
  

VANHEMMUUS KORONAEPIDEMIAN 
AIKANA Yhteinen aika 
Etkö voi käydä töissä? Koulut suljettiin? Oletko huolissasi taloudestasi?  
On normaalia tuntea huolta ja hallinnan menettämisen tunnetta. 

Koulujen kiinniolo on mahdollisuus rakentaa parempia suhteita lapsiisi ja teini-ikäisiisi. Yhteinen aika on ilmaista ja 

hauskaa. Se saa lapset tuntemaan itsensä rakastetuiksi ja turvallisiksi sekä osoittaa heille, että he ovat tärkeitä. 

Varaa kahdenkeskeistä 
aikaa jokaiselle lapselle 

Se voi olla vain 20 minuuttia tai pidempi, 

mahdollisuuksista riippuen. Se voi olla sama 

aika joka päivä, jotta lapset tai teini-ikäiset 

osaavat odottaa sitä. 

Kysy lapseltasi mitä 
hän haluaisi tehdä

Ideoita vauvan tai taaperon 
kanssa vietettyyn aikaan 

Valitseminen rakentaa heidän 

itsetuntoaan. Jos he haluavat 

tehdä jotain sellaista, mikä ei 

noudata turvavälirajoituksia, 

heidän kanssaan tulisi 

puhua asiasta. 

(katso seuraava lehtinen)Kopioi hänen kasvojensa ilmeitä tai ääniä  

Laula lauluja, musisoi kattiloilla ja lusikoilla 

Pinoa kuppeja tai palikoita 

Kerro tarina, lue kirjaa tai näytä kuvia 

Sulje TV ja puhelin. 
Ei ole hyvä kuulla 

jatkuvia uutisia 
viruksesta.

Ideoita teini-ikäisen kanssa 
vietettyyn aikaan 

Ideoita pienen lapsen 
kanssa vietettyyn aikaan 

Keskustelkaa jostain mistä he pitävät: urheilusta, 
musiikista, TV:stä, julkkiksista, ystävistä 

Vinkki: Kokatkaa lempiaterianne yhdessä 

Harrastakaa yhdessä liikuntaa heidän 
suosikkimusiikinsa tahdissa 

Lue kirjaa tai näytä kuvia 

Piirtäkää väriliiduilla tai –kynillä 

Tanssikaa tai laulakaa lauluja 

Tehkää kotitöitä yhdessä - tehkää siivoamisesta tai 
ruuanlaitosta yhteinen peli 

Auta koulutehtävissä 

Kuuntele heitä ja katso heitä 
silmiin. Anna heiille täysi 
huomiosi. Pitäkää hauskaa! 

Klikkaa tästä lisävinkkejä vanhemmuuteen: 

Parenting tips 
from WHO  

Taustatietoa Parenting tips 
from UNICEF 
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