
  

VANHEMMUUS KORONAEPIDEMIAN 
AIKANA Pidä yllä positiivisuutta 

On vaikeaa olla positiivinen, kun lapset ja teinit tekevät käytöksellään meidät hulluiksi. Usein huudamme heille: "Lopeta tuo!" 
Kuitenkin lapset toimivat paljon todennäköisemmin meidän mielemme mukaisesti, jos annamme heille positiivisia ohjeita ja 
annamme positiivista palautetta, kun he tottelevat niitä. 

Kerro minkälaista 
käyttäytymistä toivot lapsilta 

Kiitä lasta hyvästä 
käytöksestä

Käytä positiivisia sanoja, kun kerrot lapsille 

mitä heidän tulisi tehdä. Esimerkiksi "Olisitko 

kiltti ja laittaisit vaatteesi kaappiin." (sen 

sijaan, että sanomme: "Älä sotke!") 

Kokeile lapsen tai teinin kiittämistä, kun he 

suoriutuvat jostain hyvin. He eivät ehkä näytä 

sitä, mutta tulet näkemään heidän tekevän asian 

uudelleen. Se myös vakuuttaa heidät siitä, että 

sinä välität ja huomioit.Kaikki riippuu siitä, miten 
kerromme viestin 

Lapselle huutaminen saa sekä sinut että hänet 

hermostuneeksi ja vihaiseksi. Kiinnitä lapsesi 

huomio kutsumalla häntä nimeltä. Puhu 

rauhallisella äänellä. 

Ole aito 

Pystyykö lapsesi siihen, mitä pyydät häneltä? 

Lapsen on vaikeaa olla hiljaa sisällä koko 

päivän, mutta hän ehkä pystyy olemaan 15 

minuuttia hiljaa sinun ollessasi puhelimessa. 

Auta teini-ikäistä 
pysymään yhteydessä 
ystäviinsä 

Teinien on tärkeää saada 

kommunikoida ystäviensä kanssa. 

Auta teini-ikäistäsi pysymään 

heihin yhteydessä sosiaalisessa 

mediassa ja muiden turvallisten 

tapojen kautta. Se on jotain, jota 

voitte myös tehdä yhdessä. 

Klikkaa tästä lisävinkkejä vanhemmuuteen: 
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