
    

 

Tietoa ja tukea netistä perhetyöhön ja kehitysvammaisten aikuisten kanssa 

työskentelyyn 
 

 

Materiaalia kodin ja ympäristön turvallisuus-asioissa. Mm. kodin turvallisuuden 
tarkistuslista, erityisesti kiinnitetty huomiota lapsiperheen turvallisuusasioihin 
 
http://www.kotitapaturma.fi 
 
http://raita.scp.fi/turvatalli/ 
video lapsi ja kodin myrkylliset aineet 
 
http://raita.scp.fi/tapaturmamateriaali/ 
 
http://www.112-paiva.fi/kansalaisille/kaikkien-112/sina-ja-mina-ja-112/ 
 
 
http://www.ktl.fi/portal/suomi/yhteistyoprojektit/tapaturmat/pienten_lasten_tapaturmat/ 
Selkeitä vinkkejä lapsen tapaturmien ehkäisyyn 
 
http://www.hus.fi/ 
myrkylliset kasvit ja sienet 
 
 

Vaippa- ja lastenruokasivustot ovat usein monipuolisia erilaisine vinkkeineen ja 
tehtävineen. Esimerkiksi osoitteesta 
 
http://www.pampers.fi/fi_FI/content.do?type=101&contentId=2341#0 löytyy mm.  
 

- turvallisuusvinkkejä alkaen säännöstä ”älä koskaan ravista vauvaa” 
- lääketietokysely 
- selkeä kertomus, mitä tehdään lastenneuvolassa 
- kuvausta lapsen kehityksestä ja ikäkausista; voi itse eläytyä lapsen ikäkauteen 

”lapsen maailma” sivustolla. 
- vinkkejä siihen, mistä tietää, että lapsi on sairas 

 

 

Materiaalia vanhemmuuden arviointiin, tukemiseen, lapsen kasvatukseen, 

parisuhteeseen ja perhe-elämään löytyy Mannerheimin lastensuojeluliiton sivuilta.  
Osoitteesta http://jkk.mll.fi/tyokirjat/vanhemman_tyokirja.php?dir=/tyokirjat löytyy erilaisia 
työkirjoja, huoneentauluja, esitteitä yms. Materiaalit ovat omalle koneelle ladattavia ja 
tulostettavia.  
 
Työkirjoja ja esitteitä löytyy esimerkiksi aiheista lapsen pelot, vanhemmuus, vauva tulee 
taloon, perheiltamalli. Leikkipaikka-otsakkeen alta löytyy ohjeita ja vinkkejä löytyy lapsi-
vanhempisuhteeseen, kuten erilaisia tutustumis-, vuorovaikutus-, mielikuvitus-, riehumis- 
ja rauhoittavat leikit. 
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Sivustolta löytyy arvioinnit ja tietovisa-otsakkeen alta myös välineitä oman vanhempana 
jaksamisen ja perhetilanteen arviointiin. Tehtävänä on mm. itsearviointi ”miten jaksan 
vanhempana”, lapsirakkaustesti ja perhetilannepuntari. 
 
 

Osoitteesta       http://www.alalyolasta.fi löytyy aineistoa liittyen  lapsiin kohdistuvaan 

väkivaltaan, kasvatukseen ja kuritukseen ja vanhempien jaksamiseen. Voit testata 

mm. 
- omia käsityksiä kurituksesta 
- testi, miten toimit ongelmatilanteissa 
- vinkkejä kasvattajalle 

Sivustolta saa tilattua ilmaisen ”tyynen rauhallisesti”-kirjasen, jossa on vinkkejä, miten 
säilyttää maltti vaikeissa tilanteissa lapsen kanssa. Kirjasessa on melko vaikeita sanoja. 
Kannattaa katsoa sisältöä ensin työntekijänä, ennen kuin antaa vanhemmalle.   

 
Samankaltaista materiaalia löytyy myös sivulta http://www.turvakoti.net/tekijat/. Sivustolla 
on selviytymiskeinoja, testejä ja itsehillintä-tehtävä. 
 
 Turvakoti.net-sivustolta löytyy myös  lasten kanssa työskentelyyn materiaalia osoitteesta 
http://www.turvakoti.net/lapset/.   
 

- selkeällä kielellä ja kuvin, mitä on perheväkivalta 
- ”ovatko vanhempani väkivallattomia kasvattajia-” testi 
- turvasuunnitelma 
 

http://www.turvakoti.net/nuoret 
 

- sivut perheväkivallasta nuorille 
 
 

Kätevä ja näppärä yleisosoite muistaa on      http://www.apua.info. Sieltä löytyy linkit eri 
apua tarjoaviin organisaatioihin, joilla on netti-sivut.  Kun kirjoitat vielä osoitteen perään /fi-
FI/arvioitilanteesi/, pääset sivulle, jossa on linkit erilaisia itsearviointitestestejä sisältäville 
sivustoille. Voi arvioida itse   mm. päihteiden käyttöä, mielialaa, elämänhallintaa… 

 
 

Arjen pyörittäminen, talous ja  raha tuottaa ongelmia monille vanhemmille . 
 
Osoitteesta http://www.martat.fi/neuvonta löytyy mm. 

- vinkkejä kuluttamiseen ja säästämiseen 
- helppoja ruoka-ohjeita 
- ladattavia ja tulostettavia oppaita ja taloussuunnittelulomakkeita 
- selkeitä ohjeita kodin turvallisuuden ylläpitoon 

 
Talous- ja rahankäyttö vinkkejä  tarjoaa myös http://www.kuluttajaliitto.fi/. Sivustolta  löytyy 
mm. 

- talousaapinen 
- vinkkejä kuluttamiseen 
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Nuoria ja nuoria aikuisia kiinnostaa Petskun seikkailut. Petsku on hahmo, jota voi ohjailla 
kuluttamisen kiemuroissa. Petsku ostaa kulutusluotolla ja osamaksulla eikä maksa 
velkojaan. Lopulta selviää,  mitä kaikki maksaa korkoineen ja kuluineen. Petskun löytää 
osoitteesta http://www.kalliitkulissit.fi/. 
 
 
Osoite http://www.tem.fi/  on taloudenhallintasivusta, josta löytyy mm. 
 

- tietoa oman ja perheen talouden suunnitteluun 
- tietoa erilaisista luotoista ja niiden todellisista kuluista 
 

 

Tietoa sosiaalialan työntekijöille tarjoavat osoitteet 

 
http://www.valt.helsinki.fi/yhpo/sosweb/. Sieltä löytyy esim. 
 
- menetelmiä ja toimintatapoja kokeiltavaksi omassa työssä 
- linkkejä erilaisiin asiantuntijatahoihin 

 

Osoitteessa http://www.papunet.net/  on puheen  tueksi kuvallista materiaalia. Voit käyttää 
kuvatyökalua ja tulostaa tarvittavia, esimerkiksi arkitoimiin liittyviä kuvia. 

http://www.verneri.net/ on  laaja kehitysvamma-alan sivusto. Tietoa saatavissa niin 
selkokielellä kuin yleiskielelläkin. Esim. tietoa eri oireyhtymistä, hyvästä hoidosta ja 
kuntoutuksesta, hyvästä arjesta… 

http://www.kvtl.fi/  on Kehitysvammaisten Tukiliiton kotisivun osoite. Kirjoittamalla osoitteen 
perään alue/57 pääset sivuille, joissa on monenlaista aineistoa liittyen perheisiin, joissa 
vanhemmalla on oppimisessa vaikeuksia. Nähtävillä on esimerkiksi vanhemman, 
työntekijän, isovanhemman kertomukset aiheeseen liittyen, tietoa 
valokuvatarinamenetelmästä sekä  omaan käyttöön ladattavia materiaaleja.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Materiaali tarkistettu ja päivitetty 23.5.2008. Projektipäällikkö Pia Henttonen 


