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Kasvattajan arka paikka: kun lasta täytyy rajoittaa fyysisesti
Varhaiskasvattajat ja opettajat joutuvat joskus tilanteisiin, joissa lasta tai nuorta joudutaan rajoittamaan
fyysisesti. Lapsen haastava käyttäytyminen johtuu hyvin usein hänen turvattomuuden tunteistaan. Kun aikuisella itsellään on turvallinen olo ja tieto siitä, miten käyttäytyä vaikeissa tilanteissa, hän pystyy luomaan
turvallisen ympäristön myös lapselle.
”Kasvattajalla tulee haastavissa tilanteissa olla tunne, että hän pystyy hallitsemaan tilanteen ja varmistamaan kaikkien turvallisuuden. Vain näin hän pystyy aidosti keskittymään lapseen ja johtamaan tilannetta kasvatuksellisista lähtökohdista”, toteavat uuden kirjan Turvassa! – vahvista lapsen turvallisuuden
tunnetta ja varaudu vaaratilanteisiin kirjoittajat Tarmo Kyllönen ja Kira Hurme.
Kasvattajien olisi opittava pyytämään rohkeasti kollegiaalista apua mieluiten jo ennalta mutta viimeistään tilanteen muuttuessa uhkaavaksi. Usein jo pelkkä usean kasvattajan yhtäaikainen läsnäolo riittää
ehkäisemään tilanteen kärjistymisen fyysisen menettelyn asteelle. ”Antamiemme koulutusten jälkeen
ammattilaiset ovat kertoneet, että yksikössä tapahtuneet rajoittamistilanteet ovat vähentyneet pelkällä
ennakoivalla, riittävällä aikuisten läsnäololla ja varhaisemmalla puuttumisella ongelmalliseen käytökseen,” sanoo kirjoittajapari.
”Kirjan aihepiiri – turvallinen kasvu- ja oppimisympäristö ja siihen liittyvä käytöksen fyysinen rajoittaminen – herättää usein ristiriitaisia ajatuksia varsinkin niillä kasvattajilla, jotka eivät ole kyseisiin tilanteisiin
joutuneet. Toivomme kuitenkin, että he oivaltavat taustalta lasta arvostavan kasvatuksellisen arvomaailman, jota tämän aran aiheen ympärillä yritämme avata ja johon jokaisella lapsella on oikeus”, toivovat
kirjoittajat.
Kasvattajan on tärkeää kyetä tarvittaessa perustelemaan uhka- tai vaaratilanteessa valitsemansa toimintamalli. Jälkipuinnissa usein kasvattajan ja opettajan menettelytapojen arviointi riippuu pitkälti henkilöistä, jotka eivät ole olleet tilanteessa läsnä. Jos prosessi mutkistuu, hänen toimintansa oikeellisuutta
arvioivat ja siitä päättävät henkilöt, joille koulun ja varsinkin erityisopetuksen arki voi olla täysin vierasta.
Kira Hurme, KM, on sairaalakoulun apulaisrehtori, erityisluokanopettaja ja kouluttaja.
Tarmo Kyllönen, KM, on sairaalaopettaja ja kouluttaja.
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