
Lapsen liikkeet ovat 6 kuukauden iästä lähtien 
nopeampia, pinsettiote kehittyy ja 
lapsen uteliaisuus lisääntyy.
Lapsi haluaa maistaa 
kaikkea mahdollista ja on utelias.

Pidä poissa lapsen ulottuvilta:
• pienet, hengitysteitä tukkivat esineet, 
 kuten muovipussit ja isompien sisarusten lelut 
 ja tavarat
• lääkkeet ja vitamiinit
• kemikaalit ja puhdistusaineet
• tupakka, nuuska ja nikotiinikorvaustuotteet
• alkoholi ja muut päihteet
• tulitikut ja sytyttimet.

Lapset ovat tässä iässä alttiita 
seuraaville onnettomuuksille:

Palo- ja sähkövauriot
• Aseta silityslauta sivuun silittämisen jälkeen.
• Poista lamput, jotka voidaan helposti vetää alas. 
• Tarkista, että pistorasiat on turvasuojattu 
 tai suojattu tulpilla. 
• Tarkista, että sähköjohdot on kiinnitetty 
 ja pois lapsen ulottuvilta.
• Irrota irtonaiset johdot pistorasiasta.
• Aseta saunan kiukaan ja 
 takan ympärille turvakaide.

Lapsen turvallisuus, 
6–12 kuukautta vanha lapsi



Tukehtumisriskit
• Pidä muovipussit ja muut muovituotteet 
 poissa lasten ulottuvilta.
• Huolehdi, että lelut soveltuvat 
 alle 1-vuotiaalle lapselle. 
• Tarkista, että lapsen leluissa tai vaatteissa 
 ei ole pieniä, irtoavia osia, naruja tai hihnoja, 
 pieniä kuulia tai palloja, magneetteja tai nappiparistoja.
• Tarkista säännöllisesti lelujen ja tutin kunto, 
 ja ota rikkoutuneet heti pois käytöstä.

Putoamiset
• Pidä aina silmällä lastasi syöttötuolissa. 
 Syöttötuolin tulisi olla vakaa, 
 eikä lapsen pitäisi päästä siitä yksin pois.
• Älä koskaan jätä lasta yksin 
 turvaistuimeen tai kävelytuoliin
• Tarkista, että ikkunoissa on 
 putoamisen estävät ikkunapidikkeet 
 ja ikkunat pidetään suljettuina 
 aina kun mahdollista. 
 Huolehdi, että ikkunaa ei voi avata 
 enempää kuin 10 cm.
• Aseta turvavarusteet myös parvekkeen oviin.

Portaat
• Sisäportaissa tulee olla 
 riittävän korkeat turvaportit ylhäällä ja alhaalla.
• Portaissa tulee olla liukuesteet ja kaiteet, 
 joiden puolat ovat pystyt ja riittävän tiheässä.
• Turvaportissa tulee olla lukko 
 asianmukaisesti asetettuna.
• Lattian ja portin välinen etäisyys saa olla enintään 10 cm.
• Muista, että vanhemmat sisarukset 
 voivat helposti unohtaa sulkea portin.
 Paras ja turvallisin leikkipaikka lapsellesi on lattia!



Myrkytykset
Lapsi tutkii maailmaa laittamalla kaiken suuhunsa.
• Ole erityisen varovainen lääkkeiden, 
 sytytinnesteiden, pesuaineiden, 
 astianpesukoneen pesuaineiden, torjunta-aineiden, 
 bensiinin ja muiden öljytuotteiden kanssa. 
 Lukitse tai laita ne paikkaan, 
 mistä lapsi ei niitä tavoita.
• Sijoita lääkekaappi korkealle ja pidä se lukittuna.
• Jos epäilet lapsesi syöneen jotain myrkyllistä tai syövyttävää, 
 soita välittömästi myrkytyskeskukseen.
• Kiinnitä huomiota myös käsilaukun lääkkeisiin.
• Tarkista, ettei kotona ole myrkyllisiä kasveja.

Hukkuminen
• Pidä lapsella aina pelastusliivit päällä, 
 kun ollaan veden äärellä, veneessä tai 
 leikkimässä rannalla!
• Lasten tulee aina olla aikuisen valvonnassa, 
 kun he ovat lähellä vettä.
• Älä koskaan jätä lasta yksin kylpyyn.

Tarkista myös, että kotona
• huonekalut ja kalusteet ovat tukevia,
 ja että lapsi ei pysty kaatamaan tai vetämään 
 niitä päälleen.
• terävät pöydän kulmat ja vastaavat muut paikat 
 on suojattu kulmasuojilla.
• laatikot ja kaapinovet ovat lukittu 
 niin ettei lapsi pysty niitä aukaisemaan.
• pienien ja kevyiden mattojen alla on 
 liukastumisen estesuojat. 
• liukastumisen estomatto on 
 kylpyhuoneessa ja kylpyammeessa
• käytössä ei ole leluja, joiden äänet 
 voivat vahingoittaa lapsesi kuuloa.
 Lasten tulee käyttää kuulonsuojaimia, 
 jos esimerkiksi konserteissa on voimakkaita ääniä.


