
      
          



      
         

Rauhoittumisen taitoja voi oppia 
 
Lapset ovat yksilöitä ja erilaisia temperamentiltaan. Osa on 
luonnostaan rauhallisempia, osa vilkkaampia.  
 
Lapset ovat eläväisiä ja liikkuminen kuuluu heidän tapaansa olla 
olemassa.  
 
Riehaantuminen ja levottomuus on tyypillistä lapsille, koska he 
ovat lapsia ja heidän aivojen kehitys on vielä kesken. Esimerkiksi 
etuotsalohko, joka säätelee impulsseja, kypsyy yli 20 ikävuoteen 
saakka.  
 
Elämä on monissa perheissä aika hektistä ja kiire ja suorittaminen 
voi aiheuttaa stressiä kaikille, myös lapsille.  
 
Ympärillämme on paljon tekijöitä ja olosuhteita, jotka haastavat 
meitä. Jatkuva virikekylläisyys, televisio ja erilaiset älylaitteet 
haastavat lasten keskittymiskykyä ja rauhoittumista. Nykyajan 
informaatiotulvassa on entistä tärkeämpää etsiä erilaisia 
rauhoittumisen taitoja.  
 
Lapsi ei välttämättä itse löydä tietä rauhoittumiseen, vaan yrittää 
esimerkiksi motorisella yliaktiivisuudella saada itsensä jaksamaan 
väsymyksestä huolimatta. Aikuisen tehtävä on ohjata lasta 
rauhoittumisen polulle. 
 
Rauhoittuminen on opittavissa oleva taito. Kaikki lapset hyötyvät 
siitä, että heille opetetaan rentoutumisen ja rauhoittumisen 
taitoja.   



      
         

Mitä enemmän lapselle opetetaan erilaisia keinoja 
rentoutumiseen ja rauhoittumiseen, sitä varmemmin hän pystyy 
ottamaan niitä myös arjessa käyttöön.  
 
Tärkeä asia on rauhoittumisen ja keskittymisen taitojen 
opettelussa on toisto. Lapsi tarvitsee ohjausta ja harjoittelua 
kerrasta toiseen. Kaikki uusi vaatii ensin opettelua.  
 
Itsesäätelyn ja rauhoittumisen taidot opitaan yhdessä aikuisen 
kanssa. Ne opitaan vuorovaikutussuhteessa. Aikuisen oma malli 
on tärkeä.  
 
On myös tärkeää antaa lapselle keinoja rauhoittumiseen. Lause 
”rauhoitu nyt” ei auta lasta rauhoittumaan. Hän tarvitsee 
konkreettisia keinoja, mitä tehdä.  
 
Tässä oppaassa annetaan vinkkejä siihen, miten voit opettaa 
lapsille rauhoittumisen taitoja ja lisätä lasten kykyä keskittyä.  
Oppaassa esitellään erilaisia mindfulnessiin liittyviä harjoituksia, 
joita voi tehdä eri-ikäisten lasten 
kanssa.  
 
Lukuisat tutkimukset todistavat 
mindfulnessin hyödyistä. Mindfulness-
harjoitteiden on todettu vahvistavan 
huomiointi- ja keskittymiskykyä sekä 
auttavan rauhoittumaan.  
 
Harjoitusten on todettu myös 
helpottavan tunteiden säätelyä sekä 
tukevan myönteistä minäkuvaa. 



      
         

Mindfulness 

 
Mindfulness tarkoittaa hyväksyvää ja tietoista läsnäoloa.  
 
Oleellista mindfulnessissa on päästä irti ajatuksesta, että asioiden 
tulisi olla jollakin tietyllä tavalla ja sen sijaan hyväksyä tilanne 
sellaisena kuin se on.  
 
Jotta mindfulnessin periaatteita voi opettaa ja käyttää lasten 
kanssa, ne on oleellista tuntea myös itse.  
 
Pohjimmiltaan mindfulness ei ole tekniikka, jota voi opettaa 
älyllisen tietämyksen kautta, vaan tapa olla läsnä käsillä olevassa 
hetkessä.  
 
Sen henki välittyy lapsille parhaiten tietoisuustaitoja harjoittavan 
aikuisen läsnäolon kautta. Lapsen mieleen eivät piirry sanat, joita 
sanotaan, vaan teot, joita tehdään. 
 
Mindfulness menetelmässä on kyse mielemme, ajatustemme 
sekä tunteidemme rauhoittamisesta erilaisin yksinkertaisin 
harjoituksin.  
 
Opimme harjoitteiden myötä hyväksymään ajatuksemme ja 
tunteemme sekä olemaan tietoisesti enemmän läsnä 
elämässämme. 
 
Ajatukset ja tunteet ovat luonnollinen osa meitä, mieltämme. 
Jotkut niistä ovat hyvinkin tarpeellisia toimintojemme kannalta. 



      
         

Mielessämme liikkuu päivittäin tuhansia ajatuksia sekä 
tuntemuksia, joista kaikki eivät ole aina meille välttämättömiä. 
Mielemme harhailee siellä täällä, mietimme menneitä ja 
suunnittelemme tulevaa. Ajatusten virta vie helposti mennessään 
ja ohjailee toimintaamme.  
 
Ajatusten sekä tunteiden liiallinen määrä saattaa alkaa 
ahdistamaan ja saada aikaan stressiä ja uupumusta. Saatamme 
olla juuttuneita joihinkin ajatuksiin tai tunnetiloihin.  
 
Mindfulness harjoittamisen myötä mielemme selkenee, 
kehomme rentoutuu ja terveytemme ja hyvinvointimme paranee.  
 
Opimme hallitsemaan stressiä paremmin sekä helpottamaan 
mahdollista ahdistusta. Harjoitukset parantavat myös 
keskittymiskykyä sekä sosiaalisia taitoja. Opimme myös 
hyväksymään itsemme sellaisina kuin olemme, ilman arvostelua 
tai tuomitsemista.

 



      
         

Mindfulness taitojen opettaminen  
lapsille ja nuorille 
 
Jotta voimme opettaa toisille uusia taitoja, meidän on ensin 
sisäistettävä ne itse. Onkin tärkeää, että aikuinen osaa olla läsnä 
ja on itse sisäistänyt mistä mindfulness menetelmässä on kyse ja 
tutustunut harjoituksiin. 
 
Rentoutunut, rauhallinen ja läsnäoleva ohjaaja pystyy paremmin 
välittämään saman tunteen lapsille ja nuorille ja näyttämään 
mallia. Aikuisen tulisi myös muistaa olla kärsivällinen, 
ystävällinen, lempeä ja rohkaiseva lapsia ja nuoria kohtaan.  
 
Lapset lähtevät harjoituksiin mukaan helpommin uteliaisuuden ja 
leikin kautta, varsinkin mitä pienemmistä lapsista on kyse. 
Rauhalliset ja lyhytsanaiset ohjeet sopivat parhaiten harjoitusten 
ohjaamiseen.  
 
Muista, että lapsi tekee aina parhaansa niillä taidoilla ja kyvyillä, 
jotka hänellä on sillä hetkellä käytössään. Muista arvostava, 
hyväksyvä ja salliva asenne. Älä arvostele.  
 
Kyky rauhoittua vaihtelee päivästä ja hetkestä toiseen, kuten 
meillä aikuisillakin.  
 
Jos lapsen on vaikea keskittyä tai hän on levoton, niin koita 
kohdata hänet kuitenkin rauhallisesti ja ystävällisesti, jo tämä voi 
rauhoittaa lasta. Voit myös asettua lapsen viereen ja laittaa kätesi 
hänen kätensä päälle. 



      
         

10 tapaa opettaa mindfulnessia lapsille 
 

Lasten kanssa kaikkein tärkeintä on aikuisen oma mindfulness-
harjoittelu, malli ja se, että aikuinen on läsnä.  
 
Et voi opettaa lapsille balettia, jos et ole ikinä kokeillut itse 
balettitanssia. Samaa pätee mindfulnessin kanssa.  
 
Jotta voit ohjata lasta mindfulness harjoituksiin, sinulla itselläsi 
pitää olla kokemusta mindfulnessista. 
 
Aikuisen on hyvä tarkistaa omat odotukset ja päästää niistä irti. 
Vaikka mindfulnessin on todettu lisäävän lasten keskittymiskykyä, 
sitä ei välttämättä tapahdu heti.  
 
Lasta ei pidä pakottaa mindfulness-harjoituksiin eikä 
mindfulnessia saa käyttää rangaistuksena. Jos lapsi ei ole sillä 
hetkellä kiinnostunut harjoituksesta, voit antaa asian olla. Se voi 
olla hyvä hetki tehdä omaa mindfulness-harjoitusta.  
 
1. Selitä lapselle asiat yksinkertaisesti. Mindfulness on kehon 
tuntemusten ja ajatustemme havainnoimista ja huomaamista ja 
sen havainnointia, mitä tapahtuu juuri nyt. Pidä mindfulness 
harjoitukset lyhyinä ja lasta kiinnostavina. 
 
2. Lasten kanssa hyviä ovat nopeat ja yksinkertaiset harjoitukset. 
Yksi helppo tapa on esim. triangelin / äänimaljan kuuntelu. Voit 
myös ladata internetistä näitä ääniä. Kerro lapselle, että soitat 
äänen ja lapsen tehtävä on kuunnella niin pitkään kuin ääni 
kuuluu. Kun ääntä ei enää kuulu, lapsi voi nostaa käden ylös. 



      
         

3. Tee mindfulnessista nukkumaanmenorutiini. Nukkumaanmeno 
on hyvä hetki mindfulness-harjoitusten tekemiseen lapsen 
kanssa. Nukkumaanmenon yhteydessä voi käyttää esimerkiksi 
hengityssilityksiä tai kehoskannausta.  
 
Voit pyytää lasta sulkemaan silmät ja kiinnittämään huomion 
varpaisiin, jalkoihin, vatsaan, käsiin jne. Ajatusten palauttaminen 
kehoon auttaa ajatusvilinää pysähtymään ja näin nukahtaminen 
onnistuu helpommin. 

 
4. Hengitysharjoituksia voi aluksi harjoitella pehmolelun, 
hengityskaverin kanssa. Lapsi voi laittaa pehmolelun oman vatsan 
päälle ja seurata sen liikettä hengityksen tahdissa ylös ja alas.  
 
Sekä sisään- että uloshengityksellä voi laskea kolmeen ja seurata 
pehmolelun liikettä. Muista, ettei pehmoa ole hyvä pelästyttää 
liian nopeilla tai voimakkailla hengityksillä, se kaipaa rauhallista ja 
tasaista liikettä. 

 



      
         

5. Kiitollisuus on yksi osa mindfulnessia. Kiitollisuusharjoituksia 
voi liittää iltaan. Nukkumaan mennessä voi miettiä viisi asiaa, 
jotka tänään menivät hyvin tai joista voi olla kiitollinen.  
 
Voidaan laskea sormien avulla kiitollisuuden aiheita tai vain 
todetaan, että mietitään tätä päivää ja mikä on tänään ollut 
hienoa. Mistä tässä päivässä me olemme kiitollisia.  

 
6. Ulkoilusta / kävelyretkestä voi tehdä mindfulness-harjoituksen.  
Ulkona voi tutkailla, miltä tuntuu, näyttää, tuoksuu, kuuluu.  
 
Metsässä voi etsiä viisi vihreää asiaa, kuunnella viittä erilaista 
ääntä jne.  
 
Kävelyretkestä voi tehdä myös ”havaitsemiskävelyn”. Kävellään ja 
huomataan yksityiskohtaisesti sellaisia asioita, joita ei olla 
aikaisemmin nähty. esim. muurahaisia, tuulen virettä lehdissä, 
laineiden liplatusta. 
 
7. Aikuinen voi tehdä omaa harjoitustaan arjen keskellä ja lapsi 
voi ottaa aikuisesta mallia. Voit jatkaa harjoitustasi ja kenties lapsi 
liittyy mukaan harjoitukseesi. 

 
8. Tietoista syömistä voi harjoitella esimerkiksi rusinalla tai 
suklaapalalla. Tietoisessa syömisessä kiinnitämme huomiota 
syömiseemme sekä sen hetkiseen kokemukseen kehossamme ja 
itsessämme.  
 
Ihmetellään rusinan tai suklaapalan muotoa, värejä, tuoksua. 
Maistellaan sitä rauhassa. Miltä puraisu ja nielaisu tuntuvat.  
 



      
         

Miltä rusina tai suklaapala maistuvat, kun sen syö tietoisesti ja 
rauhallisesti. 
 
9. Tehdään minfulness-harjoituksesta lasta kiinnostava ja hänen 
maailmaansa sopiva. Pieniä lapsia saattaa kiinnostaa esimerkiksi 
supersankari harjoitus – supersankarilla on superkyvyt keskittyä 
eri aisteilla. Heillä on superkyky haistella, maistella, tuntea ja 
kuulla, mitä ympäristössä tapahtuu. 
 
10. Kerrotaan tämä hetken tunteista säätermeillä. Tuntuuko 
sinusta aurinkoiselta, pilviseltä, sateiselta, myrskyiseltä, 
tuuliselta?  
 
Kerrotaan lapselle, että tunteet tulevat ja menevät kuten säätilat. 
Säätilaan emme voi vaikuttaa, mutta voimme kuitenkin vaikuttaa 
siihen, miten suhtaudumme säätilaan tai tunteisiimme. 
 
 

 



      
         

Mindfulness eri ikäisten lasten kanssa 

 
* harjoitelkaa keskittymistä ja hiljaa olemista yhdessä. Perhe-
elämässä on tärkeää myös vain olla, tekemättä mitään. Kiireetön 
puuhastelu, yhteisyys vanhemman kanssa ja vuorovaikutus 
kotona on tärkeää. Lapsi rauhoittuu, kun hänen kanssaan ollaan 
keskittyneesti. 
 
* leikki-ikäisen kanssa voi tehdä erilaisia pieniä aistiharjoituksia, 
esimerkiksi pussiin voi laittaa esineitä, joita lapsi tunnistaa 
tuntoaistin avulla. Lapsen selkään voi piirtää kuvioita, numeroita 
tai aakkosia ja lapsi arvaa, mitä aikuinen piirsi. 
 
* tehkää pieniä kotijoogaharjoituksia, esim. selän pyöristyksiä ja 
notkistuksia, käsien venyttelyä ylös ja alas, käsien ja jalkojen 
rauhallista pyörittelyä. Matkikaa eri eläinten liikkumistapoja. 
 
* kouluikäisen lapsen kanssa voi harjoitella yhteen asiaan 
keskittymistä esim. läksyjen kanssa. Koekammoon (kun lapsen 
mieli tyhjenee, kun koepaperi tulee eteen) opeta lasta 
hengittämään ensin rauhassa syvään, silmät auki, katsomalla vielä 
koepaperia. Pyydä häntä sitten toistamaan hiljaa mielessään 
muutaman kerran esim. ”Ei ole mitään pelättävää, vastaukset 
alkavat kyllä tulla mieleeni” 

 
* kouluikäiselle lapselle voi opettaa jalkapohjameditaation. Kun 
lasta kiukuttaa, huomion voi tietoisesti suunnata jalkapohjiin. 
Tunnustellaan uteliaana kantapään, jalkapohjan, eri varpaiden 
tuntemuksia lattiassa ja hengitetään rauhallisesti.  
 



      
         

Hengittäminen 
 
Yksi tärkeimmistä välineistä läsnäolon kokemiseen on oma 
hengityksemme. Lasten iästä riippuu, miten voimme motivoida 
heitä havainnoimaan omaa hengitystään.  
 
Lasten omat oivallukset hengityksen suhteen ovat keskiössä. Mitä 
pienempi lapsi on kyseessä, sitä enemmän on hyvä käyttää apuna 
lapsen maailmaan sopivia mielikuvia.  
 
Hengityksen etuihin stressinsäätelykeinona kuuluu se, että se on 
aina saatavilla eikä sen tietoinen käyttäminen näy ulospäin.  
 
Huomion vieminen hengitykseen on hyvä keino katkaista 
esimerkiksi aggression paisuminen tai vatvovat ajatuskierteet.  
 
Kun hengitykseen on tutustuttu, lapselle voi kertoa hengityksen 
voimasta mielen suhteen. Mieli on kuin koiranpentu, joka 
poukkoilee paikasta toiseen uteliaana kaiken perässä ja 
hengitystä voi kuvata joustavaksi talutushihnaksi, jonka avulla 
lempeästi koulutamme mielipentuamme. Emme toru tätä 
koiranpentua säntäilystä, mutta kerta toisensa jälkeen ohjaamme 
pennun oikeaan paikkaan. 
 
Hengityksen havainnointi auttaa keskittymään. Paha mieli 
helpottuu hengityksestä. Jos joku ärsyttää tai suututtaa voi aina 
hengittää syvään ja rauhoittua ja sitten selvittää tilanteen 
järkevämmin. Jos pelottaa, hengitys voi auttaa sietämään pelkoa 
paremmin. Hengitys on oma sisäinen kaverimme, joka on aina 
valmis auttamaan.  



      
         

Syvähengitys auttaa 
* jännitysten laukaisemiseen 
* kehon ja tunteiden tasapainottamiseen 
* kun hengitys on tasainen ja rauhallinen, myös mieli on tasainen 
ja levollinen.  

 
Syvähengityksellä tarkoitetaan syvää, palleaan asti ohjautuvaa 
hengitystä. Palleahengityksen löytää parhaiten makuuasennossa 
asettamalla polvet koukkuun ja kädet rintakehän alaosaan sekä 
vatsalle. Lasten kanssa palleahengitystä voi lähteä 
harjoittelemaan pehmolelun kanssa. 
 
Syvähengityksen ja sitä kautta koko kehon rentoutumisen myötä 
lapset rauhoittuvat, ja myös keskittymiskyky paranee.  

 
Syvähengitys on rauhalliseen tahtiin etenevää, pikkuhiljaa 
tapahtuvaa syvähengitystä. Ei voimallisesti syvään hengittämistä 
rajulla tahdilla.  
 
Monet lapset alkavat aluksi tekemään syvähengitystä niin, että 
hartiat nousevat ylös sisäänhengityksellä ja laskevat alas 
uloshengityksellä. Hengitys menee helposti ylihengittämiseksi.  
 
On hyvä korostaa sitä, että 
hengityksen on tarkoitus 
virrata vaivattomasti vatsaan 
asti. Tasapainoinen hengitys ei 
näy ulospäin huomiota 
herättävän suurena.  

 



      
         

Hengitysharjoituksia 
 

Hengityksen avautuva kukka 
 

Piilota nyrkkisi toisen kämmenesi sisään. Kämmenen alla on 
piilossa hengityskukka, joka alkaa avautua hengityksen tahtiin. 
Paljasta hengityskukkasi piilostaan ja ala hitaasti avata ja sulkea 
sormiasi hengityksen tahtiin aivan kuin kukan terälehdet 
avautuisivat ja sulkeutuisivat. Sisäänhengityksellä kämmen ja 
sormet avautuvat, uloshengityksellä sulkeutuvat. 
 
Hengitysperhonen 

 
Seiso pienessä haara-asennossa tai makaa selälläsi kädet rintasi 
päällä. Sisäänhengitys avaa kädet perhosen siiviksi sivulle ja 
uloshengitys palauttaa kädet takaisin. Seistessä kädet nousevat 
alhaalta ylöspäin, ne kohoavat aina sisäänhengityksellä ja 
laskeutuvat uloshengityksellä.  

 
Pilvihengitys 

 
Katsellaan ulkona pilviä. Lapsi voi valita oman pilven, keskittyä 
siihen ja hengittää omaan pilveensä. Ohjataan lasta 
tarkkailemaan, miten pilvi alkaa muuttamaan muotoaan, kun 
siihen hengittää. On tärkeää keskittyä pilveen koko ajan.  
 
Jos mieli alkaa vaellella muualle, sen voi kääntää aina takaisiin ja 
jatkaa pilven tarkkailua, kunnes se kirjaimellisesti haihtuu. 

 
 



      
         

Tietoisuus aisteista 
 

Hengityksen lisäksi tietoisuustaitoja opitaan myös eri aistien 
avulla. Läsnäolo aisteissa on omiaan rikastamaan niin lapsen kuin 
aikuisenkin elämää.  

 
Lapsen luontainen kyky ihmetellä vahvistuu ja aikuisen elämä 
automaattiohjauksella saa uusia sävyjä pelkästään siitä, että aistit 
avautuvat vastaanottamaan asioita, jotka ovat tässä koko ajan 
tarjolla. 
 
Tietoinen aistiminen tarkoittaa sitä, että kiinnitämme tarkasti 
huomiota siihen, mitä näemme, kuulemme, haistamme, 
maistamme ja tunnemme.  
 
Tietoinen aistiminen on hyvä tapa keskeyttää jatkuva taustahäly 
ja kiire hetkeksi. 

 

 



      
         

Niin aikuisten kuin lastenkin on tärkeää ymmärtää, että 
pystymme keskittymään, jos vain olemme läsnä ja täysin tietoisia 
meitä ympäröivistä aistimuksista. 
 
Kaikilla tietoisen aistimisen eri osa-alueilla – kuuntelemisella, 
näkemisellä, haistamisella, maistamisella ja liikkumisella, on 
suora yhteys neurologiseen kehitykseen ja keskittymiskyvyn 
tehostamiseen.  
 
Tulemalla täysin tietoiseksi kaikesta, mitä voimme kuulla, nähdä, 
haistaa, maistaa ja tuntea, avaamme mielemme ja kehomme 
uudelleen aistiemme lahjoille, jota saimme syntymässämme, 
mutta jotka olemme saattaneet kadottaa matkan varrella. 
 
Tietoisen kuuntelemisen harjoitus 

 
Ota esiin useita erilaisia kodin esineitä, joista lähtee ääntä. Voit 
rapistella paperia, naputella kynällä kovaa pintaa, kilistellä 
kolikoita tai rummuttaa lusikalla kattilaa.  
 
Pyydä lasta sulkemaan silmät ja keskittymään ääneen, jonka he 
pian kuulevat. Tee ääniä esineellä ja kysy lapsilta, mistä ääni 
mahtoi olla peräisin. Oliko helpompi kuunnella silmät kiinni? 
Pystyitkö keskittymään ääneen?  

 
Aistimisharjoitus luonnossa 

 
Ulkona lapsen kanssa voi huomion viedä aisteihin. Aistien 
havainnointi auttaa rauhoittumaan ja olemaan paremmin läsnä.  
 



      
         

Miltä käpy tai kivi tuoksuu. Miltä se tuntuu kädessä? Mitä 
huomiota lapset tekevät katsellessaan ympärilleen? Mitä ääniä 
luonnossa kuuluu? Miltä puun kuori tuntuu, jos sitä tutkii 
nenällä?  
 
Minkä kaikkien aistien avulla luontoa voi tutkia?  
 
Luonnossa voi tehdä myös värikävelyjä. Etsitään jotain sinistä / 
vihreää / punaista / keltaista jne.  

 
Kehotietoisuuden harjoitus 
 
Kun ajatukset pyörivät eikä peppu tahdo pysyä tuolilla, voi 
kokeilla seuraavia keinoja: 
 
* voi painaa jalkapohjat lattiaan, tuntea varpaat ja jalkaterät, 
sukat tai tossut jalassa ja hengitellä rauhassa. Voi myös kohdistaa 
hengitystä jalkapohjiin ja havainnoida jalkapohjien tuntemuksia 
 
* voi myös nousta seisomaan ja alkaa kävellä tietoisesti 
jalkapohjien tuntemuksiin keskittyen, jos paikallaan pysyminen 
tuntuu hankalalta 
 
* voi ottaa itseään kädestä ja painaa peukalon toisen kämmenen 
keskelle ja olla tietoinen vain tuntemuksista tässä pisteessä 
 
* voi painaa kämmenet reisiin ja havainnoida tuntemuksia käsissä  
 
* voi käydä makuulle ja tunnustella jokaisen kehon kohdan 
erikseen miten ne ovat yhteydessä alustaan tai maahan. Ja missä 
tuntee kosketuksen voimakkaimpana. 



      
         

Rauhoittava kosketus 

 
Kosketuksella on valtava merkitys rauhoittumisen tukena. Tunto-
aistimukset ovat pohja lapsen fyysiselle ja psyykkiselle kehityk-
selle, ja niiden avulla voi vaikuttaa myös rauhoittumisjärjestel-
män toimintaan.  
 
Käytämme kosketuksen rauhoittavaa voimaa huomaamatta sekä 
toisiin että itseemme. Syli on monen lapsen paras rauhoittumis-
paikka, ja pieni sylihetki voi estää ennalta kiukuttelua.  
 
Lisäksi sylissä olo kehittää pitkällä aikavälillä aivojen myönteisiä 
tunnealueita. Tämän tietäen voimme tarjota kosketusta toisille 
silloin kun huomaamme olevan heidän epämiellyttävien tuntei-
den vallassa.  
 
Myönteinen kosketus on yksi tehokkaimmista keinoista rauhoit-
taa lasta ja vahvistaa hänen turvallisuuden tunnettaan.  
 
Kosketus laskee stressihormonitasoa ja lisää mielihyvähormo-
nien, dopamiinin, serotoniinin ja oksitosiinin määrää. Hyvä olo al-
kaa levitä kehoon ja mieleen.  
 
Mielihyvähormonit toimivat päinvastoin kuin stressihormonit: ne 
huoltavat, korjaavat ja uudistavat kehoa ja mieltä.  
 
Voit kokeilla tarjota lapselle rauhoittavia tuntoaistimuksia. Hie-
ronta saa lapsen rauhoittumaan tähän hetkeen. Pään, niskan ja 
selän alueen silittäminen ja hierominen on erityisen tyynnyttävää 
ja rauhoittavaa.  



      
         

Lapsen koskettamiseen liittyviä harjoituksia 
 
Hengityssilitys 
 
Laitetaan kädet lapsen selän päälle. Aletaan tuntea lapsen hengi-
tystä käsien avulla. Silitellään lapsen selkää hengityksen tahdissa.  
 
Tämä sopii hyvin nukkumaan mennessä tehtäväksi harjoitukseksi. 
 
Eri kehonosat käyvät nukkumaan 
 
Kun laitat lapsen nukkumaan kosketa lempeän napakasti yhtä 
kohtaa kerrallaan ja sano "varpaat käy nukkumaan, jalkapohjat 
käy nukkumaan, nilkoille hyvää yötä..."etene näin koko keho pää-
laelle asti.  
 
Tämä harjoitus rauhoittaa molempia, sekä vanhempaa että lasta.  
 
Ajatuskaruselli hidastuu kun huomio siirtyy päästä kehontunte-
muksiin.  

 
Jos haluat niin voit myös tutustua satuhierontaan. Satuhieronta 
on satujen yhdistämistä kosketukseen ja kevyeen hierontaan. Se 
on rentoutumista ja rauhoittumista, läsnäoloa ilon ja leikin 
kautta. 

 
 
 
 

 



      
         

Tämän oppaan tekijät 
 

Olen Heli Mäkelä, kahden kouluikäisen 
lapsen äiti. Koulutukseltani olen sosio-
nomi, toimintaterapeutti, ratkaisukeskei-
nen valmentaja, mindfulness-ohjaaja ja 
Lasten Tunnetaito-ohjaaja.  
 
Olen työskennellyt lapsiperheiden parissa 
vuodesta 1993 alkaen. Tavoitteenani on 
tuottaa hyvinvointia vanhemmuuteen ja iloa ja läsnäoloa lapsen 
ja aikuisen väliseen suhteeseen.  

 
Olen Veli-Pekka Mälkiäinen, Mindfulness 
MBSR ohjaaja CFM® ja Asahi Health® oh-
jaaja. Olen kahden tytön isä. 
 
Olen ohjannut satoja mindfulness-kursseja 
ja -koulutuksia yksityisille ihmisille, yrityk-
sille, päiväkodeille ja kouluille. 
 
Jos haluat oppia lisää miten voit opettaa Mindfulness taitoja lap-
sille niin löydät Mindfulness lapsille verkkokurssimme täältä 
https://mindfulness-sivut.fi/mindfulness_lapsille_verkkokurssi/ 
 
Voit myös olla yhteydessä Veli-Pekka Mälkiäinen, veli-pekka.mal-
kiainen@ceesto.fi, 050 5550556 
 
Seuraavalla sivulla on palautteita aiemmista koulutuksista: 

https://mindfulness-sivut.fi/mindfulness_lapsille_verkkokurssi/


      
         

”Suosittelen kurssia kenelle tahansa lasten ja nuorten kanssa 
työskentelevälle tai perheelliselle, jolla ei ole vielä aiempaa koke-
musta MF:sta tai omaa jo perustietoja siitä. Sain hyvää materiaa-
lia (kirjat, tuloste, CD, linkit sähköpostissa) sekä rohkeutta sovel-
taa MF-harjoitteita lapsille. Sain myös hyviä käytännön ohjeita to-
teutukseen ja lapsien yksilöllisen harjoitusvalmiuden huomoimi-
seen.”  
 
”Kurssi laittoi ajattelemaan. Oli hyvä huomata, että jo melko pie-
nilläkin valinnoilla ja tavoilla voi muuttaa itseään ja perheensä 
elämää.” 
 
”Sain paljon vinkkejä itseni rauhoittamiseen sekä siihen kuinka 
saadaan autettua lasta kun hän ei saa itse tunnetta purettua. 
Sain hyvät eväät jatkaa eteenpäin parempana, rauhallisempana 
vanhempana.” 
 
”Koulutuksesta pidettiin ja sitä voi suositella muillekin. Saimme 
hyviä työkaluja stressin purkuun, lasten kanssa toimimiseen ja it-
sensä kehittämiseen. Harjoitteet ja tietoiskut ja keskustelu toteu-
tui sopivassa suhteessa. Koulutuksesta sai hyviä juttuja arkeen. 
Koulutus vastasi odotuksia. Jos ei tiennyt vielä asiasta, niin sai hy-
vän kuvan mitä Mindfulness on.” 

 
 

 


