Katastrofi pelottaa lasta – miten toimia kotona?
Uutiset erilaisista katastrofeista leviävät nykyään nopeasti, eivätkä lapsetkaan välty
kuulemasta niistä. Uutiset saattavat pelottaa ja koulu- tai päiväkotikaverilta saadut tiedot
tapahtumasta vääristyä. Onkin tärkeää puhua lapsen kanssa katastrofista ja sen
aiheuttamista peloista ja tuntemuksista.

Vuonna 2008 Georgiassa leim ahtanut aseellinen konflikti ajoi satojatuhansia ihm isiä kodeistaan. Kuvan poika
joutui asum aan väliaikaisesti telttaleirillä lähellä m aan pääkaupunkia Tbilisia, m utta m onet katastrofit pelottavat
lapsia, vaikka he eivät olisikaan keskellä tapahtum ia. © UNICEF/NYHQ2008-0696/Cliff Volpe

Ole rauhallinen ja kerro tosiasiat
Etenkin pienet lapset ottavat m allia aikuisista, joten ole itse rauhallinen. Rauhallinen käytös
saa lapsen tuntem aan olonsa turvalliseksi.
Kerro lapselle katastrofista hänen iälleen sopivalla tavalla. Tietäm ättöm yys voi aiheuttaa
turhia pelkoja. Kerro m yös, ettei kaukana tapahtunut katastrofi aiheuta lapselle vaaraa.
Korosta, että ihm isiä katastrofialueella autetaan.

Hyväksy lapsen reaktiot
Anna lapselle m ahdollisuus keskustella katastrofista ja sen aiheuttam ista tuntem uksista sekä
kysyä kysym yksiä. Lapsi voi huolestua aivan eri asioista kuin aikuinen, esim erkiksi
katastrofialueen eläim istä. Vastaa silti hänen kysym yksiinsä äläkä vähättele niitä.
Lapsi saattaa vitsailla asiasta, m ikä voi tuntua aikuisesta asiattom alta. Lapset kuitenkin
reagoivat ikäviin uutisiin eri tavoin. Kuuntele lasta ja kerro, että hänen reakt ionsa ovat
norm aaleja.

Kannusta lasta puhumaan
Lapsi tarvitsee turvallisen ym päristön, jossa hän
voi puhua ajatuksistaan ja tunteistaan.
Tarvittaessa m yös (koulu)psykologi voi auttaa
keskusteluissa.
Lapsille voi järjestää m yös ryhm äkeskusteluja,
joissa he pääsevät jakam aan ajatuksia,
kokem uksia ja pelkoja ikätovereidensa kanssa.
Toisinaan lapsia nim ittäin auttaa se, että he
huom aavat m yös m uiden lasten m iettivän
sam oja asioita.
Kaikki lapset eivät halua puhua asiasta – tällöin
esim erkiksi piirtäm inen tai leikki ovat hyviä tapoja
käsitellä tapahtum ia. Leikeissä lapset saattavat
m atkia onnettom uutta tai väkivaltaa. Täm ä on lapsen norm aali tapa työstää tapahtunutta ja
ilm aista tunteitaan. On tärkeää kuitenkin huolehtia siitä, ettei väkivallan m atkim inen johda
onnettom uuksiin
Kuva: Lapsille piirustus voi sopia keinona purkaa tunteita. Ylläolevan kuvan on piirtänyt 6-vuotias
eteläafrikkalainen Charlene, osana traum ahoitoa. © NYHQ2006-1399/Giacom o Pirozzi

Jaa tietoa ja selviytymistarinoita
Voit kertoa lapselle katastrofeista, joista ihm iset ovat selvinneet ja m yös m iten niistä on
selvitty. Lapsi saattaa itsekin m uistaa aiem pia onnettom uuksia. Näistä on hyvä keskustella ja
sam alla m iettiä, m iten aiem m in syntyneistä peloista ja huolista selvittiin. Suhteuta lapsen
pelot ja kerro, että Suom essa ei voi tapahtua esim erkiksi suuria m aanjäristyksiä.
Katso uutiset kuitenkin ilm an lasta, jottei lapsi näe esim erkiksi väkivaltaista kuvam ateriaalia.

Ole lapsen lähellä turvattomuuden aikana
Ikävät uutiset saattavat lisätä lapsen tai nuoren turvattom uuden tunnetta. Hän ei esim erkiksi
halua liikkua yksin ulkona tai pelkää nukkum aan m enoa.
Yhteiset rutiinit ja rauhalliset iltatoim et ovat hyvä keino lisätä turvallisuuden tunnetta.
Painajaiset on hyvä käydä yhdessä läpi ja m uistuttaa lasta lopuksi siitä, että se oli vain unta.

Huolehdi myös itsestäsi
Selvitä om a reaktiosi katastrofiin ja pidä huolta om asta terveydestäsi. Keskustele m uiden
aikuisten ja tarvittaessa am m attiauttajan kanssa – älä kaada huoltasi lapsen kannettavaksi.
Jos olet järkyttynyt, kerro lapselle m iksi olet järkyttynyt äläkä salaile asiaa. M uutoin lapsi
tekee om at päätelm änsä, jotka eivät välttäm ättä vastaa todellisuutta.

