
  

VANHEMMUUS KORONAEPIDEMIAN 
AIKANA Pandemiasta keskusteleminen 

Ole halukas puhumaan. Lapset ovat varmasti jo kuulleet asiasta. Hiljaisuus ja salaisuudet eivät suojele lapsiamme. 
Rehellisyys ja avoimuus suojelevat heitä. Mieti, miten paljon he ymmärtävät. Sinä tunnet heidät parhaiten! 

Ole avoin ja kuuntele On OK olla 
tietämättä vastauksiaAnna lastesi puhua avoimesti. Kysy heiltä avoimia 

kysymyksiä ja ota selvää miten paljon he jo tietävät. 

Ole rehellinen 
Vastaa heidän kysymyksiinsä totuudenmukaisesti. Mieti 

lapsesi ikää ja sitä miten paljon he ymmärtävät. 

On OK sanoa "Me emme tiedä, mutta 

selvitämme asiaa. Tai me emme tiedä, 

mutta mietimme kysymystä." Käytä 

mahdollisuus oppia jotain uutta 

yhdessä lapsesi kanssa!

Tue lastasi 
Lapsesi saattaa olla peloissaan tai hämmentynyt. Anna 

hänelle mahdollisuus jakaa hänen tunteistaan ja kerro heille, 

että olet aina valmis keskustelemaan asioista. Sankareita 
eikä kiusaajia

Tarinoita kiertää paljon 
Selitä, että koronaviruksella ei ole mitään 

tekemistä sillä miltä joku näyttää, mistä hän on 

kotoisin tai mitä kieltä kieltä hän puhuu. Kerro 

lapsellesi, että sairaita ja heidän hoitajiaan 

kohtaan tulee osoittaa myötätuntoa.
Jotkut tarinoista eivät ehkä ole tosia. Käytä luotettavia sivustoja: 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public  

and 

        https://www.unicef.org/coronavirus/covid-19   

from WHO and UNICEF 

Etsi tarinoita ihmisistä, jotka työskentelevät 

pandemian ehkäisemiseksi ja jotka hoitavat 

sairaita ihmisiä.

Lopeta keskustelu positiivisesti 

Tarkista, että lapsesi voi hyvin. Muistuta häntä, että sinä 

välität ja että he voivat puhua sinulle kaikesta milloin 

tahansa. Tehkää sitten jotain hauskaa yhdessä! 

For more information click below links: 

Parenting tips 

from WHO  
TAUSTATIETOA 
 

Parenting tips 

from UNICEF  

In worldwide 

languages  
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