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1

KIRJE

Voit kirjoittaa lapsellesi kirjeen joko odotusaikana, tai jo syntyneelle pienokaiselle. Kirjeeseen voit kirjoittaa ajatuksia mitä odotusaika tai vauvan saanti on
herättänyt ja alempaa löydät myös vinkkejä mitä voit kirjoittaa ja poimia
sieltä itselle mieluiset kohdat. Voit myös pyytää puolisoasi tai lapsen isovanhempia kirjoittamaan kirjeen, tai kirjoittaa yhdessä heidän kanssaan. Kirje on
hyvä keino purkaa ajatuksia ja siitä jää ihana muisto, jonka voit myöhemmin
antaa lapsellesi ja hän näkee millaisia ajatuksia sinulla, on hänestä ollut.
1.1

Odotusajan kirje

Odotusajan kirjeeseen voi kirjoittaa esimerkiksi:
•
•
•
•
•
•

Päivämäärä, jona sain/saimme tietää odottavamme sinua…
Ensimmäinen ajatukseni oli…
Isällesi kerroin näin…
Hänen ensimmäinen ajatuksensa oli…
Muille kerroimme/kerroin sinusta…
Heidän reaktionsa oli…

• Mielitekojani raskaudessa on ollut…
• Kohdussa olet ollut…
• Luonteesi vaikuttaa olevan…
• Kuvittelen/kuvittelemme sinun näyttävän …
• Toivoisin sinun perivän äidiltä…
• Toivoisin sinun perivän isältä…
• Olemme valmistautuneet tuloosi…
• Uteliaimpana olen tietämään sinusta…
Toivon
•
•
•
•

Sinun oppivan…
Että muistat aina…
Sinun saavan kokea…
Että sinusta tulee…

2

1.2

Syntyneelle pienokaiselle

Jo syntyneen lapsen kirjeeseen voit laittaa:
• Syntyessäsi olit…
• Kotona sinua kävi ensimmäisenä katsomassa…
• Sinut saa iloiseksi…
• Viihdyt parhaiten…
• Lempipuuhaamme yhdessä…
Odottaessani ajattelin
• Luonteesi olevan… mutta oletkin luonteeltasi…
• Ajattelin sinun näyttävän… mutta näytätkin…
• Äitiys on herättänyt minussa…
• Lupaan sinulle…
Toivon
•
•
•
•

Sinun oppivan…
Että muistat aina…
Sinun saavan kokea…
Että sinusta tulee…
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2 KÄDEN- JA JALANJÄLJEN PAINATUS
On ihana muisto painattaa lapsesta käden- tai jalanjälki ja laittaa esimerkiksi kehyksiin seinälle, vauvakirjaan, korttiin äitien- tai isänpäivänä, tai isovanhemmille lahjaksi. Seuraavaksi tulee muutama erilainen
vaihtoehto, millä tavoin voi jäljet painattaa lapselle vaarattomasti. Ohjeet ovat helppoja ja suurin osa tarvikkeista löytyy varmasti jo kotoa
valmiina.
2.1 Rasvalla ja talkilla painatus
Kädenjälki rasvalla
Helpointa tämä on tehdä vauvan nukkuessa, jolloin käden kuvasta saa
helpommin selkeän ja voit rauhassa tehdä kuvan loppuun, varsinkin jos
apukäsiä ei ole paikalla.

Tarvikkeet: Tummaa paperia, rasvaa (hoitovoide, nännirasva, yms…),
talkkia ja hiuslakkaa
Avaa vauvan käsi ja levitä sille varovasti rasvaa kauttaaltaan
Paina käsi paperiin, jonka jälkeen pyyhi käsi puhtaaksi ja vauva voi jatkaa uniaan rauhassa
Ripottele kuvan päälle talkkia, ja heiluttele kuvaa varovasti niin, että
talkki tarttuu rasvajäljen päälle, sen jälkeen kopistele ylimääräiset talkit
roskiin.
Kiinnitä talkki kuvaan kiinni hiuslakalla. Suihkuta lakkaa n. 20cm päästä
ohut kerros ja anna kuivua, tarvittaessa suihkutuksen voi toistaa.
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2.2 Mustikalla painatus

Jalanjäljen painatus

Toinen vaihtoehto on painaa jälki käyttäen marjoja ja seuraavassa esimerkissä on käytetty mustikkaa, mutta myös esimerkiksi puolukka tai
punajuuri käy myös. Tämä on hieman sotkuisempaa touhua, jolloin toiselle aikuiselle olisi käyttöä, tai vaihtoehtoisesti suojata hyvin paikka,
jossa askartelet.
Tarvikkeet: Vaaleampaa paperia, mustikoita, lautanen, haarukka, käsipaperia
Murskaa mustikoita lautaselle, jotta saat mustikkamehua, jonka jälkeen
dippaa jalka lautaseen
Paina jalka paperille ja sitten onkin jo valmista, kannattaa huomioida,
että yhdestä jalan dippauksesta riittää pariin kuvan painamiseen, sillä
mustikka on hyvin riittoista
Tämän voi tehdä tietenkin myös kädelle, jolloin ei myöskään haittaa, jos
sormi erehtyy suuhun matkalla, sillä mustikka on terveellistä ja vaaratonta!
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3
3.1

LÄSNÄOLOHARJOITUKSIA
Hengitys harjoitus

Rentoutumisella ja läsnäoloharjoituksilla on tutkitusti monia terveysvaikutuksia,
niin kehoon kuin mieleen. Läsnäoloharjoittelu vaati toistoa ja sitä pystyy kehittämään. Jos kyseiset harjoitukset ovat itselle vieraita, on hyvä aloittaa lyhyistä
harjoituksista ja myöhemmin edetä pidempiin harjoituksiin.
Läsnäolo harjoituksien terveysvaikutusten on tutkittu vaikuttavan muun muassa
unen laatuun, stressinsietokykyyn, sekä keskittymiskykyyn.
Seuraava harjoitus sopii niin aloittelijalle, kuin konkarillekin.
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Aloitus

Valitse itsellesi rauhallinen hetki, esimerkiksi lapsen ollessa päiväunilla. Voit tehdä harjoituksen
rauhoittavan musiikin kanssa tai ilman musiikkia. Istu tuolille ja ota hyvä asento tuolissa, niin että
selkäsi on suorassa ja jalkapohjat koskettavat lattiaa. Tällä tavoin hengitystiet ovat auki ja voit
tarkkailla ilman virtausta sisään- ja uloshengityksessä.

1. Sulje nyt silmäsi ja anna itsellesi lupa rentoutua.
2. Hengitä syvään sisälle ja sisäänhengityksessä pidätä hengitystä muutaman sekunnin ajan, jonka jälkeen hengitä hitaasti ulos.
3. Aisti miten hengitys virtaa sisään ja ulos
4. Tunne hengityksen liike rintakehällä ja vatsassa. Havaitse, miten ilma virtaa läpi
kehon ja mieti missä kaikkialla kehossa voit hengityksen aistia
5. Anna asioiden olla sellaisenaan, kun ne juuri nyt ovat. Sinun ei tarvitse pyrkiä mihinkään, vaan olla läsnä tässä hetkessä. Jos ajatuksesi alkavat harhailla tai mieleesi
nousee epämukavia tai tuomitsevia ajatuksia, huomioi ne ja anna niiden mennä.
Palaa takaisin tähän hetkeen ja keskity tietoisesti omaan hengitykseesi.
6. Hengitys ankkuroi sinut tähän hetkeen
7. Aisti kehosi ja tunne asentosi. Tunne miltä jalkapohjat tuntuvat lattiassa. Havainnoi miten painopiste jakaantuu istuessa. Voit tunnustella asentoa keinumalla hitaasti siirtäen painoa istuinluulta toiselle.
8. Palaa jälleen takaisin seuraamaan hengitystäsi
9. Hengitä muutaman kerran syvään sisään ja anna ilman virrata rauhallisesti ulos
10. Voit nyt avata hitaasti silmäsi
11. Onnittele itseäsi siitä, että teit tämän harjoituksen ja edistit näin omaa terveyttäsi
ja hyvinvointiasi.
12. Voit milloin tahansa palata tähän harjoitukseen siirtämällä ajatuksesi tietoisesti
hengitykseesi
13. Täällä voit kuunnella harjoituksen: https://www.youtube.com/watch?v=g2ihS3zYxms&feature=youtu.be
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3.2

Lihas rentoutus- jännitys harjoitus

Hengityksen yhdistäminen lihasrentoutukseen

– jännitys harjoitus

 Asetu mukavaan asentoon, makaamaan tai istumaan.
Huomioi, että koko kehosi tulee olla päätä myöten tuettuna
 Aloita harjoitus jännittämällä alla mainittuja lihaksia
yksi kerrallaan. Keskity tuntemaan lihaksen jännitys.
Pidä jännitys sisäänhengityksen ajan 5-6 sekuntia ja sitten rentouta lihakset ulos hengityksellä
 Päästäessäsi lihaksen rennoksi, sano mielessäsi hyvin hitaasti ”rento”
 Huomioi rentouden tunne. Rentoudu 10-15 sekuntia ja
siirry seuraavaan lihakseen
 Aloita pienimmistä 16:sta lihasryhmästä, jonka jälkeen
voit siirtyä harjoittelemaan useampaa lihasryhmää kerrallaan
 Harjoituksen alkaessa sujua voit alkaa harjoitella jännittämään koko kehoa kerralla
 Koko kehoa jännittäessä kuvittele olevasi kuin robotti:
jäykkä ja liikkumaton
 Rentouttaessa koko vartalon, olet kuin räsynukke
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1. Kädet ja ranne: purista käsiä nyrkkiin
2. Käsivarret: jännitä hauislihaksesi vetämällä kyynärvarsia ylös kohti olkapäitä
3. Hartiat: Nosta hartioita kohti korviasi
4. Otsa: purista kulmakarvoja yhteen
5. silmät: Purista silmät tiukasti kiinni
6. Nenä ja poskipäät: Nyrpistä nenääsi, nosta ylähuulta ja poskia silmiä kohti
7. Huulet ja kasvojen alaosa: Purista huulet tiukasti yhteen ja nosta suupieliä kohti korvia
8. Kieli ja suu: Purista hampaat yhteen ja työnnä kielellä suun yläosaa
9. Niska: Työnnä päätä kohti lattiaa, sänkyä tai nojatuolin selkänojaa ja paina leukaa kohti
rintaa
10. Rinta: Vedä syvään henkeä ja pidätä sitä
11. Selkä: Taivuta selkää ja purista lapaluita yhteen
12. Vatsa: Jännitö vatsalihakset tiukoiksi vetämällä vatsa sisään
13. Pakarat: Purista pakaroita yhteen
14: Reidet: Jännitä reisilihaksia polviin asti
15. Pohkeet: Pidä nilkat ojennettuina ja nosta varpaita ylöspäin
16. Nilkat: Käännä varpaat kippuraan

Harjoittele 3-4 kertaa päivässä, kunnes osaat rentouttaa nopeasti
koko kehosi. Kun yhdistät hengityksen ja sanan ”rento” rentoutukseen, pystyt lopulta rentouttamaan koko kehosi vain sanomalla sanan ”rento”.
Jos harjoituksen aikana mieleesi nousee tuomitsevia ajatuksia,
huomioi ne ja anna niiden mennä palauttaen taas huomiosi harjoitukseen. Jos sinua alkaa ahdistaa, keskity pelkkään hengitykseen laskien sisäänhengityksellä esim. viiteen ja uloshengityksellä esim. seitsemään, kunnes voit taas jatkaa lihasrentoutusta.

Ihania rentoutumisen hetkiä!
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4 MINÄ SYÖN ITSE! – ASIAA SORMIRUOKAILUSTA
4.1 Yleistä sormiruokailusta
 Vauva on valmis aloittamaan kiinteään ruokaan tutustumisen keskimäärin 5-7 kk iässä. Osa hiukan aiemminkin tai osa myöhemmin. Jos
oman lapsen kehitys ruokailuasioissa huolettaa, ota asia puheeksi neuvolassa. Älä vertaa lapsesi kehitystä kaverisi lapseen. On otettava huomioon vauvan yksilölliset tarpeet ja valmiudet. Kun toinen lapsi osoittaa suurta kiinnostusta muun perheen ruokalautasia kohtaan jo varhaisessa vaiheessa voi taas toinen osoittaa suurta epäluuloa tarjolle
tuotua ruokaa kohtaan pitkäänkin. On tärkeää edetä lapsentahtisesti.
 Lapsi alkaa usein luonnostaan kiinnostua siitä mitä esimerkiksi vanhempien lautasella on. Kun lapsen motoriset taidot ovat kehittyneet
niin että lapsi osaa istua tukevassa pystyasennossa, hallitsee pään ja
käsien liikettä niin että pystyy viemään ruokaa suuhunsa ja liikuttelemaan ruokaa suussaan, on hän todennäköisesti valmis tutustumaan
sormiruokailuun.
 Jos motoriset taidot eivät vielä riitä sormiruokailuun voi kiinteisiin siirtymistä harjoitella esimerkiksi erilaisilla vihannessoseilla. Kun vatsa
näyttää kestävän kiinteät kasvissoseet
 voi ruokavaliota laajentaa hedelmäsoseisiin ja lihaa sisältäviin soseisiin perheen ruokavalion mukaan.
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4.2 Näillä eväin alkuun
 Mitä pienempi lapsi sitä suurempi ruokapala. Puolivuotias lapsi käyttää ruokiin tarttuessaan ensin koko kättä. Pinsettiotteen hän oppii
noin 8-10 kk iässä.
 Ensimmäisiksi tarjottaviksi sopivat esimerkiksi höyrytetyt kasvikset
kuten peruna, porkkana, bataatti, parsa- tai kukkakaali. Sopiva koko on
pituudeltaan ja paksuudeltaan noin aikuisen sormen kokoinen pala.
 Kun pinsettiote kehittyy voi tarjottavan kokoa pienentää. Tarjolle voi
tässä vaiheessa antaa vaikkapa maissia tai marjoja.
 Viinirypäleet, kirsikkatomaatit, pähkinät yms. kokonainen tarjottava
voi aiheuttaa tukehtumisvaaran. Pilkottuna nekin ovat hyvää tarjottavaa.
 Imetetty lapsi onkin jo saanut kokemusta perheen (tai ainakin äidin)
ruokavalion myötä erilaisista ruoka-aineista, jotka voivat aiheuttaa allergisia reaktioita. Vastikkeella kasvaneen pikkuisen kanssa on syytä
olla varovaisempi ja laittaa tarjolle yhtä ruokalajia kerrallaan, jolloin on
helpompi huomata mahdolliset allergiat ja yliherkkyydet.
 Varaudu sotkun… ja iloon ja hämmästykseen mitä uudet kokemukset
lapselle tuovat. Varaudu myös kakomiseen. Se on luonnollinen reaktio
ja syntyy pienellä lapsella helposti. Ruoan ei tarvitse osua syvällekään
kitalaessa, kun refleksi jo tulee. Tämä suojelee lasta tukehtumiselta.
Älä kuitenkaan jätä lasta yksin ja tarkasta ruokailuhetken päätteeksi
lapsen suu, ettei sinne ole jäänyt isompia palasia piiloon. Lapsen ollessa taas makaavammassa asennossa esimerkiksi poskiin piiloon jäänyt ruoka voi sujahtaa henkitorveen aiheuttaen tukehtumisvaaran.
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Ylimmällä lautasella mustikoita, vadelmia, maissinaksuja, keitettyä porkkanaa ja
banaania. Marjat ovat kuvausteknisistä ja vuodenajasta johtuvista syistä ulkomaisia
tuoremarjoja. Mustikat samasta syystä pensasmustikoita. Näin juttua suomen
huhtikuussa tehdessä ei kotimaiset metsämustikat ja vadelmat vielä olleet
käytettävissä. Sekä pensasmustikoiden että puutarhavadelmien koot saattavat
pienemmille sormiruokailijoille olla haastavan kokoisia ja aiheuttaa kokonaisina jopa
tukehtumisvaaran. Jos olet epävarma mitä lapsesi osaa niellä, voit harkita ottaa
avuksi erityisen pussukan, jonka sisään laitettuja herkkuja vauvan on turvallista
imeskellä. Pussukoita myydään esimerkiksi välipalapussin, syömäavun tai
maistelututin nimellä.
Alemmista lautasista vasemman puoleisella lautasella on tarjolla keitettyä perunaa
ja keitettyä pastaa, tuoretta kurkkua, vaaleaa leipää ja jo mainittuja maissinaksuja ja
mustikoita.
Viimeisellä lautasella vielä keitettyä kananmunaa, avokadoa, ja ruisleipää. Ja vielä
kerran niitä maissinaksuja 😊
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4.3 Vauvan ensimmäisiä sormiruokia
 Pehmeäksi höyrytetyt, noin aikuisen sormen pituiset ja paksuiset palat kasviksia,
kuten perunaa, porkkanaa, bataattia ja palsternakkaa.
 Pehmeäksi höyrytetty parsa- tai kukkakaalin kukinto, jonka varteen vauva voi tarttua.
 Kuorittu kurkku aikuisen sormen pituisena ja paksuisena viipaleena.
 1/3 banaania, jätä kaistale kuorta mukaan tarttumista helpottamaan.
 Avokado aikuisen sormen pituisena ja paksuisena viipaleena.
 Kotimaiset marjat, kuten mustikka, mansikka, vadelma ja herukka, sellaisenaan.
 Keitetty riisi ja makaroni sellaisenaan (sopii 5 kk iästä lähtien).
 Suolaton leipäpala (sopii 5 kk iästä lähtien).
 Kananmuna keitettynä noin 1/4 kokoisina lohkoina tai munakokkelina (sopii 5 kk
iästä lähtien).
 Pala kypsää ja mureaa broilerin, naudan tai sian lihaa tai ruodotonta kalaa (sopii 5
kk iästä lähtien).
 Raejuusto sellaisenaan (sopii 10 kk iästä lähtien).
 Maissinaksut ja muut sormiruokailijoiden välipalat, joita löytyy lastenruokahyllystä.

Tässä jutussa lähteenä käytetty Yhteishyvä.fi ja Martat.fi nettijulkaisuiden kattavia artikkeleita sormiruokailusta höystettynä allekirjoittaneen kokemuksella neljästä omasta sormiruokailijasta. Yllä oleva listaus vauvan ensimäisistä sormiruoista löytyy osoitteesta Yhteishyvä.fi. Hyvää ruokahalua!
Marttojen juttu sormiruokailuista: https://www.martat.fi/marttakoulu/ravitsemus/lapsiperheenruoka/ruokaa-vauvalle/sormiruokaa/
Yhteishyvän juttu sormiruokailusta: https://yhteishyva.fi/ruoka-ja-reseptit/sormiruokailu-etenee-vauvan-tahtiin-nain-paaset-al/1lr0idRQrz4aXmV6wIHR9O
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5

VAUVAHIERONTA

5.1 Mitä vauvahieronta on?
Vauvahieronta on helppo tapa vahvistaa vanhemman ja vauvan välistä
vuorovaikutusta ja rentouttaa sekä vauvaa että vanhempaa. Hellä,
mutta varma kosketus ja katsekontakti ovat vauvahieronnan tärkeimpiä avainasioita. Vauvahieronnalla voidaan helpottaa vauvan vatsavaivoja, parantaa unenlaatua sekä lisätä heidän tyytyväisyyttään ja
hyvää oloaan.
Vauvahieronta on hellää sivelyä, joka parantaa vauvan tietoisuutta
omasta kehostaan sekä aktivoi vauvan fyysistä kehitystä. Ihokosketuksen avulla vauva aistii vanhemman hellyyttä ja rakkautta helpommin kuin pelkän puheen avulla. Vauvahieronta voidaan aloittaa jo aivan vastasyntyneen vauvan kanssa ja jatkaa isommankin lapsen
kanssa.

5.2 Miten aloittaa?
Vauvahierontaan valmistautuminen on helppoa, sillä sitä varten ei tarvitse tehdä kummempia hankintoja. Hieronnan voi yhdistää arjessa
esimerkiksi vaipanvaihdon yhteyteen. Tärkeää on, että hierontaa varten varataan lämmin, vedoton tila. Vauva kannattaa laittaa esimerkiksi pyyhkeen tai viltin päälle. Hieronnan apuna kannattaa käyttää
öljyä tai rasvaa (esimerkiksi vauvaöljy tai perusvoide sopivat oikein
hyvin).
Hieronta kannattaa ajoittaa sellaiseen ajankohtaan, että vauva on virkeä ja vastaanottavainen. Ruokailun jälkeen kannattaa odottaa hetki
ennen hieronnan aloittamista. Kevyt hieronta voi rauhoittaa itkevää
vauvaa, mutta kovin itkuista vauvaa on vaikea saada vastaanottavaiseksi rentouttavalle hieronnalle.
Vauvahieronnalle varataan aikaa noin 15-20 minuuttia, mutta tässä
tietysti yksilölliset erot kannattaa huomioida. Etenkin ensimmäisillä
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kerroilla hierontakerta kannattaa pitää lyhyenä. Tarkkaile vauvasi
eleitä ja ilmeitä. Hieronnan aikana ihokontakti kannattaa pitää koko
ajan, näin vauvan turvallisuudentunne säilyy. Pidä myös katsekontakti
vauvaan, juttele tai laula hänelle samalla. Hierontahetki lopetetaan
ottamalla vauva syliin, lähelle rintaa.

5.3 Hierontaohje
Tässä esimerkki yhdestä hieronnasta, jonka kesto on noin 10-15 minuuttia. Yhtä liikettä toistetaan vähintään kuusi kertaa.
1.

Aloita sivelemällä vauvaa päälaelta poskia pitkin leuan alle.

Samalla voit hieroa vauvan hiuspohjaa sormenpäilläsi.
2.

Laita etu- ja keskisormesi vauvan korvanlehden taakse ja

peukalosi korvan päälle. Hiero korvanlehden ulkoreunaa hellästi pyörivin liikkein kohti korvalehden alaosaa. Voit samalla hieroa vauvan kallonpohjaa pyörivillä liikkeillä.

15
3.

Laita kätesi vauvan selän alle niin, että peukalosi jäävät

vauvan rinnan päälle. Hiero lapaluiden välisiä lihaksia hellästi pyörivin
liikkein.
4.

Liu’uta käsiäsi vauvan rintakehää pitkin kainaloiden alle ja

siitä edelleen kylkiä pitkin alas ja rintakehää pitkin ylös niin, että hierontaliike muodostaa soikion.
5.

Sivele vauvan käsivartta olkapäästä kyynärpäähän ja siitä

ranteisiin. Hiero vauvan koko kämmenpohjaa ja liu’uta jokainen sormi
peukalosi, etusormesi ja keskisormesi välissä. Toista molempiin käsiin.
6.

Aseta toinen kätesi vauvan rinnalle, ja sivele vartaloa koko

kämmenelläsi alavatsaan asti. Vaihtaessasi hierovaa kättä, pidä toinen
käsi edelleen vauvan vatsalla, jotta ihokontakti säilyy koko ajan.
7.

Tee vasemmalla kädelläsi kokonainen ympyrä myötäpäivään

vauvan navan ympärille. Tee sitten oikealla kädelläsi myötäpäivään
puoliympyrä vauvan navan oikealle puolelle.
8.

Hiero vauvan jalat nivusista polven kautta varpaisiin asti.

Vältä hieromasta polven päältä. Sivele jalat myös takapuolelta, reiden
alta kantapäähän asti. Toista molempiin jalkoihin.
9.

Sivele vauvan jalkapohjaa kevyesti kantapäästä varpaisiin ja

takaisin. Tee pieniä ympyröitä sormellasi vauvan jalkapohjiin. Voit
myös pyöritellä jokaista varvasta vuorotellen kevyesti sormiesi välissä.
10.

Käännä vauva vatsalleen ja sivele selkää keskeltä sivuille

päin. Hiero selkärangan viereiset lihakset ulospäin pyörivin liikkein ylhäältä alaspäin. Kuljeta kätesi peräkkäin vauvan selkää pitkin nilkkoihin saakka.

(Lähde: https://www.terve.fi/artikkelit/vauvahieronta-antaa-paljon)
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5.4 Kiinnostuitko? Lue lisää.
Näistä linkeistä löydät kattavia, kuvallisia hierontaohjeita sekä lisää
käytännön vinkkejä vauvahieronnan aloittamiseen.
https://www.tampere.fi/liitteet/v/6BJ8XQSUG/Vauvahierontaopas2012.pdf
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2014/10/03/vauvahieronta-helppoa
https://www.vau.fi/vauva/vauvan-hoito/vauvahieronta-auttaa-vaivoihin-ja-luo-laheisyytta/
https://www.terve.fi/artikkelit/vauvahieronta-antaa-paljon
https://ensijaturvakotienliitto.fi/tietoa-liitosta/materiaalit/materiaalia_lasten__kanssa_tyoskentelyyn/#1505891862216-71dff511-b89c

Ihania hierontahetkiä vauvan kanssa!
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6

AISTIPUSSIT

Aistipussien teossa vain taivas ja mielikuvitus ovat rajana. Välineitä niiden tekemiseen löytyy kotoa, ja puuha on sotkutonta ja
turvallista, mutta mielekästä. Ideana on laittaa tiukasti suljettuun pussiin eri näköisiä, värisiä ja tuntuisia asioita, ja antaa
pussi lapsen katseltavaksi, tunnusteltavaksi ja puristeltavaksi.
Aivan pienelle, masullaan pötköttelevälle vauvalle pussin voi teipata kiinni lattiaan, istumaan harjoittelevaa voi motivoida mielenkiintoinen pussi teipattuna seinälle, ja isompi lapsi pystyy
tutkimaan pussia kädessään.

Tarvikkeet
-

-

minigrip-tyylisiä pusseja
jotakin nestettä (esim vettä, shampoota, suihkusaippuaa, vauvaöljyä, maalia, hiusgeeliä…)
pussiin laitettavia pieniä esineitä (kokeile rohkeasti
kaikenlaista, mitä kaapista löytyy, esim. riisiä, pieniä leluja, nappeja, hama-helmiä, siemeniä…)
ilmastointiteippiä

Laita pussiin vähän valitsemaasi nestettä ja halutessasi pikkuesineitä. Sulje pussi huolella, painele ilmaa
pois ja sulje tiiviisti ilmastointiteipillä. Valmiin pussin
voi teipata vielä kiinni lattiaan/seinään/pöytään. Anna
lapsen tutkia, painella, puristella ja ihmetellä pussia ja
sen sisältöä valvotusti.

Vinkkejä!
-

-

Kokeile laittaa pussiin pikkuesineiden sijasta esimerkiksi vettä ja öljyä tai vaikkapa vettä ja jauhoja
Laittamalla pussin sisään paperin ja maalitippoja,
voit antaa vauvan sotkea värejä turvallisesti ja sotkuttomasti
Mikäli minigrip-pusseja ei ole saatavilla, voit käyttää esimerkiksi tiukasti suljettua ilmapalloa tai kertakäyttökäsinettä
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-

-

-

Käsin tunnusteltavan pussin lisäksi myös tyhjään
muovipulloon voi laittaa ihmeteltäviä asioita. Esimerkiksi vesi, öljy ja eri väriset askartelukimalteet
vangitsevat varmasti pienen ihmettelijän katseen
Yhdistele rohkeasti eri värisiä, muotoisia ja tuntuisia asioita, kokeilemalla löydät parhaimmat ja sinun
vauvaasi kiinnostavat jutut
Netistä löytyy paljon valmiita malleja ja kuvia eri
tavoin toteutetuista aistipusseista esimerkiksi hakusanalla ”sensory bags”

Hauskoja hetkiä aistipussien parissa!
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7. LONKEROINEN VAUVANLELU

OLISIKO SINUSTA IHANAA TEHDÄ LAPSELLESI VIRKATTU LELU, MUTTA ET TIEDÄ
KUINKA TEET SEN?
TÄSSÄ ON OHJE “LONKEROISEN” TUTUMMIN TURVALONKERON TEKOON. TÄMÄ
ON MYÖS ERITYINEN, KOSKA TÄMÄ ON SINUN TEKEMÄSI LELU LAPSELLESI. ÄLÄ
PELKÄÄ, ET VOI EPÄONNISTUA, SIITÄ TULEE SINUN NÄKÖISESI LELU JA SE ON TÄRKEIN.

KUINKA PÄÄSTÄ ALKUUN?
SINÄ TARVITSET
LANKAA: PEHMEÄ JA KESKIVAHVA 100% PUUVILLALANKA. HUOMIOI, ETTÄ LANGAN PAKSUUS
VAIKUTTAA LELUN LOPULLISEEN KOKOON, MITÄ PAKSUMPI LANKA VALITSE SITÄ SUUREMPI
KOUKKU.
VIRKKUUKOUKKU: NRO 2,5- 4,0. HUOMIOI, ETTÄ KOUKUN KOKO VAIKUTTAA LELUN LOPULLISEEN
KOKOON
PARSIN-NEULA, SAKSET
VANUA: PUUVILLAVANU, ASKARTELU VANU. HUOMIOI, ETTÄ VANUN TULEE OLLA MAHDOLLISIMMAN PUHDASTA JA LUONNONMUKAISTA, ETTEI LELU AIHEUTA ALLERGISIA REAKTIOITA VAUVALLE
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OHJEIDEN ALUSSA KERRON TARKEMMIN, MITEN EDETÄÄN JA MITÄ PIDEMMÄLLE PÄÄSEMME,
PYSTYT HYÖDYNTÄMÄÄN ALUSSA ESITETTYJÄ KUVIA JA OHJEITA.

TURVALONKERON PÄÄLIOSA
KERROS 1
JÄTETÄÄN HÄNTÄ (PIDEMPI LANGANPÄTKÄ), JOTTA VOIDAAN PÄÄTELLÄ TYÖ, SEKÄ KÄYTETÄÄN LANKAA
KERROKSEN MERKITSIJÄNÄ
KIEPAUTETAAN LANKA SORMEN YMPÄRI
TYÖNNÄ KOUKKU KIEPSUKAN ALTA JA NAPPAA LANKA KOUKULLE, VEDÄ LANKA LENKIN LÄPI
KIERRÄ LANKA KOUKULLE JA VEDÄ LANKA SILMUKAN LÄPI
TYÖNNÄ KOUKKU ALKUYMPYRÄN LÄPI, OTA LANKA KOUKULLE JA VEDÄ LANKA YMPYRÄN LÄPI, OTA LANKA
KOUKULLE JA VEDÄ LANKA KAHDEN SILMUKAN LÄPI, OLET TEHNYT ENSIMMÄISEN SILMUKAN
TEHDÄÄN SILMUKOITA KUUSI, KOUKULLA OLEVAA LENKKIÄ EI LASKETA SILMUKAKSI
OTA HÄNTÄLANGASTA KIINNI JA VEDÄ NIIN, ETTÄ SILMUKOISTA MUODOSTUU YMPYRÄ, TÄMÄ ON TURVALONKERON PÄÄLAKI
MERKITSE KERROS HÄNTÄLANGALLA TAI MUULLA ERILLISELLÄ LANGANPÄTKÄLLÄ
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KIERROKSEN MERKINTÄ HÄNTÄ LANGALLA
TYÖNNÄ KOUKKU KERROKSEN VIIMEISEN SILMUKAN LÄPI JA NAPPAA HÄNTÄLANKA KOUKULLE
VEDÄ HÄNTÄLANKA SILMUKAN LÄPI KOKONAAN
MIKÄLI TÄMÄ TUNTUU HANKALALTA, VOIT LEIKATA TOISEN VÄRISTÄ LANKAA PÄTKÄN JA JÄTTÄÄ SEN KERROKSEN VÄLIIN MERKIKSI, MISSÄ KOHTAA KERROS VAIHTUU

KERROS 2
YMPYRÄN JOKAISEEN SILMUKKAAN TEHDÄÄN KAKSI UUTTA SILMUKKAA, JOTTA TYÖ LÄHTEE LEVENEMÄÄN
TYÖNNÄ KOUKKU 1. KIERROKSEN ENSIMMÄISEN SILMUKAN LÄPI, ETU- JA TAKALENKIN LÄPI
NAPPAA LANKA KOUKULLE JA VEDÄ SILMUKAN LÄPI
OTA LANKA UUDELLEEN KOUKULLE JA VEDÄ KAHDEN SILMUKAN LÄPI
TEE TOINEN SILMUKKA 1.KIERROKSEN ENSIMMÄISEEN SILMUKKAAN
TOISTA NIIN, ETTÄ JOKAISEEN 1. KIERROKSEN SILMUKKAAN OLET TEHNYT KAKSI SILMUKKAA KIERROKSEN
LOPPUUN. SILMUKOITA PITÄISI OLLA NYT 12.
MERKITSE KIERROS HÄNTÄLANGALLA TAI MUULLA ERILLISELLÄ LANGANPÄTKÄLLÄ
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KERROS 3
TÄLLÄ KIERROKSELLA TEHDÄÄN JOKATOISEEN 2. KIERROKSEN SILMUKKAAN YKSI JA JOKATOISELLA KAKSI
SILMUKKAA. ALOITA TEKEMÄLLÄ 2. KIERROKSEN ENSIMMÄISEEN SILMUKKAAN YKSI SILMUKKA JA TOISEEN
SILMUKKAAN KAKSI UUTTA SILMUKKAA, JATKA NÄIN KIERROKSEN LOPPUUN.
MERKITSE KIERROS

KERROS 4
TÄLLÄ KIERROKSELLA TEHDÄÄN LISÄYS JOKA KOLMANTEEN SILMUKKAAN. ALOITA TEKEMÄLLÄ 3. KIERROKSEN ENSIMMÄISEEN JA TOISEEN SILMUKKAAN YKSI SILMUKKA, TEE KOLMANTEEN SILMUKKAAN KAKSI
UUTTA SILMUKKAA. JATKA NÄIN KIERROKSEN LOPPUUN.
MERKITSE KIERROS

KERROS 5
TÄLLÄ KIERROKSELLA EI TEHDÄ LISÄYKSIÄ, ELI TEE YKSI SILMUKKA JOKAISTA 4. KIERROKSEN SILMUKKAA
KOHDEN.
MERKITSE KIERROS
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KERROS 6
TÄLLÄ KIERROKSELLA TEHDÄÄN LISÄYS JOKA NELJÄNTEEN SILMUKKAAN. ALOITA TEKEMÄLLÄ 5. KIERROKSEN ENSIMMÄISEEN, TOISEEN JA KOLMANTEEN SILMUKKAAN YKSI SILMUKKA, TEE NELJÄNTEEN SILMUKKAAN KAKSI UUTTA SILMUKKAA. JATKA NÄIN KIERROKSEN LOPPUUN.
MERKITSE KIERROS

KERROS 7, 8 JA 9
SEURAAVAT KOLME KIERROSTA TEET JOKAISEEN SILMUKKAAN YHDEN UUDEN SILMUKAN, MUISTA MERKITÄ KIERROS AINA KIERROKSEN VAIHTUESSA.

KERROS 10
TEE TÄLLÄ KIERROKSELLA KOLME ENSIMMÄISTÄ SILMUKKAA NORMAALISTI TEHDEN JOKAISEEN EDELTÄVÄN
KIERROKSEN SILMUKKAAN YKSI UUSI SILMUKKA. TEE NELJÄNTEEN SILMUKKAAN KAVENNUS. JATKA KIERROS NIIN, ETTÄ TEET JOKA NELJÄNTEEN SILMUKKAAN KAVENNUKSEN KIERROKSEN LOPPUUN ASTI.
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KAVENNUS
TYÖNNÄ PUIKKO SILMUKASTA LÄPI JA NAPPAA LANKA KOUKULLE, VEDÄ LANKA SILMUKASTA LÄPI AIVAN
KUIN NORMAALISTI TEKISIT TEHDESSÄSI UUTTA SILMUKKAA. ÄLÄ YHDISTÄ SILMUKOITA VAAN MENE SEURAAVAAN SILMUKKAAN JA LAITA KOUKKU SILMUKAN LÄPI, NAPPAA LANKA JA TEE SILMUKKA. NYT SINULLA
ON KOUKULLA KOLME SILMUKKAA. VIE LANKA KOUKULLE JA VEDÄ SE KAIKKIEN KOLMEN SILMUKAN LÄPI,
JÄLJELLE JÄÄ YKSI SILMUKKA.

NYT OLET TEHNYT TURVALONKERON PÄÄLIOSAN
OTA REILUMPI PÄTKÄ LANKAA JA KATKAISE LANKA NIIN, ETTÄ SAAT OMMELTUA PÄÄLI- JA ALAOSAN TÄLLÄ
JÄTETYLLÄ LANGAN PÄTKÄLLÄ LOPUSSA YHTEEN. VEDÄ LANKA VIIMEISEN SILMUKAN LÄPI, TÄMÄ PÄÄTTÄÄ
PÄÄLIOSAN EIKÄ SIIHEN JÄÄ MAHDOLLISUUTTA PURKAUTUA. KATSO TYÖSTÄSI KUMPI PUOLI ON SIISTIMPI
JA JÄTÄ SIISTI PUOLI ULOSPÄIN, TARVITTAESSA KÄÄNNÄ TYÖ.

TURVALONKERON ALAOSA
TEE KERROKSET 1-4 KUTEN TEIT PÄÄLIOSAN JA TÄSTÄ JATKAMME TEKEMÄLLÄ LONKEROT.
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LONKEROT
LONKEROT TEHDÄÄN KETJUSILMUKOITA TEKEMÄLLÄ. VOIT ITSE PÄÄTTÄÄ KUINKA PITKIÄ LONKEROITA
TEET, HUOMIOIDEN KUITENKIN LONKERON PITUUDESSA SEN, ETTÄ SE EI SAA OLLA YLI 20CM PITKÄ, ETTEI
SE AIHEUTA VAARATILANNETTA VAUVALLE. VOIT TEHDÄ LONKEROISTA SAMANPITUISIA TAI ERIPITUISIA,
AIVAN OMAN MAUN MUKAISESTI
TEE HALUAMASI MÄÄRÄ SILMUKOITA, SITTEN KÄÄNNYMME TAKAISINPÄIN
HYPÄTÄÄN VIIMEISIMMÄN SILMUKAN YLI JA ALOITETAAN SEURAAVASTA SILMUKASTA. JATKA KÄYMÄLLÄ
JOKAINEN SILMUKKA LÄPI, LONKERO KIHARTUU ITSESTÄÄN MATKALLA
KUN OLET TEHNYT LONKERON VIRKKAA TYÖHÖN YKSI SILMUKKA VÄLIIN JA TEE SEURAAVA LONKERO
VOIT TEHDÄ LONKEROITA ENEMMÄN TAI VÄHEMMÄN
MIKÄLI ET TEE LONKEROITA KOKO KERROSTA TÄYTEEN, VIRKKAA KERROS LOPPUUN NORMAALISTI KIINTEÄÄ SILMUKKAA JUURI NIIN KUIN OLEMME TÄHÄN ASTI TEHNEET
LEIKKAA LANKA NIIN, ETTÄ JÄTÄT TYÖHÖN LANGALLE PÄÄTTELY VARAA, VEDÄ LEIKATTU LANKA VIIMEISEN
SILMUKAN LÄPI NIIN TÄMÄ PÄÄTTÄÄ TYÖN. TEE UMPISOLMU KERROKSEN MERKITSEMISLANGALLA SEKÄ
KERÄLTÄ TULLEELLA LANGALLA.
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PÄÄTTELY
PÄÄTTELE TYÖ PARSIN NEULALLA NIIN, ETTÄ VIET LANGAN NURJALLA PUOLELLA PIILOON SILMUKOIHIN.

SILMÄT
VALITSE MIELEISESI VÄRINEN LANKA
SILMÄT TEHDÄÄN TEKEMÄLLÄ KERROS 1, PÄÄTTELE TYÖ LEIKKAAMALLA LANKA JA VETÄMÄLLÄ SE VIIMEISEN SILMUKAN LÄPI, TEE ALOITUSLANGASTA JA PÄÄTTELYLANGASTA UMPISOLMU
PÄÄTELLÄÄN TYÖTÄ PARSIMALLA SILMÄN NURJALLE PUOLELLE LOPPULANKAA NIIN, ETTÄ SE EI LÄHDE PURKAUTUMAAN
SEURAAVAKSI SILMÄT PARSITAAN PÄÄLIOSAAN KIINNI NAPAKASTI JA TARKASTI, VAUVA SAATTAA LAITTAA
LELUA SUUHUN JA VÄLTÄMME VAARATILANTEEN, KUN PARSIMME SILMÄT HYVIN KIINNI
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SITTEN LAITETAAN OSAT YHTEEN
OSAT PARSITAAN PARSIN-NEULALLA YHTEEN PÄÄLIOSAAN JÄTETYLLÄ LANGALLA
LAITA LONKEROIDEN KESKIOSA JA SILMÄT KOHDAKKAIN
KATSO ETTÄ ALAOSAN SIISTIMPI PUOLI JÄÄ NÄKYVIIN
PARSITAAN OSAT YHTEEN NIIN, ETTÄ KIEPAUTETAAN LANKA ULOIMPIEN SILMUKOIDEN YLI, NÄIN LIITOSKOHDASTA JÄÄ SIISTI
ENNEN KUIN OLET LIITTÄNYT OSAT TÄYSIN YHTEEN, TÄYTETÄÄN TYÖ PUHTAALLA VANULLA
NYT PARSI VANUNTÄYTTÖ AUKKO UMPEEN JA PÄÄTTELE TYÖ HUOLELLISESTI. VALMIS!

VALMIS!
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Lopuksi
Toivotamme kaikille äideille ja vauvoille ihania hetkiä puuhastelu pakettimme parissa.

Sosionomiopiskelijat Laura, Lea, Mirka, Outi ja Sofia

