LAPSEN HAASTATTELULOMAKE
(alle 10-vuotiaalle)

Lapsi

______________________________

Haastattelija

______________________________

Päivä ja paikka ______________________________

1
LAPSI JA HÄNEN PERHEENSÄ

Vanhempasi ovat varmaankin kertoneet Sinulle syyn siihen, miksi olen halunnut tavata
Sinua. Minkä vuoksi ajattelet tulleesi tapaamaan minua? ( Kerro sitten lapselle tapaamisen
syy)

Kerro minulle, minkä nimisiä ihmisiä Sinun kodissasi asuu

Asuuko kodissasi joku sellainen, jonka toivoisit asuvan jossakin muualla, kuka?

Miksi et pidä siitä, että hän asuu kotonasi?

Haluaisitko, että kodissasi asuisi vielä joku muu henkilö? Kuka?

VANHEMMUUDEN TEHTÄVÄT - Huoltaja

Kuka kotonasi huolehtii ruoan valmistamisesta?

Kerro, mitkä ovat lempiruokiasi.

2
Kuka kotonasi pesee pyykin ja siivoaa?

Käytkö illalla ennen nukkumaanmenoa iltapesulla? Auttaako joku Sinua siinä?

Katsotko televisiota tai videoita joka päivä? Mitä katsot?

Onko aikuinen katsomassa televisiota yhdessä kanssasi? Kuka aikuinen?

Laittaako joku Sinut illalla nukkumaan vain huolehditko nukkumaanmenosta itse?

Missä nukut yöllä (nukkuuko vanhemman sängyssä, omassa sängyssä, lattialla…)?

Ennen nukkumaanmenoa
lukeeko joku Sinulle iltasadun
laulaako iltalaulun
silitteleekö Sinut uneen
onko joku huoneessasi niin kauan, että nukahdat
jääkö valo palamaan huoneeseesi, että nukahdat
onko kotonasi joku muu tapa ennen nukkumaan menoa?
Saatko kotonasi nukkua yöllä rauhassa ilman häiriöitä?

Jos yöunesi ei ole rauhallinen, mistä se mahtaa johtua?
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VANHEMMUUDET TEHTÄVÄT – Rakkauden antaja

Onko Sinulla ollut joskus paha mieli, kerro siitä.

Kun Sinulle tulee paha mieli, lohduttako joku Sinua, kuka?

Miten Sinua lohdutetaan?

Kun ihminen pitää toisesta ihmisestä, hän osoittaa tälle hellyyttä. Onko Sinulle joku
osoittanut hellyyttä, kuka?

Millä tavoin Sinulle on annettu hellyyttä?( pidetty sylissä, halattu, suukoteltu, silitetty jne)

Kun Sinä olet tehnyt jonkun asian hyvin, olet onnistunut, auttanut aikuista jne. kuka huomaa
perheessäsi sen ensimmäisenä?

Moni ihminen saattaa olla joskus peloissaan jostakin. Oletko Sinä koskaan pelännyt?
Millaiset asiat Sinua ovat pelottaneet?
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Mitä teet silloin, kun Sinua pelottaa?

Mikä on pelottavinta, mitä olet kokenut?

Kuka perheessäsi pystyy parhaiten suojelemaan Sinua, jos jotain ikävää sattuu tapahtumaan?

Minkälaiset asiat Sinua ilahduttavat?

Mitä teet, kun olet iloinen?

Mitkä asiat Sinua suututtavat?

Millainen olet, kun suutut?

VANHEMMUUDEN TEHTÄVÄT – Rajojen asettaja

Joissakin perheissä on paljon sääntöjä, joissakin ei ole lainkaan sääntöjä. Miten Sinun
perheessäsi, millaisia sääntöjä teillä on?

5
Kuka perheessäsi sanoo säännöt?

Joskus pienikin lapsi saattaa joutua jäämään yksin tai toisen lapsen kanssa kotiin. Oletko
Sinä joutunut olemaan yksin kotona? Milloin ja miksi?

Miltä Sinusta silloin tuntui, kun olit yksin?

Joskus aikuiset saattavat olla vihaisia ja suuttua. Onko Sinulle oltu vihaisia/ suututtu?

Miten aikuisen suuttumus on näkynyt - mitä aikuinen on tehnyt silloin?

Joskus aikuiset saattavat suuttuessaan satuttaa lasta. Onko Sinua lyöty, tukistettu, potkittu
tai piiskattu koskaan? Kerro siitä.

Joskus aikuiset saattavat haukkua, nimitellä ja uhkailla lasta. Onko Sinulle tehty niin? Kerro
siitä.

6
Joillakin aikuisilla saattaa olla tapana käyttää liikaa alkoholia tai huumeita. Käyttääkö Sinun
kodissasi joku mielestäsi liikaa alkoholia tai huumeita? Kerro siitä.

Mitä Sinä silloin teet, kun aikuiset kotonasi juovat alkoholia / käyttävät huumeita?

Miltä Sinusta silloin tuntuu, mitä silloin ajattelet?

VANHEMMUUDEN TEHTÄVÄT – Elämän opettaja, Ihmissuhdeosaaja

Vietetäänkö teillä kotona Sinun tai jonkun toisen syntymä –tai nimipäiväjuhlaa?
(annetaanko lahjoja, kutsutaanko vieraita, keitä kutsutaan, leivotaanko, laitetaanko kynttilät
kakkuun jne.)

Vietetäänkö teidän perheessä joulua, kerro siitä? ( lahjat, joulupukki, kuusi, kynttilät,
jouluruoat jne.)

Miten vanhempasi toimivat, jos olet tehnyt heidän mielestään jotain väärää?

Mikä Sinun mielestäsi on väärin, jota ei saa tehdä?
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Kun Sinulla on sellaisia asioita, joista haluaisit jutella, kenen kanssa juttelet?

Kuka Sinusta on hyvä kuuntelija teillä perheessä?

Kun Sinulla tulee riitaa kotonasi jonkun kanssa, kuka Sinua siinä auttaa ja miten?

Pyydetäänkö Sinun perheessäsi anteeksi, kun on tehty luvatonta, pahaa, riidelty?

Osaavatko kaikki pyytää anteeksi?

Keihin ihmisiin Sinä voit luottaa?

Kenen seurassa Sinulla on turvallinen olo / ei tarvitse pelätä?

Mikä on ollut Sinun elämäsi onnellisinta aikaa / onnellisin tapahtuma? Kerro siitä.

Mikä on ollut Sinun elämäsi surullisinta aikaa/ surullisin tapahtuma? Kerro siitä.

8
TULEVAISUUS

Jos Sinulla olisi taikalamppu ja voisit esittää kolme toivetta, mitkä ne olisivat?

Jos aamulla herättyäsi huomaisit yhden toiveesi toteutuneen, mikä se olisi?

Mistä et elämässäsi luopuisi mistään hinnasta?

Kenelle ihmiselle haluaisit olla tärkeä tulevaisuudessa?

Mistä Sinä huomaat sen, kun olet tärkeä?
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