volorep ellendiant ut estrupt assinvendis

Luota, usko,
kiitä, kehu

O

n tärkeää kunnioittaa lapsen yksityisyyttä. Lapsen
sanomisia tai asioita ei kannata kertoa julkisesti naapurustolle tai kirjoitta niitä blogiin. Ei kannata myöskään
pistää lapsen kasvuiän kuvia nettiin, koska on vaara, että
aikuisena lapsesi ei arvosta sitä, että hänen lapsuutensa
on dokumentoitu julkisuuteen. Lapsella on oikeus omiin salaisuuksiin, puheluihin ja kirjeisiin.

Lasta kannattaa kannustaa
ja rohkaista yrittämään
erilaisia asioita ja toteuttamaan haaveitaan.
Lapseen tulee luottaa ja uskoa. Lapsi tarvitsee runsaasti kiitosta ja kehuja. Jos lapsella on sisaruksia, tasapuolinen kohtelu on
tärkeää (esim. tuoda kaupasta sama makupala, niin monelle kuin
lapsia on).
LAPSI KERTOO ONGELMASTAAN
Jos lapsi tai nuori kertoo ongelmistaan (esim. kiusaaminen) on syytä uskoa lasta ja ottaa välittömästi yhteys päivähoitoon tai kouluun tilanteen selvittämiseksi. Kaikissa päiväkodeissa, esikouluissa ja kouluissa toimii oppilashuolto, joka on valmis auttamaan ja hakemaan muuta tukea ja
apua moninaisissa lapsuuteen ja nuoruuteen liittyvissä ongelmissa.

AVIOEROTILANNE & LAPSI
Avioerotilanteessa huolehditaan siitä, että lapsella säilyy yhteys kumpaankin vanhempaan ja
näiden sukulaisiin. On hyvä välttää puhumasta pahaa toisesta vanhemmasta tai hänen suvustaan. On lapsen ja nuoren etu, että hänellä on paljon välittäviä aikuisia lähellään. Yhteys
vanhempaan voi katketa vain silloin, jos toinen vanhempi on todistetusti vaaraksi lapselleen.
Älä riitele entisen aviopuolisosi kanssa lasten läsnä ollessa. Ei ole hyväksi lapsen kehitykselle, jos hän joutuu valitsemaan, kumman vanhemman puolella hän on. Ei ole myöskään
hyväksi lapselle toimia koston välikappaleena vanhempien välissä. Sopiminen ja neuvottelu entisen puolisosi kanssa avioeron toteutuksesta kannattaa aina. Pitkä riitely avioeroon
liittyen rasittaa ja vahingoittaa lasta. On hyvä järjestää niin, että lapsen elämässä mahdollisimman moni asia säilyy samanlaisena eron jälkeenkin (esim. vanhemmat asuvat samalla
asuinalueella, lapset asuvat kodissaan, jossa vanhemmat vuorotellen käyvät heitä hoitamassa.). Sisarussuhteiden jatkuminen on lapselle ja nuorelle yhtä tärkeää kuin suhde vanhempiin.
Yhdessä sisarukset ovat vahvempia elämän kolhuissa.

Vauva- ja
päivähoitoikäisen
vinkkejä

L

apsen tarpeisiin kannattaa vastata herkästi. Jos lapsi itkee, on
suotavaa reagoida siihen ja helpottaa lapsen oloa. Kun lapsen
tarpeisiin vastataan, hänelle tulee turvallinen olo ja syntyy
luottamus siihen, että aikuisiin voi turvautua ja he tulevat tarvittaessa apuun. Vauva tulee myös helpommin hoidettavaksi
ja itkee vähemmän, kun hänen tarpeisiinsa vastataan heti. Läheisyys
lapsen kanssa on hyväksi, samaten kosketus ja sylissä pitäminen.

Lapselle kannattaa puhua
paljon

Pientä vauvaa hoitaessa, hänelle voi kertoa samalla, mitä ollaan tekemässä ja mitä asioita ympäristössä näkyy. Jos pieni lapsi
osoittaa asioita ympäristössä, hänelle nimetään hänen osoittamansa asia. Lapselle kannattaa selittää vieraiden sanojen ja asioiden
merkityksiä. Runsas kuultu puhe kehittää lapsen kielellisiä taitoja ja
laajentaa sanavarastoa. Pienen lapsen kanssa kannattaa olla lattiatasolla katsekontaktissa lapseen.
KERRO ENNAKKOON MITÄ TEHDÄÄN
Päivähoitoikäiselle lapselle kannattaa sanoittaa ja ennakoida tekemisiä: mitä olette tekemässä,
mitä seuraavaksi tapahtuu. Lapsi on yhteistyökykyisempi, jos tapahtumat ovat ennakoitavia.
Juhlien ja tapahtumien kulku kannattaa pääpiirteittäin kertoa etukäteen lapselle, jotta lapsi ymmärtää, millaista käytöstä häneltä odotetaan.

Pienten lasten leikkiä on hyvä seurata lähietäisyydeltä.
Tilanteeseen tulee puutua, jos otteet muuttuvat liian rajuiksi.
Lapselle kannattaa neuvoa, miten leikitään turvallisesti ja toiset
huomioiden. Kieltojen määrä kannattaa pitää vähäisenä, jotta
sanoista ei häviä teho. Itselle ja muille vaaralliset leikit on kielletty, mutta moni muu asia on sallittua.

Uimarannalla kannattaa olla korkeintaan käden päässä
taaperosta, jotta kaatuneen lapsen saa nopeasti ylös
uppeluksista. Päivähoitoikäistä uimaria kannattaa valvoa
lähietäisyydeltä.

Lapsen ympäristöstä kannattaa tehdä turvallinen. Ruokien
kokkailu ja syöminen ja kuumien juomien juominen vauva
tai
Menihitas
perem quo bearum issitiost,
pieni lapsi sylissä on vaarallista. Jos talossa on päivähoitoikäisiä
iquisti bearum harum faciur
lapsia, pihapiiristä kannattaa poistaa paljut, uima-altaat,omnihil
ja
suihkulähteet. Kannattaa peittää huolellisesti kaivot ja vesitynaliquundem ut eum rero volorep ellennyrit ja täyttää maalla pihapiirin syvät ojat ja lammet. Pihapiirin
diant ut estrupt assinvendis
rakennusten katoilta kannattaa poistaa lumimassat.

Turvallinen
kasvuympäristö
lapselle

L

apsen ympäristön turvallisuus kannattaa tarkistaa. Kaikki
vaaraa aiheuttavat tekijät ympäristöstä poistetaan: suljetaan lukkojen taakse myrkyt, lääkkeet, maalit, pesuaineet,
päihdyttävät aineet, terävät esineet, aseet, tupakansytyttimet ja tulitikut. Peitetään pistorasiat. Estetään lapsen
pääsy avoimiin ikkunoihin ja huolehditaan, ettei lapsi pääse
valvomatta parvekkeelle. Kuumat uunit ja tulisijat suojataan estein. Kiinnitetään kaapit seinään. Rullaverhojen ja sälekaihdinten
narut nostetaan ylös, niin että ne eivät roiku lasten ulottuvilla.
Lastenhuoneesta kannattaa myös poistaa metalliset, kuumenevat lamput. Vauvaa ei voi jättää yksin hoitopöydälle, eikä vauvaa
tai päivähoitoikäistä yksin kylpyammeeseen. Lapsen vaatteista
kannattaa poistaa narut ja nyörit. Pyöräilykypärä kannattaa ottaa
pois lapsen leikkiessä. Jos pihapiirissä on trampoliini, turvaverkon
käyttö on välttämätöntä ja kannattaa myös opettaa lapset hyppimään yksitellen trampoliinilla. Päivähoitoikäisen trampoliinihyppelyä on syytä vahtia.

On välttämätöntä hankkia
tietoa siitä, miten lasta kuljetetaan turvallisesti autolla.

Autoon tulee hankkia lapsen tarvitsemat turvalaitteet. Lapsen
kuljettamisessa käytetään aina turvavyötä. Päivähoitoikäistä lasta
ei ole syytä jättää yksin autoon. Pihapiirissä, jossa on päivähoitoikäisiä lapsia leikkimässä, kannattaa välttää peruuttamista. Mopotraktori- ja mönkijäkyydit eivät ole pieniä lapsia varten.

Lapselle kannattaa opettaa turvallinen tapa toimia. On syytä opastaa lapselle, mikä on
turvallinen kulkuväli keinuviin keinuihin ja miten lasketaan turvallisesti liukumäestä vuoroa
odotellen. On myös hyvä opastaa, miten kuljetaan varovasti liukkailla saunan lattioilla ja lähellä
kuumaa kiuasta.
Pientä lasta ei kannata viedä jäiseen ja jyrkkään pulkkamäkeen. Ennen pulkalla laskua tarkistetaan, että lapsen pulkkamäki on turvallinen: mäki ei saa laskea päin puita, asuntoja, autoja,
aitoja, tielle tai junaradalle. Lasta kannattaa varoittaa lumitunneleista ja heikoista jäistä.

Pientä lasta ei tule jättää yksin päiväkoti-ikäisten sisarusten hoitoon.
Päivähoito- ja ala-asteikäinen on pääsääntöisesti aikuisen seurassa. Yksinäisyys altistaa lasta masennukselle. On syytä valvoa, että sisarukset eivät
kohtele toisiaan kaltoin fyysisesti tai henkisesti. Pieneltä lapselta ei kannata
vaatia ikätasoon nähden liian kypsää käytöstä tai vaativia suorituksia (esim.
kulkemaan itsenäisesti liikenteessä päivähoitoikäisenä). Vasta 12- vuotias
lapsi havainnoi liikennettä aikuisen tavoin.

Jos pieni lapsi karkaa kaupan karkkihyllylle, hänet kannattaa nostaa syliin ja kantaa pois.
Jos mahdollista, ei kannata viedä nälkäistä tai
väsynyttä päivähoitoikäistä lasta kauppaan, vaan
esimerkiksi järjestää lapselle hoito ja käydä itse
kaupassa tai vuorotela kaupankäyntiä toisen vanhemman kanssa.

Menihitas perem quo bearum issitiost,
omnihil iquisti bearum harum faciur
aliquundem ut eum rero volorep ellendiant ut estrupt assinvendis

Vinkkejä kouluikäisen ja teinin
vanhemmalle:

V

anhemman on hyvä olla kiinnostunut lapsen päivästä: kysyä
kuulumiset ja päivän tapahtumat ja keskustella niistä yhdessä
lapsen kanssa. Kouluikäinen ja teini tarvitsevat läheisyyttä,
esim. halauksen päivässä.

Lapselle kannattaa opettaa turvallinen käytös.

Vaaran paikkoja ovat kaapeissa ja naulakoissa roikkuminen, tikapuissa ja katoilla kiipeily, aidoilla ja parvekkeen reunoilla istuminen ja matontamppaus- ja pyörätelineissä kiipeily ja hyppiminen, sakset kädessä
juokseminen. Sallittua on puissa kiipeily, majojen rakentaminen ja
metsissä retkeily. Lapselle kannattaa mallintaa lapselle vaaratilanteita.
Mielikuvatasolla voi käydä läpi erilaisia vaaratilanteita esim. mitä voi
tehdä, jos syttyy tulipalo tai miten toimitaan, jos vieras aikuinen yrittää
saada lapsen mukaansa? Jos lapsella on mielessään toimintamalli, hän
osaa helpommin toimia tositilanteessa.
Alle kolmasluokkalaisen lapsen ei ole turvallista kulkea pyörällä
(tai rullalaudalla, tai rullaluistimilla) yksin kodin pihapiiriä kauempana. Liikenteessä liikkuva lapsi kannattaa suojata asianmukaisin
turvavälinein heijastimin ja kypärin. Lapsen kanssa kannattaa käydä kulkureitit läpi, ja osoittaa erityistä huomiota vaativat paikat ja
mallintaa, miten reitillä kuljetaan. Uimataidon oppiminen on lapselle
eduksi. Aikuisen valvontaa uimisessa tarvitaan 12-ikävuoteen saakka.
Isoakaan uimaria ei kannata päästää ilman kaveria uimaan. Matkaa
uidaan rannan suuntaisesti.Jos lapsi tai nuori viettää aikaa meren tai
järven läheisyydessä tai perhe veneilee tai purjehtii, on tarpeellista
käyttää pelastusliivejä.

On hyvä muistaa, että teknologiasta on enemmän hyötyjä kuin haittoja.
Kännykkä on turvallisuusväline, jonka avulla hätätilanteessa lapsesi voi soittaa
apua tai hänet voi paikantaa. Nykyaikaisessa opetuksessa tietokoneet, puhelimet ja iPadit ovat keskeisiä opetusvälineitä, joilla voi nopeasti hakea ja tuottaa
tietoa ja jotka motivoivat lapsia ja nuoria opiskelemaan. iPadien ja tietokoneiden avulla lapsi voi kuunnella vieraskielisten natiivien puhetta omassa kodissaan, mikä edistää vieraiden kielten omaksumista. Teknologian avulla lapsi
ja nuori oppii monia valmiuksia, joita hän tulee tarvitsemaan tulevaisuuden
työelämässä.

TEKNOLOGIAN KÄYTÖLLE RAJAT
Lasta ei tule altistaa väkivaltaisille tai seksistisille ohjelmille, peleille tai nettisivustoille. Sisältöjen
ikärajasuosituksia kannattaa noudattaa. Kun lapsi harrastaa jotakin harrastusta, ja tapaa ikätovereitaan, silloin hänelle ei jää liiaksi aikaa jumittua pelien ja tietotekniikan maailmaan. On hyvä seurata
lapsen käytöstä. Jos lapselle tulee keskittymisvaikeuksia, univaikeuksia, levottomuutta, aggressiivista
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käytöstä, pelkoja tai jos arjen hoitaminen häiriintyy omnihil
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läksyt, kaverit,
iquisti bearum
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eum rero
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ellenviimeistään silloin on syytä rajoittaa laitteilla käytettyä
aikaa (esim.
aikarajat).
Nuorta
kannattaa
diant ut estrupt assinvendis

varoittaa pistämästä henkilökohtaisia tietoja tai kuvia nettiin tai sopimasta tapaamista nettituttavan
kanssa. Ilta ennen nukkumaanmenoa on syytä rauhoittaa modernilta teknologialta.

Johdonmukainen
lapsen ja nuoren
kasvatus

L

apsen oppimista kannattaa tukea. Runsas keskustelu lapsesi
kanssa ja ääneen lukeminen edistävät oppimista. Lapsi tarvitsee tukea ajoittain läksyjen teossa. Jos lapsi puhuu useampaa
kieltä, kannattaa panostaa erityisesti oman äidinkielen oppimiseen. Sitä kautta tuetaan myös muiden kielten oppimista.
Jos lapsi opettelee samanaikaisesti kahta kieltä, kummankin vanhemman kannattaa puhua johdonmukaisesti omaa äidinkieltään, että
lapsi ei joudu kielelliseen sekaannukseen. Jos lapsi tai nuori sanoo
sanottavansa kielellisesti virheellisesti, kannattaa tarjota hänelle
seuraavassa kommentissasi sama asia kielellisesti oikeassa muodossa.

Lapsen on hyvä oppia
taloustaitoja. Kouluikäiselle
lapselle voi antaa viikko - tai
kuukausirahaa, jonka määrä
kasvaa lapsen kasvaessa.

Nuorelle kannattaa hankkia pankkikortti. Lapsen on hyvä tehdä
omia taloushankintojaan lisääntyvässä määrin iän kasvaessa. Nuori
voi harjoitella työn tekemistä tekemällä työprojekteja (esim. varaston
siivous), joista nuori palkitaan yhdessä sovitulla tavalla (esim. bonusraha, toivottu tekeminen tai tavara).

AVOIMET VÄLIT NUOREEN
Nuoren on hyvä oppia, että liikenteessä tarvitaan
koko huomio liikenteen seuraamiseen, samalla ei
voi puhua kännykkään, päivittää facebookkia tai
kuunnella korvakuulokkeista musiikkia. Liikenteessä on tärkeää, että ajopeli on kunnossa ja
liikkujalla on asianmukaiset turvavälineet (esim.
kypärä, ei mopon virityksiä, ei kolme pyörän
kyydissä). Lisäksi sääntöjen noudattaminen
liikenteessä on turvallisuusasia. Onnettomuustilastoista huomaa, että traktori, mopoauto, moottorikelkka ja mönkijä ovat riskialttiita kulkuneuvoja nuorelle. Nuorelle kannattaa myös kertoa,
että viikonloppu, nuorisojoukko, auto, turvavyön
käyttämättömyys, alkoholi, tuore ajokortti ja
ylinopeus on tappava yhdistelmä.

Jos nuori ottaa puheeksi ehkäisyn, häntä kannattaa kiittää fiksuudesta ja vastuuntuntoisuudesta.
Nuorta on hyvä tukea itselleen sopivan ehkäisyn
hankkimisessa.

Nuoren on turvallista oppia pitämään terveet
rajat: kaikkiin toisten ehdotuksiin ei ole hyvä eikä
tervettä suostua vaan omista rajoista on lupa
pitää kiinni. Myöskään aikuiset eivät ole aina
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Teinikin tarvitsee
läsnäoloa ja aikaa

T

eini-ikäistäkään nuorta ei kannata jättää ilman huomiota,
vaikka hän linnoittautuisi omaan huoneeseensa. Teinikin tarvitsee vanhemman tukea ja läsnäoloa sekä aikaa.
Yläasteikäistä nuorta ei kannata jättää yksin yöksi kotiin.
Nuoren ei kannata antaa myöskään järjestää kotibileitä, niin
että on itse poissa yötä kotoa. Vaikka oma nuori onkin luotettava,
sana leviää nopeasti ja suuri nuorisojoukko voi kokemattomuuttaan
olla vaarassa päihteiden vuoksi tai joukolla tuhota kodin. Vaarana on
myös liian varhaiset seksi-kokeilut.

On ensiarvoisen tärkeää,
että nuori saa peruskoulun
päättötodistuksen

Jos teinisi ei mene kouluun, hänet kannattaa viedä henkilökohtaisesti perille. Jos poissaoloja on runsaasti, on syytä selvittää
yhdessä nuoren opetus- ja oppilashuoltohenkilöstön kanssa syyt
siihen, miksi nuori ei halua mennä kouluun. On ensiarvoisen tärkeää,
että nuori saa peruskoulun päättötodistuksen, ja hakeutuu sen jälkeen jatko-opintoihin, jonkin ammatin hankkimiseksi. Uravalinta on
nuoren oma päätös, mutta vanhemman on hyvä hankkia tietoa eri
vaihtoehdoista ja olla tukena uravalinnassa.

KASVATUKSEN ESIKUVA
Muumiperhe: lämmin, ymmärtäväinen ja erilaisuutta hyväksyvä kasvatusilmapiiri, leppoisa
kodin tunnelma, paljon yhteistä aikaa, yhdessä
tekemistä ja yhteisöllisyyttä.

ESIMERKKI EI MALLIKSI SOPIVASTA
KASVATUKSESTA:
Hemulitäti: Kasvattaa lapsia taukoamatta,
kodin tunnelma muuttuu hetkessä ikäväksi,
lapset savustavat lopulta tädin ulos muumitalosta.
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