TERVETULOA

KANNUSTA
MINUT
VAHVAKSI!
-POLULLE

Polkuun sisältyy 5 eri rastia, joissa Sinä ja lapsesi
voitte yhdessä käydä. Joka rastilla on ohjeet, joiden
mukaan voitte toimia yhdessä.
Viimeisellä rastilla saatte yllätyksen palkinnoksi
rastien läpikäymisestä.
Seuraa keltaisia nuolia, niin löydät rastit ja ohjeet.
Montako nuolta löydätte?
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Lapsen runo
Lapsi jota ivataan, oppii pelkäämään.
Lapsi, jota arvostellaan, oppii tuomitsemaan.
Lapsi jota petetään, oppii pettämään.
Lapsi, joka kohtaa vihamielisyyttä, oppii hyökkäämään.
Lapsi, joka saa hellyyttä, oppii rakastamaan.
Lapsi, jota rohkaistaan, oppii luottamaan itseensä.
Lapsi joka saa tuntea totuuden, oppii ymmärtämään totuutta.
Lapsi, jota kiitetään, oppii olemaan kiitollinen.
Lapsi, joka näkee annettavan omasta muille,
oppii olemaan huomaavainen.
Lapsi, joka saa tietoa, oppii tuntemaan viisauden.
Lapsi, jota kohtaan tunnetaan kärsivällisyyttä,
oppii olemaan pitkämielinen.
Lapsi joka elää onnellisena, löytää rakkauden ja kauneuden.”
- Ronald Russell

Runon herättämiä ajatuksia
Mitä ajatuksia runo herättää? Kirjoita ajatuksesi tähän. Siirry rastille 2.
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Tietovisa lasten oikeuksista
Kuinka hyvin tunnette Lasten oikeudet? Tehkää
visailu yhdessä ja sen jälkeen tarkistakaa vastaukset
Lasten oikeuksien julisteesta, joka on seinällä.
Osallistukaa arvontaan laittamalla nimi ja puhelinnumero tietovisan kääntöpuolelle ja tipauttamalla se
arvontalaatikkoon.
Palkintona arvomme kirjan. Ota lopuksi mukaasi
Lasten oikeuksien juliste. Siirry rastille 3.

Ympyröi oikea vaihtoehto
1. a) Lapsen ei ole pakko käydä koulua
b) Lapsella on oikeus käydä koulua
c) Lapsella on oikeus käydä koulua, mutta
hän voi keskeyttää sen milloin haluaa

2. a) Lapsella on oikeus sanoa
vapaasti mielipiteensä
b) Lapsen sanomisia ei tarvitse kuunnella
c) Lapsen mielipiteet ovat samoja
kuin hänen vanhempiensa

3. a) Lapsella on oikeus levätä,
leikkiä ja viettää vapaa-aikaa
b) Vanhempien tehtävä on ohjata ja
suunnitella lapsille toimintaa koko ajan
c) Lapsella on oikeus nukkua
päivät ja valvoa yöt

4. a) Lapsella on oikeus saada koti,
ruokaa ja riittävästi vaatteita
b) On aivan sama missä ja
kenen kanssa lapsi asuu
c) Riittää, että lapsi syö yhden
lämpimän ruoan päivässä

5. a) Koulun tehtävä on kasvattaa lapset
b) Koulun täytyy kehittää lapsen taitoja
c) Lapsi kasvattaa itse itsensä

6. a) Ihmisoikeudet kuuluvat jokaiselle
lapselle yhdenvertaisesti
b) Alle 5- vuotiailla lapsilla ei
ole ihmisoikeuksia
c) Ihmisoikeudet pannaan täytäntöön
vasta lapsen täyttäessä 18–vuotta

7. a) Vain lapsen äiti on vastuussa lapsen
kasvatuksesta ja huolenpidosta
b) Vanhemmat tai lapsen muut
huoltajat vastaavat lapsen
kasvatuksesta ja huolenpidosta
c) Valtion tehtävä on huolehtia lapsen
kasvatuksesta ja huolenpidosta

8. a) Aikuisten täytyy suojella lasta kaikelta
väkivallalta ja huonolta kohtelulta
b) Aikuisen täytyy kurittaa fyysisesti
lastaan tämän omaksi parhaakseen
c) Lapsi oppii kokemuksensa kautta välttämään itseään vahingoittavia asioita

9. a) Lapsella on oikeus saada nimi
heti syntymän jälkeen
b) Lapsella on oikeus olla nimetön
c) Vanhempien tulee antaa lapselle
nimi ennen kouluikää

10. a) Jokainen alle 18-vuotias on lapsi
b) Jokainen alle 15-vuotias on lapsi
c) Lapseksi määritellään ihminen, joka
on lapsellinen. Iällä ei ole merkitystä.
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Yhteinen kiva tekeminen
Ottakaa yhdessä mieluisen värisiä lankoja. Vanhempi
mittaa langalla seuraavat asiat:
1. Lapsen hymyn leveys
2. Lapsen pikkurillin pituus
3. Lapsen pituus
4. Vanhemman oman jalkaterän pituus
5. Molempien kulmakarvojen pituus yhteensä
Askarrelkaa langoista yhdessä valitsemallenne kartongille kortti.
Tarvikkeet löytyvät korista. Voitte ottaa mallia esimerkistä.
Ottakaa kortti mukaanne ja siirtykää rastille 4.
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Kun keinot loppuvat,
mistä löytyvät konstit?
Pohtikaa yhdessä lapsen kanssa, mitä alla olevissa kuvissa tapahtuu ja kuinka tilanteissa olisi toimittava niin,
että kaikille tulisi hyvä olo?
Kirjoittakaa ajatuksianne seinällä olevaan paperiin.

Keinoja ja konsteja...
• Lapsen kiukkuun on yleensä syy
• Lasta voi väsyttää tai lapsi voi olla nälkäinen
• Auta lasta tunnistamaan tunteensa
• Arvosta, kuuntele ja tue lasta
• Toimiva arki on rutiinien noudattamista
• Kun kiukku iskee, pysyttele itse tyynenä
• Hämää lapsen huomio toisaalle, niin kiukku unohtuu
• Meillä jokaisella on huonot päivämme,
anna lapselle oikeus kiukutteluun
• Näytä itse mallia kuinka toimitaan
• Aseta selkeät rajat
• Älä provosoidu lapsen huonosta käytöksestä
• Anna aikaa muutokselle - valmistautukaa ajoissa
• Vahinkoja sattuu, myös aikuisille
• Lapsen tukistaminen, läimäyttely, yleensä kaikenlainen kivun aiheuttaminen on laissa kielletty. Laki kieltää myös kurittamiseksi kutsutun väkivallan.
• Huomioi lapsen temperamentti
• Anna lapsen olla lapsi
• Kannusta, kehu ja kiitä!

Malttimaisteri -testi
(www.turvakoti.net/malttimaisteri)
1. Saako kiukuttelevaa lasta uhkailla tukkapöllyllä tai
pelotella möröllä?
a) Ei.
Oikein. Väkivallalla uhkaaminen ja pelottelu on henkistä väkivaltaa.
b) Saa.
Väärin. Väkivallalla uhkaaminen ja pelottelu on henkistä väkivaltaa.

2. Minkä ikäisen lapsen voi laittaa jäähypenkille?
a) 0-2 -vuotiaan
Tämän ikäistä lasta ei voi laittaa jäähypenkille. Lapsen jäähypenkille laittaminen jättää hänet yksin vaikean tunteen kanssa. Pienellä
lapsella ei ole kykyä selvitä tilanteesta yksin, vaan hän tarvitsee aikuisen tukea ja läsnäoloa vahvojen tunteiden käsittelyssä. Vauvan
itkulla on aina jokin syy – vauvalla on sinulle asiaa. Jos vauvan itku
tai lapsen kiukku alkaa kuohuttaa - muista hengittää syvään, sillä
tavoin voi nopeasti rauhoittaa omaa oloa. Jos pinna meinaa katketa, ota aikalisä itsellesi, laske vauva pinnasänkyyn ja mene toiseen
huoneeseen hetkeksi. Kerro vaikeasta tunteestasi toiselle aikuiselle
ja jos pinna on kireällä usein, pyydä apua esimerkiksi neuvolasta.
b) 2-4 -vuotiaan
Tämän ikäistä lasta ei voi laittaa jäähypenkille. Lapsen jäähypenkille laittaminen jättää hänet yksin vaikean tunteen kanssa. Pienellä lapsella ei ole kykyä selvitä tilanteesta yksin, vaan hän tarvitsee
aikuisen tukea ja läsnäoloa vahvojen tunteiden käsittelyssä. Puhumaan oppinut lapsi alkaa pikkuhiljaa olla vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa myös sanallisesti. Lapsi alkaa ymmärtää
sääntöjä mutta muutaman minuutin kuluttua unohtaa minkä
vuoksi hän on jäähyllä. Lapselle turvallisin paikka rauhoittua on
aikuisen sylissä. Syli on paikka missä lapsi saa kerätä voimia.
c) 4-6 -vuotiaan
Lapsen tunnesäätelytaidot kehittyvät yksilöllisesti. Riitatilanteissa
lapsi tarvitsee usein aikuisen tukea ja voi myös itse hakeutua sivuun
rauhoittumaan. Aikuisen tehtävä on tarjota tuki riidan selvittelyyn,
kutsua lasta taas yhteyteen ja sanoittaa tunteita. Usein yli 4-vuotias
lapsi kykenee kuuntelemaan ohjeita ja toimimaan ohjatusti niiden
pohjalta. Lapsi ymmärtää sääntöjä, sääntöjen noudattamista ja odottaa niiden oikeudenmukaista toteutumista. Lasten keskinäisissä riitatilanteissa onkin usein kyse sääntöjen rikkomisesta. Riitelytavoista
on hyvä sopia lapsen kanssa etukäteen, mitä riidellessä voi tai ei voi
tehdä. Tämä tuo turvaa riitatilanteisiin ja ehkäisee ylilyöntejä.

d) yli 6-vuotiaan
Lapsen tunnesäätelytaidot kehittyvät yksilöllisesti. Yli 6-vuotias kykenee sanoilla kuvaamaan riitatilanteita ja riidan osapuolten toimintaa. Hän odottaa aikuisen tukea ja oikeudenmukaista ratkaisua
erimielisyyksien ratkaisemiseksi. Hän saattaa vetäytyä loukkaantuneena sivuun tai hakeutua oma-aloitteisesti rauhoittumaan. Lapsen
ja vanhemman välisen riidan jälkeen sopiminen on aina aikuisen
vastuulla, lasta ei voi jättää yksin vastaamaan tilanteen selvittelystä. Myös sopimisessa kavereiden kanssa lapsi kaipaa vielä aikuisen
tukea ja ohjausta. Riitelytavoista on hyvä sopia lapsen kanssa etukäteen. Tämä tuo turvaa riitatilanteisiin ja ehkäisee ylilyöntejä.

3. Kasvatuksen tavoitteena on:
a) Asettaa lapselle rajat
b) Toisten kunnioittamisen opettaminen
c) Elämän eväiden antaminen
Kasvatus tapahtuu arjessa, kaikissa lapsen ja aikuisen välisissä kohtaamisissa. Kasvatukseen vaikuttaa oman lapsuudenkodin perintö,
arvot ja asenteet, elämäntilanne ja oma hyvinvointi. Kasvatustietoisuus on vanhemman kykyä tarkastella omaa tapaansa toimia
ja tapaa olla vuorovaikutuksessa lapsen kanssa. Kasvatustietoinen
vanhempi pystyy ymmärtämään valinnan mahdollisuudet ja omien
valintojensa seuraukset. Oman kasvatustyylin kyseenalaistaminen
on tervettä ja tarpeellista vanhemmuuteen kasvussa. Vanhemmuudessa voi kehittyä - on hyvä kysyä itseltään – mikä on minun kasvatukseni tavoite ja palveleeko minun tapani kasvattaa tätä tavoitetta.
On monta hyvää tapaa olla vanhempi, löydä oma paras tapasi!

4. Voiko lapsen passittaa pakkaseen ilman ulkovaatteita
miettimään tekosiaan?
a) Ei voi.
Oikein. Lapsen perustarpeista, kuten ravinnosta, oikeanlaisesta vaatetuksesta ja riittävästä levosta huolehtiminen on vanhemman vastuulla. Perustarpeista huolehtimatta jättäminen on laiminlyöntiä.
b) Kyllä voi.
Väärin. Lapsen perustarpeista, kuten ravinnosta, oikeanlaisesta vaatetuksesta ja riittävästä levosta huolehtiminen on vanhemman vastuulla. Perustarpeista huolehtimatta jättäminen on laiminlyöntiä.

5. Kun pinna palaa lapsen kanssa:
a) Tartun lasta tukasta
Väärin. Lapsen näkökulmasta tukkaan tarttuva vanhempi on pelottava ja arvaamaton. Tällöin lapsi ei voi oman vaikean tunteensa kanssa
turvautua vanhempaansa. Tukasta repiminen on kasvatuksellista väkivaltaa ja lapsen pahoinpitelyä, se aiheuttaa lapselle kipua ja pelkoa.
Lapsen kunnioitus ja luottamus vanhempaa kohtaan murenee.
b) Annan luunapin
Väärin. Lapsen näkökulmasta luunapin antava vanhempi on pelottava ja arvaamaton. Tällöin lapsi ei voi oman vaikean tunteensa kanssa turvautua vanhempaansa. Luunappi on kasvatuksellista väkivaltaa ja luokitellaan lieväksi väkivallan käytöksi.
Väkivalta on rikos ja aiheuttaa lapselle kipua ja pelkoa. Lapsen
kunnioitus ja luottamus vanhempaa kohtaan murenee.
c) Huudan ja kiroilen
Kasvatustyöstä ei selviä ilman äänenkorottamista. On kuitenkin eri asia
huutaa, kiroilla ja olla uhkaava. Vanhemman hallitsemattoman vihan ja
raivon ilmaiseminen on lapsen näkökulmasta hyvin pelottavaa. Lapselle
voi puhua jämäkästi ja tarvittaessa ääntä korottaen, mutta tärkeitä on,
että vanhempi pystyy itse hallitsemaan omaa käytöstään ja tunnetilaansa. Itsehallinnan menettänyt vanhempi on lapsen näkökulmasta pelottava ja turvaton. Pysy turvallisena aikuisena silloinkin, kun olet vihainen.
d) Yritän rauhoittaa itseni
Oikein. Aikuisena sinulla on vastuu itsesi ja sitä kautta riitatilanteen rauhoittamisesta. Tunnistamalla oma tunnetila, hengittämällä
rauhallisesti, menemällä hetkeksi toiseen huoneeseen, juomalla lasi kylmää vettä tai laskemalla itkevän vauvan pinnasänkyyn
pääset pahimman tunteen yli. Lapsi ei mene rikki siitä, että hän
silloin tällöin näkee vanhempansa vihaisena. Haitallisia ovat hallitsematon viha ja tunneryöpyt. Tunteista puhuminen eri tilanteissa
on tärkeää, jotta lapsi oppii tunnistamaan ja käsittelemään niitä.
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Palaute & yllätys
Voit jättää palautetta Lasten oikeuksien polusta.
Palautteen jätettyäsi voit ottaa yllätyksen mukaasi.

KIITOS!

