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ESIPUHE

Esipuhe
Vaikeina aikoina yksilöiltä vaaditaan paljon,
ja erityisen paljon vaaditaan juuri nyt meiltä
terveydenhuollon ammattilaisilta. Jotta voit
pitää itsestäsi hyvää huolta terveydenhuollon
ammattilaisena on tärkeää, että saat
selkeitä käytännön vinkkejä, miten toimia
ongelmatilanteissa näinä poikkeusaikoina.
Haluamme varmistaa, että pystyt ammattilaisena
vastaamaan niihin fyysisiin, emotionaalisiin ja
psyykkisiin haasteisiin, joihin törmäät päivittäin.
Tämän vuoksi olemme kirjoittaneet tämän oppaan.
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Tästä oppaasta
Tämä opas sisältää vinkkejä ja ohjeita
ammattilaisille, jotka joutuvat työskentelemään
suuren paineen alaisina. Jos näistä ohjeista edes
yhdestä on sinulle apua, olemme onnistuneet.
Jos sinulle juolahtaa mieleen jotakin lisättävää,
kerrothan meille (voit ottaa suoraan yhteyttä).
Jos opas ei juuri nyt ole sinulle ajankohtainen,
säilytä se kuitenkin siltä varalta, että tarvitsisit sitä
joskus myöhemmin.
Opas perustuu monivuotiseen kokemukseemme
valmentamisen, ohjauksen, opastamisen
ja opetuksen saralla. Se on tiivis ja
käytännönläheinen. Olemme pyrkineet
helppolukuisuuteen ja sen vuoksi jättäneet pois
tieteelliset ja kirjalliset viitteet.
Opas on alun perin hollantilaisten asiantuntijoiden
kirjoittama, ja se on käännetty hollannista
englanniksi. Tämä suomenkielinen käännös on
tehty englanninkielisen version pohjalta.
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Miten opas on rakennettu?
Opas on jaoteltu kolmeen osaan, jotka käsittelevät
kriisin kolmea eri vaihetta:
Osa 1 auttaa valmistautumiseen ennen kriisiä.
Osa 2 antaa vinkkejä kriisin keskellä toimimiseen.
Osa 3 tarjoaa vinkkejä, miten käsitellä
tapahtunutta kriisin jälkeen.
Kussakin osassa annetaan vinkkejä, kuinka voit itse
pitää hyvää huolta itsestäsi, tukea työkavereitasi
ja auttaa perheenjäseniäsi. Osassa 4 annamme
erityisvinkkejä lasten kanssa toimimiseen
poikkeusaikoina.
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Osa 1

OHJEITA
VALMISTAUTU
MISEEN
9

VARAUTUMINEN
”Pidä huolta itsestäsi.” Helpommin sanottu
kuin tehty. Tältä tuntuu varsinkin kriisiaikoina
terveydenhuollon palveluksessa työskentelevistä,
kun pelissä on niin paljon.
Laatimalla oman tarkistuslistasi tiedostat
paremmin, miten reagoit ja miten sinun tulee
toimia tietyissä tilanteissa. Varautumalla pystyt
helpommin keskittymään työhösi ja palautumaan
siitä. Saatat ajatella, ”että eihän tällaiseen ole nyt
aikaa! Kädet ovat jo täynnä työtä, ja pitää vain
jaksaa!” Mutta hyvä valmistautuminen on tarpeen,
jotta tiedät miten toimia ja mitä siihen vaaditaan.
Alla on muutamia vinkkejä, joista saat toivottavasti
apua valmistautumiseen.

Miten yleensä toimin
vaikeissa tilanteissa?
Et ole varmastikaan ensimmäistä kertaa laajan
ja moniulotteisen ongelmavyyhden äärellä.
Itsetuntemuksen avulla tiedät jo luultavasti,
miten tavallisesti reagoit vaativiin tilanteisiin.
Stressitilanteissa on käytössä usein kolme
puolustusmekanismia: pako, taistelu ja
lamaantuminen. Siitä on apua, jos tunnistat oman
tapasi reagoida kriisiin. Jos tiedät, millä tavoin
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toimit kriisitilanteessa, olet paremmin varautunut
auttamaan itseäsi ja toimimaan tehokkaammin.
Jos olet taistelija, on joskus parempi laskea
kymmeneen, ennen kuin toimii. Jos tapanasi on
paeta hankalaa tilannetta, on hyvä pitää mielessä,
että pelon tie ei ole aina se, jota on syytä seurata.
Jos sinulla on taipumus lamaantua, voit muodostaa
tilanteesta ennakolta paremman yleiskuvan.
Lisäksi on hyödyllistä palauttaa mieleen, miten
suhtauduit aiempiin stressitilanteisiin. Tee lista,
miten reagoit paineen alla. Kysy itseltäsi: ”Miten
viime kerralla reagoin kriisitilanteeseen?” Kun
mietit käyttäytymistäsi, pohdi miten olisit voinut
toimia paremmin tai toisin kiperissä tilanteissa.
Kysy itseltäsi: ”Kuinka voin auttaa itseäni
reagoimaan toisin”?
Jos muutut hieman kaoottiseksi paineenalaisena,
tee lista jonka avulla onnistut jäsentämään, miten
tilanteissa tulisi toimia.
Voit myös tuplatsekata kaiken, mitä teet. Jos taas
tiedät muuttuvasi tylyksi paineessa, muistuta
itseäsi että potilaita ja työkavereita on syytä
kohdella ystävällisesti.
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Miten voin valmistautua huolehtimaan itsestäni
vaikeina aikoina?
Tiedät joutuvasi työskentelemään paineen alaisena,
joten varaudu siihen, että jaksat kun tilanne
kiristyy.
1.

Tee rentoutumissuunnitelma. Laadi suunnitelma,
vaikka vain mielessäsi. Rentoutumissuunnitelman
tarkoituksena on, että tiedät miten voit hallita
työssäsi syntynyttä kuormitusta. Suunnitelmassa
sanotaan esimerkiksi: miten voin varmistua, että
työhön mennessäni olen vahva ja jaksan työvuoroni
ajan? Miten voin varmistua siitä, että jätän työni
työpaikalle enkä vie sitä mukanani kotiin?

2.

Jumppaa tai joogaa. Moni tietää, että
jumppaamisesta tai joogaamisesta on apua
rentoutumiseen, mutta todellisuudessa paineen
kasvaessa varaamme aikaa rentoutumiselle
vähemmän kuin olisi tarpeen. Ota ohjenuoraksi:
mitä enemmän paine tai kuormitus kasvaa, sitä
enemmän tarvitsen rentouttavaa liikuntaa. Mieti
myös, kuka voisi olla se henkilö, joka kannustaa
sinua pysymään päätöksessä, silloin kun alat lipsua,
ja pyydä häneltä tukea.
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3.

Älä jätä harrastuksiasi. Muista nauttia ja puuhailla
harrastustesi parissa. Hanki kirja, jonka olet aina
halunnut lukea, ja syvenny sen lukemiseen. Etsi
keinoja, joilla siirrät ajatuksesi pois työstä ja
rentoudut.

4.

Tee lista viihdyttävistä musiikkikappaleista tai
videoklipeistä, joiden avulla pääset irtautumaan.
Lue kokeeksi runo. Katsele valokuvia, jotka
palauttavat mieleesi miellyttäviä muistoja.
Voit myös hoitaa kasvia ja seurata sen kasvua.
Internetistä löytyy myös virtuaalikasveja
hoidettaviksi.

5.

Varaa aikaa hiljentymiseen. Joskus voi olla
paikallaan olla tekemättä yhtikäs mitään.
Kännykän jatkuva vilkuilu voi olla haitaksi
silloin, kun olemme jo valmiiksi kiireisiä. Hyvin
kuormittuneena on tärkeää muistaa pitää taukoja
silloin tällöin, meditoida ja hengitellä tai varata
hetki aikaa hiljentymiseen.

6.

Pidä päiväkirjaa. Hyväksi havaittu konsti stressin
purkuun on kirjata omia ajatuksiaan. Kirjoita
päivittäin lyhyesti päivän tapahtumista tai mikä
sinua on jäänyt askarruttamaan.
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7.

Mitä tilanteita saatat kohdata työvuoron aikana?
Kuvittele mielessäsi töihin meno, saapuminen
työvuoroon ja minkälaisia tilanteita saatat kohdata.
Mitä tuttuja tai mahdollisia uusia tilanteita voi olla
edessä? Mitä tilanteita odotat luottavaisin mielin ja
mitä taas pelkäät? Miten toivot reagoivasi niihin?
Ja jos olet rehellinen itsellesi, tiedätkö miten
oikeasti tulet reagoimaan? Anna ajatustesi lipua
hetken verran näissä erityyppisissä kohtaamisissa,
mutta älä arvota niitä. Ole utelias. Pohdiskele,
mitä niissä tilanteissa tarvitaan. Kaikesta siitä,
mitä mielikuvituksesi tuottaa, voi olla apua. Sitten
kun tilanne joskus myöhemmin realisoituu, olet
jo ”kokenut” sen mielessäsi. Näin voit paremmin
varautua mahdollisiin kiperiin tilanteisiin.

8.

Tee rituaaleja saapuessasi töihin. Ota tavaksesi
aloittaa päivä visualisoimalla, mitä se tuo
tullessaan, ja miten toivot selviytyväsi päivästä.

9.

Ajattele kotiin menoa. Päätä työvuoro toistamalla
jokin lopetusrituaali, esimerkiksi älä soita enää
työpuheluja autosta tai sulje autoradio. Ennen kotiin
saapumista kysy itseltäsi: ”Millä mielellä haluan tulla
kotiin? Anna itsellesi aikaa siirtyä tietoisesti kotiin
ja kohdata kumppanisi, perheenjäsenesi ja ystävät
avoimin mielin. Esitä itsellesi kysymys: ”Mitä minun
on tehtävä irrottautuakseni työstä (sen verran kuin
se on mahdollista) ennen kotiin saapumista.
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10. Sosiaalinen media ja ryhmäpaine. Tiedosta että
hektisinä aikoina myös valeuutiset vaanivat. Älä
anna sijaa muiden ihmisten pelolle tai valeuutisille.
11. Toivelista. Unelmoi tulevaisuudesta. Missä
ravintoiloissa haluaisit taas käydä syömässä, missä
kävisit drinkillä tai minne haluaisit matkustaa
lomalla? Keitä haluaisit tavata, ja mitä toivoisit
voivasi tehdä eri tavalla tästä alkaen? Mitä olet aina
halunnut tehdä, mutta et ole vielä kokeillut?
12. Miten haluat muistella tätä ajanjaksoa? Mieti mitä
haluat kertoa tästä ajanjaksosta (lasten)lapsillesi
kymmenen vuoden kuluttua. Testaa sitten itseäsi:
toiminko varmasti niin kuin haluan? Olenko
mielikuvieni ihminen? Kuinka rehellinen olen
itselleni?
13. Mikä on elämän tarkoitus? Mikä on sinun syysi
elää, mitä arvoja sinulla on, mikä on elämäsi
tarkoitus? Mitä sinun on elämässäsi tehtävä? Entä
mitä odotat itseltäsi juuri nyt? Älä nosta rimaa liian
korkealle. Mieti, mikä on sinulle merkittävää. Se
liittyy usein työhösi tai harrastuksiisi. Tavallisesti
se on jotain päivänselvää. Mutta usein et kykene
näkemään eteesi vaan asetat kauniita ja kaukaisia
päämääriä, joita on vaikea saavuttaa.
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14. Miksi olen terveydenhuollon alalla? Kysy itseltäsi,
miten tulit valinneeksi terveydenhuollon ja miksi
jatkat yhä alalla.

Miten aion huolehtia työkavereistani ja tukea
heitä näinä vaikeina aikoina?
Kannattaa miettiä etukäteen, miten aikoo pitää
yhteyttä työkavereiden kanssa ja tukea heitä.
Olette kaikki samassa veneessä ja tarvitsette aivan
varmasti toinen toistenne tukea.
15. Hanki tukikaveri. Pyydä jotakuta työkaveria
olemaan tukihenkilösi näinä vaikeina aikoina.
Kerro hänelle sudenkuopistasi kuormittavissa
tilanteissa, jotta hän voi ohjata sinut takaisin
ammattilaisen rooliisi kiperän paikan tullen. Voitte
myös sopia, kuinka usein haluat olla yhteydessä
tukikaveriisi. Varmistautukaa siitä, että kumpikaan
teistä ei sorru toistelemaan että ”kaikki on
kunnossa”, vaan kysykää toisiltanne suoraan, mitä
oikeasti tarvitsette. Tärkeintä on tunnistaa toisen
sudenkuopat ja sopia, miten tuette toisianne ja
selviätte vaikeuksista.
16. Pidä taukoja. Huolehdi siitä, että vietät aikaa
muiden seurassa, vaikkapa vain virtuaalisesti,
kahvitellen tai leväten.
17. Pitäkää toisistanne huolta.
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Kuinka voin valmistaa perhettäni?
18. Valmistautuminen. On hyvä kertoa kumppanille
ja muille perheenjäsenille, mitä työssäsi on
odotettavissa. Kerro heille, miten tapanasi on
reagoida poikkeusoloissa (jos he eivät vielä tiedä)
ja mitä heiltä erityisesti toivot. Kriisiaikana kyse on
siitä, että teet töitä suuren paineen alla ja saatat
sen takia tarvita enemmän tukea ja myötätuntoa
kotijoukoiltasi. Tämä on erityisen tärkeää, mikäli
he työskentelevät myös kuormittavissa tehtävissä.
Sopikaa yhdessä niistä tavoista, joilla voitte
parhaiten tukea toisianne.
19. Vuorovaikutus. Sopikaa etukäteen, millä tavoin ja
kuinka usein haluat käydä päivän tapahtumia läpi
yhdessä perheesi kanssa. Kerro toiveistasi: kerrotko
mielellään päivän kulusta vai oletko mieluummin
puhumatta työasioista, kun pääset kotiin.
20. Mistä aiheista puhua ja mitä jättää kertomatta?
Mieti etukäteen, mistä kokemastasi kannattaa
kertoa muille perheenjäsenille. Millä tavalla
he suhtautuvat tarinoihisi? Kenelle voit kertoa
tapahtumista, jos se ei ole mahdollista kotona?
Yksineläville on tärkeää löytää sopiva keino, miten
ja kenelle päivän tapahtumia voi purkaa.
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21. Kerro toiveistasi selvästi. Sano selväsanaisesti, mitä
tarvitset. Jos et ole varma, lausu ajatuksesi ääneen.
22. Muista myös kysyä, mitä perheenjäsenet kaipaavat
sinulta poikkeusoloissa.
23. Kännykkä. Kannattaa kertoa muille, kuinka sinut
tavoittaa ja milloin sinua ei voi häiritä. On hyvä
idea sopia tietyistä kännykkäsäännöistä.
24. Sosiaalinen media. Varmista että perheenjäsenesi
ymmärtävät, mitä työyhteisöösi liittyviä asioita he
voivat jakaa sosiaalisessa mediassa ja mitä eivät.
25. Miten voit työstä käsin olla avuksi perheellesi?
Perheelläsi on varmasti aitoja huolia. Pyri sopimaan
etukäteen, mitä apua he voivat tarvita. Kerro heille
esimerkiksi, että jos kotoa on tullut kolme soittoa,
yrität kyllä soittaa heille takaisin. Voit myös kertoa
heille koodisanan, jolla ilmaiset että juuri nyt et ole
tavoitettavissa.
26. Pitäkää huolta toisistanne.
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Osa 2

VINKKEJÄ
KRIISIN
KESKELLÄ
TOIMIMISEEN
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KESKELLÄ KRIISIÄ
Olemme valmistautuneet hyvin, tunnemme tapamme
reagoida ja toimia paineen alla, tiedämme missä on
parantamisen varaa ja mitä tarvitsemme. Silti saattaa
tuntua, että se ei vielä riitä. Mitä muuta voimme
tehdä, jotta tilanne tuntuisi siedettävämmältä?

Mitä voit tehdä, kun tunnet olevasi jaksamisen
äärirajoilla?
27. Tärkeintä on huolehtia itsestä. Voit pitää huolta
muista vain, jos huolehdit itsestäsi. Tätä ei
ehkä tarvitse selittää enempää. Aivan niin kuin
hätätilanteessa happinaamari asetetaan ensin
itselle, ennen kuin ryhdytään auttamaan muita
lentokoneessa.
28. Pitäkää silmällä toistenne jaksamista. On aivan
luonnollista kysyä työkavereilta, onko heillä
varmasti kaikki kunnossa vai tarvitsevatko he apua.
29. Pyydä tukea ja apua. Vaikeina aikoina on tärkeää
osata pyytää apua. Sinusta ei ole hyötyä kenellekään,
jos koet samaan aikaan olevasi korvaamaton ja
loppuun palanut. Avun pyytämistä voi pohtia
laajemminkin: kokeile rukoilemista – tai pyydä
apuun jumalia, maaäitiä, maailman kaikkeutta – tai
ketä tahansa, joka voi suojella ja varjella sinua näinä
vaikeina aikoina.
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30. Läheisyys. Kun fyysisiä kontakteja on vältettävä,
voit silti pitää läheistä yhteyttä muihin seisomalla
aivan hiljaa ja luomalla katsekontaktin. Katseelle
voi osoittaa välittämistä ja myötätuntoa.
31. Vitsaile! Muistathan nauraa itsellesi ja vitsailla
muiden kanssa ja osuvissa tilanteissa. Huumori on
loistava täsmäase, ja se auttaa rentoutumaan.
32. Vapaudu kielteisyyden ilmapiiristä. Tunteilla on
tapana tarttua. Huomaa, jos saat apua jonkun
toisen energiasta itsellesi tai tilanteeseen. Jos taas
ilmassa on negatiivista energiaa, vältä tällaisten
henkilöiden seuraa tai ota asia puheeksi. Skeptikot
(”mehän olemme jo kokeilleet tuota aiemmin”),
kyyniset (”mitä minä sanoin”) ja itsevaltiaat (”jos
minä saisin päättää”) riistävät toivon, vaikka toivoa
juuri tarvitsemme.
33. Vetoa työkavereihisi. Jos joku työkaverisi on
juuttumassa negatiivisen energian piiriin, juoruilee
liikaa tai vaikuttaa toisiin ihmisiin kielteisesti, ota
asia puheeksi. Huomauta hänelle ja patista hänet
takaisin töihin. Ota huomioon, että työkaverisi
saattaa olla tuen tai avun tarpeessa, ja mieti
oletko sinä juuri oikea henkilö tarjoamaan apua.
Joskus pieni juoruilu voi olla rentouttavaakin,
mutta huolehdi siitä että et omalla panoksellasi
kasvata kielteisyyden ilmapiiriä. Olemme kaikki
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vastuussa siitä, että työyhteisö toimii. Muiden
käytöksestä huomauttamisesta saa harvoin pinnoja
– varsinkaan rankkoina aikoina – mutta lopussa
kiitos seisoo.
34. Tarkastele tilannetta ulkopuolisena. Mieti miltä
tilanne näyttäisi ulkopuolelta katsottuna. Näin
autat itseäsi näkemään, millä lailla toimit. Joskus
etäisyyden ottaminen auttaa näkemään asiat
oikeassa suhteessa.
35. Ruoka ja juoma. Jotkut saattavat alkaa syödä
ja juoda holtittomasti, toiset taas unohtavat
syödä kokonaan. Yritä säilyttää ruokailussa hyvä
tasapaino.
36. Käy pelaamassa. Pelaaminen on hyvin
rentouttavaa. Pelata voi muiden kanssa tai
yksin. Muiden kanssa touhuaminen on tietysti
hauskempaa, ja se saa ajatukset pois työstä ja
huolista.
37. Kirjoita. Älä unohda kirjata ajatuksiasi, jos olit
päättänyt pitää päiväkirjaa.
38. Tee elämästä siedettävää. Rankkoina aikoina
elämästä voi tehdä kevyempää tai raskaampaa.
Lasi on puoliksi täysi tai puoliksi tyhjä. Kokeile
osaatko keventää elämääsi. Myönteisellä asenteella
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on suuri vaikutus. On selvää, että emme voi kieltää
tilanteen haastavuutta ja sitä, miltä se tuntuu.
Mutta myönteisesti suhtautumalla voimme
tietoisesti voittaa esteet ja vahvistaa yhteistyötä.
39. Hengitysharjoitus. Hyvä keino rentoutua on
tehdä 3 x 5 hengitysharjoitusta. Hengitä sisään
ja pidätä hengitystä laskien viiteen, hengitä
sitten ulos ja pidätä hengitystä jälleen laskien
viiteen. Toista vaiheet viiden minuutin ajan.
Markkinoilla on monia älykelloja ja hengitys- ja
rentoutussovelluksia.
40. Samaistumis- ja samaistumattomuusharjoitus.
Tämä harjoitus auttaa palauttamaan kehon,
tunteiden ja mielen hallinnan. Tarvitset viisi
minuuttia aikaa. Sulje silmät, hengitä syvään ja
keskity. Käy huolellisesti läpi kehon osat päästä
varpaisiin. Kysy itseltäsi: ”Mitä minulle kuuluu?”
Vastaa sitten: ”Minulla on keho, mutta se ei
omista minua.” Kehon jälkeen siirry ajattelemaan
tunteitasi ja kysy itseltäsi: ”Mitkä tunteet ovat
minulla päällimmäisinä, entä mitkä vaikuttavat
taustalla?” Tarkastele mielessäsi näitä tuntemuksia,
mutta älä arvostele niitä. Sano sitten itsellesi:
”Minulla on tunteita, mutta ne eivät saa ylivaltaa
minuun.” Toimi samalla tavalla ajatustesi kanssa.
Tarkastele niitä ja sano itsellesi: ”Nämä ovat
ajatuksiani, mutta ne eivät määrää minua.” Sitten
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siirry mielessäsi hiljaisuuteen. Muista että olet osa
maailman kaikkeutta etkä ole yksin. Pidä pieni
tauko. Hengittele hetken aikaa syvään, avaa silmät
ja palaa töihin.
41. Ääni. Jos sinua ympäröi kova, häiritsevä, jopa
sietämätön ääni, kuvittele itsesi kannellisen
lasikuvun sisään. Kupu liikkuu liikkeittesi mukaan
ja suojelee sinua. Ääni ei ole poissa, mutta se pysyy
kuvun ulkopuolella, ja sen sisäpuolella on hiljaista.
Ulkopuolinen maailma porskuttaa eteenpäin,
mutta sisällä on hiljaista.
42. Ajatuksemme vaikuttavat käytökseemme. Mikä
tekee meistä onnettomia? Voimmeko itse vaikuttaa
siihen, mikä tekee meidät onnettomiksi? Tekeekö
kriisin ajatteleminen meidät onnettomiksi vai
ottavatko tunteet meissä ylivallan, vai kummin
päin? Emme pysty usein itse vaikuttamaan
tapahtumaan, mutta voimme päättää, millä
tavalla reagoimme siihen. Se ei ole helppoa,
mutta tämän oppaan vinkit toivottavasti auttavat.
Älä esimerkiksi ajattele sellaista, mihin et pysty
vaikuttamaan. Anna periksi tapahtumalle tai
tilanteelle. Se on se, mikä se on. Ota uusi suunta
ja ajattele muita asioita. Liiasta huolehtimisesta
ei ole tunnetusti mitään hyötyä. Samaistumis-/
samaistumattomuusharjoituksesta voi olla apua.
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43. Syyn tai ratkaisun etsiminen. Periaatteessa mitä
tahansa ongelmaa voi lähestyä kahdella tapaa:
etsimällä syytä ”miksi tämä meni pieleen?” tai
etsimällä ratkaisua ”miten ratkaisemme asian?”
Ongelmatilanteissa, joissa vaaditaan välitöntä
käytännön toimintaa, voi ongelman analysointi
ja ratkaisun löytäminen kestää liian kauan.
Seuraavalla ajattelumallilla päästään kuitenkin
nopeasti ratkaisuun. Sen sijaan, että kysyisit ”miksi
olet myöhässä?” voisit kysyä rakentavasti ”millä
tavoin ehtisit paikalle ajoissa?” Ratkaisu voi löytyä
myös, jos tietoisesti muuttaa ajatustapaansa eikä
sano ”miten saatoit toimia noin?” vaan ”miten
voit selvitä tästä pienin mahdollisin vahingoin?”
Ratkaisun etsimisen etuna on se, että moittimisen
sijaan keskitymme etsimään ratkaisua ongelmaan
rakentavasti ja kaikkia osallisia hyödyntävästi.
44. Jännittäminen, rentoutuminen ja uni. Kun jännität,
tunnet sen usein jossain kohtaa kehoasi. Jännitys
voi tuntua niskassa, hartioissa, ehkä vatsassa,
leuassa, kasvoissa tai käsissä. Jännitystä voi
ilmetä missä tahansa kehon osassa. Kehomme
osaa yleensä hallita stressiä, mutta ei välttämättä
joka tilanteessa. Aina ei ole välttämätöntä tai
edes mahdollista rentoutua täydellisesti, mutta
harjoittelemalla löytää omat juminsa ja tulee
tietoiseksi niistä.
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Tee kehoharjoitus:
a)

Samaan aikaan kun työskentelet, voit tehdä
minikehoharjoituksen. Kuvittele kuinka hengitys
virtaa kehosi läpi. Ei ole väliä hengitätkö nopeasti
vai hitaasti, kunhan tunnet hengityksen kulkevan
koko kehon läpi. Ehkä tunnet kohtia, missä
hengitys virtaa vapaasti ja taas toisia, missä
sen kulku takkuilee. Yritä hengittää lisää tilaa
sellaiseen kohtaan, mihin hengitys juuttuu. Älä tee
mitään, mikä ei tunnu hyvältä. Jos jossain kohdassa
jumittaa, ei se mitään. Hengityksen suhteen ei ole
oikeaa tai väärää tapaa, hyväksy se. Huomioimalla
mahdolliset jumipaikat päätät miten tuntemuksiisi
suhtaudut.

b)

Rentoudu tässä ja nyt. Seiso tukevasti. Tunne
jalkapohjiesi olevan tukevasti maassa. Jotkut
seisovat paino jalan ulkosyrjällä tai sisäsyrjällä,
toiset taas enemmän kantapäiden tai päkiöiden
varassa. Olipa seisoma-asentosi mikä tahansa,
tunne nyt jalkapohjiesi painuvan syvälle maahan
parin sekunnin ajaksi. Nouse sitten hetkeksi
varpaillesi, tunne venytys, ja laske jalkapohjat
hitaasti takaisin maahan. Yritä laskea paino koko
jalkapohjien alueelle. Molemmat jalkapohjat ovat
nyt tukevasti maassa. Tunnet jaloissa, säärissä ja
selässä lievityksen tunteen. Harjoittelemalla saatat
tuntea rentoutuksen takaraivossa: rentoutuneen
ja energisen olon. Jatka kävelyä tavalliseen tapaan,
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mutta keskity siihen että jalkapohjasi rullaavat
täysin askeltaessasi. Tähän harjoitukseen kuluu
vain 15–20 sekuntia.
c)

Nuku. Ihminen ei jaksa nukkumatta.
Pienestäkin määrästä unta on hyötyä. Onko
sinulla nukahtamisvaikeuksia? Kokeile siihen
rentoutusharjoitusta. Asetu makuulle tai istumaan
selkä tuettuna. Huolehdi siitä, että paikka on
rauhallinen. Sulje silmät ja rentouta silmäluomet.
Hengitä ulos, odota hetki, ja anna kehon päättää,
milloin on aika hengittää sisään. Sinun ei tarvitse
hallita hengitystä vaan keho huolehtii siitä.
Rentouta nyt kasvot – kallo, aivot, otsa ja silmät.
Jos silmäluomet pyrkivät avautumaan, avaa ne
hetkeksi ja sulje uudelleen. Rentouta poskipäät ja
posket. Tunne paino kielelläsi ja rentouta se samoin
kuin huulet ja suunalueen lihakset. Kiinnitä nyt
huomio leukaan ja rentouta se. Pidä suuta kevyesti
raollaan ja laita kieli kevyesti hampaiden väliin ja
rentoudu. Rentouta kaula ja kurkku. Liikuta päätä
kevyesti eteen ja taakse ja rentouta niska. Jos et
heti koe onnistuvasi, keskitä huomio rauhallisesti
kasvoihin ja niskaan ja kuvittele että kaikki
lihaksesi ovat aivan rentoina – ainakin niin rennot
kuin mahdollista.
Kuvittele nyt olevasi luonnossa. Olet soutuveneessä
järvellä tai riippumatossa metsässä. Vene tai
riippumatto kannattelee sinua, ja samalla kun
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kuvittelet mielessäsi maiseman, laske hartiat
alas. Tunne paino hartioilla ja rentoudu. Tunnet
nyt auringon ihollasi, kuulet veden liplatuksen
taustalla, tunnet olosi rennommaksi ja että sinun ei
tarvitse tällä hetkellä tehdä mitään. Veden liplatus
hälvenee kauemmaksi taka-alalle …
45. Vältä empatiauupumus. Kärsivää ihmistä hoitaessa
joutuu joskus syvälle tämän kärsimykseen.
Sosiaalisena olentona saatamme kokea osan
kärsimyksestä omanamme. Se ei ole ensisijaisesti
sinun tuskasi, mutta toissijaisesti se muuttuu
sinunkin taakaksi. Tunnet potilaasi tuskan. Ei ole
mahdollista sulkea pois mielestä muiden ihmisten
kärsimystä, mutta tunteeseen ei ole syytä jäädä
vellomaan. Seurauksena on vain jännitystä ja
uupumusta, jota kutsutaan empatiaväsymykseksi.
Jotta voit jatkaa ja jaksaa työssäsi, tilanne
täytyy purkaa. Seuraavista vinkeistä voi olla
apua. Puhu asiasta työkaverin kanssa. Tarpeen
vaatiessa kerro hänelle tuntemuksistasi, että olet
pettynyt, uupunut, sokissa, surullinen, peloissasi
tai vihainen. Joskus yhdessä manaamisesta on
apua. Älä ryhdy nimittelemään ketään tai päästä
negatiivisia tunteita valloilleen. Selvitä saiko
työkaveri tästä apua vai olitko sinä avun saaja ja
nauttikaa yhdessä palautumisen tunteesta.
Valvokaa toistenne jaksamista, vaikka vain
nostamalla peukku pystyyn, hakemalla
28

katsekontaktia tai nyökkäämällä, kun kuljette
käytävässä ohi. Joskus tuntuu hyvältä sulkea
silmät hetkeksi ja hengitellä. Mieti, kuka on sinun
tukipylvääsi työelämän ulkopuolella. Se voi olla
kumppanisi, lapsesi, ystäväsi tai jopa vanha
koulukaverisi tai hassu työkaverisi vuosien takaa.
Jos sinulla on lemmikkieläin, palauta mieleen
yhdessä koettuja hauskoja hetkiä. Myönnä itsellesi,
jos kärsit jonkun toisen ihmisen tuskasta ja
empatiauupumuksesta. Muista se, että sinä toimit
normaalisti ja sinulla on olemassa rajasi, silloin kun
paneudut muiden ihmisten kärsimyksiin. Jokainen
asettaa omat rajansa itse, työkavereilla ne voivat
olla toisenlaiset kuin sinulla.
Kuvittele selvänä viivana kulkeva raja jossain
kohtaa kehoasi ja ympärilläsi. Ajattele mielessäsi,
että pidät muiden ihmisten kärsimyksiin liittyvät
epämieluisat tunteet tämän viivan ulkopuolella.
Jos olet joskus käynyt mindfulnesskurssin tai
vastaavaa, puhunut jännityksestä ja kireydestä
valmentajalle tai terapeutille tai keskustellut
valmentajan kanssa toissijaisesta kärsimyksestä
ja sen purkamiskeinoista, palauta mieleen nämä
opit. Käy mielessäsi läpi tekniikoita ja kokeile niitä
työssäsi.
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46. Syyllisyyden- ja epäonnistumisen tunteen
hyväksyminen. Terveydenhuollon ammattilaisina
joudumme joskus kohtaamaan rajan. Ihmisiä
kuolee, emmekä kykene auttamaan kaikkia.
Äärimmäisessä tapauksessa joudumme hoitoalan
ammattilaisina jättämään jonkun potilaan hengen
kohtalon käsiin, mitä ei ”normaaleissa” oloissa
tapahtuisi. Käytettävissä olevasta kapasiteetista
annamme ja teemme kaikkemme potilaan hyväksi.
Emme yksinkertaisesti pysty enempään, ja se
saattaa tuntua kauhealta.
Tällöin voi nousta esiin riittämättömyyden ja
joskus myös epäonnistumisen ja syyllisyyden
tunteita. Syyllisyyden tunne voimistuu, jos
joudumme tietoisesti valitsemaan, ketä autetaan
ja ketä ei; jos joudumme päättämään, kenelle
ei ole enää tilaa, ja keitä potilaita luokitellaan
hoidon kiireellisyyden mukaan kauhukuvissa.
Järkeilystä ja rationaalisesta ajattelusta ei ole apua
rentouttamaan tunteita. Valmistaudu siihen, että
voit kokea psyykkisiä vaurioita. Oikein noudatetut
ohjeet ja käytänteet eivät paranna psyykkisiä
vaurioitamme. On tärkeää ymmärtää, että omat
tekemisemme tai tekemättä jättämisemme
johtuvat jostain meitä suuremmasta. Ne
tapahtuvat terveydenhuollon tai lääketieteen,
elämän filosofian, jumalan tai elämän itsensä
toimesta. Kukin yksilö kokee nämä asiat omalla
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tavallaan, mutta on tärkeää muistaa että elämässä
palvelemme jotakin meitä suurempaa. Siinä
mielessä emme ole syyllisiä tai vastuussa. Sinä
et ole terveydenhuolto tai lääketiede, et elämä tai
jumala, olet vain pieni osa kokonaisuutta ja olet
antanut siihen sen panoksen, jonka olet kyennyt
antamaan. Muu on lääketieteen, elämän, maailman
kaikkeuden tai jumalan käsissä.
47. Pelko ja rohkeus. Pelon tunne tarkoittaa sitä,
että aivot haluavat suojella sinua – vaaraa,
tulkinnanvaraisuutta, aggressiota, syyllisyyttä tai
epäonnistumista vastaan. Pelosta on myös hyötyä,
kun sinun tai läheisesi on suojauduttava bakteerin
tai viruksen aiheuttamalta tartunnalta. Saatat myös
tuntea pelkoa, kun joudut kohtaamaan potilaita
ja/tai heidän omaisiaan. Tai kun joudut tekemään
ylipääsemättömän vaikeilta tuntuvia päätöksiä.
Asioiden viemistä eteenpäin pelosta huolimatta
kutsutaan rohkeudeksi. Olet urhea, jos uskallat
myöntää pelkosi, ja silti jaksat jatkaa eteenpäin.
Kun osaa käsitellä pelkoa, asiat helpottuvat, ja
se mikä sinua auttaa, riippuu esimerkiksi omista
kokemuksistasi, näkökannoistasi ja luonteestasi.
Oman pelon ja rohkeuden jakamisesta muiden
kanssa on aina apua ja se on psykologisessa
mielessä arvokasta. Voit kokeilla puhumista
työkaverin kanssa tai kotona muiden aikuisten
kanssa (puhu lasten kanssa vain, jos hallitset
31

pelkoasi) tai jopa lemmikillesi. Jos kuulut johonkin
uskonyhteisöön, soita jollekin jäsenelle ja keskustele
tämän kanssa. Saman vakaumuksen jakava
lähimmäinen, pappi tai imaami kuuntelee sinua
varmasti, jos haluat jakaa tunteesi. On tärkeää
ymmärtää, että kokemuksesta on välttämätöntä
puhua muille. Vaikka ratkaisua ei löytyisi, saat
huomiota ja mikä tärkeintä, saat puhua siitä, miltä
sinusta tuntuu. Vaikka olet asiasi kanssa yksin,
saat apua tuesta ja yhteydestä muihin. Jos olet
aiemmin turvautunut terapeutin, valmentajan
tai luotetun työkaverin apuun henkisissä ja
psyykkisissä vaikeuksissa, ja siitä on jäänyt hyvät
muistot, ota rohkeasti yhteyttä ja voit olla varma,
että sinua kuunnellaan myötätuntoisesti. Älä epäröi,
vaikka edellisestä yhteydenotostasi olisi kulunut
pitkäkin aika – sinua kuunnellaan ja kanssasi
puhutaan takuuvarmasti. Ole ylpeä rohkeudestasi.
Äläkä arkaile, jos muut kehuvat sinua ansioittesi
tähden. Palkitse itsesi tavalla, joka tuottaa
sinulle mielihyvää. Pidä lepotauko, käy tupakalla
(lopettamisen aika koittaa myöhemmin), syö
herkkuja (laihduttaminen voi odottaa), mutta muista
että alkoholin tai päihteiden käyttö kostautuvat.
Muista että sinulla on myös rohkeita työkavereita.
Älä unohda osoittaa arvostustasi heille.
48. Kun et enää jaksa. Ymmärrä, milloin sinun on
ilmoitettava työkavereillesi tai muille, että sinun
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on aika lopettaa. Älä jatka, kun olet jaksamisesi
äärirajoilla. Jos tunnet kestokykysi rajat, on järkevää
ilmaista se selvästi. Työpaikalla ei tarvita loppuun
palaneita. Jokainen meistä tarvitsee joskus lepoa.
49. Rukoile. Kokeile rukoilemista, vaikka et olisi ennen
tehnyt niin.
50. Pidäthän huolta itsestäsi.

Miten tulla toimeen työyhteisössä, jos käyt
kovilla kierroksilla?
51. Työkaverisi saattaa myös kokea paineita ja
menettää malttinsa. Tämä kannattaa pitää
mielessä. Aivan kuten sinä, työkaverisi voi joskus
ylireagoida. Ole ymmärtäväinen, tarjoa tukea tai
kokeile jotakin muuta vinkkiä tästä oppaasta.
Joskus voi olla paikallaan vain kohottaa olkapäitään
ja olla vastaamatta.
52. Anteeksi pyytäminen. Entä jos sinä menetät
hermosi? Pyydä silloin anteeksi ja selitä, että
pinnasi paloi.
53. Mitä voit tehdä auttaaksesi työkaveriasi, jos hän
on jaksamisensa rajoilla? Kysy ensin itseltäsi,
riittävätkö sinun voimasi ja oletko oikea henkilö
auttamaan työkaveria. Ennen kaikkea kysy
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työkaveriltasi, mitä tämä tarvitsee ja kuuntele
häntä. Älä tarjoa vastauksia tai hyviä neuvoja liian
hanakasti. Joskus riittää, kun istuu vieressä eikä
puhu mitään. Paras neuvo voi olla, että ehdotat
hänelle jotakin toista tukihenkilöä. Tämä on
erityisen tärkeää, jos työkaveri on, tai muuttuu
tavallista riippuvaisemmaksi, aggressiivisemmaksi,
pelokkaammaksi, apaattisemmaksi,
huolestuneemmaksi, vihaisemmaksi,
yksinäisemmäksi, epävarmemmaksi,
passiivisemmaksi, synkemmäksi, alistuneemmaksi,
vetäytyvämmäksi, surullisemmaksi, sekavammaksi
tai toivottomammaksi. Silloin on aika turvautua
ulkopuoliseen apuun.
54. Suhteuttaminen. Muista että olet vain pieni osanen
isompaa globaalia ongelmaa, jota et voi yksin
ratkaista. Etkä ole suinkaan ainoa, joka pohtii asiaa.
Voit tehdä vain oman osuutesi, et enempää tai
vähempää. Tarvitaan kaikkien yhteistä panosta.
55. Selvät rajat. Voi tuntua helpottavalta, kun muistat:
”Se joka antaa, se saa.” Ellei tästä ole apua, kokeile
seuraavaa: ”Älä tee muille mitään, mitä et haluaisi
itsellesi tehtävän”.
56. Pitäkää huolta toisistanne. Me kaikki tarvitsemme
apua ja yhdessä voimme tehdä enemmän.
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Osa 3

VINKKEJÄ
KRIISIN
JÄLKEISEEN
AIKAAN
35

ARVIOINTI: MITEN KÄSITELLÄ
TAPAHTUNUTTA
Vasta kriisin päätyttyä ja pölyn laskeuduttua
voimme todella ymmärtää, mitä tapahtui
työntäyteisenä kriisiaikana. Tapahtunutta ei
halua ehkä muistella, vaan katsoa eteenpäin.
Muisteleminen saattaa aiheuttaa kipua, tuntua
ärsyttävältä ja kyllästyttää. Kun arvioinnille varaa
riittävästi aikaa, auttaa se niin itseä, työyhteisöä
kuin organisaatiotakin palautumaan.
Taaksepäin katsominen vaatii rohkeutta. Mitä
oikeasti tapahtui? Kuinka toimin itseäni ja muita
kohtaan? Toiminko arvojeni mukaan? Oliko
minulla muita mahdollisuuksia? Missä asioissa
onnistuin, entä epäonnistuin? Arviointiin kuuluu
se, että harmitellaan, hyväksytään ja kiitetään,
miten toimittiin ja todetaan, miten olisi voinut
käydä. Tunnustusta jaetaan myös panoksen
mukaan. Käymällä asioita läpi saat itsellesi välineet
menneen, tämän hetken ja tulevaisuuden varalle.
Ajatus kirkastuu, mitä kokemuksesta sai itselleen.
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Miten voit oppia kriisistä yhdessä työkavereidesi
kanssa?
57. Debriefing. Järjestäkää arviointipalavereja yhdessä
työyhteisön jäsenten kanssa. Nämä tapaamiset
koostuvat kolmesta vaiheesta:
a.

Lähtöselvitys. Palautuminen ja tilanteesta
oppiminen käynnistyvät vasta, kun päätämme
käydä asiat läpi yhdessä muiden kanssa. Jokainen
palaveriin osallistuja kertoo oman tarinansa.
Tosiasiat eivät ole niin tärkeitä kuin se, mitä kukin
sillä hetkellä tuntee ja käy läpi mielessään. Tässä
vaiheessa, jossa kokemuksista puhutaan, niitä
vertaillaan ja kuunnellaan toisten versioita, tulee
ensinnäkin kuulluksi ja huomaa, että ei ole ainoa,
vaan muut ovat kokeneet saman. Kuulet myös,
miten työtoverisi voivat. Usein löydät ensikäden
ratkaisuja itseäsi vaivanneisiin asioihin.

b.

Prosessointi. Kun osallistut palaveriin, pääset
käsittelemään yhdessä työkavereidesi kanssa
stressiä aiheuttavaa kokemusta, sen aiheuttamia
vaikeuksia ja oppimaan niistä. On tärkeää, että
kukin saa vuorollaan puhua häiriintymättä
niin kauan kuin tarve vaatii, ja uskaltaa sanoa
sanottavansa. Käytä kaikki tarvitsemasi aika äläkä
unohda taukoja, jos tarvitset niitä.

c.

Palaverin päättäminen. Pohdi, miten palaveri
sujui. Jokaisen tapaamisen jälkeen käy mielessäsi
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seuraavat asiat: miten pärjäsimme? Mitä opimme
tällä kertaa? Miltä minusta tuntuu juuri nyt?
Hyvästele kukin osallistuja erikseen ja kiitä häntä
tuesta ja jaetuista ajatuksista.
58. Arvioi. Tavallisimpia arviointikysymyksiä ovat:
missä asioissa minä/sinä/me onnistuimme ja missä
minä/sinä/me voisimme vielä parantaa seuraavalla
kerralla? Mitä kokemuksesi mukaan kannattaisi
tehdä seuraavalla kerralla? Tästä voi puhua
mainitsematta nimiä tai lukuja.
59. Mitä tästä opimme? On tärkeää osata ottaa opiksi:
mitä minä tästä opin, mitä opimme yhteisönä
ja organisaationa. Mieti, mitä tekisit toisin, jos
tilanne uusiutuisi? On hyödyllistä laatia mielessään
suunnitelmia ja toimintamalleja opitun pohjalta.
60. Kiitä ja palkitse. On hyvä, jos esimies kiittää
jokaista osallistujaa ja antaa erityistunnustusta sitä
ansaitseville. Muista myös itse kiittää työkavereitasi
ja kotiväkeä.
61. Jälkihoito. Monet ihmiset palaavat järkytystä
ja stressiä aiheuttaneista tilanteista nopeasti
normaaliin. He osaavat jättää menneet taakseen
ja siirtyvät eteenpäin. Joitakin vaikeat asiat
jäävät kuitenkin vaivaamaan vielä pitkäksi aikaa
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tapahtumien jälkeen. Tästä koituva häpeä saattaa
saada toiset käpertymään vielä enemmän itseensä.
Jokainen ihminen käsittelee stressaavaa tilannetta
omalla tavallaan. Toisinaan haavat paranevat
hitaasti. Olkaa valppaita ja pitäkää huolta
toisistanne. Älkää pelätkö pyytää apua tarpeen
vaatiessa.
62. Muisteleminen. Työyhteisön on hyvä voida
muistella tärkeitä hetkiä, mitä on tapahtunut ja
mitä on koettu yhdessä.
63. Arviointi kotona. Voit soveltaa edellä mainittuja
vinkkejä valikoiden myös kotona, kun käyt läpi
työssäsi kohtaamia vaikeita aikoja kumppanisi ja
muiden perheenjäsenten kanssa.
64. Unelmoi tulevaisuudesta. Ja ennen kaikkea …
65. Huolehdi hyvin itsestäsi ja muista.
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Osa 4

VINKKEJÄ
LASTEN
KANSSA
TOIMIMISEEN
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MITEN TOIMIA LASTEN KANSSA
POIKKEUSAIKOINA
Viimeisessä osassa keskitytään siihen, miten
lasten kanssa on parasta toimia. Sinä olet
uupunut raskaan työkokemuksen jälkeen, mutta
lapset vaativat myös huomiota. He eivät ole
voineet välttyä kuulemasta ja tuntemasta, että
nyt ei ole ollut vain tavallisen kiireinen päivä.
Vanhempien ja lasten kokemat vaikeat ajat vaativat
erityishuomiota.
66. Ehdottomuus. Mieti, miten tapahtumat vaikuttavat
lapseen, ja mitä epätietoisuus voi hänelle aiheuttaa.
Tällaisina aikoina tinkimätön rakkaus muodostaa
vankan pohjan vanhempien ja lasten suhteelle.
Voiko lapsi luottaa vaikeina hetkinä vanhempiin?
Saako hän olla riippuvainen vanhemmistaan?
Rauhoita lasta ja tee hänen olonsa levolliseksi.
67. Huomioi itsesi ja lapsesi. Vanhempien täytyy
toki voida näyttää haavoittuvaisuutensa ja
epävarmuutensa. Sinun ei tarvitse kieltää huoliasi,
pelkojasi ja surujasi. Ei itseltäsi eikä läheisiltäsi.
Mutta kannattaa miettiä, millä tavalla antaa
työssä kokemansa vaikuttaa kotona muihin
perheenjäseniin.
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68. Kotiin tulo. Kun tuot huoliasi, pelkojasi ja (joitakin)
surujasi mukanasi kotiin, ota huomioon että
a.

saatat ärtyä helposti, käyttäytyä tylysti tai olla
poissaoleva,

b.

lapset vaistoavat, miltä sinusta tuntuu,

c.

lapset voivat reagoida käytöksellään ja tunteillaan
siihen, miltä sinusta tuntuu.

69. Jakakaa huolet. Lapselle on tärkeää saada jakaa
huolensa. Kuuntele lastasi. Haluaako hän kysyä
jotakin työstäsi? Onko hän kuullut jotakin, mikä on
jäänyt vaivaamaan häntä?
70. Milloin on oikea aika kertoa omista tunteistaan
lapsille? Älä piilota omia huoliasi ja tunteitasi,
mutta kerro niistä mieluiten muille aikuisille kuten
kumppanillesi, ystävillesi tai työkavereillesi. Puhu
vaikeista asioista mieluiten, kun (pienet) lapset
eivät ole läsnä. He kuulevat usein enemmän kuin
uskommekaan. Jos haluat jakaa kokemuksiasi
lapsille, pysy kohtuudessa. Huolehdi siitä, että
he eivät jää pyörittelemään asioita omassa
mielikuvituksessaan ja että he ovat ymmärtäneet,
mitä heille kerroit.
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71. Ole rehellinen ja selkeä. Jotta lapsi käsittää
tilanteen, on hänelle oltava rehellinen ja selkeä. Se
estää hänen mielikuvitustaan laukkaamasta liian
hurjasti.
72. Minkäikäiselle voi kertoa mitä? Voidaan ajatella että
yli ja alle 12-vuotiaille lapsille kerrotaan eri tavalla.
Alle 12-vuotiaalle puhutaan hänen kokemuspiiriinsä
ja ymmärrykseensä mahtuvista aiheista. Kerro
vakavista asioista vain, kun ne perustuvat
tosiasioihin eivätkä arvailuihin. Vanhemmat lapset
kykenevät suhteuttamaan asioita, eläytymään
niihin, keskustelemaan ongelmista ja huolista
ystäviensä kanssa sekä etsimään itsekin tietoa. Siksi
heille voi kertoa asioista laajemmin.
73. Nuoret ja sosiaalinen media. Huolehdi siitä, että
lapsesi eivät huolestu turhaan toisten nuorten
ja sosiaalisen median levittämistä, mahdollisesti
vääristä kuulopuheista. Koulujen ollessa suljettuina
lapset viettävät Internetissä todennäköisesti
enemmän aikaa kuin tavallisesti.
74. Huomion antaminen. On parempi antaa lapselle 15
minuuttia täysin jakamatonta huomiota kuin olla
läsnä vain puolella korvalla pidemmän aikaa.
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75. Lohduttaminen ja rauhoittaminen. Jos lapsesi on
huolissaan, lohduta häntä ja vakuuta hänelle, että
me kaikki toimimme sen puolesta, että vakava
tilanne saadaan suotuisaan päätökseen.
76. Valoisia ajatuksia. Auta lasta kanavoimaan
ajatuksensa myönteisiin ja valoisiin asioihin pelon
sijasta.
77. Rutiinit. Kriisiaikoina myös lasten päivärutiinit
muuttuvat paljon. Noudata kotona säännöllisiä
rutiineja niin paljon kuin se on mahdollista.
Pidä mielessä kolme perusasiaa: lepo, siisteys
ja säännöllisyys. Epävakaina aikoina selkeä
päivärytmi antaa tukea.
78. Harrastukset, hauskanpito ja rentoutuminen.
Poikkeusaikoina kun harrastustoiminta on katkolla,
yritä keksiä luovia ratkaisuja huvitteluun ja
rentoutumiseen.
79. Ymmärrys. Suhtaudu ymmärtäväisesti lapsesi
pettymykseen, kun urheilutreenit tai leikkitreffit ja
juhlat on peruttu, ja keksi vaihtoehtoista puuhailua,
kuten ruoanlaittaminen yhdessä, pihatöiden
tekeminen ja usean päivän kestävä taideprojekti.
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80. Tunteet. Ota huomioon, mitä lapsesi tuntee.
Tunteiden tunnistaminen ja niiden sanoittaminen
auttaa niiden hyväksymisessä ja ymmärtämisessä.
Myös sinun tunteillesi on paikkansa. Anna myös
lapsesi ilmaista tunteitaan. On sallittua, että sinä
olet surullinen, peloissasi, vihainen tai iloinen.
Miettikää yhdessä, mistä on apua: puhumisesta,
juoksemisesta, tanssimisesta, itkemisestä tai
piirtämisestä. Voit toimia esimerkkinä ja näyttää
lapselle, miten sinä ilmaiset tunteitasi.
81. Rentoutuminen. Miten lapsesi rentoutuu
parhaiten? Auttaako häntä asioiden läpikäyminen
puhumalla? Vai haluaisiko hän pelata, käydä
kävelyllä, saada hieronnan tai kuulla sadun?
82. Aika. Aivan kuten sinä, lapsi tarvitsee myös aikaa
rentoutuakseen ja palautuakseen huolistaan ja
murheistaan.
83. Aloitteellisuus. Kannusta lasta toimimaan omaaloitteellisesti, esimerkiksi pitämällä säännöllisesti
yhteyttä isovanhempiin FaceTime-puhelulla,
käymään kauppa-asioilla apua tarvitsevalle
naapurille tai tekemään pihatöitä. Lapsi oppii
yhdessä tekemisen merkityksestä sekä olemaan
hyödyksi muille.
84. Muistathan vielä pitää huolta itsestäsi ja toisista.
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