
  

VANHEMMUUS KORONAEPIDEMIAN 
AIKANA Luo rutiini! 

Covid-19 pandemia on muuttanut päivittäisen työn, kodin ja koulun rutiineja. Tilanne on vaikea 
lapsille, teineille ja sinulle. Uusien rutiinien luominen voi auttaa. 

Luo joustava mutta 
johdonmukainen 
päivittäinen rutiini 

Jos maassasi on sallittua viedä 

lapset ulos, tee niin 

Tee lapsillesi ja itsellesi aikataulu pakollisille 

päivittäisille aktiviteeteille sekä vapaa-ajalle. Tämä 

voi auttaa lapsia tuntemaan olonsa turvallisemmaksi. 

Se lisää hyvää käytöstä. 

Voit myös kirjoittaa kirjeitä ja piirtää 

kuvia ihmisten kanssa jaettavaksi. 

Ripusta ne kotisi ulkopuolelle toisten 

nähtäväksi! 

Lapset ja teinit voivat auttaa päivittäisten rutiinien 

luomisessa - kuten koulun lukujärjestyksen 

luomisessa. Lapset seuraavat rutiineja paremmin, jos 

he ovat osallistuneet niiden luomiseen. 

Opeta 

lapselle 

turvavälin 

pitämistä

Voit vakuuttaa lapsesi puhumalla 

heille siitä miten sinä pidät turvavälit. 

Kuuntele lasten ehdotuksia ja ota ne 

vakavasti. 

Sisällytä liikuntaa jokaiseen 
päivään - se auttaa stressin 
ehkäisemisessä, koska lapsilla 
helposti paljon energiaa kotona. Tee käsienpesusta ja hygieeniasta hauskaa 

Tee 20 sekunnin laulu 

käsienpesuun. Lisää 

siihen toimintaa. Anna 

lapsille pisteitä ja kiitä 

heitä säännöllisestä 

käsienpesusta. 

Keksi peli liittyen kasvojen 

koskettamatta jättämiseen. 

Se saa palkinnon, joka 

koskettaa vähiten 

kasvojaan. Voitte laskea 

toistenne kertoja. 

Olet malli lapsesi 
käytökselle 

Kertaa päivän 
tapahtumia jokaisen 
päivän päätteeksi. 
Kerro lapselle yksi 
positiivinen tai hauska 
asia päivästä. 
Kiitä lastasi siitä, mitä 
hän on tehnyt oikein. 
Olet tähti! Jos itse noudatat turvavälejä ja hyvää hygieniaa ja 

kohtelet toisia lempeästi (erityisesti sairaita ja 

heikkoja) lapsesi ja teini-ikäisesi oppii sinulta 

tällaista käytöstä. 
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