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1.   Johdanto 

Suhteesi pienokaiseesi on ainutlaatuinen. Olette molemmat ainutkertaisia persoonia. 

Vauvavaiheeseen ja varhaisiin vuosiin yhdessä lapsen kanssa liittyy monenlaisia uusia 

kokemuksia, tunteita ja ajatuksia. Lapseesi sekä ajatuksiisi ja tunteisiisi tutustuminen 

auttaa sinua ymmärtämään paremmin sekä itseäsi, lastasi että teidän välistänne 

suhdetta. Rauhallinen toinen toisiinne tutustuminen vahvistaa suhdettanne ja parhaat 

toimintatavat löytyvät vähitellen. 

 Tämä työkirja on apunasi, kun haluat ymmärtää ja tallentaa vauvavuoden 

ajatuksiasi ja tunnelmiasi, yhteistä varhaista vuorovaikutusta vauvasi kanssa.

1.1.  Mikä ihmeen varhainen vuorovaikutus?

Varhaisella vuorovaikutuksella tarkoitetaan kaikkea lapsen ja vanhempien yhdessä 

olemista, kokemista ja tekemistä ensivuosina. Lapsen ensimmäiset ikävuodet ovat 

vaihe, jolloin luodaan aivan erityisellä tavalla pohja myöhemmälle hyvälle kasvulle ja 

kehitykselle. Osin tämä tapahtuu aivojen tasolla: varhaisvuodet ovat kiihkeintä aivojen 

kehittymisen aikaa ja toistuvat kokemukset muovaavat pysyviäkin malleja lapsen mieleen. 

Lapsi tarvitsee hoitajakseen aikuisen, johon hän voi solmia turvallisen ja pitkäkestoisen 

tunnesuhteen, tavallisimmin oman äidin tai isän tai molemmat. 

 Toistuvat vuorovaikutustilanteet muovaavat lapsen mieleen varhaisvuosina vähitellen 

mallin siitä millaista on vuorovaikutus toisen kanssa: kuinka minua lohdutetaan, kuinka 

hätääni tai riemuuni vastataan. Malli on pohjana sille kuinka lapsi myöhemminkin 

jäsentää, tulkitsee ja ennakoi vuorovaikutustilanteita. Kun lapselle muodostuu varhaisissa 

vuorovaikutussuhteissa perusturvallisuuden ja luottamuksen kokemus, se heijastuu 

myöhempiinkin ihmissuhteisiin ja luo pohjaa hyvän itsetunnon, minäkuvan ja 

empatiakyvyn kehittymiselle. Riittävän perusturvan myötä lapsi kykenee ympäristönsä 

tutkimiseen ja valloittamiseen: leikkimään, luomaan ja oppimaan uutta. Hän oppii myös 

hakemaan ja vastaanottamaan hoivaa ja tukea silloin, kun hän sitä tarvitsee. 

 Hyvän varhaisen vuorovaikutuksen tunnusmerkkejä ovat mm. se, että vanhempi on 

riittävän herkkä lapsensa viesteille, tulkitsee niitä pääsääntöisesti oikein ja vastaa niihin 

johdonmukaisesti. Useimmiten tämä hoituu ihan luonnostaan, esim. vauva saa ruokaa, 

kun hänellä on nälkä, lohtua ja syliä, kun hänellä on paha mieli ja rauhoittamista, kun 

häntä väsyttää. Ei ole kyse mistään taikatempuista. Lapselle rakentuu mielikuva: minä 

olen hyvä, minun tarpeeni ovat tärkeitä, minusta on iloa, maailma on hyvä, turvallinen ja 

mielenkiintoinen paikka. 

 Varhaisten vuorovaikutuskokemuksien pohjalta syntyy lapsen ja vanhemman 

välille kiintymyssuhde, joka muotoutuu ja vahvistuu yhteisten arjen touhujen myötä. 

Vauvaa hoivatessaan vanhempi välittää katseellaan, kosketuksellaan ja äänenpainoillaan: 

sinä olet erityinen, ihana ja rakastettu. Arkeen muodostuu vähitellen tuttuutta ja 

ennustettavuutta. Suotuisassa tilanteessa kiintymyssuhde muodostuu turvalliseksi ja lapsi 

kokee, että vanhempi on hänen saatavillaan ja auttaa ja lohduttaa häntä tarvittaessa.
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1.2.  Miksi pitäisin päiväkirjaa?

Varhaisvuodet kiitävät ohi nopeasti ja uudet ikävaiheet haasteineen täyttävät mielesi 

uudenlaisilla ajatuksilla ja tunteilla. Nyt voi tuntua vaikealta uskoa, että myöhemmin 

et välttämättä muista minkälaiset ajatukset ja asiat täyttivät päiväsi missäkin vaiheessa 

vauvavuotta – tai ainakaan et pienen taaperon kanssa niitä enää ehdi kirjata. 

Ensimmäisten vuosien tunnelmiin voi olla mukava myöhemmin palata kirjan sivuilla.

 Vauvavuosi on ilosta ja onnesta huolimatta myös vaativaa aikaa. Joku päivä 

sujuu jouhevammin ja toinen tuntuu rankemmalta. Päiväkirja voi olla kuin 

kotiterapeutti, jolle voit purkaa rehellisesti tummemmatkin tunnelmat, joita myös 

väistämättä kuuluu riittävän hyvään ja onnelliseen vauvavuoden vanhemmuuteen. 

Ikäviä ajatuksia ei kannata pelätä, torjua tai jättää ilmaisematta. Päiväkirja on yksi 

väylä tuoda niitä julki sen lisäksi, että voit keskustella esim. puolisosi, ystäviesi tai 

terveydenhoitajan kanssa. 

 Kirjaan on hyödyllistä merkitä myös onnistumisen kokemukset, yhteisen 

vuorovaikutuksen onnen, ilon ja yhteenkuuluvuuden tunteet. Hyvien hetkien 

huomaaminen ja muistiin palauttaminen päiväkirjan avulla voi valaa toivoa 

hankalimpiinkin hetkiin. Päiväkirjan osia voi ottaa mukaan vaikka neuvolakäynnille, 

ne voivat helpottaa joidenkin asioiden esille ottamista ja muistamista.

 Päiväkirjan pitäminen vauvavuoden tunnelmista voi tuntua myös teennäiseltä 

tai hankalalta tehtävältä. Kunnioita silloin omaa tuntemustasi. Monet varhaiset 

kokemukset yhdessä vauvan kanssa ovat niin syvästi kokemuksellisia, tunnetason 

elämyksiä, että niiden jäsentäminen sanoiksi ja tarkasteleminen älyllisin keinoin 

ei välttämättä tunnu oikealta tai edes mahdolliselta. Kuitenkin silloin, jos 

kirjoittaminen on sinulle luonteva tapa tarkastella asioita, ja haluat ymmärtää osittain 

ehkä hämmentäviäkin tuntemuksiasi paremmin, päiväkirja voi olla hyvä työkalu. 

Kirjoita siis vain niistä asioista ja sillä tavoin kuin itsestäsi tuntuu parhaimmalta tai 

luontevimmalta. 
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1.3.  Kuinka päiväkirjaa käytetään?

Työkirjasta on kaksi eri versiota, lyhyt ja pitkä. Molemmissa työkirjoissa on sama 

teksti, eroa on siinä, kuinka paljon työkirjassa on tilaa omille merkinnöille.

�)  Lyhyessä versiossa ei ole tilaa omille merkinnöille. Kirjoitat erillistä päiväkirjaa 

käsin tai tietokoneella. Työkirjan teksti antaa sinulle vinkkejä aiheista, joita voit 

päiväkirjassasi eri päivinä pohtia. Voit lukea työkirjan tekstiä joko koneelta tai 

printata sen. Jos kirjoitat päiväkirjaa käsin, voit koota tyhjiä päiväkirjan sivuja 

esim. kansioon. Sinne voi sopiviin väleihin printata mukaan myös työkirjan 

erilaisia mittareita. Jos printtaat työkirjan, voit liittää senkin kansioon. Jos pidät 

päiväkirjaa tietokoneella, tee sille koneellesi oma tiedosto. 

  Laita kullekin sivulle päivämäärä ja kirjaa siihen ajatuksiasi sinä päivänä. 

Voit liittää halutessasi päiväkirjaan myös valokuvia tai muita tärkeitä muistoja, 

välttämättä niitä ei tarvita.

�)  Pitkässä versiossa on tekstin lomassa tilaa omille merkinnöillesi. Kunkin 

luvun kohdalla voit pohtia yksittäisiä kysymyksiä tai kirjoittaa enemmän 

päiväkirjanomaisesti omia ajatuksiasi tyhjille päiväkirjasivuille ”Tänään 

mielessäni”. Merkitse päiväkirjasivulle päivämäärä. Voit printata työkirjan ja 

laittaa sivut kansioon. Näin voit tarvittaessa lisäillä väleihin tyhjiä lehtiä, jos 

valmiit eivät riitä.

Kirjoita sen verran, kun arjen keskellä ehdit ja jaksat ja tuntuu hyvältä, älä tee 

päiväkirjan pitämisestä liian työlästä. Voit aloittaa kirjan pitämisen jo raskautta 

suunnitellessasi, raskausaikana tai sitten, kun vauva on jo syntynyt.

 Voit itse harkita onko päiväkirjasi viisainta säilyttää vain omana aarteenasi vai 

muodostuuko siitä sellainen kirja, jonka voit antaa omalle lapsellesi myöhemmin 

luettavaksi – ehkä siinä vaiheessa, kun hänestä itsestään on tulossa vanhempi. 

 Työkirjan vinkkikysymykset on suurelta osin muotoiltu siten, että päiväkirjan 

kirjoittajana on äiti. Työkirjaa voi kuitenkin yhtä hyvin käyttää isä, osa kysymyksistä 

pitää tällöin ohittaa tai soveltaa paremmin itselle sopiviksi. 

 Vanhemmaksi voi tulla eri tavoin: biologisen vanhemmuuden lisäksi esim. 

adoption, sijaisvanhemmuuden tai kohdunvuokrauksen ja sijaissynnytyksen kautta. 

Lapsi voi saada alkunsa luovutetuista sukusoluista. Vanhemman ja lapsen suhteelle 

tuo oman haasteensa se, jos lapsi on vakavasti sairas. 

 Eri tavoin alkunsa saaneissa lapsen ja vanhemman suhteissa on paljon samoja iloja 

ja haasteita, mutta myös omia erikoispiirteitään. Niitä kaikkia ei tässä työkirjassa 

ole kuvattu erikseen. Jokainen vanhempi voi poimia työkirjasta sen, mikä sopii 

kuvaamaan omaa vanhemmuutta ja sen lisäksi kuvata omin sanoin yksilöllistä, 

arvokasta vanhemmuuden polkuaan. Monikkovauvojen vanhemmat voivat pohtia 

työkirjan asioita erikseen kunkin vauvansa kohdalla – jos arjen tohinassa jää aikaa ja 

käsiä kirjoittamiselle!

Antoisaa yhteistä matkaa vauvasi kanssa!
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Raskausajan ja vauvavuoden päiväkirjani

Kirjoittanut  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

elämästä rakkaan lapseni  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  :n kanssa

Tärkeitä päivämääriä:

 Raskaustesti oli positiivinen /

 Ensimmäinen ultraäänitutkimus /

 Sydänäänet kuuluivat ensimmäistä kertaa /

 Äiti tunsi vauvan liikkeen ensimmäistä kertaa /

 Isä tunsi vauvan potkun ensimmäistä kertaa /

 Vauvan laskettu syntymäaika /  

 Vauvan todellinen syntymäpäivä /  klo 

 Kotiintulopäivä vauvan kanssa /

 Vauvan ensimmäinen hymy /

 Vauva huomasi kätensä /

 Vauva nauroi ääneen /

 Vauvalla huomattiin suussa hammas /

 Vauva maisteli sosetta ensi kertaa /

 Vauva kääntyi selinmakuulta vatsalleen /

 Vauva istui ilman tukea     kk:n iässä 

 ja lähti liikkeelle ryömien     kk:n iässä 

 ja kontaten     kk:n iässä.

 Vauva nousi seisomaan tukea vasten… /

 …ja ilman tukea /

 

Muita meille tärkeitä päivämääriä: 

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  /

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  /

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  /

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  /

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  /
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2.  Minäkö raskaana?

Elämäntilanteeni ennen vauva syntymää

• Ensimmäiset tunnelmani, kun sain tietää olevani raskaana: epäusko, riemu, 

pakokauhu, ihmetys, kiitollisuus, pelko, jokin muu?

• Mistä aloit epäillä, että olet raskaana? Olitteko yrittäneet raskautta pitkään 

vai onnistuiko se helposti? Oliko raskaus toivottu ja odotettu vai yllättikö se 

sinut? Teitkö raskaustestin yksin vai yhdessä puolisosi kanssa?  Kenelle kerroit 

raskaudestasi ensimmäiseksi ja kuinka hän reagoi? Kuinka kerroit tai kerroitte 

raskaudesta muille, ja kuinka he reagoivat? Millaisia tunteita heidän reaktionsa 

herättivät sinussa?

• Minkälaiseen perheeseen vauvasi on tulossa: ns. ydinperheeseen, uusperheeseen 

vai yksinhuoltajaperheeseen? Keitä kaikkia perheenne arkeen kuuluu? 

Raskaustestin pikkuinen plussa
ei vielä höyhenkään
Vasta pikku höytyväinen
kohdun kehdossa keinumassa
Tervetuloa Untuva!

~ Anja Porio ~
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3. Raskausaika

3.1.  Tuntemukseni vauvasta

• Koska tunsit vauvasi ensimmäiset liikkeet? Miltä ne tuntuvat: pikkukalojen 

näykintää vatsan sisäpuolella, ilman kiertämistä tai höyhenen sivelyä? Miltä 

vauva vaikuttaa: liikkuuko hän paljon ja rajusti vai onko rauhallisen oloinen? 

Jos vauva ei ole esikoinen, voit vertailla masuvauvaa ja hänen tapaansa liikkua ja 

reagoida aiempiin sisaruksiin. Onko vauvallasi tapana hikotella? 

• Huomaatko vauvan reagoivan joihinkin ulkomaailman ärsykkeisiin,  

esim. musiikkiin tai muihin ääniin? Jutteletko vauvallesi mielessäsi tai ääneen? 

Onko vauvallasi jokin työnimi – mistä se juontuu? 

• Oletko huolissasi jostakin vauvan vointiin liittyvästä asiasta? Miten haluat omilla 

elämäntavoillasi tukea ja varjella pienen kasvua? Onko se sinulle helppoa vai 

hankalaa?

3.2.   Muiden ajatuksia masuvauvastani

• Mitä vauvasta on sanottu neuvolassa? Ovatko hänen sydänäänensä vahvat tai 

näkyykö ultraäänessä isän komea nenä? Onko joku varma, että perheeseen on 

tulossa ballerina tai kuulantyöntäjä? Saako isä tuntemuksia tai näköhavaintoja 

vauvan liikkumisesta ja potkuista? Onko vauvan sukupuoli selvinnyt 

raskausaikana? Miten voimakas elämys oli sen kuuleminen?

• Onko vauvan sisaruksilla mielikuvia tai toiveita vauvan suhteen? Haluavatko 

sisarukset tunnustella vauvaa ja jutella hänelle? Pelottaako tai huolestuttaako 

heitä jokin äidin raskaudessa?

3.3.   Oma vointini ja tunnelmani raskausaikana

• Minkälaisia tunteita mielessäsi on ollut raskauden eri päivinä: iloa, ylpeyttä, 

ärtymystä, suojelunhalua, kömpelyyttä, huolta, pelkoa, onnea? Mistä arvelet, 

että nuo tunteet johtuvat? Onko mielessäsi koskaan ristiriitaisia tunteita: 

onnellisen odotuksen rinnalla pelkoa siitä kuinka elämä tuleekaan muuttumaan, 

ja joskus häivähdyksenä jopa halua peruuttaa koko suuri elämänmuutos? Olinko 

hullu, kun tähän lähdin?! Muistathan, että ristiriitaiset tunteet ovat täysin 

normaaleja, niitä on lähes jokaisella äidillä. 

• Oletko nähnyt raskausaikana uudenlaisia, jopa omituisia unia? Nämäkin ovat 

varsin tavallisia. Voit kirjata ylös niiden tunnelmia. Onko kyseessä ensimmäinen 

raskautesi vai oletko ollut aiemminkin raskaana? Jos raskautesi ei ole ensimmäinen, 
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poikkeaako tämä aiemmista? Äiti saattaa ensimmäistään odottaessaan paneutua 

raskauteen ja sen tuntemuksiin eri tavoin kuin seuraavilla kerroilla; arjen vilinä ei 

ehkä enää seuraavilla kerroilla anna samalla tavoin aikaa ja mahdollisuutta. 

 

• Miten olet voinut raskauden eri vaiheissa: oletko kokenut väsymystä, 

pahoinvointia, säteilevää oloa, energisyyttä tai kyllästymistä? Onko raskaus 

tuonut elämään rajoituksia tai muutoksia, joihin on ollut vaikea sopeutua?  

Entä erityisiä iloja tai jopa etuoikeuksia? Onko raskaudessa ollut ongelmia, 

oletko ollut jossain vaiheessa tutkimuksissa tai sairaalahoidossa? 

• Onko vauvoja tulossa enemmän kuin yksi? Usein monikkoraskaus on äidille 

fyysisesti raskaampi kuin yhden lapsen odottaminen. Raskautta seurataan myös 

tarkemmin neuvolassa ja äitiyspoliklinikalla. Raskaus alkaa näkyä ulospäin jo 

varhaisemmassa vaiheessa ja raskauden mahdolliset vaivat saattavat vähintään 

tuplaantua. Tässä on tietysti yksilöllistä vaihtelua. Mikä on sinun kokemuksesi? 

• Minkälaiset asiat saavat sinut tuntemaan olosi hyväksi ja tuovat voimia, 

minkälaiset taas ärsyttävät tai loukkaavat? Onko sinulla joitain erityisiä 

harrastuksia, jotka edesauttavat hyvinvointiasi (esim. jooga, vesijumppa,  

kävely, uinti, ystävien tapaaminen, käsityöt)? 

• Onko elämässäsi nyt jotain, mikä huolestuttaa sinua, esim. taloudelliseen 

tilanteeseen, asumiseen tai työelämään liittyviä huolia? 

3.4.  Suhteeni vauvan isään

• Minkälainen suhteesi on vauvan isään? Pystyttekö keskustelemaan raskauden 

herättämistä ajatuksista? Onko teillä yksimielinen näkemys siitä, osallistuuko isä 

synnytykseen? Minkälaisen isän arvelet puolisostasi tulevan? Voitteko keskustella 

siitä, kuinka elämä muuttuu vauvan syntymän myötä, ja mitä se tarkoittaa teidän 

kummankin kohdalla? Miten sinä ja puolisosi suhtaudutte seksiin raskausaikana? 

 On hyvä tietää, että raskaus voi vaikuttaa parisuhteeseen niin myönteisesti 

kuin kielteisestikin. Se voi tuoda muassaan uudenlaista läheisyyttä, lämpöä ja 

yhteenkuuluvuuden tunnetta. Toisaalta useilla odottavilla vanhemmilla, sekä miehillä 

että naisilla, on ainakin ajoittain myös ristiriitaisia ajatuksia sekä pelkoja ja mielialojen 

vaihtelua. Hankalampia tunteita voi olla vaikea sanoa ääneen; aivan kuin ei silloin 

olisi oikeasti onnellinen ja kiitollinen vauvan tulosta. 

 Mieleen saattaa hiipiä epävarmuutta: osataanko me, osaanko minä, osaako tuo 

toinen, kestetäänkö me, onko meistä vanhemmiksi, haluanko minä, haluaako tuo 

toinen, pysyykö toinen rinnalla? Seksuaalinen halukkuus vaihtelee molemmilla 

raskauden eri vaiheissa, se voi lisääntyä tai vähetä, tässä on yksilöllistä vaihtelua. Miehillä 
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ja naisilla on melko samantyyppisiä psyykkisiä ja fyysisiäkin tuntemuksia raskausaikana. 

Molemmat ovat uudenlaisen elämän kynnyksellä. Keskustelu mieltä askarruttavista 

asioista on tärkeää: ilosta, onnesta, toiveista, mutta myös vaikeammista tunteista. Jos 

teillä on mahdollisuuksia jakaa ajatuksia muiden vauvaa odottavien parien kanssa, 

saatatte huomata, että he käyvät läpi monia samoja tuntemuksia kuin tekin. 

3.5.  Suhteeni muihin läheisiini

• Onko suhteesi läheisiisi, esim. vanhempiisi, appivanhempiisi, puolisoosi, 

sisaruksiisi tai ystäviisi, muuttunut raskausaikana? Onko sinulla ystäviä, jotka 

ovat raskaana tai joilla on pieniä lapsia? Voitko jakaa jonkun toisen naisen kanssa 

kokemuksia siitä, miltä tuntuu olla raskaana ja tulla äidiksi?

 Erityisesti, jos olet yksin vauvan kanssa, on hyvä jo raskausaikana miettiä itselleen 

verkostoa, johon kuuluu omia läheisiä ja ammattilaisia. Yhden vanhemmankin perhe 

on vauvalle hyvä perhe, vanhemmalle se on kuitenkin vaativa tilanne – on hyvä tietää, 

kehen voi turvautua saadakseen apua ja tukea.

3.6.  Sitten, kun vauva syntyy …

• Minkälaisia asioita mielessäsi liittyy synnytykseen? Suhtaudutko siihen 

luottavaisesti, kunnioituksella tai pelkäätkö synnytystä – voitko käsitellä  

pelkoasi jonkun kanssa? Onko sinulla toiveita synnytyksestä? 

 

• Miten arvelet, että elämäsi muuttuu vauvan syntymän myötä?  

Mikä on päällimmäinen tunteesi, kun ajattelet yhteistä vauvaelämää: ilo, onni, 

innostunut odotus, pelko, jännitys, epävarmuus, neutraali olo vai jokin muu? 

Minkälaisen äidin arvelet itsestäsi tulevan? Oletko tehnyt joitain hankintoja  

vauvan varalle tai järjestellyt kotia uudella tavalla?

• Oletko vielä pohtinut imettämistä? Haluaisitko imettää vauvaasi, jos suinkin 

mahdollista? Miltä ajatus imettämisestä tuntuu?

 

Hammasharjan
pikkunutun
pakkasin jo valmiiksi
Tulisit
hiirulainen
kuurupiilostasi
Näyttäisit isälle pikkuvarpaasi!

~ Anja Porio ~
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4.  Synnytys

4.1.  Synnytyksen käynnistyminen

• Kuinka synnytys lähti liikkeelle? Mistä huomasit, että synnytys on käynnissä? 

Miten kuvailisit tunteitasi sillä hetkellä? Missä olit, kun synnytys käynnistyi 

vai käynnistettiinkö se? Kuinka pääsit sairaalaan vai olitko siellä jo valmiiksi 

vai ehditkö sinne lainkaan? Kenelle ilmoitit ensimmäiseksi, että olet lähdössä 

synnyttämään? Tuliko vauvan isä mukaan? Ketkä kaikki tiesivät, että olet 

synnyttämässä? Kenen luona isommat sisarukset olivat hoidossa?

 

4.2.  Synnytyskokemus

• Sujuivatko asiat kuten olit ajatellut vai yllättikö jokin seikka sinut myönteisesti 

tai kielteisesti? Sujuiko kaikki hyvin vai oliko synnytyksessä vaikeuksia? Keitä oli 

synnytyksessäsi paikalla? Kuinka kauan synnytyksesi kesti? Synnytitkö alakautta 

vai tehtiinkö sinulle keisarinleikkaus joko suunnitellusti tai yllättäen? 

• Oliko joitain asioita, jotka auttoivat sinua erityisen paljon synnytyksen 

aikana: puolison tai tukihenkilön läsnäolo, tieto vauvan hyvinvoinnista, 

sopiva kivunlievitys, hyvä suhde kätilöön, keinutuoli, vesiallas tai jakkara? 

Oliko joitain asioita, jotka tuntuivat erityisen ikäviltä: sietämättömät kivut, 

riittämätön kivunlievitys, kätilön asenne, huoli vauvan hyvinvoinnista, pelko 

omasta selviämisestä, hieronta väärästä paikasta tai yksin oleminen? Kuinka koit 

synnytyksesi kokonaisuutena? 

4.3.  Ensi kohtaaminen

• Saitko vauvan heti rinnallesi; kuinka hän reagoi siihen? Kohtasivatko katseenne 

vastasyntyneesi kanssa? Oliko vauvasi ensi hetkillä valpas? Halusiko hän jonkin 

ajan kuluttua hamuta rintaa suuhunsa? Tästä ensi hetkestä on lapsesi mielestä 

todennäköisesti hauskaa kuulla myöhemmin tarinoita – olin niin onnellinen sinusta!

• Mitkä olivat ensimmäiset tunnelmasi synnytyksen jälkeen: helpotus, rakkaus, 

järkytys, epäusko, ilo, ylpeys, ihmetys, kiitollisuus, hämmennys, onnellisuus, 

yhteenkuuluvuuden tunne, epätodellinen olo vai jotain ihan muuta?  

Kuinka vauva reagoi syntymäänsä? 

• Oliko vauva heti tutun tuntuinen vai erilainen kuin olit odottanut?  

Oliko vauvassa tuttujen ihmisten piirteitä? Tuntuiko vauva alkuun 

vieraalta? Syntyikö rakkauden tunne heti vai vaati tutustumista ja 

totuttelua? Oliko vauvasi täydellinen? Oliko vauvan sukupuoli yllätys? 
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• Oliko vauvalla jokin sairaus tai vamma, joka tuli sinulle yllätyksenä?  

Vietiinkö vauva synnyttyään tehostettuun hoitoon tai tarkkailuun? 

• Minkälaiset kaikkiaan olivat ensi hetket synnytyksen jälkeen?  

Minkälainen tunnelma synnytyssalissa vallitsi? Mitä muut läsnä olevat 

sanoivat vauvasta? Jos isä oli paikalla, saiko hän tai uskaltautuiko kylvettämään 

pienokaisen? Miltä sinusta tuntui nähdä vauva yhdessä isän kanssa?  

Keille ihmisille vauvan syntymästä ilmoitettiin ensimmäisenä?

 

 Jokainen synnytys on erilainen ja siihen on lopulta vaikea valmistautua etukäteen. 

Ole ylpeä itsestäsi – selviydyit hienosti! Vaikka kaikki ei olisi mennyt kuten olit 

ajatellut, ei ole syytä olla pettynyt itseesi. 

Itku oli niin pieni ja hento
ja ne sanoivat:
Tämä on poika
Poika, niinkö se oli.
Ajatukset lentoon kuin lintu:
Miten se kiipeää puuhun ja putoaa
Ajaa pyörällä ilman käsiä
Tutkii sammakoita ja mankuu mopoa.

Sinä avasit silmäsi, huikean siniset
Tarkoin katsoit,
kenen luo olit tullut 
vauvojen lempeästä kodista:
– Äiti, tule mukaan huikealle matkalle

~Tellervo Heikkinen~
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4.4.   Ensimmäiset päivät synnytyksen jälkeen

• Minkälaisessa kunnossa olet ollut synnytyksen jälkeen? Kuinka olet alkanut 

toipua? Oletko saanut vauvan heti hoitoosi vai oletteko erossa sinun tai  

vauvan voinnin vuoksi? Oletteko perhehuoneessa vai jaatko huoneen muiden 

äiti–vauva -parien kanssa?    

 

• Ketkä ovat tulleet katsomaan vauvaa ensi päivinä? Isän, kätilön, lastenlääkärin, 

isovanhempien, sisarusten, serkkujen, muiden sukulaisten ja ystävien 

ensimmäisiä kommentteja vauvasta. Vastaavatko ne sinun ajatuksiasi?  

Kuinka kuvailisit vauvan ulkonäköä, olemusta ja vaikutelmaasi hänestä?  

Onko niissä jotain tuttua ja toisaalta vain tälle lapselle omaa?   

• Minkälaiset ovat omat mielialasi olleet ensimmäisinä päivinä: onnea, väsymystä, 

ihmetystä, huolta, suojelunhalua, rakkautta, iloa, ylpeyttä, hämmennystä, 

epävarmuutta, itkuisuutta, tunneherkkyyttä tai jotain muuta? Miltä vauvan 

hoitaminen tuntuu? Kuinka imetys on lähtenyt sujumaan, onko siinä 

hankaluuksia? Saatko halutessasi apua imetyspulmiin? Miltä imettäminen sinusta 

tuntuu? Kuinka hyvin olet saanut nukuttua ensimmäisinä vuorokausina? 

• Oletko saanut osastolla osaksesi hyvää ja asiallista hoitoa vai onko jokin asia 

jäänyt harmittamaan? Onko jokin saamasi kommentti loukannut sinua tai 

ilahduttanut aivan erityisesti? Pyri selvittämään henkilökunnan kanssa pahaa 

mieltä tuottaneet tai epäselviksi jääneet asiat ennen kotiin lähtöäsi, etteivät ne jää 

painamaan mieltäsi.

Kännykät pirisevät
isoäidit itkevät
ukit urahtelevat
tädit ryntäävät ruusupuotiin
kukaan ei muista syödä
lakki ja laukku katoavat kiireessä

Äkkiä vauvaa katsomaan!

~ Anja Porio ~
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5.  Vauvantahtista elämää kotona

Joko on ilta?
Ei vielä voi olla lauantai!
Vauvaperheessä
yö ja päivä
vaihtavat paikkaa
Kaikki on ylösalaisin
~ Anja Porio ~

5.1.  Kotiin saapuminen vauvan kanssa

• Kuinka kauan olit vauvan kanssa sairaalassa? Miltä kotiin lähteminen sairaalasta 

tuntui? Miltä tuntui pukea vauva omiin vaatteisiin? Kenen seurassa tulit vauvan 

kanssa sairaalasta kotiin? Miltä sinusta tuntui astua tuttuun kotiin ensi kerran 

uuden vauvan kanssa? Oliko kotona muita ihmisiä, kuten isovanhempia tai 

sisaruksia? Tunsitko itsesi vauvan kanssa tervetulleeksi? 

• Kuinka vauva reagoi kotiin tulemiseen? Onko vauva erilainen kuin sairaalassa? 

Kuinka ensimmäiset yöt sujuivat? Onko sinulla joku toinen aikuinen tukena 

kotona vai oletko yksin vauvan kanssa? Kuinka turvallinen ja varma olo sinulla 

on vauvan hoitamisesta? Onko teillä käynyt ensi päivinä vieraita kylässä, 

tuntuuko se enemmän piristävältä vai uuvuttavalta?

5.2.  Ajatuksiani ja tunnelmiani ensi viikkoina  
    ja kuukausina vauvan kanssa

• Kuvaile sitä mahdollista tunteiden vuoristorataa, jonka tuore äitiys saa aikaan: 

väsymys, ärtymys, rakkaus, ilo, suojelunhalu, itkuisuus, onni, epätoivo, 

epävarmuus, riittämättömyys, huoli. Mikä on myönteistä ja tuo iloa, mikä taas 

harmittaa ja vie voimia? 

• Mitä alkuvaiheen mahdollisia kurjia tosiasioita olisit toivonut tietäväsi etukäteen: 

olen edelleen isomahainen ja kömpelö, unohtelen asioita, tavarat putoilevat 

käsistäni, lähes kaikki asiat itkettävät, jälkivuoto on runsasta, minun tai 

mieheni ei tee mieli seksiä, imetys on hankalaa, rinnat ovat pinkeät ja kipeät, 

jälkisupistukset ovat inhottavia, omaa aikaa ei ole lainkaan, saan nukkua 

vain muutaman tunnin pätkissä, jo suihkuun pääseminen ja päivävaatteiden 

pukeminen päälle ovat isoja haasteita, vauvan isosiskon viihdyttäminen tuntuu 

työläältä? 

 



��

• Pelottaako sinua jopa se, pystytkö hoitamaan vauvaasi niin, että hän ylipäätään 

pysyy hengissä? Hipsitkö kuuntelemaan hengittääkö vauva yhä? Tällaiset huolen 

tunteet ovat varsin normaaleja. Äiti voi kokea aivan uudenlaisia vahvoja tunteita: 

olen valmis tekemään mitä vain suojellakseni tätä lasta, käyttämään vaikka 

voimakeinoja!

• Haluatko suojella mieltäsi järkyttäviltä asioilta ja uutisilta? Monet naiset 

herkistyvät raskausaikana ja vauvavaiheessa, kunnioita tätä tunnettasi. Voihan 

olla, että luonto viisaudessaan saa naisen suojelemaan omaa mieltänsä mm. siksi, 

ettei hän tuo turhia huolia yhteiseen vuorovaikutukseen vauvan kanssa – vauva 

vaistoaa äidin mielenliikkeitä. 

 Jos olet nähnyt vauvan syntymän jälkeen uudenlaisia unia, voit kirjata ylös niiden 

tunnelmia. Unet voivat olla outoja tai hurjia, sitä ei tarvitse pelästyä. 

• Onko elämäntilanteessasi tapahtunut jotain muuta, mikä on vaikuttanut 

mielialaasi myönteisesti tai kielteisesti? Kuinka olette selvinneet taloudellisesti, 

onko se aiheuttanut huolta? Mikä on kaiken kaikkiaan mennyt kuten odotit,  

mikä on yllättänyt? 

5.2.1. Suhteeni vauvan isään

• Minkälainen on suhteesi lapsen isään: saatko tarvitsemaasi tukea vai koetko itsesi 

yksinäiseksi? Pystytkö puhumaan tunteistasi puolisollesi ja kuuntelemaan hänen 

tunteitaan? 

 Vauvan syntymä vaikuttaa vanhempien suhteeseen. Välit voivat kiristyä ja 

rakkaudenosoitukset vähentyä. On hyvä keskustella yhdessä ja ymmärtää, että 

iso elämän muutos, väsymys ja hämmennys uuden edessä vievät voimavaroja 

parisuhteelta. Uusi parisuhteen tasapaino on ajan myötä mahdollista löytää. Seksikin 

tuntuu mitä todennäköisimmin jossain vaiheessa taas hyvältä ajatukselta, vaikka 

sitä nyt olisi vaikea uskoa. Hellyyttä voi osoittaa eri tavoin, kekseliäästikin. Omista 

toiveista on hyvä kertoa kumppanille.
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5.2.2. Suhteeni muihin läheisiin 

• Onko suhteesi läheisiisi, esim. vanhempiisi, appivanhempiisi, sisaruksiisi tai 

ystäviisi, muuttunut vauvan syntymän jälkeen? Onko sinulla ystäviä, joiden 

kanssa voit jakaa ajatuksiasi? Suhde omaan äitiin voi vauvan syntymän myötä 

tulla aiempaa tärkeämmäksi. Myös muiden jo synnyttäneiden naisten seura ja 

tuki voi tuntua erityisen tärkeältä ja kannattelevalta. 

 

 Jos elät yksin vauvan kanssa, on erityisen tärkeää, että löydät ympäriltäsi ihmisiä 

– omia läheisiä ja ammattilaisia – joilta saat apua ja tukea. Vauvan hoitaminen on 

palkitsevaa ja antoisaa, mutta myös monin tavoin vaativaa ja rankkaa. Yksin on 

kenenkään vaikea jaksaa. Ole myös itsellesi lempeä.

5.2.3. Jos mielen valtaa alakulo

Tunteiden laaja kirjo ja jonkin asteinen alakulo ja herkkyys ensi viikkoina on täysin 

normaalia. Keskustelu puolison, toisten äitien tai terveydenhoitajan kanssa voi tuntua 

helpottavalta. 

 Jos mielesi täyttää jatkuva alakulo ja elämä ja vauvanhoito tuntuvat pääsääntöisesti 

liian raskailta velvoitteilta, apua kannattaa hakea ajoissa, esim. omasta neuvolasta. 

Synnytyksen jälkeisestä masennuksesta arvioidaan kärsivän lähes joka kymmenennen 

äidin. Sitä esiintyy kaikenlaisissa perheissä ja kaikenlaisilla äideillä. Hoitamattomana 

vaikea masennus on uhka hyvälle varhaiselle vuorovaikutukselle. Apua on saatavilla 

ja avun hakeminen osoittaa välittämistä ja pärjäämistä. Synnytyksen jälkeisen 

masennuksen oireita ovat mm. 

 • epätoivon tunteet 

 • itkuisuus 

 • väsymys, jota nukkuminen ei helpota 

 • tuskaisuus, pelokkuus ja suoranaiset   

  paniikkitunteet

 • kireys ja vihamieliset räjähtelyt

 • keskittymiskyvyn vaikeudet 

 • ruokahalun muutokset ja uniongelmat 

 • mielen täyttävät pakkoajatukset,  

  joille ei usein ole perusteita. 

  (Lähde: Äidit irti synnytysmasennuksesta)
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5.3. Lapsen vuorovaikutuksen tavat muuttuvat eri ikävaiheissa

Vauvalla on syntymästään alkaen kyky ja tarve vuorovaikutukseen vanhemman kanssa. 

Vähitellen vuorovaikutuksen tavat muuttuvat ja kehittyvät, lapsi oppii uudenlaisia 

tapoja hakea yhteyttä. Silti vanhat tavat eivät jää pois käytöstä – koululainenkin voi 

joskus käyttäytyä vauvan tavoin, vaikka hallussa on jo kehittyneempiä tapoja.

 Vauvan vanhempana on mielenkiintoista opetella kuulemaan ja näkemään uuden-

lainen kieli – viestit, joita vauva kertoo jo kauan ennen kuin hänellä on puhetta. Seu-

raaville sivuille on koottu pieni vauvakielen sanakirja eli mm. joitakin 

• tapoja, joilla vauvat ilmaisevat itseään ja ottavat kontaktia eri ikävaiheissa

• tapoja, joilla vauvat reagoivat vanhemman toimintaan

• tapoja, joilla vauvat tutustuvat ympäristöönsä ja pyrkivät ymmärtämään sitä

• asioita, jotka ovat vauvalle vuorovaikutuksessa merkityksellisiä

• vauvan kehitykseen liittyviä seikkoja, jotka vaikuttavat vuorovaikutukseen.

 Oletko huomannut joitain näistä lapsesi kohdalla eri ikävaiheissa? Merkitse 

huomaamasi seikat rastilla ruutuun – älä ole huolissasi, jos kaikki eivät tunnu 

tutuilta. Voit olla kuin tutkija uuden kiehtovan kielen äärellä: pääset tutustumaan 

vauvasi tapaan tehdä itseään ymmärretyksi ja harjoittelemaan viesteihin vastaamista. 

Useimmissa tilanteissa osaat varmasti ihan vaistonvaraisesti vastata vauvasi viesteihin 

sopivalla tavalla: lohduttaa, ottaa syliin, antaa hänelle syötävää. Päivä päivältä 

tutustutte toisiinne entistä paremmin ja vauvasi mielessä kehittyy vähitellen mielikuva 

omasta itsestään ja siitä, minkälaista on ihmisten välinen vuorovaikutus.
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Vasta- 
syntynyt

Vauva viestii itkulla erilaisia asioita kuten nälkää, märkää 
vaippaa, kipua, läheisyyden kaipuuta ja väsymystä. 
Vanhempi oppii vähitellen tulkitsemaan itkujen sävyä. 
Vauvan viestien ymmärtäminen ei ole heti helppoa, anna 
itsellesi aikaa! Vauvat ovat erilaisia siinä kuinka paljon 
heidän itkuissaan on sävyeroja. Itkun syy voi selvitä 
asiayhteydestäkin.

Väsymisen ja levon tarpeen vauva osaa viestiä mm. 
haukottelulla, silmien sulkemisella, pään kääntämisellä 
poispäin tai itkulla. Tällöin vauva kaipaa tyynnyttämistä ja 
lepoa.

Vastasyntynyt saattaa matkia vanhempaansa, kun tämä 
työntää kielen ulos suustaan.

Jo muutaman päivän ikäinen vauva tunnistaa äitinsä tämän 
maidon hajun perusteella. Äidin tuoksu tuo turvaa.

Vauva tunnistaa oman äidin äänen muutaman vuorokauden 
ikäisenä.

Vauvat ovat herkkiä koskettamiselle: ihokontakti, lähellä 
pitäminen, paijaaminen ja hellä koskettelu tuntuvat vauvasta 
hyviltä.

Syödessään lapsi tankkaa paitsi ruokaa myös läheisyyttä  
ja hellyyttä.

Vauvalla ei useinkaan vielä ole selkeää syömisen, 
nukkumisen ja valveillaolon perusrytmiä.

Vauva rauhoittuu helpoiten äänistä, jotka ovat tuttuja jo 
kohtuelon ajalta: äidin puheesta, sydänäänistä ja musiikista. 

Vauva näkee parhaiten n. 20–25 cm päähän ja parasta 
katseltavaa ovat vanhemman kasvot.

N. 6–8 vko:n ikäisenä vauva alkaa vastata vanhemman 
hymyyn hymyllä. Vuorovaikutus on kivaa! Hän myös 
katselee esineitä aiempaa tarkkaavaisemmin, erottaa tutut 
kasvot vieraista, hakee kontaktia katseellaan aiempaa 
enemmän ja on valveilla pidempiä aikoja. Silti pieni väsyy 
vielä nopeasti.

 Vauva alkaa jokellella ja kurlutella. Vauvasta on ihanaa, että 
hänen jutteluun vastataan ja siitä iloitaan. 

� kk Vauva matkii läheistensä ilmeitä tai esim. isosiskon suun 
pöristelyä.

Vauva alkaa tunnistaa ja ennakoida joitain tuttuja tilanteita. 
Tuttu leikki riemastuttaa heti ensi metreillä ja vauva voi 
paikoitellen viedä jo itse leikkiä eteenpäin totutulla tavalla. 
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Vauva pitää uudenlaisista leikeistä, esim. taputteluleikeistä.

Noin nelikuinen vauva alkaa nauraa ja kiljahdella riemusta. 
Hän ilmaisee mielialojaan monella tapaa: itkee, rauhoittuu, 
rentoutuu, kiljuu, huitoo ja potkii innostuneena ja 
riemuissaan, hymyilee ja kujertelee. Ilman sanojakin on 
monta tapaa saada vanhempi lähelle seurustelemaan, 
leikkimään ja lohduttamaan!

Vauva alkaa kiinnostua muista lapsista ja haluaa kosketella 
vauvoja ja lapsia (n. 3–4 kk). Vähitellen vauva alkaa myös 
hymyillä ja äännellä muille lapsille (n. 6 kk). Toinen saman 
ikäinen vauva ei useinkaan vielä vastaa kontaktiyrityksiin.

� kk Yli puolivuotias vauva voi jo hetken odottaa, että hänen 
tarpeisiin vastataan. Hänelle on muodostunut jonkin 
asteinen luottamus siihen, että apua kyllä tulee. 

Vauva reagoi vanhemman kasvojen ilmeisiin: hymy saa 
vauvan innostumaan ja hymyilemään, vihainen ilme taas voi 
saada vauvan itkemään.

Vauva alkaa vierastaa n. 6–9 kk:n iässä, tätä jatkuu joitakin 
kuukausia. Se on merkki siitä, että vauva on kiintynyt 
vanhempaansa. Vauva osoittaa rakkauttaan vanhemmalleen 
eri tavoin kuin muille. Vauvat ovat yksilöitä, vierastamisen 
voimakkuudessa ja ajoittumisessa on vaihtelua.

Lapsi kaipaa paljon hyväksyvää ja hellää koskettamista, 
läheisyyttä ja lämpöä.

Vauva tarkastaa vanhemman reaktioista kuinka johonkin 
uuteen asiaan kannattaa suhtautua: innokkaasti vai 
pelokkaasti. Vauva saattaa suunnata huomionsa samaan 
asiaan kuin huomaa vanhempansa suuntaavan.

Vauva tykkää loruista ja kuvakirjojen katselusta sekä 
erilaisista kurkistelu- ja piiloutumisleikeistä. 

Vauva jokeltelee entistä monipuolisemmin ja kokeilee äänen 
eri korkeuksia ihmeissään ja riemuissaan. Vanhemman 
iloinen vastaaminen jokelteluun tuntuu hyvältä!

Noin kahdeksankuisesta vauvasta on hauskaa etsiä lelua, 
joka piilotetaan peiton alle tai isin selän taakse. Hän alkaa 
ymmärtää, että jokin esine on olemassa, vaikka se häviäisikin 
näkyvistä.

� kk Vauva alkaa vähitellen ymmärtää ensimmäisiä sanoja.

Vauva osaa ojentaa käsivarsiaan päästäkseen syliin. Hän 
myös ojentaa kättään näyttääkseen, mitä siellä on ja 
osoittelee tavaroita sormellaan. 
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Vauva oivaltaa, että tavaran voi heittää irrottamalla siitä 
otteen. Hänestä on huiman hauskaa tiputella syöttötuolista 
leluja vanhemman noukittavaksi.

Lapsen pitää alkaa pikku askelin harjoitella sääntöjä, 
jotka takaavat hänen oman turvallisuuden sekä läheisten 
hyvinvoinnin: ”Siskoa ei voi vetää tukasta, siskoon sattuu.” 
Sanan EI lisäksi tarvitaan vielä toimintaa: lapsi nostetaan 
pois kielletystä puuhasta tai vaaran paikasta. Sääntöjen 
kertausta tarvitaan vielä pitkään!

Vauva on kiinnostunut muista lapsista. Hän voi 
katsella heitä kiinnostuneena ja tutkia uteliaasti, joskus 
kovakouraisestikin. 

Lapsi oppii osoittamaan helliä tunteitaan vanhemmilleen 
vastaamalla omalla halilla vanhemman haliin.

Lapsi alkaa vähitellen noudattaa pieniä kehotuksia  
(noin 11 kk:n iässä): ”Anna lelu äidille.”

Lapsi tutustuu uteliaasti ympäristöönsä ja siihen hänellä on 
koko ajan enemmän taitoja: ryömiminen, konttaaminen 
ja kävely. Tutkimusretkien lomassa hän käy välillä 
tankkaamassa turvaa vanhemmasta. 

Lapsi voi osoittaa mieltänsä voimakkaastikin, jos häntä 
kielletään jostakin. Vanhempi hyväksyy lapsen tunteet ja 
lapsen kiukkuisenakin, vaikka pitää kiinni turvasäännöstä. 
”Sinua harmittaa, kun keksit kivan leikin ja äiti kielsi sen. 
Television päälle kiipeäminen on liian vaarallista, siinä 
voi tulla iso pipi ja televisio mennä rikki. Keksitään jotain 
muuta tekemistä.”

Parasta puuhaa lapsen mielestä on yhteiset touhut 
vanhemman kanssa. 

�� kk Ensimmäiset omat merkitykselliset sanat voivat ilmaantua. 
Aluksi yksi sana vastaa koko lausetta. Lapsi on iloinen, kun 
vanhempi täydentää lauseen loppuun.

 Lapsi tunnistaa jo useita sanoja ja ilmaisuja, jotka kuvaavat 
tuttuja päivän touhuja.

Lapsi nauttii yhteisestä hassuttelusta.

Lapsi haluaa saada vanhemman ilahtumaan ja nauramaan ja 
voi olla varsinainen pelle. On ihanaa ja itsetunnolle tärkeää 
olla huomion ja ihailun keskipisteenä!

Lapsi on mielissään saadessaan myönteistä palautetta: 
kehuja, kiitosta, hyväksyntää.



��

• Minkälaisia muita tapoja kuin tässä listassa mainittuja olet huomannut  

omalla vauvallasi? Onko sinun mielestä lapsesi kontaktiyrityksiin yleensä  

helppoa vastata?

 Vauvalle kannattaa jutella. Puhu ääneen tulkintojasi hänen viesteistään: 

”Sinullahan onkin jo nälkä” tai juttele yhdessä touhutessanne: ”Se on äidin nenä. 

Missäs Siirin nenä on? Tässä, tässähän se onkin, Siirin nenä.” Näin vauva alkaa 

vähitellen ymmärtää, että hän voi vaikuttaa ympäristöönsä, ja että asioilla on nimiä, 

jotka voi ilmaista puhuen. Vauva oppii juttelun ja yhdessä toimimisen juonen, kun 

häneen suhtaudutaan alusta alkaen vakavasti otettavana juttukumppanina. 

 Vauvallasi on vuorovaikutuksen valmiudet, jotka hän saa käyttöönsä sinun avullasi. 

Miten hauskaa ja mielenkiintoista elämä parhaimmillaan onkaan – ja kaikkein parasta 

on sen jakaminen toisen kanssa.

5.4.  Yhteistä elämää vauvan kanssa  
    – kaikki sujuu riitasointuineenkin kuin tanssi 

Tämän kappaleen kysymyksistä voit valita sopivimpia pohdittavaksi eri päivinä koko 

vauvavuoden ajan. 

5.4.1. Yhteistä tanssia samassa tahdissa …

Onko teidän päiväänne tänään sisältynyt hetkiä, jolloin vuorovaikutuksenne on 

sujunut kuin yhteinen tanssi? Esim.

• Sinä ymmärsit vauvasi tunnetilan ja osasit vastata siihen oikein. Vauva 

rauhoittui, kun otit syliin ja juttelit, vauva nautti paijailusta. 

• Sinä huomasit, että vauva väsyi ja lopetit yhteisen leikin, otit vauvan 

syliin tai laitoit hänet nukkumaan. 

• Osasit tulkita oikein vauvan itkun ja reagoida siihen: nälkä, väsymys, 

pelästys, kipu tai märkä vaippa. 

• Sait vauvaan katsekontaktin, ja vauva vastasi hymyysi omalla hymyllään. 

• Vauva oli vireä ja kutsui sinua leikkiin ja innostui ja hihkui, kun lähdit 

mukaan. 

• Tunsit, että teillä on yhteys toisiinne, kun….

• Vauvaa pukiessasi ja hoitaessasi kerroit mitä teet, vauva kuunteli 

ja jokelteli sinulle takaisin ja sinä edelleen vastasit puheellasi tähän 

jokelteluun. 

• Hoitaessasi vauvaa hän osasi ennakoida mitä seuraavaksi tapahtuu ja 

osallistui tilanteeseen, esim. työnsi kättä hihaan.

• Vauva pyysi syliisi ojentamalla käsiään (n. 9 kk), sinä huomasit sen ja otit 
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syliisi, ja lapsi painautui sinua vasten onnellisena. 

• Vauva halusi näyttää sinulle jotain lelua tai selvittää jonkin asian ja oli 

tyytyväinen, kun sinä ymmärsit hänen tarkoituksensa. 

 Vanhempi pyrkii ymmärtämään vauvan tunnetiloja ja jakaa niitä vauvan kanssa. 

Kun vauvaa itkettää, vanhempi menee vauvan luokse myötätuntoisena ja lohduttaen, 

ei nauraen: ”Onpas täällä kurja olo. Äiti on tässä, tulehan syliin, ei ole hätää.” Kun 

vauva ihmettelee lelua, vanhempi jakaa ihmettelyn ilmeillään ja sanoillaan: ”Oho, 

sepä onkin aika jännä lelu.” Vanhempi auttaa vauvaa säätelemään erilaisia tunteitaan 

ja tulemaan niiden kanssa toimeen. Vanhemman avulla voi lievittää ja sietää vaikeita 

tunnetiloja sekä jakaa ja lisätä hyvää mieltä.

• Oletko huomannut, että vauvasi ärtyy joistakin asioista ja pitää toisista asioista? 

Miten vauvasi kertoo sinulle, että hän on väsynyt tai hän ei jaksa leikkiä? Miten 

vauvasi kertoo, että hän pitää jostakin? Oletko löytänyt joitain erityisen hyviä 

tapoja rauhoittaa omaa vauvaasi, esim. tietyn kantamisasennon? Onko teille 

muotoutunut joitain omia tapoja tai leikkejä, joista vauvasi pitää? Mitkä ovat eri 

ikävaiheissa olleet suosikkileikkejä? Katso leikkivinkkejä luvusta 8.2.

Tehtävä: 

Laita lapsesi lattialle leikkimään. Istu lattialle hänen lähelleen. Anna lapsesi touhuilla 

omia aikojaan, havainnoi hänen puuhiaan. Älä opeta häntä tai ohjaa leikkiä. 

Ihaile kaikkea sitä, mitä vauvasi osaa tehdä. Mistä vauvasi on kiinnostunut? Mitä 

hän opettelee? Mistä hän nauttii? Kuinka hän toimii, kun ei onnistu jossakin? 

Voit ihmetellä ja kunnioittaa sitä sisäistä voimaa, joka saa lapsesi opettelemaan 

sinnikkäästi uusia asioita, vaikka taitojen harjoittelu saa joskus turhautumaan ja 

hermostumaankin. Lapsi kokee iloa ja tyydytystä: Minä osaan ja pystyn! Ilo ja ylpeys 

on hienoa jakaa kanssasi.

• Mikä tuntuu erityisen palkitsevalta ja hyvältä vauvaelämässä? Nautitko vauvasi 

kanssa olemisesta ja leikkimisestä? Osoitatko sen esim. hellällä kosketuksella, 

innokkaalla katseella ja puheella? Sinun ihastelusta ja ilosta vauva lukee: minä 

olen ihana ja rakastettu!
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5.4.2.  … ja joskus eri tahdissa

Aina vanhempi ei saa selvää, mitä vauva haluaa. Vauva voi etenkin alkuaikoina  

itkeä lohduttomasti ilman, että sille löytyy selkeää syytä. Silloinkin vauvalla  

on vanhemman tutussa sylissä turvallinen olo, vaikka itku jatkuisi.

• Onko päiväänne tänään sisältynyt hetkiä, jolloin on tuntunut, että et ymmärrä, 

mitä vauva haluaa etkä ole saanut vauvaasi rauhoittumaan? Millaisilla hetkillä 

tunnet vanhempana riittämättömyyttä? Minkälaisia tunteita vauvasi itku sinussa 

herättää? Miten vauva on ilmaissut sinulle, että vastauksesi hänen tarpeeseensa 

ei juuri nyt ole oikea? Mikä sinua auttaa jaksamaan silloin, kun elämä vauvan 

vanhempana tuntuu haastavalta, jopa raskaalta ja itseäsikin itkettää? 

 On hyvä muistaa, että vuorovaikutuksessa lapsesi kanssa riittävän hyvä riittää. Elä-

mään kuuluvat säröt ja rosoisuus. Aina ei parasta tyynnyttämisen tapaa löydy heti tai 

vanhempi arvioi vauvansa vireystilan väärin, esim. yrittää innostaa väsynyttä lasta liian 

vaativaan leikkiin. Vanhemman yksittäiset ja tahattomat väärin arvioimiset ja ymmär-

tämiset eivät suista lapsen kehitystä, vaan jopa edistävät sitä, kun lapsi saa tilaisuuden 

kehittää tapojaan tehdä itseään paremmin ymmärretyksi. Kun siedät vauvan pahaa 

mieltä ja omaa hämmennystäsi, rauhoittelet vauvaa ja luotat siihen, että kohta on hel-

pompaa, autat vauvaasi sisäistämään turvallisen luottamuksen tunteen: hetkellinen 

paha olo ei ole katastrofi, en jää yksin. 

 Vauvojen itkeminen on yksilöllistä. Yksi itkee herkemmin ja häntä on vaikeampi 

rauhoittaa. Toinen itkee harvemmin ja tyyntyy nopeasti rauhoitteluun. Pieni itkun 

kitinä voi liittyä esim. unen hakemiseen, sitä voi kuulostella hetken ja antaa vauvalle 

mahdollisuus rauhoittua itsekseen. Liian ärhäkkä apuun ryntääminen voi karkottaa 

tuloillaan olevan unen ja viestittää: Nyt onkin iso hätä! 

 Kun pieni kitinä jatkuu ja kiihtyy, vanhempaa tarvitaan auttamaan. Vähitellen 

vauvan tarpeisiin oppii vastaamaan sopivalla ja järkevällä tavalla, antamaan vauvalle 

sekä omaa rauhaa että seurustelua ja turvaa. Oletko huomannut vauvallasi kiihkeydel-

tään erilaisia itkuja?

 Jos vuorovaikutustanne leimaa jatkuvasti se, että lapsi on ahdistunut eikä rauhoitu 

tai sinun on vaikea ymmärtää, mitä hän haluaa, ota asia puheeksi neuvolassa. Kyse voi 

olla esim. kehitykseen liittyvästä vaiheesta (ns. kolmen kuukauden koliikki, joka me-

nee iän myötä ohitse) tai temperamenttityypistä, joka vaatii erityistä tukea ja sopivim-

pien tyynnyttämisen tapojen etsimistä. Lääkärin tarkastuksessa voidaan selvittää onko 

vauvan runsaalle itkuisuudelle jokin elimellinen syy. Katso vinkkejä itkevän vauvan 

rauhoittamiseen luvusta 8.1.

Vauvanparku
raastaa
yön yksinäisiä tunteja
rikkonaisella terällä
~ Anja Porio ~
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5.4.3. Kamalan ihana arki

• Miltä sinusta tuntuu olla kotona vauvan kanssa? Minkälaisia tunteita se eri 

päivinä herättää: iloa, onnea, kiitollisuutta, kyllästymistä, tympääntymistä, 

väsymistä vai jotain muuta? Onko sinut yllättänyt se kuinka riippuvainen 

vauva on vanhemmastaan vuorokauden ympäri? Vauva-arki on työntäyteistä. 

Erityisesti, jos vauvoja on enemmän kuin yksi, perhe voi tarvita ulkopuolista 

apua selvitäkseen arjen pyörittämisestä. Moninkertaisen työmäärän vastapainoksi 

saa onneksi moninkertaisen määrän vauvahymyjä!

 Joskus vauva-arki voi tuntua yksitoikkoiselta. Samat asiat toistuvat päivästä toiseen 

eikä mikään tule valmiiksi: samat syöttämiset, nukuttamiset, pyykin pesu, siivous ja 

ruoan laitto alkavat joka aamu alusta, ja työtä tehdään vaihtelevan unimäärän varassa. 

Tahmeutta voi olla omassa olossa ja kodin pinnoissa. Vauvassa yhdistyvät söpöys ja 

söhryt: ihaninkin vauva kuolaa, pulauttelee, sotkee ja haisee. Onko teidän perheessä 

jommankumman vanhemman ollut vaikeampaa tottua uudenlaisiin hajuihin ja 

sotkuun? Joskus se voi olla erityisesti isille hankalaa.

 Jokainen vauvapäivä tarjoaa myös uudenlaista iloa vauvan kehityksen 

seuraamisesta ja mahdollisuuden tutustua omaan vauvaan ja itseensäkin. Saatat kokea 

olevasi etuoikeutettu, kun saat viettää vauvaelämää pienokaisesi kanssa. Joskus kotona 

vietetyn vauva-arjen arvon huomaa vasta jälkeenpäin: miten mahtavaa oli saada 

irrottautua oravanpyörästä joksikin aikaa kotiin vauvan kanssa.

• Kun vauva kasvaa, hän alkaa nauttia myös omasta touhuilusta lähelläsi, ja sinä 

voit ainakin hetken keskittyä johonkin puuhaasi muulloinkin kuin lapsen 

nukkuessa. Vauva nauttii myös osallistumisesta: hän järjestelee keittiön kaappeja 

uuteen uskoon tai iskee kauhalla kattilaan tahtia, kun teet ruokaa. Kuinka teillä: 

pystytkö vauvan hereillä ollessa keskittymään mihinkään omaan tekemiseen, 

kun vauva leikkii joitakin hetkiä itsekseen tai seurailee vierellä touhujasi? Tämä 

vaihtelee mm. vauvan iän ja temperamentin mukaan. Haluaako vauva osallistua 

sinun tärkeisiin tekemisiisi kuten päivälehden ”lukemiseen”? 

• Päiviä voi piristää eri tavoin: käydä vaunuttelukävelyllä, tavata ystäviä, osallistua 

johonkin vauvaharrastukseen tai äiti–vauva -ryhmään, ottaa aikaa omalle 

tärkeälle tekemiselle jne. Uutta seuraa voi löytää mm. MLL:n tai seurakunnan 

perhekahviloista. Onko niitä asuinalueellanne? Ovatko ne sinulle luonteva tapa 

saada uusia tuttavuuksia? Osalle äideistä on mieluisaa hakea seuraa internetin 

erilaisilta vauvasivustoilta. Minkälaiset asiat tuovat iloa ja vaihtelua sinun ja 

vauvasi arkeen?

Jos vauva-arki sinusta joskus tuntuisikin yksitoikkoiselta, muista, että juuri siinä lepää 

vauvan hyvän kasvun ja kehityksen perusta. Suurin piirtein samoina toistuvat arjen 

rutiinit tuovat vauvalle turvaa, luovat rytmiä ja ajantajua ja auttavat ennakoimaan mi-
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tä seuraavaksi tapahtuu. Vauvalle tavallinen arkipäivä tuo paljon uusia elämyksiä ja 

kokemuksia, jotka on ihana jakaa sinun kanssasi. Jokainen päivä on uusi seikkailu 

ja oppimiskokemus. 

 Monet vanhemmuuden arkitaidot ovat hyvin konkreettisia:

• Olen löytänyt uusia reittejä, joita pitkin pääsee parhaiten vaunujen kanssa.

• Tiedän, mitä kannattaa pakata varustekassiin, kun lähtee vauvan kanssa kotoa.

• Osaan valmistaa soseita eri kasviksista, hedelmistä ja marjoista.

• Osaan kulkea vauvan kanssa julkisissa liikennevälineissä. 

• Olen oppinut tekemään monia asioita yhdellä kädellä, kun vauva on toisella 

käsivarrella.

• Tiedän missä tavaratalossa on parhaat vauvanhoitohuoneet ja  

mahdollisuus imettää.

• Oletko huomannut itselläsi näitä tai muita uusia taitoja?

Päivärytmi

Monilla vauvoilla ensi kuukaudet ovat vaihtelevan rytmitöntä aikaa. Vauva syö ja 

nukkuu epäsäännöllisiin aikoihin, silloin kun parhaalta tuntuu. Vähitellen päiviin 

muotoutuu tietty rytmi. Kuukauden iässä voidaan usein jo havaita, että pisin uni-

aika alkaa ajoittua yöaikaan ja pisin hereillä olo alkuiltaan. 3–4 kuukauden iässä 

jonkinlainen vuorokausirytmi alkaa usein käydä selvemmäksi. Lapset ovat tässäkin 

yksilöitä.

• Missä iässä sinun vauvallasi oli nähtävissä jonkinlainen selkeä  

rytmi vuorokaudessa? Missä vaiheessa vauvasi alkoi nukkua ilman  

yöheräämisiä? Tässä voi tulla taantumiakin: hampaiden puhkeaminen, alkava 

sairaus, uudet liikkumistaidot ja erilaiset elämänmuutokset vaikuttavat useilla 

vauvoilla yöuniin. Yöheräily on tavallista koko varhaislapsuuden ajan.

 Katso Vauvan päivärytmin seurantalomaketta sivulla 27 ja tarkastele vauvasi päi-

värytmiä. Tarkastellessasi vauvasi päivärytmiä eri ikävaiheissa, mieti omaakin päi-

värytmiäsi: kuinka paljon ja kuinka pitkissä pätkissä olet itse saanut nukkua? Voit 

laatia omasta päivästäsi vastaavan mittarin kuin vauvan päivästä: mihin osuu oma 

nukkuminen, syöminen, pyykin pesu, imurointi, lehden lukeminen, vauvan kanssa 

seurustelu, puolison kanssa jutteleminen jne. Ovatko oman unen määrä ja unipät-

kien pituus lisääntyneet vauvan iän myötä? Onko unen saannissasi ollut takapak-

kivaiheita, jolloin vauvan unirytmi on jostain syystä ollut taas risaisempi? Osaatko 

ottaa päivällä torkkuja tai lepohetkiä, jos joudut yöllä heräilemään ja valvomaan? 

 Yritä puolisosi, isovanhempien, kummien tai ystävien avulla järjestää itsellesi 

mahdollisuuksia lepohetkiin niinä aikoina, kun vauva vielä öisin valvottaa. Voidak-

sesi nukkua pyydä hoitoapua, sillä läheiset eivät ehkä muuten osaa tarjota tukeaan. 

Tilapäistä valvomista ja vähäistä unta jaksaa jonkin aikaa, mutta pidemmän päälle 
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sekä sinun että vauvan riittävä uni on koko perheen etu. Yösyötöt on helpointa hoi-

taa, kun vauva nukkuu mahdollisimman lähellä sinua.

 Vauvan yöpalvelut kannattaa tehdä mahdollisimman vähäeleisesti ja hämärässä 

valossa, yöllä ei intouduta yhteiseen leikkiin. Vauvalle vakuutetaan hellän rauhalli-

sesti ja päättäväisesti: ”Nyt on yö. Nyt nukutaan. Hyvää yötä.” 

Syöminen

Uusimmissa ravitsemussuosituksissa (STM 2004) suositellaan lapsen täysimetys-

tä 6 kk ikään asti ja osittaista imetystä kiinteiden lisäruokien ohella 6–12 kk iässä. 

Lisäksi annetaan D-vitamiinia valmisteena. Tarvittaessa rintamaito korvataan teol-

lisella äidinmaidon korvikkeella. Kiinteät lisäruoat aloitetaan joustavasti lapsen tar-

peiden, kasvun ja valmiuksien mukaan aikaisintaan 4 kk ja viimeistään 6 kk iässä.

• Imetätkö vauvaasi? Minkälaisia tunteita sinulla liittyy imetykseen?  

Nauttiiko vauvasi yhteisistä imetyshetkistä? Miten hän sen osoittaa?  

Olisitko halunnut imettää vauvaasi, mutta jostakin syystä se ei ollut 

mahdollista? Minkälaisia ajatuksia se sinussa herättää? Oletko saanut tukea 

imetykseesi, jos olet sitä kaivannut? Etkö jostakin syystä pidä imetyksestä? 

Pelkäätkö, että ympäristö pitää sinua huonona äitinä, jos sanot sen ääneen? 

• Vanhempi tuntee herkästi syyllisyyttä ja huonommuutta. Äiti voi kokea 

syyllisyyttä ja ympäristön paineita siitä, että ei imetä lastansa tai yhtä 

hyvin siitä, että imettää pitkään lastansa. Onko sinulla hyvä ja varma olo 

imetyspäätöksesi kanssa? Olet tehnyt tilanteessasi sinulle parhaan tai ainoan 

mahdollisen ratkaisun – luota itseesi.   

• Kuinka teillä sujuu kiinteiden ruokien aloittaminen? Kuinka nopeasti 

vauvasi on tottunut lusikkaruokailuun ja uusiin makuihin? Vauvat ovat 

syömistavoissaankin yksilöitä. Syöminen ja syöttäminen ovat tärkeä osa 

vauvan hoivaamista. Siksi niihin liittyvät pulmat voivat vaikuttaa vahvastikin 

vanhemman tunteisiin. Vanhempi voi esim. yllättäen tuntea itsensä loukatuksi, 

kun vauva syö hyvällä halulla kaupan purkkiruokaa, mutta kakoo itse tehtyjä 

soseita. Kun vauva syö tyytyväisenä terveellistä ruokaa, se tuo vanhemmalle 

onnistumisen tunnetta.

 Anna tässäkin asiassa rauhallista totutteluaikaa itsellesi ja vauvallesi. Useimmilla 

vauvoilla kiinteisiin ruokiin siirtyminen vaatii pikku hiljaa etenemistä ja kärsivällistä 

harjoittelua leppoisassa ilmapiirissä. Vauva ei tyydy ruokailutilanteessa ole-

maan vain syöttämisen kohde, vaan haluaa havainnoida ja osallistua siihen 

kaikilla aisteillaan. Vauvoilla voi olla syömisessään eri asteisia pulmia. Osa 

niistä on tavallisia ja ohimeneviä. Jos pulmat vaikeutuvat ja niitä on vaikea 

hoitaa kotikonstein, kannattaa hakea apua, esim. neuvolasta.
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• Millä tavoin vauvasi kertoo, että hänellä on nälkä? Entä miten hän ilmaisee, että 

vatsa on jo täynnä? Pitääkö vauvasi erityisesti joistakin ruoista? Kuinka hän sen 

osoittaa? Saavatko jotkin ruoat vauvasi irvistämään ja sylkemään ruoan ulos? 

 

Rajojen asettaminen

Vanhemmuudessa korostuvat ensi kuukausina hoiva ja tarpeiden tyydyttäminen: 

vanhempi vastaa heti vauvan hätään, antaa ruokaa, lohduttaa, pitää lähellä, vaihtaa 

vaipat. Vähitellen vanhempi alkaa asettaa vauvalle myös rajoja. Viimeistään rajoja 

asetetaan siinä vaiheessa, kun liikkumaan oppinut vauva on tutkimusmatkoillaan 

vaaraksi itselleen tai ympäristölleen. Koti kannattaa sisustaa sellaiseksi, että siellä voi 

tehdä mahdollisimman turvallisesti vauvaseikkailuja. 

 Maailman ihanin vauva voi joskus olla myös ärsyttävä ja suututtaa: hän purskuttaa 

ruokaa suustaan, repii ja rikkoo tavaroita, tukistaa, vastustaa nukahtamista, herää öisin, 

puree kipeästi rintaa. Syöttötuolissa vauva huitaisee puurolautasen lattialle ja heittää 

sosetta seinälle. Aika veikeää on seurata äidin reaktioita, kun puurolautasen vetää 

toistuvasti lattialle. Mikä tuo tunne onkaan, minkä se saa äidissä aikaan – minustakin 

tuntuu joskus tuolta! 

 Vanhempi voi miettiä, onko vauva tahallaan ilkeä, osaako hän tahallaan kiusata 

minua. Useimmiten kyse on vauvan tarpeesta tutkia maailmaa. Vauvalle kannattaa 

alusta asti kertoa rauhallisesti ja toistuvasti, miksi jokin asia on kielletty. Se voi 

tuntua turhauttavalta – eihän vauva ymmärrä eikä osaa vielä totella. Vauva ymmärtää 

kuitenkin äänensävyn, vaikka ei vielä sanoja. Vähitellen vauva oppii ja ymmärtää 

sanojakin. Sanomista täydennetään toiminnalla, esim. nostetaan vauva pois kielletystä 

paikasta. Erilaiset vippaskonstit ja hassuttelut voivat myös kantaa hankalien 

tilanteiden ylitse. 

• Minkälaisissa tilanteissa teidän perheessä on rajojen laittaminen  

tullut ensimmäistä kertaa vastaan? Miltä sinusta on tuntunut  

asettaa lapsellesi rajoja? Onko lapsesi protestoinut rajoja vastaan?  

Millä tavoin lapsesi protestoi? Minkälaisia tunteita se herättää sinussa?  

Onko sinun vaikea sietää lapsesi kiukkua? 

 Tärkeää on itse tietää, että sopivien rajojen asettaminen on myös osa hyvää 

vanhemmuutta. Rajoilla vanhempi suojelee lapsensa kasvua ja kehitystä ja varmistaa 

sekä omien että lapsensa tarpeiden tyydyttymisen. Lapsen on tärkeää saada osoittaa 

kiukkua ja pettymystä, ja silti tulla rakastetuksi ja suojelluksi.

 Rajojen asettaminen tulee joissakin perheissä ajankohtaiseksi, kun yli 

puolivuotiasta vauvaa tahdotaan opettaa hyville yötavoille. Joskus vauva voi vaatia 

runsaita yöpalveluja, vaikka esim. yösyömiset eivät enää olisi tarpeen. Yöheräily on 

yhä tavallista yli puolivuotiaanakin. Osa vanhemmista pitää tätä normaalitilana ja 

jaksaa sen kanssa hyvin. Jos vanhemmat uupuvat vauvan yökukkumisen myötä, 

tilanteeseen on tehtävä muutos. Levännyt vanhempi on lapsenkin etu.
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Yli puolivuotiaan vauvan opettaminen hyville yötavoille 

Pienten vauvojen yöelämä on luonnostaan vaihtelevan rauhatonta ja rytmitöntä. Vasta 

n. puolen vuoden ikäisen vauvan unitottumuksiin voidaan vaikuttaa tietoisemmin 

ohjaamalla. Tällöinkin on hyvä ymmärtää, että edetä voi vain vauvan yksilöllisten 

ominaisuuksien rajoissa. Vauvan yötapoihin vaikuttavat mm. hänen synnynnäiset 

ominaisuutensa (esim. rytmisyys, ärtymiskynnys), muut yksilölliset piirteensä (esim. 

terveydentila, hermoston kypsymistaso) sekä hoivan myötä muodostuneet tottumukset. 

 Tärkeää on ensin varmistaa hyvän unen perusedellytykset: onko vauvalla selkeä 

päivärytmi, saako hän päiväaikaan riittävästi sopivaa ravintoa, seurustelua, hellyyttä 

sekä virikkeitä ja ulkoilua, ovatko päiväunet iän mukaiset ja nukkumispaikka 

miellyttävä. Aamuheräämisen aika on hyvä pitää joka aamu suunnilleen samana – myös 

viikonloppuisin. Tutut iltarituaalit rauhoittavat ja valmistelevat lasta nukkumaan. 

Lääkärin tarkastuksessa voidaan varmistaa, ettei yöitkujen takana ole fyysistä vaivaa. 

 Vauvan uni koostuu n. tunnin mittaisista jaksoista. Unessa vuorottelevat syvän 

ja rauhallisen unen vaihe ja sitten lyhyt, hyvin kevyen unen vaihe. Kevyen unen 

vaiheessa vauva voi liikehtiä, äännellä, aukoa silmiään, itkeskellä, jopa herätä. Vaihe on 

eri vauvoilla vaihtelevan vilkas. Vauvalla ei ole hätää. Hän voi vaipua takaisin uneen 

itsekseen tai pienen rauhoittelun myötä. Vauva tarkistaa, että kaikki on samoin kuin 

hänen nukahtaessaan: Onko turvallista nukahtaa takaisin? Vauvat ovat yksilöitä siinä, 

kuinka helposti he vaipuvat takaisin uneen ja kuinka paljon tarvitsevat apua – lisäksi 

vaikuttaa se, mihin vauva on tottunut. Tilannetta voi kuulostella ja antaa vauvalle 

mahdollisuus vaipua itsekseen uneen. Jos itku kiihtyy, vanhemman apua tarvitaan.

 Vauva kannattaa totuttaa nukahtamaan itsekseen yöunille samaan paikkaan, jossa 

hänen toivotaan vaipuvan takaisin uneen, kun hän yöllä havahtuu hereille. Joissakin 

perheissä se on vauvan oma sänky omassa tai vanhempien makuuhuoneessa, toisissa 

taas ns. perhepeti. Jos vauva tottuu nukahtamaan yöunille syliin rinta suussa, hänen 

voi olla yöllä vaikea nukahtaa itsekseen omassa sängyssä: ”Eihän tällä tavoin kuulu 

nukahtaa. Syli ja tissi tänne ja sassiin!”

 Yöllä voi turvaa tuoda tuttu unilelu tai -riepu. Sen voi ottaa mukaan jo hellimis- ja 

syöttötilanteisiin, painaa poskea tai äidin rintaa vasten. Äidin tuoksuinen paitakin voi 

olla hyvä unikaveri. Jos tutti on tärkeä unen tuoja, sen voi kiinnittää lyhyellä nauhalla 

yöpuvun kaula-aukkoon (ei kaulan ympärille), josta vauva saa poimittua sen yöllä itse 

takaisin suuhunsa.
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Yötavoille opettelemisen aakkoset 

A.  Molemmat vanhemmat tietävät, että uusien yötapojen opettelu on vauvan etu, 

ei vanhemman itsekkyyttä. Levänneempi ja jaksavampi vanhempi ottaa vastuun 

vauvan nukkumaan laittamisesta.

B.  Varmistetaan hyvän unen edellytykset: päivässä on sopiva rytmi, riittävästi 

touhua ja hellyyttä. Nukkumaan menoa edeltävät tutut ja rauhoittavat 

iltarituaalit, masussa on riittävästi puuroa tai velliä ja maitoa. Vauva on terve ja 

ilmapiiri ja nukkumispaikka unelle suotuisat.

C.  Vanhempi laittaa vauvan hereillä omaan nukkumispaikkaansa ja viestii sanoillaan 

sekä rauhoittavalla läsnäolollaan: ”Nyt on yö, nyt käydään nukkumaan. Hyvää 

yötä kulta!”

D.  Vauva saa jäädä hakemaan unta itsekseen. Vanhempi poistuu huoneesta, mutta 

jää kuulomatkan päähän.

E.  Unen tulo voi kestää. Vauva saattaa unta hakiessaan liikkua, höpötellä ja 

itkeäkin. Vanhempi kuulostelee itkun voimakkuutta ja arvioi, onko siihen 

reagoitava. Hän tuntee lapsensa ja tietää kuinka isosta hädästä on kyse. Kaikki 

itku ei tarkoita sietämätöntä hätää. 

�.  Vauvan itku on pientä, unen hakemiseen liittyvää 

kitinää, joka vaimenee välillä. Kuunnellaan rauhassa, 

ei mennä paikalle. Vauva saattaa rauhoittua itsekseen. 

Annetaan tähän mahdollisuus.

�.  Itku kiihtyy eikä osoita vaimenemista. Vauva ei pysty 

rauhoittumaan itsekseen. Mennään rauhallisesti 

vauvan luokse. Ei oteta syliin, vaan asetetaan vauva 

pitkälleen. Oma käsi laitetaan tyynnyttävästi vauvan 

selän päälle, voidaan sivelläkin rauhoittavasti. Vauvalle 

voi jutella mumisten, pehmeällä ja matalalla äänellä. 

Vältetään kaikkea mikä nostaa vireystilaa: valojen 

sytyttämistä, lelujen näyttämistä, leikkimistä, vauvan 

nimen toistamista, katsekontaktin hakemista. Tarkoitus 

on rauhoittaa vauva, ei nukuttaa häntä. Kun vauva 

rentoutuu ja tyyntyy, palataan kohtaan D.

�.  Itku yltyy ja kiihtyy edelleen, edellinen rauhoittamisen 

tapa ei riitä. Vauva otetaan syliin, pystyasentoon rintaa 

vasten. Sivellään vauvan selkää. Sylissä vauvalla on 

turvallinen olo, vaikka hän itkisikin. Kun kiihkein 

itku talttuu, palataan kohtaan 2.
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Vauva vaistoaa vanhemman mielentilan. Vanhemman rauhallinen vakuuttavuus 

rauhoittaa lastakin. Siksi vanhemman on tärkeää pyrkiä rauhoittamaan oma mielensä. 

Tämä voi joskus vaatia näyttelijän taitoja!

F.  Kun vauva herää yöllä, toimitaan saman kaavan mukaan kuin nukkumaan 

käydessä. Tällöinkin lohduttelun tarkoitus on vauvan rauhoittaminen, ei 

nukuttaminen.

G.  Periaatteessa yli puolivuotias vauva pärjää yön yli ilman ruokaa. Tässä on 

kuitenkin yksilöllisiä eroja. Joku vauva voi tarvita 

aamuyön tunteina edelleen yhden pikatankkauksen, 

jolla pärjää aamuun. Jos isä on ”yövuorossa” ja 

äiti imettää edelleen, voidaan sopia, että isä tuo 

vauvan äidin luo tässä vaiheessa syömään. Vauvaa ei 

kuitenkaan nukuteta rinnalle.

Hyvät unitavat oppineen vauvan elämässä voi tulla vaiheita, jolloin hoivaa tarvitaan 

enemmän yölläkin: sairaus, hampaiden puhkeaminen, jokin elämän muutos. Kun ti-

lanne rauhoittuu, palataan taas hyvään rytmiin tässä kuvatun mallin mukaan.

 Valtaosa vauvoista oppii uudet yötavat kolmessa–viidessä yössä. Joillakin 

vauvoilla sisäinen kypsyminen yönukkujaksi vaatii pidemmän ajan, se ei onnistu 

vielä puolivuotiaana. Tällöin on tärkeää, että vanhemmat saavat tukea jaksamiseensa 

yökukkujan vanhempina. (Ohjeet mukailtu: Hyvää yötä pikkuinen, 2003)
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5.4.4. Ilmapuntari: Mitä meille kuuluu tänään?

On normaalia, että eri päivät ovat erilaisia. Joskus vauvalla on känkkä-päivä, jolloin 

mikään ei tunnu sujuvan: vatsaa voi nipistellä, hampaita olla tulossa, uni jäänyt 

vajaaksi, flunssa olla puhkeamassa tai vauvaa vain itkettää ilman näkyvää syytä. 

Ns. koliikki-vauvoilla voivat päivät olla itkun täyteisiä kolme–neljä ensimmäistä 

kuukautta. Joskus vanhemman oma väsymys ja hermostunut olo saavat vauvankin 

levottomaksi. 

 Toisinaan vanhempi jaksaa vauvansa itkua paremmin, toisinaan taas sietokynnys 

on matalampi. Vauva ei pysty järjellään eikä tahdon voimallaan säätelemään 

mielialaansa. Aikuinen tähän yleensä pystyy, ainakin jonkin verran. On tärkeää, että 

pääset purkamaan pahaa mieltäsi jossakin, esim. juttelemalla puolison, ystävän tai 

terveydenhoitajan kanssa, käymällä ulkona lenkillä tai vaikkapa kirjoittamalla mieltäsi 

painavia asioita päiväkirjaan. Vaikka mielesi olisi jostain syystä kurja, pystyt yleensä 

olemaan vauvallesi riittävän hyvä ja huolehtiva vanhempi. Voit pyrkiä tietoisesti 

nostamaan omaa mielialaasi, kun touhuat yhdessä vauvan kanssa.

 Arvioi minkälainen päiväsi on tänään ollut. Ohessa on kolme eri ilmapuntaria 

samalle päivälle: yksi kuvaa sinun mielialaasi, yksi vauvasi mielialaa ja yksi teidän 

yhteistä vuorovaikutustanne. 
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5 =
  Kaikki sujuu  

kuin tanssi!

4 =

 Enemmän  

päivänpaistetta 

kuin myrskyä

3 =
 Ei mitään  

erityisempää

2 =

 Enemmän  

myrskyä kuin  

päivänpaistetta

1 = Täysi katastrofi!

minun  
mielialani

vauvan 
mieliala

meidän vuoro- 
vaikutuksemme

5

4

3

2

1

____ / ____

Ilmapuntari: Mitä meille kuuluu tänään
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Mikä auttaa minua jaksamaan?

Ajoittainen hermostuminen ja ärtyminen ovat tuttuja tunteita kaikille vanhemmille. 

Mieti, mitkä ovat sinun keinojasi jaksaa ja pitää huolta jaksamisestasi silloin, kun 

mielialapuntari näyttää myrskyn merkkejä tai kuinka ehkäiset myrskyä. 

 Laita rasti perään, jos alla olevat jaksamista tukevat keinot ovat sinun käyttämiäsi. 

Lisää listaan muita sinulle tärkeitä keinoja:

Rauhoittelen itseäni ja muistutan mieleeni, että välillä vauvat itkevät ja 

välillä taas rauhoittuvat ja ovat tyytyväisiä, ei ole kyse mistään tavattomasta. 

Vauva ei itke ilkeyttään. 

Tiedän, että joskus vauvan itku saa vanhemman tuntemaan itsensä 

riittämättömäksi tai jopa huonoksi vanhemmaksi. Itku voi herättää ärtymystä ja 

oma ärtyminen syyllisyyttä. Hyväksyn vaikeatkin tunteeni. Muistutan mieleeni, 

että minussa tai vauvassa ei ole mitään vikaa. En pura ärtymystäni vauvaan.

Otan silloin tällöin aikaa omille tärkeille tekemisilleni: käyn kävelyllä, tapaan 

ystäviäni, luen kirjaa, teen käsitöitä, käyn vaahtokylvyssä, katson kivan videon ja 

syön herkkuja yhdessä mieheni kanssa tmv. Enpä olisi ennen vauvan syntymää 

arvannut, kuinka virkistävä voi olla yksin tehty kauppareissu!

Saan voimia niistä hetkistä, kun pienokaiseni on tyytyväinen ja selvästi 

hyvinvoiva vauva. Annan kiitosta itselleni siitä, että olen osannut tehdä 

monia asioita oikein vauvani kanssa, vaikka välillä on hankaliakin hetkiä.

Ajattelen, että aika aikansa kutakin. Parkuvan vauvan öiset kantoretket 

kuuluvat tähän elämänvaiheeseen. Kyllä tätä muutaman kuukauden jaksaa. 

Risaisen yön jälkeen yritän järjestellä seuraavan päivän niin, että siihen 

mahtuu päiväunet tai jokin oma kiva hetki – vaikka lyhytkin. Mietin 

ystäviäni, joilla on sen ikäiset lapset, että he saavat jo nukkua yön lävitse ja 

joskus aamulla pitkään. Eihän tuohon niin pitkä aika ole, vaikka nyt oma 

sumea olotila tuntuu loputtomalta.

Jos minulla on huono hetki, annan vauvan puolisolleni rauhoiteltavaksi.

En vaadi itseltäni kohtuuttomia, opettelen armollisuutta itseäni kohtaan. 

Hoidan välttämättömimmän: huolehdin vauvan ja omasta hyvinvoinnistani 

sekä jollakin lailla parisuhteestanikin, se riittää. Valmisruoat ja -vaipat ovat 

ihan hyvä juttu! Ei-välttämättömät kotityöt saavat jäädä tuonnemmaksi.

Pyydän apua ystäviltä tai sukulaisilta. Lähipiirissä sovimme vastavuoroisesta 

lapsenhoitoavusta. 

Varojen salliessa otan kotiin silloin tällöin maksullista siivousapua.

Tiedän kuinka opettaa yli puolivuotiaalle vauvalleni uusia yötapoja  

(kts s. 28).

Muu oma keinoni: 
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Jos paha mieli saa ylivallan

Jos paha mielesi on jatkuvaa, tilanne on hankala sekä sinun että vauvan kannalta. 

Täysin iloton ja hymytön vanhempi, joka ei vastaa vauvan kontaktiyrityksiin, 

tuntuu vauvasta pelottavalta, koska yhteys vanhempaan on silloin poikki. Yhteys 

vanhempaan on vauvalle välttämätöntä henkistä ravintoa. 

 Jos vauvan itkun kuunteleminen tuntuu sietämättömältä eikä sinulla ole tukenasi 

toista aikuista, jolle antaa vauva välillä hoidettavaksi, jätä vauva joksikin aikaa 

itsekseen ja vetäydy hetkeksi rauhoittumaan toiseen huoneeseen. Laske hitaasti 

mielessäsi vaikkapa yhdestä viiteenkymmeneen. Tämä on parempi vaihtoehto kuin 

hermostumisen purkaminen vauvaan. Vauvalle ei saa koskaan olla väkivaltainen. 
Väkivalta johtaa sekä kehon että mielen vaurioihin. Jo vauvan ravistelu on 

hengenvaarallista. 

 Puhu asiasta neuvolassa, jos tilanteesi tuntuu liian raskaalta.  

Avun hakeminen osoittaa pärjäämistä ja välittämistä!
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5.5. Minkälainen vauva minulla on?

• Millainen on vauvasi temperamentti? Onko liikkuvainen masuvauva nyt itse 

rauhallisuus vai ennustiko raskausajan liikehdintä vilkasta temperamenttia?  

Jos vauvoja on enemmän kuin yksi, ovatko he erilaisia temperamentiltaan?  

Onko suhteesi eri vauvoihisi erilainen? 

• Entä sinä itse ja vauvan isä, minkälaisia te olette temperamentiltanne ja 

persoonallisuudeltanne? Muistuttaako vauva ulkonäöltään tai temperamentiltaan 

sinua, vauvan isää tai sisaruksia? 

 Kysy omilta ja puolisosi vanhemmilta, minkälaisia te olitte vauvoina ja pikkulapsina. 

Voitte katsella vauvavalokuvia, kaitafilmejä tai videoita. Vauva voi muistuttaa joiltain 

piirteiltään läheisiä ihmisiä, mutta on kuitenkin kokonaisuutenaan ihan oma, uusi, 

ainutlaatuinen yksilönsä.

• Vaikuttaako vauvasi temperamentiltaan erityisen vaativalta, helppohoitoiselta 

tai jotain siltä väliltä? Vai onko hän ns. hitaasti lämpiävää tyyppiä, joka tarvitsee 

runsaasti aikaa ja vanhemman tukea tutustuessaan uusiin asioihin? Kuinka 

arvioisit, että sinun ja lapsesi temperamentit sopivat yhteen, kuinka helppoa on 

arjessa löytää yhteinen sävel?

• Onko sinun helppoa ymmärtää ja hyväksyä pienokaisesi yksilöllisyys?  

Vaatiiko tämän lapsen temperamentti sinulta erityistä pysähtymistä ja 

paneutumista siihen, kuinka hänen kasvuaan voi viisaimmin tukea?  

Kuinka paljon on kyse yleisestä vanhemmuuden taitojen opettelusta,  

kuinka paljon lapsen erityisistä tarpeista? Jokainen vauva on erilainen ja 

samassakin perheessä vanhempi joutuu jokaisen lapsen kanssa etsimään  

parhaita toimintatapoja. Joskus se voi viedä enemmän aikaa ja vaatia tuumailuja 

esim. puolison tai neuvolan terveydenhoitajan kanssa.

 Mikään temperamenttipiirre ei ole toista huonompi tai parempi. Esim. rytmittömyys 

voi olla sekä haaste että voimavara: vauva saattaa tarvita enemmän vanhemman 

apua päivärytmin löytämiseen, mutta on usein joustava ja sietää jonkinasteista 

epäsäännöllisyyttä. Erilaiset temperamenttipiirteet voidaan tulkita eri tavoin: joku kuvaa 

lasta sanoilla arka raukka ja toinen taas samaa lasta sanoilla järkevän harkitseva. 

 Lapsen persoonallisuus muovautuu hänen synnynnäisen temperamenttinsa ja 

erilaisten vuorovaikutus- ja elämänkokemusten yhteisvaikutuksesta. Temperamentti 

näkyy jollakin tavoin aina yksilön tavassa suhtautua asioihin. Vanhempi voi kuitenkin 

yllättyä siitä, minkälaisia uusia piirteitä lapsesta sukeutuu vauvavaiheen jälkeen taaperona, 

leikki-ikäisenä, pikku-koululaisena sekä isompana koululaisena, nuorena ja aikuisena. 

• Onko vauvasi ollut terve vai sairastellut runsaasti? Jos vauvasi on sairastellut 

paljon, kuinka arvelet sen vaikuttaneen vuorovaikutukseenne ja vauvan hoitoon? 

Oletko ollut usein huolissasi vauvasi hyvinvoinnista?
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Temperamenttimittari

Voit tarkastella lapsesi temperamenttia oheisella mittarilla. Laita janalle merkki sille kohdin, 

joka mielestäsi kuvaa parhaiten vauvaasi tällä hetkellä. Voit tehdä arvion, kun vauva on �, 
�, � ja �� kuukauden ikäinen ja katsoa onko siinä mitään muutosta. Ehkä lapsi vain ilmai-

see sinulle jo tutuksi tullutta temperamenttiaan uusin tavoin. Pohdinnan tarkoitus on aut-

taa sinua ymmärtämään lastasi ja teidän välistänne vuorovaikutusta paremmin. 

Vauvan ikä tänään mittaria täytettäessä  

�.   Onko lapsesi enemmän aktiivinen ja touhukas vai rauhallinen? Onko hän 

lähes jatkuvasti liikkeellä vai pysyykö mielellään myös paikoillaan? Kun lapsesi 

on oppinut liikkumaan, yritätkö pyydystää kieppuvan väkkärän vaippaan vai 

sujuvatko huoltohetket rauhallisesti? Onko lapsi heti herättyään pystyssä kuin 

vieteri ja täynnä liikkumisen halua vai heräileekö rauhassa?

Lapseni on enemmän

aktiivinen ja touhukas rauhallinen
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�.  Onko lapsesi luontainen rytmi säännöllinen ja ennakoitavissa vai vaihteleva? 

Tiedätkö, että voit klo 10–13 uppoutua omiin töihisi, kun vauvasi nukkuu, vai 

vaihtelevatko päiväunien aika ja pituus päivästä toiseen? Onko lapsen saatava 

ruoka aina samaan aikaan päivästä? Toimiiko lapsen suoli säännöllisesti tietyn 

ruokailun jälkeen vai sattumanvaraisesti eri päivinä?

Lapseni luontainen rytmi on 

säännöllinen ja ennustettavissa epäsäännöllinen ja vaikea ennustaa
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�.  Suhtautuuko vauvasi uusiin asioihin innokkaasti vai vetäytyen? Minkälainen on 

hänen ensireaktionsa jonkin uuden edessä? Haluaako vauva uudessa paikassa 

kontata tutustumaan esineisiin ja ihmisiin vai haluaako hän ensin tarkkailla 

tilannetta sylissäsi eikä pidä siitä, että uudet ihmiset tulevat heti liian lähelle? 

Tavoitteleeko lapsi innoissaan heti uuttaa ja oudosti ääntelevää lelua vai vetäytyykö 

kauemmaksi ja tarkkailee ensin varovaisemmin? 

Lapseni alkureaktio uusien asioiden äärellä on ennemmin

lähestyminen vetäytyminen

 

  � � � � �
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�.  Miten vauvasi suhtautuu muutoksiin ja uusiin tilanteisiin alkureaktion jälkeen? 

Kuinka joustava ja mukautuva hän on? Sopeutuuko hän nopeasti vai vaatiiko 

aikaa tottuakseen? Miten helppoa vauvan kanssa on yöpyä vieraissa paikoissa? 

Onko lapsi kylässä levoton ja viihtyy mieluiten kotona tutussa ympäristössä? 

Onko matkustelu ja kyläileminen yleensä helppoa? 

Lapseni sopeutuu muutoksiin ja uusiin tilanteisiin

helposti ja nopeasti harkiten ja hitaammin totutellen
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�.  Kuinka herkkä vauvasi on erilaisille ärsykkeille? Hermostuuko vauva liian 

kuumasta tai kylmästä ruoasta vai syökö hän ruokansa minkä lämpöisenä tahansa? 

Voiko vauvalle pukea ylle mistä tahansa kankaasta tehtyjä vaatteita vai eikö hän 

siedä ihollaan tietyn tyyppistä materiaalia? Häiriintyykö vauva herkästi äänistä?

Lapseni reagoi erilaisiin ärsykkeisiin

hyvin herkästi ei lainkaan herkästi
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�.  Miten voimakkaasti vauva kertoo, miltä hänestä tuntuu? Kun ruoka ei ole 

vauvan mieleen sylkeekö hän sen pois huutaen vai kääntääkö vain päätänsä 

sivuun ja nipistää suuta kiinni? Kun vauvalla on nälkä, kuuluuko se heti ja kovaa 

vai kertooko hän siitä vaisummin ja pikkuhiljaa? Kun lapsi on iloinen, kiljuuko 

hän riemusta vai ennemminkin hymyilee tyytyväisenä? Seuraako pettymyksestä 

valtaisa raivo vai hiljainen mökötys?

Lapseni ilmaisee mielialansa ennemminkin

vaisusti voimakkaasti

 

  � � � � �

�.  Onko vauvallesi tyypillistä olla hyvällä tuulella ja tyytyväinen vai onko hän usein 

valittava, ärtynyt ja tyytymätön? Minkälainen on hänen vallitseva mielialansa ja 

perusasenteensa elämään?

Lapseni on perussuhtautumiseltaan pääsääntöisesti 

tyytyväinen tyytymätön

 

  � � � � �
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�.  Kuinka helposti vauvan huomion saa käännettyä pois hänelle tärkeästä asiasta? 

Onko vauvaa imetettävä kahden kesken virikkeettömässä tilassa vai imeekö hän 

nälkäisenä rintaa taustahäiriöistä huolimatta? Kun vauvalla on kova nälkä, voiko 

hänet saada keskeyttämään itkunsa ja viihtymään leikittämällä kunnes ruoka 

valmistuu, vai huutaako hän keskeytysyrityksistä huolimatta nälkäänsä niin 

kauan kunnes saa ruokaa?

Lapseni huomion saa käännettyä pois hänelle tärkeästä asiasta

hankalasti helposti

 

  � � � � �

�.  Miten kauan lapsen huomio pysyy käsillä olevassa asiassa, esim. lelun 

katselemisessa? Miten sinnikkäästi ja kauan lapsi jatkaa aloittamaansa toimintaa? 

Pyrkiikö hän peräänantamattomasti tavoittamaan jonkin haluamansa lelun vai 

luopuuko pian yrityksestä? 

Tarkkaavuuden pitkä kesto ja sinnikkyys on lapselleni

erittäin tyypillistä ei juurikaan tyypillistä

 

  � � � � �

    (Lähde: Keltikangas-Järvinen 2004)
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6. Kuka hoitaa meidän vauvaa? 

Hoidatko vauvaa itseksesi vai onko perheessänne kaksi vanhempaa? Jos perheessänne 

on kaksi vanhempaa, osallistuvatko molemmat vauvan hoitoon? Jos eivät, mistä 

arvelet sen johtuvan? Onko puolisollasi esim. sellainen työ, joka vie hänen aikansa 

vai onko hänen jostain muusta syystä vaikea asettua vauvan hoivaajaksi? Oletko 

tyytyväinen tilanteeseen, entä puolisosi? Pystyttekö keskustelemaan asiasta? 

6.1. Vauvalla on kaksi vanhempaa

Kun vauvalla on kaksi vanhempaa, jotka molemmat osallistuvat hänen hoitoonsa, 

vauva pystyy muodostamaan omanlaisen kiintymyssuhteen molempiin vanhempiinsa. 

Eri vanhemmat voivat tarjota lapselle eri tyyppisiä hoivakokemuksia: toinen vaikkapa 

enemmän huolenpitoa ja suojelua, ja toinen villimpiä leikkejä ja peuhaamista. Tämä 

on vauvalle rikkautta! 

 Joskus toinen vanhempi voi olla arempi tarttumaan toimeen ja tarvita tilaa, jotta 

voi luoda oman suhteen vauvaan ja harjoitella lapsen hoitamista itsenäisesti. Liiallinen 

puuttuminen ja oikeiden toimintatapojen vaatiminen toiselta voi karkottaa halun 

hoitaa vauvaa. 

• Maltatko antaa puolisosi viettää aikaa yhdessä vauvan kanssa ilman 

läsnäoloasi? Pystytkö tällöin syventymään johonkin omaan puuhaasi: 

lepäämiseen, lukemiseen, lenkille lähtöön? Häiritseekö sinua, jos puolisosi 

hoitaa vauvaa eri tavalla kuin sinä? Voiko aiheesta keskustella loukkaamatta ja 

loukkaantumatta? Toisaalta osaatko ja uskallatko ottaa oman tilasi ja paikkasi 

vauvan hoitajana? Esim. jos äiti on kovin kiinni vauvassa ja hänen on itse vaikea 

luovuttaa hoitovastuuta, isä voi määrätietoisesti lähteä vauvan kanssa vaikkapa 

päiväkävelylle ja ”komentaa” äitiä tekemään sillä välin jotain rentouttavaa ja 

mukavaa.

6.2. Yksin vauvan kanssa

Jos olet yksin vauvan hoitaja, saatko tarvittaessa apua tai tukea joltakin toiselta 

aikuiselta? Vauvan hoitaminen on antoisaa ja palkitsevaa, mutta myös vaativaa. Yksin 

se voi tuntua liiankin vaativalta. Aikuisilla on tarve jakaa asioita toisten aikuisten 

kanssa. Tämä tarve korostuu, kun arkea ei voi jakaa kumppanin kanssa. Mieti omaa 

verkostoasi ja pohdi, ketkä ovat niitä ihmisiä, läheisiäsi tai ammattilaisia, joilta saat 

tarvittaessa apua ja tukea.

 Vauvan hoitaminen herättää äidissä monenlaisia tunteita: väsymystä, yksinäisyyttä, 

huonommuutta tai pettymystä, jos oma lähipiiri ei tarjoakaan tukea sillä tavalla kuin 

toivoisi. Äiti voi kokea myös syyllisyyttä: muodostuuko lapseni arki liian vaativaksi? 

Toisaalta äiti voi tuntea myös vahvuutta ja ylpeyttä selviämisestään ja kokea 

helpottavana sen, että voi yksin päättää perheensä asioista. 
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 Joskus lapsen isä voi olla tiiviistikin mukana perheen kuvioissa, toisinaan ei 

lainkaan. Joidenkin äitien päätös yksinhuoltajuudesta on äidin oma, toisinaan äiti ei 

ole voinut päättää asiasta itse, ja asiaan voi liittyä hyvinkin kipeitä kokemuksia. 

 Kenenkään ei tarvitse selviytyä yksin, sinulla on oikeus apuun ja tukeen. Myös 

lapselle on rikkautta se, että hänellä on oman vanhempansa lisäksi lähipiirissään 

muita turvallisia ja läheisiä ihmissuhteita. Vertaistukea yksinhuoltajan arkeen 

voit kysyä mm. Pienperheyhdistyksestä (pääkaupunkiseutu) tai Yksinhuoltajien 

ja yhteishuoltajien liitosta. Muita äiti–vauva -pareja voi tavata esim. MLL:n tai 

seurakunnan perhekahviloissa ja -kerhoissa. 

6.3. Ensimmäisiä eroja

• Milloin uskalsit ensimmäisen kerran lähteä pois vauvan luota ja jättää hänet 

jonkun toisen hoitoon? Kenen hoitoon jätit vauvan? Kuinka erossa olonne sujui 

sinun, vauvan ja hoitajan näkökulmasta? Miltä sinusta tuntui? 

 

• Koska vietitte ensimmäisen kerran vauvan isän kanssa aikaa niin, että vauva 

oli jonkun toisen hoidossa? Kenen hoitoon vauva jäi? Miltä erossaolo tuntui? 

Herättikö se ristiriitaisia ajatuksia? Mitä te teitte ja mistä keskustelitte ollessanne 

kahden?

 

6.4.  Kotona vai töissä?

• Minkälaisia suunnitelmia sinulla on töihin tai opiskelemaan menosta tai kotiin 

jäämisestä? Onko sinun tehtävä ratkaisusi taloudellisten syiden perusteella? 

Aiotko palata työelämään tai opiskelemaan vauvan ensimmäisen vuoden aikana 

vai joskus myöhemmin? 

• Minkälaisia ajatuksia töihin paluu tai kotiin jääminen vauvan kanssa sinussa 

herättävät? Kuinka haluaisit järjestää lapsesi hoidon, kun palaat töihin? Jääkö 

teidän perheessä isä kotiin tai voitteko vuorotella kotona olemista? Tuleeko 

kotiinne hoitaja vai meneekö lapsi hoitoon kodin ulkopuolelle? Onko sinulla 

mahdollisuutta tehdä osittaista työpäivää tai -viikkoa? 

 Nämä ovat jokaisessa perheessä isoja kysymyksiä. Jokainen ratkaisu voi tuntua 

muulta kuin täydelliseltä ratkaisulta. Asiaa kannattaa puntaroida rauhassa, ja kun 

päätös on tehty, luottaa omaan ratkaisuunsa. Perheen tilannetta voi pyrkiä pohtimaan 

pidemmällä aikavälillä, esim. mikä on tärkeintä juuri nyt, mitkä asiat voivat odottaa 

vuoden tai kaksi.
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6.5. Vahvoja tunteita 

Omat vahvat tunteet ja mielialojen vaihtelut voivat yllättää vauvavaiheessa etenkin, 

kun lapsi on esikoinen. Tunteet eivät sinällään ole oikeita tai vääriä. Vauvan tuoma 

elämänmuutos on niin suuri, että tunteiden mylläkkä on ymmärrettävää. Tunteita 

värittävät myös väsymys ja hormonaaliset muutokset. Usein omien ajatusten ja 

tunteiden jakaminen jonkun luotettavan läheisen kanssa auttaa. On helpottavaa 

huomata, että monilla äideillä on samankaltaisia tuntemuksia. Useat perheet 

kipuilevat ja iloitsevat samojen kysymysten äärellä.

 Jotkin seuraavista ajatuksista saattavat vaikuttaa tutuilta

• Haluaisin joskus omaa aikaa, mutta en voi olla poissa vauvan luota. On kuin 

napanuora pitäisi meitä vieläkin yhdessä. 

• Minun on reagoitava vauvan pienimpäänkin inahdukseen. Se on kuin sisään 

kirjoitettuna minuun.

• En haluaisi elää ilman vauvaani, mutta joskus kaipaan sitä tyyppiä, joka olin ennen 

vauvan syntymää. Löytyyköhän vanha minäni vielä äitiyden tai isyyden alta?

• Olin tänään itsekseni kaupassa. En olisi ennen uskonut miten rentouttavaa 

on päästä yksinään ruokakauppaan! Tuli huono omatunto / Ei tullut huono 

omatunto siitä, että nautin itsekseni olosta.

• Mielessäni vuorottelevat onni ja pelko sekä ärtyminen. Joskus kadehdin 

puolisoani, jonka elämä jatkuu ulkoisesti samanlaisena kuin ennen vauvan 

syntymää. Tunnen syyllisyyttä hankalista tunteistani, onhan vauvani niin ihana.

• Pelkään, että ympäristö pitää minua huonona äitinä, jos sanon, että kaipaan 

omaa aikaa ja haluan opiskelemaan tai töihin.

• Pelkään, että ympäristö pitää minua laiskana ja päämäärättömänä, jos sanon, että 

en kaipaa lainkaan opiskelemaan tai töihin, vaan haluan olla mahdollisimman 

pitkään kotona.

 



��

7. Minun evääni vuorovaikutukseen

Siihen, kuinka helppoa tai haastavaa vanhemman on muodostaa hyvä vuoro-

vaikutussuhde pienokaiseensa, vaikuttaa mm. se, minkälaista hoivaa hän on 

itse vauvana ja lapsena saanut osakseen. Onko omista varhaisista kokemuk-

sista ammennettavissa hyvän hoivan muistoja ja malleja? Kykyyn muodostaa 

turvallinen kiintymyssuhde vauvaan vaikuttavat myös nykyinen elämäntilan-

ne ja tärkeimmät ihmissuhteet. Antavatko ne enemmän tukea ja voimaa vai vaikeutta-

vat suhdetta? 

• Kuinka sinuun vaikuttavat esim. työ- ja taloudellinen tilanteesi,  

parisuhteesi, muut ihmissuhteesi, harrastuksesi, opiskelusi,  

fyysinen tai psyykkinen terveytesi tai oma tai puolisosi päihteiden käyttö?  

Voiko kuormittavia asioita vähentää tai työstää, ja toisaalta lisätä asioita, jotka 

tukevat jaksamistasi ja hyvinvointiasi? Onko lähipiirissäsi ihmisiä, joiden kanssa 

voit jakaa asioita? Onko lähipiirissäsi sellaisia myönteisiä vanhemmuuden 

malleja, joista haluaisit ja voisit sisällyttää jotain omaan tapaasi olla vanhempi?

Meillä jokaisella on menneisyytemme, jota emme voi muuttaa. Joillakin meistä 

on ollut onnellinen kokemus tarpeillemme herkästä, lämpimästä ja hyväksyvästä 

vuorovaikutuksesta. Toisilla meistä on eri syistä ollut tässä kohdin heikommat eväät. 

Itse emme ole voineet siihen vaikuttaa. Meidän vanhempamme ja heitä edeltäneet 

sukupolvet ovat toimineet omien lähtökohtiensa ja kokemuksiensa pohjalta. Jos itse 

tunnistat, että menneisyydessäsi on asioita, jotka mutkistavat vanhempana oloasi, 

pysähdy asian äärelle. Kielteisten kokemusten siirtymisen sukupolvien ketjussa 

eteenpäin omille lapsille voi katkaista. Siihen tarvitaan vanhemmuuteen liittyvien 

tunteiden ja ajatusten tiedostamista ja työstämistä. Joskus tähän prosessiin on 

välttämätöntä saada ammatillista apua.

• Pohdi, minkälaista hoivaa olet itse saanut lapsena ja kuinka se mahdollisesti 

vaikuttaa siihen, miten itse hoivaat vauvaasi. Oletko saanut perintönä malleja, 

joita haluat siirtää eteenpäin? Haluatko tietoisesti tehdä jotain toisin kuin 

lapsuuden kodissasi tehtiin? Muistele lapsuuttasi niin varhaisiin vuosiin kuin 

pystyt ja mieti minkälainen oli vuorovaikutussuhteesi äitiisi ja isääsi. Jos 

vanhempasi edelleen elävät, voit kysyä heiltä, minkälainen vauva olit. Mitä he 

erityisesti muistavat vauva-ajaltasi? 

• Mikä vanhempiesi tavassa toimia on ollut sellaista, joka on saanut sinut 

kasvamaan myönteisellä tavalla ja antanut hyviä eväitä omaan vanhemmuuteesi? 

Oliko sinulla lapsuudessasi tai nuoruudessasi vanhempiesi lisäksi tai sijasta joitain 

muita aikuisia, jotka olivat sinulle erityisen läheisiä ja merkittäviä? 
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 Kukaan meistä ei ole täydellinen vanhempi. Riittävän hyvä riittää. Jokaisella meillä 

on omat mutkamme menneisyydessä. Kaikki niistä eivät ole niin merkityksellisiä, 

etteikö hyvä vanhemmuus olisi niistä huolimatta mahdollista. Sinä olet lapsellesi 

korvaamattoman tärkeä. Lähes aina omat vanhemmat ovat lapsensa parhaat hoitajat 

ja asiantuntijat. Asioiden jakaminen toisten kanssa on vapauttavaa ja helpottavaa, 

koska monet vanhemmat pohdiskelevat samoja kysymyksiä.

• Lapsi ja vanhempi eivät aina näe samalla tavalla heidän välistään suhdetta. 

Kuinka toivoisit, että lapsesi vastaisi vuosien kuluttua kysymykseen:  

Oletko saanut perintönä vanhemmuuden malleja, joita haluat siirtää eteenpäin? 

Minkälaista toivoisit lapsesi elämän olevan 20 vuoden kuluttua?
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8. Vinkkejä rauhoittamiseen ja leikkiin

8.1.  Itkevän vauvan rauhoittaminen

Yritä ensin selvittää, mistä itku johtuu: nälkä, märkä vaippa, alkava sairaus, kipu, 

yksinäinen olo, pelästys, väsymys. Aina ei selkeää syytä löydy. Tärkeää on joka 

tapauksessa rauhoittaa oma mieli. Tarjoa vauvalle rauhallista syliä, liikkeitä ja ääniä. 

Jatka samaa tyynnyttelyä riittävän pitkään, vaikka vauva ei heti rauhoittuisikaan. Joskus 

vauvan voi laittaa joksikin aikaa omaan sänkyyn ja kokeilla, jos hän rauhoittuu siellä. 

 Rastita kokeilemasi konsti ja arvioi sen toimivuus teidän perheessä.
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Laita pieni vauva kapaloon ja heijaa sylissäsi.

Tuudittele vauvaa sylissäsi. Anna vauvan 

tuntea ihosi lämpö ja kuulla sydänäänesi.

Tarjoa vauvalle tuttia, jos hän siitä pitää.

Tarjoa pienelle vauvalle rintaa tai pulloa, 

vaikka hän olisikin vastikään syönyt.

Työntele vauvaa vaunuissa sisällä tai lähtekää 

ulos vaunuttelemaan.

Ota vauva rintareppuun tai kantoliinaan

Kiiku vauva sylissä keinutuolissa. Voit 

itse kuunnella korvakuulokkeilla mieltä 

rauhoittavaa musiikkia. Sydämensykkeesi 

rauhoittuu ja sen kuunteleminen rauhoittaa 

vauvaa.

Laula vauvalle, laita taustalle rauhoittavaa 

musiikkia tai anna vauvan kuunnella jotain 

yksitoikkoista ääntä (esim. auton hurinaa tai 

pesukoneen jytinää).

Apteekista voi ostaa ilmavaivoihin Cuplaton-

tippoja. Kaikille vauvoille niistä ei ole apua.
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Jos vauvan masussa on ilmaa, voit kokeilla 

paukkukonetta. Laita vauva selinmakuulle, 

ota molemmista sääristä kiinni ja pumppaa 

varovasti jalkoja yhtä aikaa koukkuun vatsan 

päälle, ja hellitä. Pidä katsekontakti vauvaan 

ja tarkkaile, mikä on sopiva voimakkuus. 

Pumppaaminen voi saada paukut ja kakat 

liikkeelle. Varo roiskeita! Vatsan hellä hieronta 

voi myös auttaa.

Kanna vauvaa masullaan käsivarrellasi, pää 

kyynärtaipeeseesi leväten niin, että sinulla 

on kantokäden kämmenellä ja sormilla ote 

vauvan ulommasta reidestä.

Tanssi vauvan kanssa, hytkyttele rytmikkäästi. 

Vakuuta reippaalla laululla itsesi ja vauvasi 

siitä, että ei ole mitään hätää, vaan tilanne on 

hallinnassa.

Istu tuolille ja ota vauva vatsamakuulle reisiesi 

päälle. Taputtele rytmikkäästi pyllyä tai hiero 

selkää sivelevin ottein hellästi mutta varmasti.

Rauhoita ympäristö turhilta ääniltä ja 

virikkeiltä. Himmennä valoja, kun vauvaa 

väsyttää.

Pidä vauvaa pystyasennossa olkapäätäsi 

vasten. Taputtele pyllylle, sivele selkää, juttele 

rauhoittavasti, kävele.

Oma vinkkini: 
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8.2. Hauskaa tekemistä vauvan kanssa

Kokeile pitääkö vauvasi näistä yhteispuuhista ja -leikeistä silloin, kun 

hän on vireä ja valmis leikkiin. Rastita ruutu, jos olet kokeillut puuha-

vinkkiä, ja arviosi, oliko puuha vauvasi mieleen.
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Vauva on selinmakuulla ja sinulla on vauvaan 

katsekontakti. Sivele yhdellä sormella ympyrää 

vauvan kasvojen ääriviivoiksi ja sano: ”Kiersin kiersin 

kaupunkia, kiersin kiersin kaupunkia.” Sivele yhtä 

kulmakarvaa ja sano: ”Katsoin näyteikkunasta”, sivele 

toista kulmakarvaa ja sano: ”Katsoin näyteakkunasta”, 

hypytä sormea vauvan nenää pitkin ja sano: ”Kuljin 

rappusia”, paina nenää ja sano: ”Soitin ovikelloa”, sivele 

nenänalustaa ja sano: ”Pyyhin jalat”, laita sormi suuhun 

ja sano: ”Astuin sisään!”

Vauva on selinmakuulla ja vanhemmalla on 

katsekontakti vauvaan. Vanhempi laulaa tai loruilee: 

”Ylös ja alas, ylös ja alas, ylös ja alas ja taputus” ja 

samalla vie vauvan käsiä ylös pään yläpuolelle ja alas 

vartalon vierelle ja lopuksi taputtaa vauvan kämmeniä 

vastakkain. Leikistä voi tehdä erilaisia versioita käsillä 

ja jaloilla, esim. viedä käsivarsia sivulle ja ristiin 

rinnan päälle tai koukistaa ja suoristaa jalkoja.

Lapsi on selinmakuulla ja vanhemmalla on 

häneen katsekontakti. Vauvan jalkoja koukistetaan ja 

ojennellaan vuorotellen ja sanotaan lorua: ”Konkkis, 

konkkis, koira metsään menee. Sipu, sapu, sipu, sapu, 

kotihin tulee.”

Vanhempi menee piiloon omien käsiensä taakse ja 

sanoo: ”Huhuu”, sitten vanhempi ottaa kädet pois 

kasvojen edestä, hymyilee vauvalle ja sanoo ”Säi, säi, 

säi.” Tätä voi leikkiä myös ohuen ja kevyen liinan 

kanssa, liinan voi laittaa välillä vauvankin kasvoille ja 

ihmetellä missä vauva on. 
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Istu tuolilla ja ota vauva syliisi istumaan, kasvot 

sinuun päin. Katso vauvaa silmiin ja sano: ”Maantie, 

maantie, maantie, maantie”. Pomputa samalla vauvaa 

jalkojesi päällä. Seuraa vauvan reaktioista kuinka kovaa 

vauhtia hän sietää. Nosta vauvaa ylöspäin ja sano: 

”Ylämäki, ylämäki, ylämäki, ylämäki”, seuraa edelleen 

vauvan reaktioita. Laske vauvaa alas  alkuasentoon ja 

sano samalla: ”Alamäki, alamäki, alamäki, alamäki”. 

Pomputa taas polvillasi ja sano: ”Maantie, maantie, 

maantie, maantie” ja sano lopuksi: ”Kuoppa!”, jolloin 

tipautat vauvan käsiesi varassa jalkojesi väliin. Pienelle 

ja aralle vauvalle riittää ihan pieni kuoppa, iso hurjapää 

nauttii kunnon pudotuksesta. Leikkiä voidaan leikkiä 

rauhallisesti noin 4–5 -kuisesta alkaen. Alkuun vauvan 

selkää tuetaan hyvin.

Lattialle levitetään peite ja vauva laitetaan makaamaan 

sen päälle. Kaksi aikuista tarttuu tukevasti peiton 

nurkista ja nostaa peitettä hieman lattiasta ylös 

ja heijaa vauvaa hyvin hitaasti. Vauvaan pidetään 

katsekontakti ja seurataan hänen reaktioitaan. Tämä 

voi toimia rauhoitusleikkinä.

Vauva on selinmakuulla ja vanhempi rullaa hellästi 

vauvaa kyljeltä toiselle ja sanoo: ”Leivotaan pullaa, 

leivotaan pullaa”. Vauvaan pidetään katsekontakti. 

Vanhempi taputtelee vauvaa ja sanoo: ”Taputellaan, 

taputellaan”, sitten laittaa käsivarsia ja sääriä ristiin ja 

sanoo: ”Letitellään, letitellään”, sitten hypyttää sormia 

vauvan keholla ja sanoo: ”Ja paljon sokeria päälle! 

Ja paljon sokeria päälle!” Lopuksi vauvan masua voi 

haukkailla kutitellen. Herkullinen pulla!

Meidän oma suosikki: 
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9.  Ensimmäisen syntymäpäivän kynnyksellä

Ensimmäinen vuosi uuden vauvan kanssa on takana. Vuosi sitten lapsesi oli avuton 

vastasyntynyt, nyt jo aivan toisenlainen, aktiivinen ja touhukas maailmanvalloittaja, 

joka pääsee itse liikkumaan ja tapailee ensimmäisiä sanojaan. Paino on vuodessa 

n. kolminkertaistunut, pituutta on tullut n. 25–30 cm lisää ja suussa on useampi 

hammas. Vielä hetki sitten pelkällä maidon voimalla kasvanut nyytti istuu nyt 

muiden mukana ruokapöydässä ja syö samaa ruokaa toisten kanssa. Päiviin mahtuu 

iloa ja naurua, kiipeilyä ja uusiin paikkoihin tutustumista, mutta myös turhautunutta 

kiukkua, kun asiat eivät suju oman mielen mukaan. 

 Sinä olet vuotta kokeneempi ja kypsempi vanhempi. Tunnet oman lapsesi 

temperamentin ja tavan ilmaista itseään jo varsin hyvin. Olet hankkinut pätevyyden 

vauvan hoitoon – ja edessä on uudet ikävaiheet uusine haasteineen ja metkuineen. 

 Seuraavaan taulukkoon (s. 51) on koottu joitain toisen vuoden kehityksen merk-

kejä, jotka vaikuttavat vanhemman ja lapsen vuorovaikutukseen. Ovatko nämä teidän 

perheessä tuttuja asioita? Listan esimerkit ovat keskimääräisiä kehitysvaiheita. Lapsesi 

voi kehittyä täysin normaalisti, vaikka nämä eivät vaikuttaisikaan tutuilta asioilta lis-

tassa mainittuina aikoina. 

 Viettäessäsi äitiyden tai isyyden 1-vuotispäivää, voit summata kulunutta vuotta. 

Mitä olet oppinut? Missä olet tullut erityisen taitavaksi ja olet hyvä? Mistä olet ylpeä? 

Mikä vaatii vielä hiomista? Mistä olet erityisesti nauttinut vauvavuoden aikana? Miten 

omat tunteesi lasta kohtaan ovat vaihdelleet vuoden aikana?

 Ohjattu päiväkirjan kirjoittaminen päättyy ensimmäisen vauvavuoden loppuun. 

Jatka siitä huolimatta päiväkirjan pitämistä vanhemmuuden kokemuksistasi 

omaehtoisesti, jos se on tuntunut sinulle luontevalta tavalta. 

Onnellista yhteistä kasvua taaperosi kanssa!
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Vuorovaikutuksen merkkipaaluja lapsen toisena ikävuotena:

�� kk Ensimmäiset omat merkitykselliset sanat ilmaantuvat n. vuoden iässä.

Vuoden ikäinen lapsi tunnistaa useita sanoja ja ilmaisuja, jotka 
kuvaavat päivittäisiä tapahtumia, vaikka ei itse vielä puhuisikaan.

Lapsi nauttii yhteisestä hassuttelusta.

�� kk Lapsi haluaa saada vanhemman ilahtumaan ja nauramaan ja 
voi olla varsinainen pelle. On ihanaa ja itsetunnolle tärkeää olla 
huomion ja ihailun keskipiste!
Lapsi on mielissään saadessaan vanhemmalta myönteistä 
palautetta: kehuja, kiitosta, hyväksyntää.
Lapsen tunnetilat eriytyvät selvemmin. Lapsi osoittaa eri tavoin 
surua, iloa, tyytyväisyyttä, kiukkua, pettymystä, pelkoa ja 
hämmästystä. Etenkin ikävien tunteiden keskellä lapsi tarvitsee 
vanhempaa avukseen.
Lapsella voi olla vierastamisvaihe n. 15–24-kuisena. Lapsi pelkää 
vanhempiensa menettämistä ja voi olla heissä tiukasti kiinni. Hän 
voi ahdistua ja loukkaantua herkästi. Vanhemmalta tarvitaan 
hienotunteisuutta ja ymmärtämystä.
Lapsi haluaa jonkin lelun tai rievun lähelleen turvakseen esim. 
yöaikaan tai ollessaan erossa vanhemmistaan.

�� kk Lapsi harjoittelee itsenäistä pärjäämistä: helppojen vaatteiden 
pukemista, syömistä ja juomista, kotitöissä auttamista. 
Puutteelliset taidot aiheuttavat välillä turhautunutta kiukkua. 
Lapsen oma tahto herää. Ilman puhettakin lapsi osaa ilmaista 
tahtoaan, esim. nyökkäämällä tai päätään puistelemalla. 
Lapsi on kekseliäs ja taitava liikkumaan, mutta ei vielä osaa 
ennakoida tekojensa seurauksia. Vanhemman valppautta tarvitaan!
Lapsesta on hauska kuunnella vanhempien keskustelua ja hän 
matkii mielellään vanhemman puhetta.

�� kk Lapsi viestii entistä enemmän puheella ja haluaa, että häntä 
kuunnellaan ja hänelle vastataan.
Lapsi leikkii kuvitteluleikkejä: kattaa kahvikutsut nukeille ja 
vanhemmille, hoitaa vauvoja, ajaa autoa ja lastaa palikoita auton 
kyytiin.
Lapsi nauttii erilaisista vuorotteluleikeistä: pallon vierityksestä, 
kurkistelu- ja piiloleikeistä, takaa-ajamisesta.

�� kk Lapsi nauttii toisten lasten seurasta, vaikka tavaroiden jakaminen 
on vielä vaikeaa ja sopu vaikea säilyttää; leikki voi päättyä 
tönimiseen, tukistamiseen ja itkuun.
Lapsi ottaa entistä enemmän kontaktia vanhempiinsa leikkimällä 
ja puhumalla ja harjoittelee itsenäistä pärjäämistä arjen touhuissa.
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