
Luott amus



SISÄLTÖ

Perusluott amus syntyy
 Vastavuoroinen kiintymyssuhde
 Pieni on suurta
 Lapsi luott aa luonnostaan
 Lapsen luott amuksen peruspilarit arjessa
 Lapsen itseluott amus vahvistuu
 Luott amuksen huoneentaulu
 Kerro lapselle Jumalasta
 Jumalaan voi turvautua myös vanhempana



Lapsi tarvitsee ympärilleen luotett avia, 
sanansa pitäviä ja vastuunsa kantavia aikuisia. 

Silloin lapsi saa olla lapsi. 
Tämä vahvistaa lapsen uskoa toisiin ihmisiin 

ja perusluott amusta itseen: minä pärjään elämässä.



PERUSLUOTTAMUS SYNTYY

 Kun vanhemmat oppivat tunnistamaan vauvan tunteita ja tarpeita 
 Kun vauvan tarpeisiin vastataan riittävän nopeasti 
 Jokainen ”hoitotoimenpide” kertoo vauvalle, kuinka häntä 
 rakastetaan ja vaikuttaa lapsen käsitykseen omasta arvosta 



VASTAVUOROINEN KIINTYMYSSUHDE

 Lapsen perusluottamus syntyy kiintymyssuhteessa ja varhaisessa 
 vuorovaikutuksessa vanhempiin tai häntä hoitaviin aikuisiin 
 ensimmäisten ikävuosien aikana
 Kokemukset ensimmäisistä ihmissuhteista muodostavat lapselle 
 sisäisen mallin, jonka mukaisesti hän odottaa toisten suhtautuvan 
 itseensä
 Vastavuoroinen kiintymyssuhde luo pohjan empatiakyvyn synnylle   
 ja tottelemisen opettelulle



PIENI ON SUURTA

 Kun äiti / isä 
 katsoo,
 hymyilee,
 keinuttelee,
 hyräilee,
 sylittelee 
 tai juttelee lapselle, 
 hän tekee yhteiskunnallisesti 
 korvaamattoman arvokasta työtä



LAPSI LUOTTAA LUONNOSTAAN

 Lapsen perustarve on luottaa vanhempiinsa
 Lapsi ihailee luonnostaan vanhempiaan

 Maailmassa on turvallista elää, kun lapsella on koti 
 ja luotettavat vanhemmat

Kysytään vaikka 
meidän äidiltä.

Meidän isä osaa 
kyllä korjata.

Kyllä meidän isä 
teidän isän voitt aa.



LAPSEN LUOTTAMUKSEN PERUSPILARIT ARJESSA

 Asioiden toistuvuus ja ennustettavuus
 Arjessa tuttuina ja samoina pysyvät asiat: 
   – Lapselle syntyy kokemus: ”Maailma pysyy paikallaan”
 Tieto: Lapselle vastataan hänen mieltä askarruttaviin kysymyksiin
 Kuuntelu: Lapsen huolia, jännittämisiä ja pelkoja kuunnellaan 
 ja etsitään niihin helpotusta



POHDINTAKYSYMYKSIÄ

 Miten voin / voimme vahvistaa lapsen luottamusta minuun / meihin
 vanhempina?
 Mitkä asiat arjessamme voivat horjuttaa lapsen luottamusta? 



LAPSEN ITSELUOTTAMUS VAHVISTUU

 Kun lapsi kokee olevansa hyväksytty ja rakastettu
 Kun lapsi saa onnistumisen kokemuksia 

Olet äidille rakas 
ja isälle tärkeä 

ja isovanhempien 
aurinko.

Ihanaa, 
ett ä juuri sinä 

olet meidän 
lapsemme.

Kylläpä selvitit 
hienosti joukkuejaon 

kavereiden kanssa, kukaan 
ei pahoitt anut 

mieltään.

Selvisit 
koulumatkasta 

hienosti.



Luottamuksen huoneentaulu
Ole rehellinen lapselle. 

Pidä lupauksesi.
Perustele lapselle, jos et voi pitää lupaustasi.

Huolehdi vanhemman vastuuseen kuuluvista asioista.
Auta lasta, kun hän tarvitsee apua.

Älä luovuta pulmien edessä. 
Kannusta lasta kekseliäisyyteen ongelmien ratkaisemiseksi.



POHDINTAKYSYMYKSIÄ

 Millaisissa asioissa lapseni luott aa itseensä?
 Millaisissa asioissa luotan itseeni vanhempana?



KERRO LAPSELLE JUMALASTA

 Jumala on oikeudenmukainen ja pyhä
 Jumalaan voi luottaa vaikka elämään ilmaantuu odottamattomia   
 asioita
 Jumala on lähellä, vaikka emme näe häntä
 Jumala välittää, vaikka muut moittisivat 
 Jumala on turva, kun pelottaa
 Jumalaa voi rukoilla kaikkialla
 Jumala kuulee kaikki rukoukset



JUMALAAN VOI TURVAUTUA MYÖS VANHEMPANA

 Kun mieli on levoton lasten puolesta
 Kun elämän epävarmuus ja maailman levott omuus ahdistavat
 Kun tuntuu, ett en jaksa
 Kun tuntuu, ett en osaa
 Kun tunnen riitt ämätt ömyytt ä tai syyllisyytt ä
 Jumalan kanssa voi jakaa myös:
   – Kun mieli on iloinen ja kiitollinen lapsen onnistumisista
   – Kun on turvallinen luott amus lapsen selviämiseen



Jumala, auta minua olemaan 
luotett ava aikuinen lapselleni. 

Auta minua elämään ja toimimaan 
niin, ett ä lapseni oppisi tuntemaan 
sinut turvallisena, rakastavana 
ja pyhänä Jumalana


