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Kosketus ja vauva 

 

 

 

 

 



Ihmisen syntymä on mullistava tapahtuma. Kun vastasyntyneen napanuora katkaistaan, kaikki 

siihenastinen muuttuu. Itsenäinen, omana yksilönä eläminen alkaa, kun sikiöajasta poikkeava 

ravinnonsaanti ja aineenvaihdunta, eritys- ja hengityselinten toiminta käynnistyvät. 

Lapsi on syntymähetkeensä asti tasalämpöisen lapsiveden ympäröimässä, pehmeässä, keinuvassa, 

ulkoisia vaikutteita suodattavassa ympäristössä. Synnytyskanavan puristuksessa viettämänsä joskus 

pidemmän, joskus lyhyemmän ajanjakson jälkeen, hän sitten putkahtaa hyvin erilaiseen 

ympäristöön. Kun pienet keuhkot otetaan käyttöön, parahduksessa voi mukana olla paitsi 

hämmennystä myös säikähdystä, jopa pelästymistä tästä uudesta kuivasta, kylmästä ja 

kovantuntuisesta maailmasta. Lähes ainoana tuttuna asiana tässä uudessa olomuodossa – ja 

muistona menneestä paratiisista äidin kohdussa - vauva tunnistaa kosketuksen.  

Tiedetään että sikiö havainnoi kosketuksen jo parin kuukauden ikäisenä?! Sillä ei ole vielä silmiä 

eikä korvia, mutta sillä on aistiva iho, jonka kautta se tuntee kosketuksen. Jo siis sikiöaikana 

kosketuksesta on tullut ihmisen perustoiminto ja –tarve, jonka tyydyttäminen on hänen fyysiselle ja 

henkiselle hyvinvoinnilleen elintärkeää alusta lähtien.  

Kosketuksella saadaan yhteys ja luodaan tasapaino vastasyntyneen vauvan ulkoisen ja sisäisen 

maailman kautta.  

 

Mitä vauvahieronta on? 

Vauvahieronta on alle yhdenvuoden ikäisille lapsille annattavaa hierontaa, jonka tarkoituksena on 

saada vauvalle rentoutunut ja hyvä olo. Hieronnan avulla varhainen vuorovaikutus lisääntyy 

katsekontaktin ja kosketuksen avulla.  

 

Miksi vauvahierontaa? 

Varhainen vuorovaikutus tarkoittaa vauvan ja vanhempien vastavuoroista viestimistä ilmeiden, 

eleiden ja toimintojen avulla.  

Vauvahieronnasta on todettu olevan monia hyötyjä sekä vanhemmille että vauvalle. Monet 

pienokaiset, jotka ovat saaneet vauvahierontaa nukkuvat yönsä rauhallisemmin, vauvojen 

vatsavaivat ovat helpottaneet sekä heidän turvallisuudentunteensa on lisääntynyt. Hieroessaan myös 

vanhemmat rentoutuvat sekä heidän varmuutensa käsitellä vauvaa lisääntyy. 

 

 

 

 



Mitä välineitä tarvitsen? 

Vauvahierontaa toteutettaessa ei tarvitse paljoakaan välineitä. Riittää kun on huopa tai pyyhe ja 

öljy. Öljynä toimii erinomaisesti hyvälaatuinen kylmäpuristettua oliiviöljy. Ei haittaa, vaikka öljyä 

joutisi vauvan suuhunkin. Se on vain terveellistä. Hierontaöljynä voit käyttää myös Ceridalin öljyä  

tai vaikka perusvoidetta. Kasvojen ja päänahan alueella ei tarvitse käyttää öljyä.  

Käsissä ei tulisi olla koruja, jotka voivat raapia ja kynnet olisi hyvä pitää lyhyinä. Jos kätesi ovat 

kylmät, niitä olisi hyvä lämmittää ennen hierontahetken aloitusta. 

Tilan, vauvan ja hierojan tulee olla rauhallisia. Vauvan tulee myös olla virkeä ja vastaanottavainen. 

Oikea ajankohta on yksilöllinen ja se löytyy vain kokeilemalla. Hieronta kannattaa ottaa mukaan 

päivittäisiin rutiineihin, jotta vauva tottuu hierontaan. 

Hieronnan aikana vauva on osan ajan alasti, joten on hyvä varautua siihen, että lapsi saattaa pissata 

kesken hieronnan. Vierelle voi varata sideharson tai pikkupyyhkeen. Huoneilman tulisi olla sopivan 

lämmin. 

Kuinka toteutan vauvahieronnan?  

Hierontahetkeen varataan aikaa n.15-20min kerrallaan. Alussa vauvan ollessa aivan pieni, saavat 

hierontahetket olla lyhyempiäkin. Vauvaa tarkkailemalla hieronnan aikana huomaat milloin, on 

hyvä lopettaa hieronta. Lopetetaan aina ottamalla vauva syliin, lähelle rintaa. 

Ennen hierontaa vauvaan otetaan katsekontakti. Hieronta aloitetaan hellästi, jotta vauva ehtii 

mukaan rytmiin ja ymmärtää mistä on kyse. Kun samat rutiinit toistuvat joka kerta, vauva oppii 

tunnistamaan hierontahetken alkamisen ja loppumisen. 

Hieronnan aikana voi lapselle lorutella, laulaa, puhua tai laittaa taustalle soimaan hiljaisella 

rauhoittavaa musiikkia. 

Jokainen liike voidaan tehdä kolmen sarjoissa, samassa järjestyksessä, kuitenkin vauvan tahtisesti. 

Ihokontaktin tulee pysyä koko ajan hierontaliikkeitä tehdessä. Näin vauva tuntee olonsa 

turvalliseksi. 

Hieronnan jälkeen on hyvä odotella jonkin aikaa, että öljyt ehtivät imeytyä hyvin ennen kuin laitat 

vauvan ulos nukkumaan.  

Kun vauva saa rokotteen, niin pidä 2vk tauko hieromisesta rokottamisen jälkeen. Näin annetaan 

vauvan immuunipuolustuksen muodostua rauhassa ja vältetään mahdollisia rokottamisen jälkeisiä 

kuumereaktioita.  

 

 

 

 



Hierontaliikkeet  

Pään ja kasvojen hieronta 

 



1) Vauvan pää on kämmeniesi välissä. Pyöritä sormenpäillä päänahan aluetta. Varo painamasta 

aukileen kohtaa. 

 



2) Liuúta molempia kämmeniäsi päälaelta alkaen poskia pitkin, kohti leuan kärkeä.  

 

3) Hiero erikseen kummankin korvan rustoista aluetta ylhäältä alaspäin. Toista muutaman kerran.  



 

4) Sivele nenänvartta ylhäältä alaspäin. Se rentouttaa ja rauhoittaa vauvaa ja auttaa nukahtamaan.  

 

Käsien hieronta 

 

 

1)  Aloita käden rentoutuksella. Heiluttele kättä varovasti pitäen ranteesta hyvin kiinni.  

2)  Aseta molemmat kätesi peräkkäin vauvan olkavarren ympärille ja tee kevyitä vetoja kainalosta 

kohti sormia. Liuúta käsiäsi niin, että aina toinen käsi on kosketusotteessa vauvaan. 

 



 

3)  Avaa vauvan käsi nyrkistä varovasti sivelemällä kämmentä peukalollasi ranteesta sormenpäihin. 

Hiero ranne hyvin ja jokainen sormi erikseen.  

 

 

 

 

 

 



Vatsan hieronta 

 

 

1) Aloita hieronta rintakehältä liuúttaen kämmeniä vuorotellen kohti alavatsaa. 

 

 



 

 

2) Aseta molemmat kätesi vatsan päälle peukalot vierekkäin. Liu´uta käsiä kohti vauvan kylkiä. 

3) Pyörittele ja painele kevyesti paksusuolen aluetta vauvan vatsan oikealta puolelta edeten 

vasemmalle puolelle.  

4) Tee vauvan jaloilla pyöräilyliikettä.  

5) Jos vatsa kerää kovasti ilmaa voit, varovaisesti liuúttaa kättäsi vatsalla ylhäältä alaspäin, samalla 

varovasti painaen ja pitäen toisella kädellä vauvan nilkoista kiinni, pumpaten samantahtisesti jalkoja 

ylös ja alas kun liuútat kättäsi.  

 



 

Jalkojen hieronta 

 

 

 

1) Ota vauvan pohje kätesi päälle ja pomputtele rentouttaen jalkaa.  

 



 

2) Aseta molemmat kätesi vauvan reiden ympärille ja tee kevyitä vetoja reidestä alaspäin 

jalkapohjaan saakka aina niin että ihokontakti säilyy.  

 



 

 

3)  Jalan ”leipominen”: ota jalka käsiesi väliin ja hiero reisilihasta ja pohjetta. Muista varoa 

polviniveltä! 

 



 

4.) Hiero jalkapohjaa peukalolla pyörittävin liikkein päkiästä edeten kohti kantapäätä. 



 

5) Hiero jalan sisäsyrjää ylhäältä ison varpaan tyvestä kohti nilkkaluuta pyörittävin liikkein. 

Vapauttaa vagushermon toimintaa.   



6.) Hiero jokainen varvas erikseen pyörittelemällä varvasta varovasti etusormen ja peukalon välissä. 

Hiero myös jalkapöytä ja nilkka hyvin.  

 



6) Vedä akillesjänteen aluetta ylhäältä alaspäin peukalosi ja etusormesi välissä. 

 

 

 

7.) Vedä peukalolla pitkiä vetoja jalkapohjaa pitkin päkiästä kohti kantapäätä. Rentouttava liike! 

 

 

 

 



 

 

Selän hieronta 

 

 

1.) Aseta vauva vatsalleen alustalle ja sivele koko selkä vuorovedoin aloittaen hartioista edeten 

pakaroihin saakka. Vauvan ollessa ilman vaippaa, voit liuúttaa käsiäsi pakaroiden yli saakka. 

 



 

2.) Hiero sormenpäillä kummaltakin puolelta n. 2cm päästä selkärankaa pyörittävillä liikkeillä 

ylhäältä alas. Vapauttaa tehokkaasti hermotuksia.  



 

Hieronnan lopetus 

 

 

1. Käännä vauva takaisin selälleen, sivele pitkin vedoin vauvaa päästä, kylkien kautta 

jalkoihin. Toista pitkät sivelyt muutaman kerran.  

2. Ota katsekontakti vauvaasi ja kiitä hieronnasta ottamalla vauvaa käsistä kiinni ja taputtaen 

niitä yhteen. 

Hierontahetken lopuksi kiedo vauva pyyhkeeseen ja ota syliisi rintaasi vasten. Voit heijata 

vartaloasi puolelta toiselle ja halutessasi lorutella tai laulaa vauvalle 



 

 Naurua 

Niin hassunkurisen naurun nään. 

suu tuoss´on sepposen seljällään, 

suu pieni ja hampaaton. 

Se naurua on! 

 

Suu pieni, sua mikä noin naurattaa? 

Mikä ilo noin sirriin silmät saa? 

Näin kyselen lapseltain. 

Se nauraa vain. 

 

Se on lämmintä maitoa pullollaan. 

Sill´on äidin suukkonen otsallaan. 

Se on kurkkua myöten kylläinen, 

peto pikkuinen. 

 

Sinä paljon vaadit ja paljon saat. 

Sinä siunaat kättemme toukomaat. 

Nyt vasta ne tähkän kantaa: 

Sinä annat meidän antaa. 

 
(Aaro Hellaakoski) 

 

 

 

Lempeitä hierontahetkiä toivottaen  
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