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Hyvä vanhempi,

Tämä on opas sinulle, joka koet lapsesi kanssa haastavia tilanteita. Sinusta voi tuntua, että keinosi eivät
enää ole toimivia tilanteen ratkaisemiseksi, ja saatat tuntea itsesi ja omat voimavarasi riittämättömiksi.
Mietit ehkä mistä tilanteet johtuvat ja miksi niitä esiintyy arjessanne yhä useammin.

Oppaaseen olemme koonneet hyväksi koettuja käytäntöjä haastaviin ja ristiriitaisiin tilanteisiin. Toivom-
me, että tämä opas tukee perheenne arkea sekä antaa juuri teille sopivia käytännön vinkkejä sujuvampaan
yhdessäoloon. Opas on diagnoosirajat ylittävä ja se on sovellettavissa useissa eri tilanteissa sekä lasten
että nuorten kanssa.

Oppaan alussa kerromme haastavista tilanteista ja yleisimmistä niihin johtavista syistä. Lisäksi opas tarjo-
aa tietoa haastavien tilanteiden ennaltaehkäisyyn ja niiden purkamiseen sekä vanhemman jaksamiseen.
Oppaan lopusta löytyy myös hyödyllisiä netti- ja kirjalähteitä.

Jokainen meistä on yksilöllinen ja sen vuoksi erilainen, joten muistathan, että kaikki keinot eivät toimi
kaikille. Toivomme, että kokeilujen kautta löydät ne kaikkein sopivimmat keinot tilanteisiinne.
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Haastavat tilanteet

Haastavat tilanteet ovat epämieluisia vuorovaikutustilanteita, joissa aikuisen ja lapsen välinen yhteys
yleensä katoaa. Sekavat ja ristiriitaiset tilanteet etenevät eri osapuolien reagoinnin ja toiminnan mukaan.
Tilanteet voivat sisältää esimerkiksi huutoa, kiroilua, itsensä tai toisten satuttamista, tavaroiden heittelyä
tai muuta tilanteeseen sopimatonta käytöstä.

Haastava ja mahdollisesti aggressiivinen tilanne on silloin, kun se koetaan sellaiseksi. Haastavan tilanteen
tulkintaan vaikuttaa ympäristö ja kokijan lähtökohdat: sen hetkinen mielentila, aikaisemmat kokemukset
sekä henkilökohtainen tapa reagoida tilanteisiin. Sama tilanne voi tuntua kokijasta riippuen hyvinkin
erilaiselta: joku kokee sen haastavaksi, toinen taas ei.
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On tärkeää muistaa, että pulmallisissa tilanteissa kyse on nimenomaan
haastavista tilanteista, ei haastavista lapsista tai nuorista.

Lapsen tai nuoren leimaaminen haastavaksi saa aikaan negatiivis-
sävytteisen kohtelun kehän, jolloin häntä kohdellaan ”hankalana tapauk-
sena” ja positiivisen palautteen antaminen unohtuu.
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Yleisimmät haastaviin tilanteisiin johtavat syyt

Ymmärretyksi tulemisen haasteet
Hyvinvointiin liittyvät tekijät

Aistiherkkyydet
Ympäristö ja sen äänet
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Ymmärretyksi tulemisen haasteet

Ristiriitaisien tilanteiden taustalta löytyy usein lapsen tai nuoren vaikeudet
ymmärtää tai tuottaa puhetta. Kun lapsi tai nuori ei pysty tuomaan asiaansa
esille niin, että häntä ymmärrettäisiin, voi hän turhautua ja sen seurauksena
syntyy haastava tilanne.

Jos et ymmärrä, mitä lapsesi yrittää sinulle kertoa, pyri saamaan se selville! Voit
pyytää lastasi kertomaan kuvin, viittomin tai piirroksin tai voit kysellä muilta lapse-
si kanssa toimivilta henkilöltä tietäisivätkö he asiasta. Kaikkein tärkeintä tilanteessa
on, että lapsi tulee ymmärretyksi, etenkin jos asia on lapsellesi tärkeä.

Väärintulkintoja voi syntyä silloin, jos lapsellasi ei ole taitoa tulkita ”kirjoittamattomia” sääntöjä, tiettyjä
sanoja ja ilmauksia tai hän ei ymmärrä kieli- ja vertauskuvien merkitystä.

Lapsi saattaa miettiä nauretaanko tietyssä tilanteessa hänelle vai hänen kanssaan. Hän voi myös miettiä tarkoittaako
lausahdus ”sinäpä vasta olet teräväpäinen” tosiaan sitä, että lapsen pään muoto on terävä.
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Myös toisten ihmisten eleiden ja ilmeiden sekä äänenpainon tulkinta voivat olla haastaviin tilanteisiin
johtavia tekijöitä. Puheessamme painotamme usein sanoja, jotta niistä tulisi tehokkaampia tai jos halu-
amme antaa asioille eri merkityksiä. Äänenpainoilla luomme asioille merkityseroja. Mikäli lapsi tai nuori
ei ymmärrä, että keskustelukumppani ei tarkoitakaan sanomaansa, syntyy sekaannuksia.

Esimerkiksi jos haluat tehostaa käskyäsi ja sanot: ”NYT ulos”, saattaa lapsi tai nuori takertua ainoastaan siihen
miltä äänenpainotus kuulostaa, sen sijaan, että hän ymmärtäisi sinun olevan tosissaan. Hänestä käsky voi kuulostaa
ainoastaan huvittavalta.



8

Hyvinvointiin liittyvät tekijät

Usein haastavan tilanteen taustalla voi olla yksinkertainenkin syy kuten esimerkiksi se, että lapsella on
kuuma tai hänen päätään särkee. Yhtälailla myös kylmyys, huonovointisuus tai särky jossakin kehon osassa ovat
syitä, jotka saavat kenet tahansa ärsyyntymään, etenkin jos ongelmaa ei huomioida.

Myös paha mieli voi olla haastavien tilanteiden laukaisevana osatekijänä.
Esimerkiksi päiväkodissa tai koulussa sattuneet asiat voivat vaivata lapsesi
mieltä vielä kotona.

Jos lapsesi ei pysty kertomaan olotilaansa liittyviä asioita tai päivän tapah-
tumia niin selvästi, että muutkin sen ymmärtäisivät, kokee hän suurta tur-
hautumista.  Tilanne on hankala myös lapselle!

Tietämättömyys lapsesi turhautuneisuudesta ja siitä johtuva lapsella oleva
mahdollinen ahdistuksen tunne voivat yhdessä laukaista haastavan tilanteen.
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Aistiherkkyydet

Aistien ali- tai yliherkkyydet ovat tärkeitä selvittää, sillä niitä ei voi nähdä. Herkkyyksistä aiheutuvat on-
gelmat näkyvät lähinnä vain hankalana olona ja voivat johtaa tilanteeseen sopimattomaan käytökseen.

Näkö- ja kuuloaistiin vaikuttavat erilaiset valoilmiöt tai äänet voivat aiheuttaa hermostumista. Päivittäiseen
elämään kuuluvat äänet voivat olla joillekin häiritseviä.

Kannattakin miettiä yksinkertaisimmista asioista alkaen, mikä on se asia, joka häiritsee. Esimerkiksi lehtien havina
tai valon kirkkaus voivat olla sietämättömiä tekijöitä.

Tuntoaistin herkkyys voi tehdä koskettamisesta ja sen sietämisestä vaike-
aa. Esimerkiksi parturissa käyminen voi olla mahdotonta, jos päähän koskettami-
nen tuntuu pahalta. Usein myös vaatteet, esimerkiksi hanskat tai liian korkea
kaulus voivat tuottaa pahaa oloa ja ahdistusta.

Hajuaistin herkkyyden vuoksi esimerkiksi jotkut ruuat saattavat haista
pahalle ja tehdä syömisestä inhottavaa. Myös toisten käyttämät hajusteet
voivat olla häiritseviä.
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Ympäristö ja sen äänet

Olemme hyvin erilaisia sen suhteen, kuinka paljon ääniä, melua ja taustahälyä kestämme. Lapset tai
nuoret, jotka kokevat äänet tavallista häiritsevimmiksi eivät välttämättä pysty sanomaan, että levoton olo
syntyy taustalla olevista äänistä. Taustahäly vaikeuttaa ohjeiden kuuntelemista ja vastaanottamista ja sen
vuoksi häiritsee työskentelyä.

Täysin hiljainen ympäristökään ei aina toimi. Havainnoi siis lastasi eri tilanteissa ja seuraa mistä hän näyt-
täisi häiriintyvän. Tiedostamalla ääniin liittyvät seikat, saatat ennaltaehkäistä haastavien tilanteiden syn-
nyn.

Isot kaikuvat tilat voivat olla erityisen vaikeita, sillä ne saattavat tehdä
lapsesi levottomaksi, koska joillekin kaikuminen saattaa sattua korviin.

Jotkut reagoivat herkästi elinympäristön muuttumiseen, tavaroiden vaih-
tumiseen paikasta toiseen, uusien esineiden ilmestymiseen tai esimerkiksi
huoneen järjestyksen muuttamiseen. Huomioi nämä, sillä ne voivat aihe-
uttaa levottomuutta sekä keskittymiskyvyn herpaantumista.
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Haastavien tilanteiden ennusmerkkejä
(Mukaillen Raisa Cacciatore 2010)

Muutokset puheessa
Loukkaava kielenkäyttö
Kiroilu
Uhkailu ja/tai syyttely
Riidan haastaminen
Puheäänen ja -rytmin

muutokset (kuiskaami-
nen, äänen korottaminen
yms.)

”Puheripuli”
Puhumattomuus

Muutokset tunnetilassa
Kiihtyneisyys
Kireys
Hermostuneisuus
Ärtyneisyys
Kärsimättömyys
Ahdistuneisuus
Jumiutuminen

Muutokset toiminnoissa
Levottomuus liikkeissä
Ovien paukuttelu ja

muu motorinen äänek-
kyys

Tuijotus
Muutokset läsnäolossa,

esim. vetäytyminen
Kehon jännittyneisyys
Oudot asennot
Hikoileminen ja muu-

tokset ihonvärissä
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Murrosiän ja haastavi-
en tilanteiden yhteys
on selvä. Haastavat
tilanteet lisääntyvät

kun nuoren mieli alkaa
kuohua.
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Kiinnitä huomiosi näihin

Jos huomaat lapsesi olevan tavallista hermostuneempi, älä vaadi lastasi tekemään mitään, mikä sii-
nä tilanteessa on liian suurten ponnisteluiden takana.

Varmista, ettei ärsyyntyminen johdu ulkopuolisista häiriötekijöistä kuten rytyssä olevista sukista,
kivistä kengissä tai jostain muusta sellaisesta.

Tee toimintaohjeita ja kuvita ne ymmärtämisen helpottumiseksi. Piirrä yksinkertaisilla kuvilla sel-
keät ohjeet. Voit käyttää ensin–sitten -menetelmää.

Kerro tulevista tapahtumista etukäteen, havainnollista sekä kuvaile tapahtuvat asiat mahdollisim-
man tarkasti.

Anna lapsellesi omaa tilaa: oma reviiri eli huone tai jokin muu paikka missä rauhoittua ja tehdä
omia asioita.

Anna vaihtoehtoja. On tärkeää, että lapsesi saa vaikuttaa tilanteeseen. Valinnan mahdollisuus saa
lapsen ja nuoren myös sitoutumaan tehtäviinsä paremmin.

Palkkio on hyvä kannustin!
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Muistathan
kun annat lapsesi raivota, et itse mene mukaan tunnetilaan, pääset tilanteen herraksi ja
lapsen raivo menee ohi.
kiittää lastasi aina, kun hän käyttäytyy hyvin ja onnistuu tai kun hän edes yrittää.
pitää toimintasi johdonmukaisena ja pysyä päätöksessäsi loppuun asti.
jättää kiukuttelu huomiotta, mutta kiinnitä huomiosi lapseesi välittömästi kiukuttelun lo-
puttua: ”Hienoa kun rauhoitut, nyt voin auttaa sinua”.
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Miten viestit?

Yksinkertainen, selkeä ja konk-
reettinen kieli auttaa. Esimer-
kiksi ruokailutilanteessa keho-
tus ”Nosta haarukka ylös ja vie
se tiskiin” antaa mallin hyväk-

syttävämpään käytökseen.

Ota kontakti ja huo-
mioi kehonkielesi.
Ethän puhu liikaa.
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Ohjeiden antamiseen kannattaa kiinnittää erityistä huomiota

o Vältä ohjeiden antamista älä - muodossa.
Ei siis "Älä heilu turhaan", vaan "Istu selkä kiinni selkänojassa".

o Anna konkreettisia ohjeita.
Ei siis "Käyttäydy kunnolla", vaan "Lopeta ikkunaan naputtelu".
Ei siis "Käyttäydy nätisti", vaan "Pidä jalat syödessä pöydän alla".

o Älä kysy lapselta asioita, joista sinä aikuisena päätät.
Ei siis "Mentäiskö nukkumaan?", vaan "Viiden minuutin kuluttua menet nukkumaan".

o Älä sorru loputtomaan neuvotteluun lapsesi kanssa.
Aikuinen päättää, milloin mennään nukkumaan, syödään tai lähdetään ulos.

o Anna vaihtoehtoja niissä tilanteissa joissa se on mahdollista.
”Haluatko pukea päällesi punaiset vai siniset housut?” tai ”Haluatko mennä luistelemaan
vai hiihtämään?”.
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Toiminnallasi olet esimerkkinä lapsellesi
Ole rauhallinen ja mahdollisimman jämäkkä

Pysäytä lapsi ja nuori ohjeiden antamisen ajaksi ja ota häneen katsekontakti
Anna ohjeet mahdollisimman lyhyesti

Anna vain yksi ohje kerrallaan ja toista se tarvittaessa
Varmista, että hän on ymmärtänyt ohjeen
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Säännöt ja rajat

On tärkeää, että asetat lapsellesi selkeät rajat. Epäselvät rajat saavat aikaan hämmennystä. Et voi olettaa
lapsesi tietävän, miten tulee toimia, jos et ole sitä hänelle selkeästi kertonut. Jokaisella perheellä on yhdes-
sä sovitut omat säännöt.

Tilanteissa, joissa lapsilla tai nuorilla ei ole varmuutta rajoista, säännöistä ja toimintatavoista, saattavat he
testata niitä nähdäkseen, missä raja tulee vastaan. Sinä vanhempana voit ottaa lapsesi mukaan neuvotte-
lemaan rajoista ja säännöistä. Näin lapset oppivat vähitellen myös itse asettamaan omat rajansa kasvaes-
saan nuoriksi aikuisiksi.  Voit esimerkiksi kysyä lapseltasi, mikä auttaa häntä rauhoittumaan.

Tärkeää muistaa: Lapsen lähiyhteisöjen pitäisi noudattaa hänen kanssaan toimiessaan yh-
teisesti sovittuja sääntöjä ja päiväjärjestystä johdonmukaisesti. Jos joku asia on kotona
lapselta kielletty, pitää sen olla kielletty myös isovanhempien luona, päiväkodissa tai kou-
lussa. Johdonmukaisuuden avulla lapsi oppii hankalankin asian.
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Lisää keinoja haastaviin tilanteisiin

Jos lapsellesi ei ole tehty mukana kulkevaa toiminnanohjauspassia, olisi se hyvä tehdä yhdessä
hänen kanssaan. Toiminnanohjauspassin tarkoitus on kertoa lapsestasi ja hänen tietyistä tavois-
taan suhtautua erilaisiin tilanteisiin. Se voi myös kertoa miten haastavat tilanteet yleensä ratkea-
vat.
Passi toimii hyvänä apuvälineenä käytöksenohjauksessa niillekin ihmisille, jotka eivät ole aikai-
semmin lapsesi kanssa toimineet.

Älä unohda käyttää kuvia ja viittomia, sillä ne auttavat melkeinpä jokaisessa tilanteessa myös pu-
huvia lapsia. Apuna voit käyttää myös kuvasarjoja: ”Jos lyöt  minua sattuu  tulee paha mieli”

Usein lapsen tai nuoren poistaminen paikalta esimerkiksi ohjaamalla hänet omaan huoneeseen
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rauhoittaa tilanteen eikä muita keinoja tarvita. Nämä rauhoittumiskeinot on oltava selvillä ja lap-
sen kanssa aikaisemmin yhdessä sovittuja. Rauhoittumispaikka ei ole rangaistus- vaan ”tunteiden
jäähdyttelypaikka”.

Napakat yhden tai parin sanan lauseet ja käskyt voivat pysäyttää lapsesi ja tilanne voi raueta, esi-
merkiksi ”Nyt lopetat”. Tässä tilanteessa sinun on tärkeää muistaa säilyttää malttisi, sillä näin an-
nat hyvän käyttäytymismallin lapsellesi.

Tilanteita voi rajoittaa myös fyysisillä rajoilla esimerkiksi asettumalla itse lapsesi eteen tai muuten
riittävän lähelle. Haastava tilanne saattaa myös vaatia lapsen kiinnipitämisen. Tärkeintä on, että
ketään ei satuteta. Tämä seikka on myös tärkeää saada lapsellesi selväksi.

Myös jonkun muun henkilön, esim. sisaruksen yllättävä tilanteeseen puuttuminen voi auttaa.
Tärkeää on huomioida sisarusten ikä ja ymmärryksen taso tilanteesta. Huomioon on myös otetta-
va turvallisuus, sillä jos haastava tilanne on kärjistynyt, ei sisarusta saa saattaa tilanteeseen, jossa
häneen saattaa sattua ja, jota hän ei itse ymmärrä.
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Strukturointi apuna ennakoinnissa

Sinun tulee ennakoida tilanteita voidaksesi ohjata lastasi toivomaasi suuntaan ja selkeä päivärytmi auttaa
sinua siinä. Säännöllinen päivärytmi rauhoittaa lastasi ja auttaa häntä käsittämään ajankulkua.

Päivärytmi on hyvä tehdä näkyväksi päiväjärjestykseksi kuvin tai kirjoittamalla se esimerkiksi seinätau-
luksi. Siitä voi helposti tarkistaa yhdessä sovitut toimintatavat ja näin lapsen on helpompi ennakoida ti-
lanteita.

Myös kuvitetun toimintaohjeen avulla lapsi voi varautua siihen mitä tapahtuu ennen nukkumaan me-
noa: aktiviteetit vähenevät nukkuma-ajan lähetessä ja hampaat pestään ennen sänkyyn menoa.
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Kuvat ovat tie ymmärtämiseen ja tarkkaavaisuuden tukemiseen sekä ohjeiden
vastaanottokykyyn

Käy mahdollisesti haastavat tilanteet läpi lapsesi kanssa jo ennalta. Tilanteiden ennakointi auttaa
ehkäisemään pulmatilanteiden syntymistä. Tilanteiden ymmärtämistä sekä niiden läpikäyntiä ennen ja
jälkeen voit helpottaa kuvien tai yksinkertaisten kuvasarjojen avulla. Kuvia löydät esimerkiksi Internetis-
tä, lehdistä leikkaamalla tai itse piirtämällä. Ne voivat olla myös yhdessä tehtyjä, tärkeintä on, että lapsesi
ymmärtää niiden merkityksen.

Kuljeta mukanasi
kynää ja paperia.

Niillä voit helposti
kuvittaa tilanteen

kuin tilanteen.
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Tilanteen purku

Käy tilanne läpi, mitä tapahtui ja miksi: ”Koska sinä potkaisit minua, menet nyt omaan huonee-
seesi rauhoittumaan.” tai ”Koska sinä leikit ruualla, mene pois pöydästä.”
Käytä kuvia apuna tilanteen selkeyttämiseksi!

Selitä miksi käyttäydyit toimimallasi tavalla: ”Koska sinä et lopettanut juoksemista sisällä, otin
sinua kädestä kiinni.” Näin teet selväksi lapsesi tekojen seuraukset.

Jätä kiukuttelu huomiotta, mutta kehu lastasi heti kiukuttelun loputtua jostakin positiivises-
ta asiasta: ”Huomaatko, pystyit itse hillitsemään kiukkusi, hyvä!”

Muista kiittää lastasi aina kun hän on toiminut oikein!

Anna lapsellesi ohjeet siitä, miten toivot hänen käyttäytyvän seuraavalla kerralla vastaavas-
sa tilanteessa.
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Positiivinen huomio ja palkitseminen

Jotta ohjeiden teho säilyy, on hyvä, että vanhempana valvoisit niiden noudattamista johdonmukaisesti.
Asiat on hyvä tehdä alusta loppuun eikä jättää niitä kesken. Lapsesi tulee edetä kykyjensä mukaan ja pie-
nin askelin. Jotta lapsesi ohjaaminen olisi helpompaa, sinun on tärkeä tietää, mitä hän osaa ja mistä hän
pitää. Sinun on myös kerrottava lapsellesi, mitä odotat hänen tekevän juuri kyseisessä tilanteessa.
Esimerkiksi:
Kun pyydät lastasi siivoamaan huoneensa, anna ohjeet hänelle selkeästi ja mielellään myös jaettuna osiin: ”Kerää
tavarasi lattialta takaisin laatikkoon”. Sen jälkeen voit antaa lisää tehtäviä yhden kerrallaan.

Jokainen tarvitsee myönteistä huomiota – hymyä, roh-
kaisevia sanoja, halausta. Jos huomiota ei saa myöntei-
sellä tavalla, yritetään se saada toisin, useimmiten
kyseenalaisilla keinoilla.

Tilanteeseen sopimaton käytös johtaa nopeasti huo-
mion saamiseen, tosin kielteiseen. Tällaisella kielteisel-
lä huomiolla aikuinen voi tahtomattaan vahvistaa lap-
sen tai nuoren ei-toivottua käytöstä, jolloin siitä saat-
taa tulla toistuvaa.
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Peukku pystyyn on pieni asia,
mutta monelle lapselle hyvin
tärkeä positiivinen palaute!

Kun lapsi tai nuori on rauhassa, meillä on helposti tapana kääntää huomio
pois hänestä. Kuitenkin nämä ovat juuri niitä hetkiä, jolloin huomio tulisi
kohdistaa lapseen ja kertoa kuinka hyvin hän pärjää ja kuinka paljon hä-

nen käytöksestään pidetään. Kerro kun olet hänestä ylpeä.
Sano ääneen pienetkin positiiviset asiat.
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Aikuinen tilanteen hallitsijana
(Mukaillen Raisa Cacciatore 2010)

o Älä hermostu, vaan pysy rauhallisena aikuisena ja pidä äänesi matalana
o Anna lapsesi tunteiden tulla, älä turhaan yritä vaimentaa niitä
o Älä leimaa lastasi tai hänen tuntemuksiaan pahaksi
o Älä myöskään aiheuta lapsellesi huonommuuden tunnetta
o Rajoita ja suojaa, jos lapsesi pyrkii satuttamaan tai tuhoamaan
o Selvittele asiaa ja keskustele vasta, kun tunnekuohu on varmasti ohitettu
o Totea, että asia on nyt käsitelty kun seuraamuksista on sovittu
o Kiitä ja anna tunnustusta lapsellesi, kun hän pystyi rauhoittumaan
o Ohjaa pyytämään anteeksi
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Keinoja oman maltin säilyttämiseksi

Opi tunnistamaan omat ominaispiirteesi ja tapasi reagoida eri tilanteissa. Usein omien toimintatapojen
muuttaminen voi helpottaa arjen haastavia tilanteita. Käytöksesi toimii esimerkkinä lapsellesi.

Esimerkiksi

Oman äänen pitäminen rauhallisena usein rauhoittaa tilanteen
Varaudu haastaviin tilanteisiin etukäteen miettimällä itsellesi vaihtoehtoisia toimintatapoja:
Jos kaupassa syntyy haastava tilanne aina jollakin tietyllä osastolla, sinä voit vanhempana päättää
toisenlaisen reitin ja näin välttää tilanne
Hillitse itseäsi laskemalla yhdestä kymmeneen
Joskus tilanteesta hetkeksi poistuminen on paras ratkaisu

Jos kuitenkin menetät itsehillintäsi ja esimerkiksi huudat lapsellesi,
käy tilanne läpi lapsesi kanssa ja pyydä anteeksi
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Jaksamisesi ja hyvinvointisi ovat tärkeitä tekijöitä arjessa

Sinusta vanhempana saattaa tuntua, että syy on sinussa, ja saatat tuntea voimattomuutta ja riittämättö-
myyttä. On tärkeää muistaa, että kenenkään syyttely ei auta, sillä lapsesi joustavuuden ja turhautumisen
sietokyvyn puuttumiseen liittyvät taidot eivät ole kenestäkään riippuvaisia.

Vanhempana sinun on hyvä miettiä voimavarojasi ja positiivisia tekijöitä elämässäsi. Voimaa jaksamiseen
voit ammentaa esimerkiksi hyvistä sosiaalisista suhteista kuten lähimmäisistä ja hyvistä ystävistä taikka
toimivasta ja tasapainoisesta parisuhteesta. Myös fyysinen ja henkinen hyvinvointi ovat tärkeitä voimava-
ran lähteitä.

Olet jo ehkä huomannut, että vertaistuki on monelle todella tärkeä voimavara. Vertaistuki voi olla ihmis-
ten arkipäiväistä vuorovaikutusta läheisissä ihmissuhteissa tai esimerkiksi vertaistukiryhmissä, joihin voit
halutessasi hakeutua. Saattaa olla voimaannuttavaa kuulla, miten muut vanhemmat toimivat tilanteissa,
joita itsekin kohtaat omassa elämässäsi. Vertaisryhmistä saat tietoa esimerkiksi Erityislasten Omaiset,
ELO ry:stä.

On tärkeää tunnistaa oma uupumuksensa, etsiä keinoja sen lievittämiseksi ja löytää voimaa jaksamiseen.
Pidä siis huolta itsestäsi ja varaa aikaa omille tarpeillesi, jotta jaksat huolehtia lapsistasi.
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Lopuksi

Perhe-elämä ei ole ongelmatonta. Vastoinkäymiset kuuluvat elämään, mutta sinäkin voit oppia niistä.
Mitä aikaisemmin puutut haastaviin tilanteisiin ja haet neuvoja niitä tarvitessasi, sitä paremmat mahdolli-
suudet perheellänne on päästä tasapainoisempaan arkeen. Vaikeudet eivät ole este, jos uskallat kohdata
ne ja tarttua niihin.

Kun muistat huomioida oman jaksamisesi ja voit hyvin, on sinulla myös voimavaroja auttaa perhettäsi
voimaan hyvin. Kun tilanteen hallintataitosi paranevat ja opitte yhdessä lapsenne kanssa tunnistamaan
haastaviin tilanteisiin johtavat ennusmerkit, pystytte välttämään ne ja nauttimaan arjestanne.

Muistathan, että lapsen olo helpottuu, kun hänellä on tieto siitä, että aikuinen hallitsee tilanteen. Sinulla
on vallassasi lempeät, mutta tiukat ja selkeät säännöt, joihin lapsen on helppo turvautua.
Tämän oppaan ohjeiden mukaisten toimintatapojen on tarkoitus valmentaa lastasi oppimaan arkitaitoja ja
auttaa häntä ottamaan kehitystasonsa mukaista vastuuta omasta käytöksestään. Tiesithän, että myös lapsi
on tyytyväinen hallitessaan käyttäytymistään.

Muista myös, että et ole ainoa vanhempi, joka painii näiden haasteiden kanssa.
”On lohdullista tietää, että vertaistuesta saa voimaa.”
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Hyödyllisiä tiedonhakulähteitä

ADHD-liitto ry www.adhd-liitto.fi
Aivoliitto www.aivoliitto.fi
Autismi- ja Aspergerliitto ry www.autismiliitto.fi
Autismisäätiö www.autismisaatio.fi
Erityislastenomaiset ELO ry www.erityislastenomaiset.fi
Kehitysvammaliitto www.kehitysvammaliitto.fi
Kehitysvammaisten tukiliitto ry www.kvtl.fi
Kehitysvammaisten palvelusäätiö www.kvps.fi
Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä www.kolpene.fi
Mannerheimin lastensuojeluliitto www.mll.fi
Papunet www.papunet.net
Suomen Tourette-yhdistys ry www.tourette.fi
Verneri www.verneri.net

http://www.adhd-liitto.fi/
http://www.aivoliitto.fi/
http://www.autismiliitto.fi/
http://www.autismisaatio.fi/
http://www.erityislastenomaiset.fi/
http://www.kehitysvammaliitto.fi/
http://www.kvtl.fi/
http://www.kvps.fi/
http://www.kolpene.fi/
http://www.mll.fi/
http://www.papunet.net/
http://www.tourette.fi/
http://www.verneri.net/
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