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1 JOHDANTO 

 

Tämä toiminnallinen opinnäytetyö toteutettiin yhteistyössä Vuoksenlaakson 

Ensi- ja turvakoti Ry:n alaisuudessa toimivan Päiväryhmä Liekun kanssa. Päi-

väryhmä Liekku on osa Ensi- ja turvakotien liiton vaativan vauvaperhetyön val-

takunnallista kehittämistyötä. Päiväryhmä toimii osana lapsiperhepalveluver-

kostoa tavoitteenaan lapsiperheen arjen ja voimavarojen suunnitelmallinen tu-

keminen sekä lapsen ja vanhemman vuorovaikutuksen kehittäminen. Päivä-

ryhmätoiminta suunnataan äideille ja perheen vauvaikäisille (0-2 v) lapsille. 

(Ensi- ja turvakotien liitto) Opinnäytetyöprosessin toiminnallisena osuutena jär-

jestettiin kahden kuukauden ajan, kerran viikossa vauvadraamatuokio Liekun 

äideille ja vauvoille. Vauvadraama oli tarinallinen, taiteen menetelmin toteu-

tettu prosessi, jonka aikana äitien ja vauvojen varhaista vuorovaikutusta pyrit-

tiin vahvistamaan draaman keinoin. Opinnäytetyön tuotteena syntyi perehdy-

tysopas vauvadraamaan, joka on sovellettavissa minne vain. 

 

Vauvoilla on yhtäläinen oikeus taiteen kokemiseen, kuin kenellä tahansa. 

YK:n ihmisoikeuksien julistus toteaa 31. artiklassaan, että sopimusvaltiot kun-

nioittavat ja edistävät lapsen oikeutta osallistua kaikkeen kulttuuri- ja taide-elä-

mään ja kannustavat sopivien ja yhtäläisten mahdollisuuksien tarjoamista kult-

tuuri-, taide-, virkistys- ja vapaa-ajantoimintoihin (YK:n yleiskokous, 1948). 

Tulkitsen tämän niin, että myös meillä varhaiskasvattajilla, jotka työskente-

lemme vauvojen kanssa, on yhtäläinen velvollisuus varmistaa, että myös he 

saavat olla osallisia taiteesta. Itselleni vauvadraaman kehittäminen oli miele-

käs prosessi, koska itse koen taiteen menetelmät vahvana työkaluna myös 

sosiaalialalla. 

 

Vauvadraama sai nimekseen ”Ison pupun & Pikkupupun matkassa – draama-

tarina vauvan ja vanhemman vuorovaikutuksen vahvistamiseen.” Valitsin tä-

män aiheen koska jotkut vanhemmat kaipaavat tukea vuorovaikutuksen vah-

vistamiseen. Kiintymyssuhteessa saattaa olla puutteita, tai vanhempi voi ko-

kea osaamattomuutta vauvansa kanssa vuorovaikutustilanteissa. Varhainen 

vuorovaikutus ja sen tukeminen on erittäin tärkeä osa myös päiväryhmä 
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Liekun toimintaa, joten vauvadraaman vieminen sinne tuntui luontevalta. Ryh-

mässä olevat äidit olivat jokainen saaneet neuvolan kautta kehotuksen hakeu-

tua Liekun asiakkaaksi. Iältään ryhmän vauvat olivat 2-12-kuukautisia. 

 

2 ENSI- JA TURVAKOTIEN LIITTO, PÄIVÄRYHMÄ LIEKKU 

Päiväryhmä Liekku on Vuoksenlaakson Ensi- ja turvakoti Ry:n ylläpitämä 

pienryhmä. Liekku kokoontuu Imatralla, ja se on tarkoitettu äideille ja vau-

voille. Päiväryhmään hakeutuvat äidit, jotka tarvitsevat taitoja arkeen vauvan 

kanssa, verkostoa ympärilleen, tukea vanhemmuuteen. Päiväryhmä Liekun 

äidit olivat kaikki nuoria, vähän yli 20-vuotiaita. Jokainen heistä oli saanut neu-

volan kautta kehotuksen tulla mukaan ryhmään, koska jokaisella heistä oli eri-

laisia haasteita arjesta selviämisessä. Haasteena oli esim. sosiaalisen 

verkoston puuttuminen, tai vauvan kanssa arjessa selviäminen. Päiväryhmän 

tuki oli konkreettista, arjen perustoimintoja tukevaa neuvovaa apua, jossa 

painottui vahvasti kodinomaisuus. 

 

 

3 VAUVAN TARVE LÄHEISYYTEEN 

 

”Ota minut syliin,              

uskalla  

laulaa ja leikkiä,  

koska sinun siipesi ovat ne,  

mitkä kantavat meidät molemmat.  

Yhden toiveen haluaisin kuiskata:  

tunne minut.” (Versoverkko) 

 

Kulttuuri tuo myös oman osansa läheisyyden osoituksiin, koska sillä on vaiku-

tusta missä päin maailmaa ja minkälaisten kulttuurisidonnaisten arvojen kes-

kellä vauva kasvaa. Länsimainen tapa on enemmän yksilön vapautta koros-

tava, ja esim. Afrikan mantereella vauvat syntyvät usein melko tiiviiseen yhtei-

söön. Lasta kasvattaa ikään kuin koko kylä. Se, että vanhemmat hoitavat vau-

vaansa, on vauvan kehityksen kannalta yhtä olennainen asia kuin geenipe-

rimä. Vauvan kehityksen, ja koko hänen myöhemmän psyykkisen hyvinvoin-

tinsa kannalta vuorovaikutuksella ja kosketuksella on todella merkittävä rooli. 
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Vauvan sosiaalisten, älyllisten, persoonan ja tunne-elämän kannalta on todella 

ratkaisevaa, kuinka paljon hän saa läheisyyttä ja läsnäoloa häntä hoitavilta, ja 

hänen lähimmiltään. (Silvén 2010, 11, 13) 

 

Lapsen aivot janoavat syliä ja hyväksyntää. Neurotieteilijä Tiina Hutun mu-

kaan läheisyys ja kosketus ovat yhtä tärkeitä kuin ruoka ja uni. Kun lapsi syn-

tyy, sen tärkein kontakti ympäristöön on kosketus, koska esimerkiksi näkö on 

vielä kehittymätön. Kosketus kertoo vauvalle hänen olevan turvassa. Ja aino-

astaan silloin, kun lapsi tuntee olevansa turvassa, hän voi keskittyä oppimi-

seen. Läheisyyden tarve ei häviä lapsen kasvaessa. Vaikka syliaika väistä-

mättä vähenee, lapselle on tärkeä tietää, että turvallinen aikuinen on tarvitta-

essa saatavilla. Hoivatilanteissa syntyy yleensä luonnollisesti vuorovaikutusta 

lapsen ja aikuisen välillä. Vauva rakastaa hoitajan ilmeiden matkimista ja sitä, 

että hoitaja matkii hänen ilmeitään. Siinä jaetaan tunnetiloja ilmeiden, eleiden 

ja äänensävyjen kautta. Se luo perustan empatiakyvyn kehittymiselle, sanatto-

man viestinnän ymmärtämiselle ja myöhemmille ihmissuhteille. Aikuisen on 

herkistettävä tuntosarvensa vauvan aloitteille ja tartuttava niihin. Silloin lapsi 

oppii ymmärtämään, että hänen tunteensa ovat tärkeitä ja hän itse on tärkeä. 

Siihen pohjautuu lapsen itseluottamuksen ja -arvostuksen kehittyminen. 

Vauva haluaa syntymästään asti päästä kontaktiin äitinsä kanssa. Vauvalle lä-

heisyyteen hakeutuminen on elinehto, luonnollista ja automaattista. (Helsingin 

uutiset) 

 

Mikäli vanhempi ei osaa olla lähellä, jos läheisyyteen ei ole opittu, jos se ei ole 

vanhemmalle itselle luontevaa, siihen voidaan tarvita tukea. Kuinka vanhempi 

itse osoittaa hellyyttä, ja arvostaako hän esim. vauvansa koskettelua ja suu-

kottelua, liittyy hänen omiin lapsuuden kokemuksiinsa. Mikäli vanhempi on 

elänyt lapsuutensa ilman läheisyyttä tai sen näyttäminen on ollut hänen oman 

lapsuutensa kasvuympäristössä tavatonta, hän ei ehkä osaa tarjota lähei-

syyttä vauvalleen. Suhteet lähimmäisiimme, rakkaisiimme, paljastavat meidät 

kaikkein kauneimmillamme - mutta myös kauheimmillamme. Lähellä oleminen 

on kamalan ihanaa, ja ihanan kamalaa. Janoamme läheisyyttä, mutta samalla 

pelkäämme päästää toista lähelle. Tarvitsemme läheisyyttä ja yhteyttä toi-

siimme, mutta kaipaamme myös yksin oloa. Intiimi läsnäolo ja toisen intensiivi-

nen läheisyys voi olla pelottavaa, vaikkakin tervetullutta. (Törrönen 2015, 

151.) 
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Tunnetaidot ovat parisuhteessakin tärkeä taito, eikä niiden harjoittelu lopu 

koskaan. Kun vauva syntyy, se mullistaa molempien vanhempien elämän. 

Vauvan syntymällä on myös vaikutus parisuhteeseen sekä läheisyyteen siinä. 

Tunteiden vuoristorata on vaihteleva, ja vauvan syntymä aktivoi hyvin vahvoja 

ja alkuvoimaisiakin tunteita. Kuinka vanhemmat pärjäävät vauvan hoidon li-

säksi myös oman päänsä ja tunteidensa kanssa, kun parisuhdettakin koetel-

laan. Jotkut eivät pärjää - joko erotaan, tai rakennetaan muuri vuorovaikutuk-

sen tappajaksi. (Törrönen 2015, 151.)  

 

Varhaiset mallit muodostavat lapselle tapoja jotka auttavat häntä toimimaan 

nopeasti ilman pohtimista. Vauvat ovat sopeutuvia ja kiihkeän henkisen kas-

vun vaiheessa, ja tämä auttaa heitä toipumaan ja muodostamaan uusia tun-

ne-elämän tapoja. Tämän he tekevät hätkähdyttävän paljon nopeammin kuin 

aikuiset. Muutosta voi nähdä jo yhden viikon aikana. Gerhardt (2004, 220) ker-

too, että työssään vanhempien ja vauvojen kanssa hän on ollut todistamassa, 

kuinka viikosta toiseen ilmeettömät ja apaattiset vauvat, jotka eivät ota katse-

kontaktia, yhtäkkiä puhkeavat elämään äidin masennuksen hellittäessä tai äi-

din oppiessa vastavuoroiseksi. Vauva valpastuu, alkaa tulla katseyhteyteen ja 

hymyilee ja hänen olemuksensa rentoutuu. Vauvaikä on merkittävä ja tärkeä 

aika kehityksen kannalta, jolla voi kuitenkin olla suhteet-toman suurin vaikutus 

elämäämme. Se ei kuitenkaan ole ihmiselämän koko tarina. Kehitystä tapah-

tuu kuitenkin vauvaiän jälkeenkin. Erityisesti seitse-män vuoden ikään asti 

lapsi vakiinnuttaa tärkeitä kehityksen polkujaan. Var-haisnuoruus tuo jälleen 

uuden tiiviin vaiheen aivojen uudelleenjärjestäyty-miseen. 15 vuoden iässä ai-

vot ovat täysin varustautuneet, mutta kehitys ei lopu, sillä elämä on jatkuvaa 

sopeutumisen prosessia. (Gerhardt 2004, 219, 220) 

 

Hyviä tunnetaitoja ovat kyvyt tunnistaa ja tulkita omien tunteiden lisäksi mui-

den tunteita. Jos halutaan olla sosiaalisessa vuorovaikutuksessa, edellytyk-

senä on tunnistaa milloin toisella on vaikkapa paha mieli. Vanhemmat ovat ta-

vallisesti lapsen ensimmäinen kosketus empatiaan. Empaattinen ihminen ha-

luaa selvittää, mistä toisen ihmisen paha mieli kumpuaa. Empatia on myös 

tunnetaito, merkittävä sellainen. Empaattinen lapsi on herkempi havaitse-

maan toisen tunnetiloja, jonka ansiosta he myös ymmärtävät toisten tunteita 

paremmin kuin lapset, joilla empatian taitoa ei ole. Empatiaa voidaan kuiten-
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kin oppia siinä missä muitakin sosiaalisia taitoja. Vanhemmat ovat tavallisesti 

lapsen ensimmäinen kosketus empatiaan. Elämä tuo usein lapsen eteen 

muita lapsia, vertaisryhmiä ja harrastusten ohjaajia, ammattikasvattajia ja tele-

vision sekä internetin. Nämä kaikki ovat mukana empatian harjoituksessa. Ai-

kuisen rooli lapsen sosiaalis-emotionaalisessa kehityksessä on tärkeä, ja jot-

kut väittävätkin että sosiaalis-emotionaalinen kehitys ja toisaalta myös siinä 

mahdollisesti esiintyvät haasteet johtuvat vain ja ainoastaan lasta ympä-

röivien aikuisten toiminnasta. Mikäli lapsella on haasteita sosiaalis-emotionaa-

lisessa kehityksessä, se johtuu lapsen kehityksen häirinnästä. (Ahonen 2017, 

21.) 

 

On tärkeää osata säädellä tunteitaan, koska sillä on suuri merkitys psykofyy-

sisen ja fyysisen hyvinvoinnin kannalta. Nämä taidot kehittyvät osittain luon-

nostaan, mutta niitä voidaan harjoitella myös tietoisesti. Tunteiden säätely es-

tää tunteita kohoamasta stressiä aiheuttavalle tasolle. Se ehkäisee myös on-

gelmakäyttäytymistä ja muovaa tunne-elämän joustavaksi. Kun ihmisellä on 

hyvät tunteiden säätelytaidot, hän ei ajaudu jatkuvasti ongelmiin omien tunne-

reaktioidensa takia. (Katajamäki 2017, 328.) 

 

 

3.1 Vuorovaikutus 

 

Varhainen vuorovaikutus vauvan kanssa on ensiarvoisen tärkeä, koska se ra-

kentaa kiintymyssuhdetta vanhemman ja vauvan välille. Lapsen ja vanhem-

man varhainen vuorovaikutus on kivijalka kaikelle myöhemmälle kehitykselle. 

Se on kaikkea lapsen ja vanhempien yhdessä tekemistä, kokemista ja ole-

mista ensimmäisinä vuosina. Vauvat osaavat alusta asti olla vuorovaikutuk-

sessa, ja he myös tarvitsevat sitä. Ensimmäisten ihmissuhteiden aikana vau-

valle selviää, minkälainen hän on, minkälaisia muut ihmiset ovat, miten hänen 

läheisensä kohtelevat häntä ja miten hän itse vaikuttaa ympäristöönsä. (Man-

nerheimin lastensuojeluliitto.) 

 

Yhdessä oleminen on pohja vuorovaikutustilanteille. Sekä vanhempi että 

vauva osallistuvat yhteiseen vuorovaikutukseen sekä havainnoivat ja tulkitse-
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vat niitä. Pysyvät ja turvalliset suhteet ovat vauvalle todella tärkeitä. Kun vuo-

rovaikutustilanteet toistuvat, se vaikuttaa aivojen kehitykseen. Tilanteet muo-

vaavat aivojen toiminnallisia rakenteita. Vaikka varhaisvuosien kokemukset 

ovat tärkeitä, ne eivät määritä kokonaan loppuelämää. Asioiden tiedostaminen 

ja työstäminen, kehittyminen ja kasvu ovat mahdollisia läpi elämän. Kun van-

hempi osaa vastata vauvansa viesteihin, ja reagoida niihin, se luo vauvalle pe-

rusturvallisuuden ja luottamuksen kokemuksia. Tämä heijastuu lapsen myö-

hempiinkin ihmissuhteisiin ja luo pohjaa hyvälle itsetunnolle ja minäkuvalle ja 

kehittää empatiakykyä. (Mannerheimin lastensuojeluliitto.) 

 

Hyvät vuorovaikutussuhteet auttavat myöhemmin elämässä; lapsi kykenee 

ympäristönsä tutkimiseen ja valloittamiseen: leikkimään, luomaan ja oppimaan 

uutta. Lapsi osaa myös hakea ja vastaanottaa hoivaa ja tukea silloin, kun hän 

sitä tarvitsee. Hyvä varhainen vuorovaikutus synnyttää kiintymyssuhteen, tun-

nesiteen vanhemman ja vauvan välille. Kiintymyssuhdetta vahvistetaan ar-

jessa, yhdessä eläen ja touhuten. Kun vuorovaikutussuhde ei toimi, vauvan 

viestejä ei osata tulkita, vauvan tarpeita laiminlyödään usein, vauvan on vai-

kea luottaa vanhempaansa, ja myöhemmin itseensä. Hyvän vuorovaikutuksen 

ylläpitäminen ei ole vaikeaa. Siihen auttaa pysyvät ihmissuhteet ja tavallinen 

arki, toistuvat ja tutut rutiinit, joissa huolehditaan lapsen perustarpeista (uni, 

ruoka, puhtaus, ulkoilu) ja joissa osoitetaan rakkautta ja hyväksyntää ja asete-

taan turvallisia rajoja. (Mannerheimin lastensuojeluliitto.) 

 

Lapselle tärkeää on vanhemman hänelle suoma aika, ja tunne siitä että van-

hempi nauttii hänen kanssaan olemisesta. Tärkeintä on olla yhdessä ja jakaa 

kokemuksia, ei suuret suunnitelmat ja päämäärät. Vuorovaikutus on vuorotel-

len viestimistä; vanhempi houkuttelee vauvaa yhteiseen tekemiseen, ja vauva 

vastaa siihen. Vauva itkee tai jokeltelee, ja kutsuu vanhempaa mukaan. Van-

hempi vastaa vuorostaan vauvan viestiin; lohduttaa, juttelee, ilmeilee vauvalle. 

Jokaisen vauvan ja vanhemman vuorovaikutus on erilaista, koska jokainen 

vauva ja vanhempi on omanlaisensa persoona, jolla on erilainen perustemp-

peramentti. Ei ole olemassa vain yhtä ainoaa oikeaa tapaa, joten aika ja mo-

lemminpuolinen tutustuminen vauvaan, ja perushoidon harjoittelu auttavat 

aluksi epävarmoja ja kömpelöjäkin vanhempia. (Mannerheimin lastensuojelu-

liitto.) 
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Jotkut vauvat saattavat elää ensimmäisen vauvavuotensa, tai jopa koko var-

haislapsuutensa ilman läheisyyttä. Masentuneilla, päihdeongelmaisilla, mielel-

tään sairastuneilla tai traumatisoituneilla vanhemmilla ei välttämättä ole tarvit-

tavia resursseja ja osaamista luoda kontaktia vauvaan. Vuorovaikutuksen ja 

kiintymyssuhteen voi kuitenkin korjata, kun vanhemmat saavat apua. Parempi 

myöhään kuin ei milloinkaan. Kaikkein paras keino suojata vauvaa riskien vai-

kutuksilta, on kuitenkin vanhempien tukeminen jo ennen vauvan syntymää, 

syntymän aikana, ja uuden elämänvaiheen alettua. (Silvén 2010, 17) 

 

Useissa tutkimuksissa, joita on tehty, osoitetaan että vanhemmat jotka saavat 

tukea ja apua vuorovaikutuksen kehittämisessä vauvansa kanssa heti ensim-

mäisen vuoden aikana, kykenevät luomaan suhteen lapseensa sellaiseksi, 

jossa lapsi kokee olevansa turvassa ja rakastettu. Tämä tiivis side edesauttaa 

lapsen kaikkea kehitystä pitkälle elämään. Myös vanhempien luottamus ja tun-

netaidot kasvavat, heidän kokiessaan että he osaavat hoitaa ja auttaa omaa 

lastaan. (Vilén ym. 2013, 87) 

 

Vauva ei vielä puhu, mutta elämä vauvan kanssa on jatkuvaa vuorovaikutusta. 

Sanaton vuorovaikutus korostaa ilmeitä, eleitä, asentoja. Näitä vauva seuraa 

ja tulkitsee jatkuvasti, ja vanhemmankin on hyvä oppia tulkitsemaan vauvan 

erilaisia viestejä. Kun vanhempi hoitaa vauvaansa, kun hän tutkii ja ihailee, ra-

kastaa ja kasvattaa lastaan, hän luo samalla hyvää suhdetta itsensä ja vau-

vansa välille. Arki vauvan kanssa tarjoaa spontaanisti syntyviä, luonnostaan 

parhaita hetkiä vuorovaikutuksen vahvistamiseen. Kun vanhempi on läsnä, 

käyttää aistejaan ja reagoi vauvan viesteihin, ja lähtee luomaan hetkeen sopi-

vaa tekemistä, esim. laulun, lorun tai leikin muodossa, vauva saa ihanan pe-

ruskokemuksen hyvästä yhdessäolosta. Kun vauva voi hyvin, se vaikuttaa rat-

kaisevalla tavalla hänen koko kehitykseensä. Siksi kaikki hyvät vuorovaikutus-

hetket ovat vauvalle elintärkeitä. (Salo, 10) 

 

On selkeästi havaittu muutamia ominaisuuksia vauvan ja vanhemman vuoro-

vaikutuksessa, jotka vahvistavat käsitystä siitä, että kyseessä on molemmin-

puolinen, vaihtoon ja säätelyyn perustuva sosiaalinen suhde. Vuorovaikutus 

on nimensä mukaisesti vuorottelevaa vaikuttumista. Vuorotellen tarjotaan toi-

selle katse, ele, ilme, äännähdys. Molempien osapuolten toiminta täydentää 
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toista, eikä ilman toista olisi toistakaan. Tämä toiminta muodostaa vuorovai-

kuksen perusrakenteen. Vuorovaikutuksen tarkoitus on esim. viestiä toiselle 

osapuolelle tunnetilasta, tai suhtautumisesta toiseen. Vauva ja vanhempi vies-

tivät myös reaktoita, ja reaktioita toisen reaktioihin. Vuovovaikutuksella on siis 

tärkeä tehtävä vauvan kanssa elämisessä. (Lyytinen 1995, 59) 

 

Ihmisen aivot kehittyvät raskauden ensimmäisistä viikoista lähtien, ja ne kehit-

tyvät nuoruusikään saakka. Aikuisenakin tapahtuu aivojen muutoksia, koska 

ihmisellä on kyky alituisesti oppia uusia asioita vanhuuteen saakka. Aivojen 

kehitys on geneettisesti ohjattua, mutta tärkeä osa on myös toiminnallinen ke-

hittyminen. Aivojen toiminnallista kehittymistä ohjaavat lapsena saamamme 

kokemukset, etenkin ne jotka liittyvät varhaiseen emotionaaliseen vuorovaiku-

tukseen. (Sinkkonen 2011, 17) 

 

Vuorovaikutus on dialogia. Vauvatanssin kehittäjä, psykologi Kirsti Määttänen 

kuvailee vauvan ja aikuisen välistä dialogia näin:  

Aina vain yleisemmin ymmärretään, että ihminen on seurallinen olento synty-

mästään lähtien. Vauvakin on vuorovaikutukseen alati pyrkivä inhimillinen 

eläjä, aina toki omalle kehitysvaiheelleen ominaisella tavalla. Liian usein pik-

kuvauva mielletään kuitenkin pelkäksi kohteeksi, jolle aikuiset tekevät erilaisia 

asioita: vauva otetaan syliin, vauvaa ruokitaan, vauvaa puetaan ja vauvaa nu-

kutetaan. Sylissä oleminenkin on kuitenkin aktiivista tekemistä: vauvahan 

myötäilee omilla liikkeillään aikuisen liikkeitä ja asentoja. Vauvan myötäliikkeet 

ovat hänen tapansa ilmaista että hän ymmärtää mitä aikuinen on tekemässä. 

(Määttänen 2005, 7) 

 

Jokainen terve vauva on myös huumorintajuinen, mutta vauvan huumorintaju 

tulee ilmi erilaisissa asioissa ja tilanteissa kuin meidän aikuisten. Vauvan huu-

morintaju liittyy usein aina vuorovaikutustilanteisiin toisten kanssa. Jos esim. 

tilanteessa vanhemman kanssa tapahtuu jotain ennalta-arvaamatonta ja spon-

taania, se voi olla vauvan mielestä hyvin hauskaa. Vauva nauttii asioista jotka 

tuntuvat hänestä erilaisilta, ehkä hieman hurjilta ja jännittäviltäkin. Jos isä nap-

paa vauvan syliin ja nostaa kohti kattoa, jos äiti tekee hassun ilmeen, pärisyt-

tää huulia ja katsoo vauvaa suurilla silmillään, vauvan huumorintaju tulee 

esiin. Vuorovaikutuksen spontaanius, hetkessä syntyvä ja odottamaton 
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hauska muutos, joka herättää vauvassa ilon ja riemun tunteita, on vauvan 

huumorintajun arvostamista. (Katajamäki 2009, 236.) 

 

Hauskat hetket tapahtuvat usein täysin odottamatta tilanteessa, mutta van-

hempien kannattaa myös tarjota vauvalle hauskoja hetkiä ja ilon aiheita. Kun 

vauvalla on hauskaa vanhemman, tai toisen ihmisen kanssa, se rakentaa vau-

van itsetuntoa, ja opettaa hänet suhtautumaan elämään iloiten. Huumori lisää 

turvallisuudentunnetta ja vahvistaa sosiaalisia taitoja. Kun vauva osoittaa iloa 

ja hyvää mieltä, vanhemman on erittäin tärkeää vastata vauvan iloon ja näyt-

tää omakin ilahtuminen äänellään, eleillään ja sanoillaan. Suhtautumalla näin, 

vanhempi kertoo vauvalleen, että hän jakaa vauvan kanssa hyvän hetken ja 

iloisen olon. Kiintymyssuhde vahvistuu, ja molemmat nauttivat yhdessäolosta. 

(Katajamäki 2009, 236.) 

 

Vastavuoroinen vuoropuhelu vanhemman kanssa muodostaa tärkeän osan 

vuorovaikutuksessa vauvan ensimmäisinä elinkuukausina. Jos vanhemmat 

tulkitsevat vauvansa kommunikoivana yksilönä, on se edellytys sille, että ym-

märrys ja keskinäinen merkitysten jakaminen, eli vuorovaikutus pääsee nor-

maalisti kehittymään. Tällainen vanhempien toiminta toimii itseään toteutta-

vana ennusteena, usein saaden tämän oletuksen käymään toteen. Vuoropu-

helu syntyy aikuisen aistiessa herkästi vauvan tarpeet ja jäljitellessä vauvan 

kasvonilmeitä ja ääntelyitä. Näistä hetkistä syntyy vuorovaikutusketjuja, joissa 

lapsi jäljittelee vanhemman toimintaa, ja vanhempi tekee samoin. Vuorotellen 

he vastailevat toistensa ääntelyihin, liikkeisiin, hymyihin. Jo muutaman kuu-

kauden iässä vauvalle kehittyy ymmärrys mielialojen ja mielenkiinnon jakami-

sesta toisen ihmisen kanssa. Vauvasta tulee aktiivinen osapuoli joka osaa 

odottaa reaktioita vanhemmalta ja tekee tulkintoja tästä. Tutkimuksissa on 

osoitettu, että jos vanhempi kesken vuorovaikutustilanteen vähentää omaa 

osallistumistaan ja on vastaamatta lapsen viesteihin, vauvat tyypillisesti teke-

vät useita yrityksiä joilla he yrittävät saada vanhemman osallistumaan. Jos 

vauva epäonnistuu näissä yrityksissään, hän tulee levottoman ärtyneeksi ja al-

kaa todennäköisesti itkeä. (Lyytinen yms. 2006, 60) 
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3.2 Kiintymyssuhdeteoria 

 

Kiintymyssuhdeteorian on luonut brittiläinen psykiatri ja psykoanalyytikko John 

Bowlby. Kiintymyssuhdeteoria tutkii varhaista vuorovaikutusta, ja sen vaiku-

tusta lapsen myöhempään kehitykseen. Kiintymys muodostuu teorian mukaan 

vauvan ensimmäisten elinkuukausien aikana, vauvaa toistuvasti hoitaviin ai-

kuisiin. Bowlbyn mukaan kiintymyssuhteita on erilaisia, ja ne kaikki muodosta-

vat erilaisia muistijärjestelmiä vauvan aivoihin. Vauvan kokemukset vuorovai-

kutusympäristöistä muokkaavat aivoja ja aivojen kykyä käsitellä ympäristön vi-

rikkeitä. Kun vuorovaikutus toimii, ja se on sujuvaa, suojaa se monessa mie-

lessä vauvan kehitystä ja tunne-elämää. Vauva viestii vanhempansa kanssa, 

ja on tärkeää osata vastata vauvan viesteihin ja tarpeisiin, tunteisiin ja liikkei-

siin. Kun vanhempi osaa tulkita vauvan viestejä, ja vuorovaikutus toimii, kiinty-

myssuhde vahvistuu. (Vilén ym. 2013, 87) 

 

Kun vauva synnyttää aikuisista vanhempia, heidän eteensä avautuu aivan 

uusi maailma. Vauva on syntyessään avuton, toisten hoivasta riippuvainen. 

Lapsi kehittyy vähitellen ympäristönsä, kulttuurinsa ja läheisten ihmisten 

kautta yksilöksi ja yhteiskunnan jäseneksi.  Vauvan avuttomana syntyminen 

edellyttää hänen pitkäaikaista kiinnittymistä ja kiintymistä häntä hoitavaan ai-

kuiseen, yleensä äitiin. Bowlby korostaa hoivaavan aikuisen ja lapsen suh-

detta. Vauvan eloonjääminen on aikuisen hoivan ansiota. (Sinkkonen 2001, 

19) 

 

Vauvalle omaan vanhempaan kiintyminen on tärkeää, aivan kuten luonnossa 

eläimen poikasetkin kiintyvät omaan emoonsa. Kiintymyssuhde luo vankan 

pohjan turvallisuudentunteelle. Joskus puhutaan myös kiinnittymisestä, joka 

on vielä parempi termi biologiselle ja turvalliselle vauvan ja vanhemman si-

teelle. Vauvan voidessa turvallisesti kiintyä vanhempaansa, hänellä on var-

muus siitä että vanhempi on lähellä, ja auttaa häntä tarvittaessa. Jos kiinty-

myssuhde on turvaton, vauva ei luonnollisestikaan koe turvaa ja luottamusta 

siihen, että vanhempi on lähellä ja apuna. Kun vauva on puolivuotias, hän kiin-

tyy selkeämmin vahvemmin nimenomaan omiin vanhempiinsa. Vauva tunnis-

taa vanhempansa, esim. tuoksujen ja äänien kautta, ja vauva osaa osoittaa 
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vahvaa kiintymystä itselle tuttuja vanhempiaan kohtaan. (Mannerheimin las-

tensuojeluliitto.) 

 

Vanhemman oma kiintymyssuhde hänen omiin vanhempiinsa vaikuttaa hänen 

kykyynsä muodostaa turvallinen kiintymyssuhde oman vauvan kanssa. Myös 

nykyinen elämäntilanne vaikuttaa. Kielteiset kokemukset ovat tietenkin vaa-

rassa siirtyä sukupolvesta toiseen, mutta niiden siirtymisen voi katkaista. Työ 

kiintymyssuhteen korjaamisessa voi olla työlästä, mutta ei koskaan turhaa tai 

liian myöhäistä. Vanhemman täytyy olla valmis käsittelemään omia tunteitaan 

sekä vauvaansa ja vanhemmuuttaan koskevia ajatuksia. Näiden tunteiden ja 

ajatusten tiedostaminen on jo hyvä alku. Joskus vanhemmat tarvitsevat am-

matillista, ulkopuolista apua kiintymyssuhteen korjaamiseen. (Mannerheimin 

lastensuojeluliitto.) 

 

Tutkimus tuntee erilaisia kiintymysmalleja. Vauvan hermosto kypsyy toiminnan 

kautta ja kaikki hänen kokemuksensa muovaavat aivoja. Muovaaminen on toi-

minnallista ja rakenteellista ja siihen vaikuttaa myös lapsen perimä. Kun aikui-

sella on lapseen säätely-yhteys, hän on sensitiivinen lasta kohtaan. Emotio-

naalisen saatavillaolon keskeinen tekijä on yhteys, sensitiivisyys, eli tunnekieli. 

Sensitiivisyys on kykyä reagoida lapseen tunnekielellä. Aikuinen tavallaan "pu-

huu lasta". Kun aikuisella on sensitiivisyyttä, hän kykenee ilmaisemaan positii-

visia ja aitoja tunteita lapselle. Aikuisen aito hymy, lämmin ääni ja katse viesti-

vät lapselle enemmän kuin tietoinen pyrkimys olla turvallinen. On merkityksel-

listä, että aikuinen rauhoittaa pienen lapsen fyysisesti, koskemalla tätä sillä 

kosketuksen kautta aikuinen liittyy lapseen psykofyysisellä tasolla. Lapsen 

rauhoittaminen kämmenkosketuksella, omaa kehoaan vasten on psykofyy-

sistä. (Salo 2011, 11.) 

 

Kosketus antaa lapselle peruskyvyn rauhoittua ja kokea turvaa ja tämä koske-

tuskin luo tunneyhteyttä. Aikuinen vastaa lapsen viesteihin ja kiintymyssuh-

detta vahvistaakseen hän vahvistaa lapsen positiivista aktivaatiotilaa. Sensitii-

visyys ja emotionaalinen virittyminen tukee siis turvallisen kiintymyssuhteen 

muodostumista. Kun tuo suhde on turvallinen, lapsi kykenee säilyttämään 

oman kokemustilansa jäsentäen sitä. Kun aikuinen on sensitiivinen, se luo 

lapselle kokemuksen siitä että hän on arvokas. Tämä vahvistaa lapsen kykyä 
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empatiaan ja muodostaa vahvan perustan positiivisen mielenterveyden kehit-

tymiselle. (Salo 2011, 11.) 

 

Jos kiintymyssuhde on turvaton, se vähentää lapsen kykyä havaita sisäiset ti-

lansa ja ulkoisen todellisuuden tasapainoisesti. Näitä turvattomia kiintymys-

suhteita on laadultaan erilaisia, ja yleisesti ne jaetaan vältteleviin ja ristiriitai-

siin. Kiintymyssuhdehäiriöt ovat vakava riski koska niiden ilmaantuessa lapsi 

ei kykene jäsentämään kokemuksiaan edes aikuisen avulla. Kun näin tapah-

tuu, vähäisetkin ympäristön ärsykkeet laukaisevat lapsessa kokonaisvaltaisen 

stressireaktion. Tämä näkyy joko lapsen häiriökäyttäytymisenä tai totaalisena 

lamaantumisena. Emotionaalisen saatavillaolon teoria on muodostunut tutki-

joiden havainnoista siitä, minkälainen vuorovaikutus ennustaa toisaalta turval-

lista kiintymyssuhdetta ja toisaalta laajemmin lapsen sosiaalista kyvykkyyttä. 

Tätä saatavillaoloa on tutkittu sekä vanhempien ja lasten, että ammattikasvat-

tajien ja lasten välillä. Kun saatavillaolo toteutuu, ennustaa se turvallista kiinty-

mystä. Jos saatavillaoloa ei ole, ennustaa se puolestaan ongelmia eri osa-alu-

eissa. Emotionaalisen saatavillaolon hengessä pienikin lapsi osaa aistia ja tul-

kita herkästi tunneilmapiiriä ja tunneilmaisuja paremmin kuin puhuttuja toimin-

taohjeita, aikuisen selityksiä ja rationalisointia. Toisella ikävuodella lapsen kieli 

kehittyy kommunikaation välineeksi, mutta vielä pitkään senkin jälkeen lapset 

havainnoivat herkästi ilmeitä ja eleitä, aikuisen sensitiivisyyttä. Näiden havain-

tojensa pohjalle lapsi perustaa oman luottamuksen ja rauhoittumisen tun-

teensa. (Salo 2011, 11.) 

 

Kun kiintymyssuhde on aktiivinen, se johtaa aikuisen läheisyyteen hakeutumi-

seen tai siihen, että lapsi yrittää saada aikuista lähelleen. Pienen vauvan käy-

tössä on vain vähän kiintymyskäyttäytymisen valikoimaa. Aluksi se tarkoittaa 

käytännössä vain itkua. Tavallisesti äiti on hyvin herkkä reagoimaan vauvan 

itkuun ja he keskeyttävät omat toimensa mennäkseen katsomaan mikä vau-

valla on hätänä. Kun itkua jatkuu vain muutama kymmen sekuntia, vauvan au-

tonominen hermosto on ehtinyt aktivoitua niin, että rauhoittuminen on vaike-

ampaa. Myöhemmin lapsi osaa jo itse säädellä äidin ja itsensä välistä etäi-

syyttä. Hän oppii ryömimään, konttaamaan ja kävelemään äidin luo. Kun pieni 

lapsi leikkien lomassa aika ajoin hakeutuu äidin lähelle, on sitä kutsuttu "tank-

kaamiseksi". Jollaintavalla vauva kiinnittyy aina hoivaajaansa, siinäkin tapauk-
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sessa että hoiva on puutteellista tai lapsi tulee kaltoin kohdelluksi. Jopa pa-

hoinpidelty vauva kiinnittyy hoitajaansa koska sillä ei ole vaihtoehtoja. Huono 

hoiva on vauvalle parempi kuin ei mitään, eikä vauva osaa ajatella että parem-

minkin voisi olla. Kun vauva itkee kovaa ja takertuu hoitajaansa, ei se välttä-

mättä ole vahvan kiintymyssuhteen merkki. Käytös voi kertoa vauvan pelosta 

ja turvattomuudestakin. (Sinkkonen 2012, 32) 

 

 

3.3 Psyykkinen hyvinvointi 

 

Psyykkiseen ympäristö vaikuttaa ihmisen psyykkiseen hyvinvointiin. Psyykki-

nen ympäristö tarkoittaa esim. tunneilmapiiriä, jossa ihminen elää. Hyvässä 

tunneilmapiirissä ihminen saa ilmaista perustunteitaan. Suuttumus, ilo, häm-

mennys, pelko, suru, rakkaus. Perustunteet kertovat ihmiselle itselleen sekä 

hänen ympäristölleen, mikä hänestä tuntuu hyvältä, mitkä ovat hänen rajansa, 

mitä hän pelkää, jne. Tunteiden ilmaiseminen on tärkeä tekijä hyvinvoinnissa, 

ja mikäli se jostain syystä estyy, jos ihminen ei saa ilmaista todellisia tuntei-

taan, vaikuttaa se ihmisen psyykkiseen hyvinvointiin. (Karling ym. 2009, 70.) 

 

Hyvä mielenterveys on ihmisen kestävän kasvun ja kokonaisvaltaisen hyvin-

voinnin keskeinen tekijä. Jo lapsuuden aikana luodaan pohja mielentervey-

delle. Mielenterveyden edistäminen vaatii riittävän varhaisia ja ennaltaehkäi-

seviä toimia. Arjen toimivilla ratkaisuilla ja mielenterveysongelmia ennaltaeh-

käisemällä voidaan vähentää mielenterveysongelmia ja niistä aiheutuvia sosi-

aalisia, inhimillisiä ja taloudellisia kustannuksia. (Suomen Mielenterveys-

seura.) 

 

Tunnetaidot ja niiden hallitseminen, elämäntilanne tuoreena vanhempana, ja 

erilaiset ympäristötekijät vaikuttavat psyykkiseen hyvinvointiin. Vauvadraaman 

ajatuksena on auttaa vanhempia myös tunteiden käsittelyssä ja niiden ymmär-

tämisessä ja ilmaisussa. Draaman keinoin koetaan elämyksiä ja oivalluksia, 

jotka tuottavat mielihyvää ja positiivisia kokemuksia. Vauvadraaman keinoin 

tunnetaitojen käsittely on mielekäs ja luontainen keino yhteisen toiminnan 

kautta vahvistaa myös psyykkistä hyvinvointia.  
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4 VAUVAN NONVERBAALINEN VIESTINTÄ 

 

Yhdessä asiassa vauvat ovat kaikkialla maailmassa heti syntymästään asti 

samanlaisia: heillä on suuri tarve saada olla vuorovaikutuksessa äidin kanssa. 

Vauvat hakevat alati katsekontaktia, jäljittelevät äidin ilmeitä, haluavat olla 

mahdollisimman lähellä äitiä. Vauvat ovat kokonaisvaltaisia ja käyttävät inten-

siivisesti kaikkia aistejaan. Erityisesti näkö- ja tuntoaistia vauva kuitenkin käyt-

tää eniten, koska niiden avulla hän tekee tarkkoja havaintoja kaikkialta ympä-

ristöstään. Vauva hahmottaa maailman näkemällä ja kokemalla. (Karppinen, 

2000.) 

 

Vauvan alkaessa huomata ympäristöään, tehdä havaintoja ympäristöstään, 

vauvan näköaisti nousee merkittävimmäksi aistiksi. Vauva katsoo tarkkaan 

muita, ja osaa tulkita esim. äidin ilmeistä millä mielellä äiti on tai mitä hän ha-

luaa. Vauvaa osaa tulkita muiden tunteita lukien näiden ilmeitä. Kaikki ihmiset 

kiinnittävät huomionsa toistensa kasvoihin, ja tämä näkyy jo aivan vastasynty-

neenkin käyttäytymisessä. (Gerhardt 2007, 54.) 

 

Jotta vauva voisi tulkita vanhemman tunteita, ja olla vuorovaikutuksessa, täy-

tyy hänen nähdä vanhempansa ilmeet. Näköaisti auttaa siis todella paljon 

myös kiintymyssuhteen rakentamisessa. Ja koska vauvan henki on riippuvai-

nen häntä hoitavista ihmisistä, yleensä äidistä, voitaisiin sanoa että näköaisti 

on elintärkeä. Näköaistin avulla lapsi voi olla utelias ja aktiivinen. Äiti ja lapsi 

toimivat toisilleen ikäänkuin peileinä. He peilaavat ilmeissään toisiaan. Kun äiti 

on rauhallinen, vauva näkee sen äidin ilmeestä, ja rauhoittuu itsekin. Jos äiti 

on ilmeiltään hermostunut ja huolestunut, hänen kasvoiltaan vauva ei enää 

näekään itseään, ja tämä saa aikaan ahdistusta ja hätää vauvassakin. (Suo-

minen ym. 2004.) 

 

Kun vanhempi matkii, lähtee mukaan vauvan ilmeisiin ja peilaa niitä, hän Sa-

lon (2003) mukaan samalla auttaa vauvaa kaikessa tulevassa kehityksessä. 

Kaikkein voimakkain reaktio vauvalle tulee vanhemman ilmeettömyydestä, 

koska silloin hän ei pysty tulkitsemaan kuinka vanhempi reagoi hänen ilmei-

siinsä ja viesteihinsä. Jos vanhempi on ilmeetön, vauva kokee ahdistusta ja 
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yksinäisyyttä. Mikäli vauvalla ei ole ketään, jonka kanssa käydä varhaista vuo-

rovaikutusta, hän ei todennäköisesti osaa myöhemmin tulkita toisten ihmisten 

kasvoja tai tunnetiloja, jolloin hänen kaikki myöhempi vuorovaikutus toisten 

kanssa kärsii. (Salo 2003, 55.) 

 

Vauvakin on jo ”minä”. Vauva tietää syntymästään asti itsestään, vaikka ei 

vielä hahmottaisikaan esim. kaikkia ruumiinosiaan. Vauvan minätuntemus ra-

kentuu pikkuhiljaa, kun vauva alkaa kohdata maailmaa. Aluksi vauvan minä-

tuntemus on jäsentymätöntä, mutta kuitenkin aktiivista. Vauvan minätuntemus 

on kehityksen kannalta myös tärkeää. (Dunderfelt 2011, 65.) 

 

Kun katsomme vauvaa, ja vauvan liikehdintää, pystymme usein päättelemään 

miltä vauvasta tuntuu; onko vauva tyytymätön vai tyytyväinen, kaipaako vauva 

jotain? Vauva on kokonaisvaltainen viestijä. Vauva ei pysty sanomaan, että on 

nälkäinen, mutta sen näkee muuten koko vauvan olemuksesta ja äänestä. 

Vauvan liikkeet ovat tavallaan vauvan puhetta, ja jotta voisimme kuulla vau-

vaa, meidän täytyy kuunnella vauvan liikkeitä. (Jouhki 2007, 13.) 

 

Vauvan ensimmäinen aisti on hajuaisti. Se kehittyy jo kohdussa ja se on 

vastasyntyneen kaikkein kehittynein aisti. Hajuaistia vauva tarvitsee äidin nän-

nin löytämiseen, joten hajuaisti on siis vahvasti biologinen, eloonjäämiseen liit-

tyvä aisti. Makuaisti vauvalla on mieltynyt makeaan ja tämäkin selittyy biologi-

alla, koska äidinmaito on melko makeaa. Suolaisen, karvaan ja happaman 

maun vauva maistaa vasta myöhemmin. Kuuloaisti vauvalla toimii jo 

kohdussa, vaikka vastasyntyneen vauvan kuulo onkin vielä kehittymätön. 

Vauva kuulee silti kaiken mitä hänelle sanotaan, sillä vauvan kuulo on virit-

tynyt matalille taajuuksille. Näihin taajuuksiin sijoittuu myös ihmisen puheääni. 

Kosketusaisti on todella tärkeä ja vauva on sille herkkä. Pian syntymän jä-

lkeen vauvat tunnistavat häntä eniten hoitavien ihmisten kosketuksen. 

Kosketuksen on hyvä olla varma, mutta hellä, jotta vauva tuntee olonsa turval-

liseksi. Vauvaa rauhoittaa hieronta etenkin, kun vauva on itkuinen, ja ennen 

nukkumaanmenoa kosketuksesta nauttiva vauva rauhoittuu helpommin. 

Vauva näkee syntymän jälkeen lähelle, noin 20-30 cm. päähän. Vauva voi 

seurata katseellaan muutaman sekunnin ajan liikkuvaa esinettä ja vauva 

erottaa vaalean värin tummasta, josta syystä vauvan on helpompi nähdä mus-
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tavalkoista kuin värillistä. Kun vauva on kaksi kuukautta, hänen näkönsä kehit-

tyy nopeasti. Viimeistään kolmen kuukauden iässä vauva voi nähdä kaikki 

värit. Joskus vauvan silmät menevät ristiin, koska vauva ei vielä osaa suun-

nata silmiään samaan kohteeseen. (Vau.fi) 

 

Kaikki vauvan viisi aistia toimivat syntymästä lähtien vauvan kannalta riittävän 

hyvin. Jokaista aistia vauva käyttää siihen että hän erittelee ja ymmärtää 

ympäristöään jossa hän on. Ympäristöstä tulevat ärsykkeet saavat vauvan 

reagoimaan hyvin kokonaisvaltaisesti, sen mukaan kuinka voimakkaan tun-

nereaktion ne aiheuttavat, ei sen mukaan minkä aistin avulla hän ne 

vastaanottaa. Rauhallinen puhe ja lempeä kosketus rauhoittavat vauvan ja ko-

vat paukahdukset tai kylmän käden kosketus saavat vauvan säpsähtämään ja 

itkemään. (Mannerheimin lastensuojeluliitto.) 

 

Vauvan vastaanottaessa aistimuksia usealla aistilla samaan aikaan, tulee 

voimakkain reaktio. Vauvat aistivat herkästi myös ilmapiiriä ja sitä onko tun-

nelma jännittynyt vai rauhallinen. Vauvoilla voidaan siis sanoa olevan ns. 

kuudes aisti. Näöntarkkuus on vielä heikkoa ja ensimmäisinä viikkoina vauva 

usein karsastaa, mutta vauva näkee silti häntä hoivaavan vanhemman kasvot. 

Nuo kasvot ovatkin vauvan lempikatsomista. 2-3 viikon iässä vauvaan saa 

katsekontaktin. Ympyrä ja neliö ovat vauvan ensimmäiset mielenkiinnon herät-

tävät perusmuodot, ja n. kolmen kuukauden iässä vauva usein löytää omat 

kätensä. (Mannerheimin lastensuojeluliitto) 

 

Kun vauva on puolivuotias, hän siirtää katseensa esineistä toisiin. Yhdeksän 

kuukauden iässä vauva jo poimii pieniä esineitä sorminäppäryyden kehityttyä. 

Tuntoaisti on herkin suun alueella, mutta kaiken kaikkiaan vauvan iholla on 

runsaasti hermopäätteitä, jonka vuoksi vauva on herkkä kosketukselle. 

Lähellä pitäminen, ja ihokontakti on vauvalle ensiarvoisen tärkeää, koska ne 

auttavat vauvaa hahmottamaan omaa kehoaan. Ne myös viestivät että vauva 

on hyvä ja rakastettu. Kun vauva saa olla sylissä ja lähellä, se auttaa häntä 

myös tunnistamaan vanhempiensa ihon tuoksun. (Mannerheimin lastensu-

ojeluliitto.) 

 

Vauva tunnistaa tutut äänet, äidin puheen ja tutun musiikin, jo kohdussa olon 

ajalta. Kun vauva on kuukauden ikäinen, hän kuulee jo varsin tarkasti ja osaa 
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kääntää katsettaan äänen suuntaan. Vauvalle on usein miellyttävämpää 

kuulla rauhallisia ääniä kuin pelkkää äänettömyyttä. (Mannerheimin lastensu-

ojeluliitto.) 

 

Vauva on utelias pieni ihminen joka hakee alusta alkaen yhteyttä, käyttää 

monipuolisesti aisteja ja etsii äitiään. Vauva tunnustelee aktiivisesti 

ympäristöään, ja kokee sitä. Äidin tuttu tuoksu, jonka vauva erottaa jo muuta-

man päivän vanhana, maku ja ääni, tutut liikkeet ovat viesti vauvalle hakeutua 

äidin luo. Jos fysiologinen stimulaatio on kyllin hyvä, se voimistaa vuorovai-

kutusta. Liian voimakas stimulaatio karkottaa vauvan. Kun vauva lähettää äi-

dille signaaleja, näihin signaaleihin äiti vastaa omilla reaktioillaan. Kun äiti 

tekee näin, hän voimistaa vauvan valmiuksia kiinnittyä ja kiintyä. Vuorovai-

kutuksen lainalaisuudet pätevät tässäkin tilanteessa, ja vauva ottaa vastaan 

vuorostaan äidin viestit. He tekevät toisensa itselleen ja toisilleen fyysisesti ja 

psyykkisesti läsnäoleviksi. He täydentävät toistensa toimia. Kun suhde on tur-

vallinen, ja molemmilla on läsnäolon kokemus toisistaan, hyvä olo ja tyydytys, 

itseen ja toiseen eläytyminen on vahvaa. Kun turvaa ei ole, läsnä on jatkuva 

kauhu ja rauhattomuus, apaattisuus ja tyhjyys. Kun vauva on kiihkeän utelias, 

ja äiti vastaa, vauva kokee että hän hallitsee itsensä. Varhaisen vaiheen vuo-

rovaikutus on läsnä jokaisessa ihmissuhteessa. Kun varhainen vuorovaikutus 

sujuu, se tuottaa vauvaan merkityspotentiaalia joka on rajoittumaton. Var-

hainen vuorovaikutus on toimiessaan siis vauvalle varsinainen potentiaalin 

mittari vailla rajoja! (Niemelä yms. 2003, 26) 

 

Aistien avulla asioiden kokeminen on vauvan oppimisen tie. Aistisuus on 

vauvan tapa olla maailmassa. Vauva tutkii asioita ja ympäristöään kehollaan 

ihmetellen ja keräten tietoa ja valloittaen maailmaa. Kun vauva kokee asioita, 

se innoittaa häntä tutkimaan lisää. Vauva oivaltaa että esineitä voi tutkia 

pudottamalla, heittämällä, puristamalla tai hakkaamalla. Hn kokeilee, testailee, 

tutkii ja vertailee. Hän alkaa oppia synnyttämään syy-seuraus-suhteita. Kun 

vauva kasvaa isommaksi, hän oppii kyselemään ja pohtimaan asoita ja 

tutkiminen aistien avulla jatkuu. Liike on lapsen luontaista omaehtoista ja 

tutkivaa liikettä. Kun vauva kurkistelee, nousee varpailleen, myöhemmin 

juoksee ja tasapainoilee, hän ottaa kehoa omakseen. Hän alkaa ymmärtää ja 

tunnistaa miten keho toimii, missä ovat kehon rajat. Kaikkea tahdonalaista 
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liikettä ohjaavat aivot. Kun lapsi liikkuu monipuolisesti, se parantaa aisti-

toimintojen yhteistyötä ja auttaa kaikessa oppimisessa. Toimintansa avulla 

lapsi alkaa rakentaa myös mielikuvia. (Saarinen 2013, 41, 43.) 

 

Lapsi saa ympäristöstään aistivaikutelmia alkaen varastoida niitä itselle. 

Näiden kerääminen on aluksi täysin tiedostamatonta. Näiden avulla hän tekee 

luovia ratkaisuja. Lapsi on aistinen ja toiminnallinen suhteessaan 

ympäristöönsä. Maailman ollessa hänelle täysin uusi, aistihavainnoilla on 

suuri merkitys. Myöhemmin hän oppii vertailemaan erilaisia aistikokemuksia ja 

kytkemään ne aikaisemmin saamaansa tietoon ja kokemukseen. Kun me ai-

kuiset kunnioitamme lapsen aistimaailman kokemuksen tärkeyttä, se on sitä 

paljon puhuttua lapsilähtöisyyttä. Meidän tehtävämme on luoda lapsille 

tutkimiseen ja toimimiseen, aistit huomioivaan toimintaan soveltuva 

kasvuympäristö. (Saarinen 2013, 41, 43.) 

 

 

5 LEIKKI 

 

Asioita ja elementtejä yhdistellään leikissä. Leikki myös yhdistää leikkijöitä. 

Mutta kun lapsi leikkii yksin, hän yhdistää ajatuksensa ja kokemuksensa 

ilmiöön, jonka äärellä hän leikkii. Kun vauva kokeilee varpaitaan ja seurailee 

varjojen liikkeitä seinällä, hän suhteuttaa kaiken näkemänsä niihin 

kokemuksiin joita hänelle tuohon hetkeen mennessä kertynyt. Leikki kasvaa 

uusista kokemuksista, jotka tekevät kokemusmaailmasta rikkaamman. Leikki 

on yhdessäolon perusedellytys. Leikki on luonteva tapa olla yhdessä koska se 

liittää erilaiset ja eri-ikäiset ihmiset luontevasti yhteen kokemaan elämyksel-

listä leikkiä ja luomaan yhdessä tarinallista ilmaisua. Koko maailma on auki 

leikissä ja sen jatkuessa se muuntautuu leikkijöilleen yhä tutummaksi luoden 

yhteisymmärrystä leikkijöiden välille. Leikissä koetaan vuorovaikutusta, di-

alogia, joka luo leikkijöiden välille yhteisyyttä. Leikki kasvattaa lapsen empa-

tiaa, koska leikin kautta lapsi asettuu toisten ihmisten asemaan. Leikki tarjoaa 

stimulaatioita myös aisteille, koska se on kokonaisvaltaista. Yhdessä tekemi-

nen ja kokeminen on leikin kiistattomin hyöty joka näkyy leikin avulla toisiin tu-

tustumisessa. Leikki yhdistetään nykyään myös oppimiseen kun työn 
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tylsempiä osuuksia käydään läpi leikin avulla. Leikki tarjoaa jokaiselle suuria 

oivalluksia, vahvistaa mielikuvitusta ja luovuutta.  (Piironen 2004, 35.) 

 

Jokainen päivä ja sen mukanaan tuomat arkiset hoivatilanteet synnyttävät lu-

ontevasti tärkeitä hetkiä myös leikkiin. Kun vauva jokeltaa innokkaana aikui-

sen vaihtaessa vaippaa tai kuuntelee musiikkia aikuisen vierellä sängyllä, on 

noissa tilanteissakin mahdollisuus tärkeään vuorovaikutusleikkiin. Kun leikissä 

yhdistyvät kosketus ja ääni jotka vaihtelevat rauhallisesta innostuneeseen, 

vauva nauttii. Aluksi vauvalle riittää leluiksi vanhemmat ja toiset ihmiset, ja ne 

ovatkin vauvan tärkein kiinnostuksen ja oppimisen kohde. Varsinaisista lelu-

ista parhaimpia ovat ne, joita voidaan yhdessä tutkia ja ihmetellä. (Salo yms., 

36.) 

 

Tutkijat ovat esittäneet leikin ominaisuuksia: leikki on miellyttävää ja iloa tuot-

tavaa, positiivista. Leikillä ei ole ulkoisia tavoitteita, motivaatio on sisäistä. Lei-

kin nautinto saavutetaan itse leikissä sen kuluessa, ei tietyn lopputuloksen 

saavuttamisesta. Leikki on toimintaa ei-todellisessa maailmassa (mm. esineitä 

voi muuttaa mielikuvituksen avulla vapaasti muuksi). Leikki on spontaania, 

vapaaehtoista sekä vapaa ulkoisista säännöistä (sisäisiä sääntöjä sen sijaan 

on). Leikkiä luonnehtii aktiivinen, näkyvä innostus ja aktiivinen osallistuminen. 

(Hännikäinen 1992: 15-16.) ”Leikkiminen on lapsen tapa elää ja toimia, 

harjoitella, kehittyä ja oppia. Leikki tyydyttää fyysisiä ja psyykkisiä tarpeita 

monipuolisesti.” (Jarasto ja Sinervo, 1997, 205.) 

 

Leikki on merkittävä asia myös vauvoille. Leikin avulla lapsia alkaa rakentaa 

omaa minäänsä. Vertaisryhmässäkin leikillä on merkitystä, koska leikin kautta 

saadaan suuria tunnemerkityksiä ja oivalluksia. Kun lapsi saa myönteisiä 

kokemuksia, syntyy sosiaalista kehitystä. Jos leikitään leluilla, niin esineet 

yhdistävät lapsia. He alkavat kiinnostua toisten leikeistä ja vaihtavat tai kiistel-

evätkin leluista. Heidän väliset suhteensa ovat leikin kehittymisen perustekijä. 

Yhteisessä leikissä lapsilta vaaditaan sosiaalisia taitoja, mutta samalla leik-

kiminen myös harjoittaa niitä. (Helenius 1993, 60, 62.) 

 

Leikin avulla lapsi hankki taitoja ja hioo niitä. Sosiaaliset, emotionaaliset, fyy-

siset ja henkiset taidot kehittyvät leikin kautta. Pikkulapset selviävät peloista ja 

kivuista kuvitteluleikkien ansiosta, koska kuvitteluleikeissä on luontaisesti 
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voimauttavaa, parantavaa voimaa. Pelkojen ja epävarmuuden käsittely leikin 

avulla auttaa lasta kohtaamaan niiden aiheuttamat tunteet ja ajatukset. ”El-

leivät lapset leikkisi, he eivät pysyisi terveinä.” (Piers & Millet Landau 1982, 

11.) 

 

 

6 DRAAMA JA ELÄMYKSELLISYYS 

 

Draama on kokonaisvaltaista, oppilaskeskeistä ja kokemuksellista tekemällä 

oppimista. Draama pyrkii vuorovaikutteiseen, yhteistoiminnalliseen ja 

positiiviseen oppimisympäristöön, jossa voi turvallisen kokemuksen lisäksi 

toimia ja ajatella kriittisestikin; havainnoida, ymmärtää ja arvottaa erilaisia 

ilmiöitä ja asiota. (Kanerva & Viranko 1997, 114.) 

 

Taidetta käytetään sosiaalialalla jo melko paljon, mutta draama menetelmänä 

on vielä tuntemattomampi. Kulttuurin ja luovuuden voima eheyttävänä, en-

nalta-ehkäisevänä ja kuntouttavana työtapana on vielä vähäistä, mutta alati 

enemmän huomiota saavaa.  

 

Minkälaista taiteen ja sosiaalityön kumppanuus sitten voisi olla?  

”Lastenkulttuurikeskus Verso Savossa on mukana Etelä-Savon maakuntaliiton 

”Hyvinvointia kulttuurista Etelä-Savoon”-hankkeessa (2017-2018), jossa 

edistetään ja juurrutetaan kulttuurista hyvinvointityötä osaksi uuden Etelä-

Savon maakunnan ja kuntien toimintoja. Kokeiluhankkeiden tarkoituksena on 

lisätä ja juurruttaa taidetta ja kulttuuria osaksi sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja 

alueen hyvinvointipalveluita. Kokeiluilla kehitetään, testataan ja arvioidaan uu-

sia toimintatapoja ja yhteistyömuotoja kulttuurin tuottajien sekä kunta- ja sote-

sektorin yhteistyössä. Lastenkulttuurikeskus Verson kokeiluna oli kevään 2018 

aikana toteutettava Taideneuvola - Varhaisen vuorovaikutuksen tukeminen 

taidekasvatuksen keinoin -hanke, jonka aikana kokeillaan vauvamus-

karitoimintaa tai neuvoloissa toteutettavaa taidetoimintaa. Taideneuvolassa 

pilotoitiin neuvoloiden kautta tapahtuvaa varhaisen vuorovaikutuksen tuke-

mista taidekasvatuksen keinoin, pääpainona musiikkikasvatus. Toiminnan 

keskiössä on lapsen kasvun ja kehityksen sekä kiintymyssuhteen tukeminen 

musiikin, liikkeen, äänen ja kosketuksen kautta. Taiteen avulla tuetaan 
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vanhempia näkemään lapsensa ainutlaatuisuus ja annetaan mahdollisuus 

vanhempien väliselle vertaistuelle ja tutustumiselle. Toiminta kannustaa 

vanhempia iloitsemaan, leikkimään ja kommunikoimaan lapsensa kanssa, 

hyväksymään hänet sellaisena kuin hän on ja eläytymään lapsen näkökul-

maan. (Versoverkko) 

 

Teatterileikkejä voidaan aloittaa leikkimään jo varhain. Vauvateatteri on vau-

voille tarkoitettu teatterin keinoin etenevä esitys joka sopii etenkin alle 

kaksivuotiaille lapsille. Vauvateatteri perustuu lapselle tarjottuihin elämyksiin, 

jotka toteutetaan erilaisin aistikokemuksin. Vauvateatterissa korostuu lapsen 

ja aikuisen yhteinen ihmettely juonellisen leikin keinoin. Jokainen vauva saa 

olla teatterissa täysin oma itsensä, senhetkisin tarpein ja tuntein. Esityksen ai-

kana vauvat saattavat liikkua, itkeä, tai nukkua. Monet myös seuraavat esit-

ystä, ihmettelevät ja nauravat turvallisesti aikuisen sylistä. Vauvateatteri sopii 

myös kotiin, koska se on helppo järjestää. Kotona on vauvalle tuttuja tavaroita 

joihin voidaan liittää tarinallisuus. Kun aikuisen rauhallinen liike yhdistyy 

runoon, ja juoni etenee toiston, yksinkertaisten lauseiden ja lorujen sekä laulu-

jen keinoin, vauvayleisön ja esiintyjien välillä vaihtuvat katseet ja eleet. (Su-

vilehto 2016, 159.) 

 

Vauvateatteriesityksessä ei pyritä näyttelemiseen vaan luonnollisuuteen. 

Aisteja herätellään monin eri tavoin; lavalla voidaan nähdä vettä sangossa, 

pallon vierimistä heiluvien huivien alla, saippuakuplia ja vauvaa kiinnostavia 

tavaroita ja leluja. Leikinomaisessa toiminnassa mukana voi olla musiikia ja 

runoja. Taide tuottaa elämyksiä joissa vauvat voivat olla osallisia. Hämmästys 

ja ilo, joskus jopa jännitys ovat vauvoille elämyksellisiä hetkiä, jotka auttavat 

vauvaa kohdistamaan huomiota erilaisiin asioihin. Vuorovaikutus aikuisen 

kanssa tarjoaa erilaisia aistikokemuksia, ja kuullessaan esineiden nimiä vauva 

oppii hahmottamaan tavuja ja rytmejä. Turvallinen ympäristö tarjoaa kokonais-

valtaisen kokemuksen, joka usein on lapsen ensimmäinen kokemus teat-

terista. Tämä elämys on todella helppo tuoda vauvalle kotiinkin, vanhemman 

toimesta. (Suvilehto 2016, 159.) 

 

Luova toiminta mahdollistaa tekemisen ilon, kanavoi energiaa, tarjoaa mah-

dollisuuden leikkisyyteen ja mielikuvitukseen sekä tilaisuuden itsetunnon ja 

itseilmaisun vahvistamiseen (Känkänen, 2103). Draaman käyttö työvälineenä 
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on itselleni hyvin ominaista ja tuttua. Oma taustani draamatyöntekijänä antoi 

hyvän pohjan vauvadraaman kehittämiselle. Miellän draaman luovaksi toimin-

naksi, jonka sisällä voi olla useita eri taiteen lajeja. Vauvadraamassamme 

korostui kuvataide, musiikki, tanssi, sanataide, prosessidraamanomainen 

työskentely, jossa prosessi oli alati muuttuvaa ja muotoutuvaa. Draamaan 

kuuluu myös roolin otto, näytteleminen ja oman persoonan esiin tuominen 

roolin kautta.  

 

Vaikka vauvadraaman äideillä ei olisi kokemusta draamatyöskentelystä, mutta 

he lähtivät prosessiin hyvin mukaan. Vauvadraamaan liittyi tunteiden il-

maiseminen, kontaktin luominen omaan vauvaan sekä tarinallisen leikin maail-

maan hyppääminen. Loin äitien kanssa jutustelun pohjalta raamit draam-

atuokioille, mutta pidin läsnä spontaanin improvisoinnin elementin. Jokainen 

äiti sai osallistua draamatyöskentelyyn omin resurssein, omilla ehdoillaan. Sen 

ymmärtäminen helpotti ja rohkaisi äitien osallisuutta alusta asti, ja yhdessä 

vauvojen kanssa tekeminen ja kokeminen kaikkien yhteisen prosessin kautta 

oli äideille tärkeämpää kuin varsinainen huomion kohteena oleminen. 

 

Sana draama tulee kreikasta ja se tarkoittaa toimintaa. Suomessa draama 

ymmärretään joskus virheellisesti teatteriksi ja näytelmäksi, mutta 1960-luvulla 

draama sana alkoi tarkoittaa ja opetusmenetelmää ja luovan ilmaisun harjo-

itusmuotoa. Draamaa kehitetään alati, ja sitä opetetaan erilaisin painotuksin. 

Draama on puheilmaisun muoto, jossa tutkitaan ilmaisun keinoja, ilmiöitä, his-

toriaa, vuorovaikutusta. Pedagoginen draama on toiminnan avulla jonkun tie-

tyn asian ja siihen oman suhteen tutkimista. (Heinonen 1994, 3, 7.) 

 

Omassa ohjaustyöskentelyssäni painotin draaman pedagogista puolta, nime-

nomaan vuorovaikutuksen ja empatian, tunnetaitojen ja kiintymyssuhteen vah-

vistamisen opettamiseksi. Pedagoginen draama voidaan määritellä sekä 

taideaineeksi että opetusmenetelmäksi, ja siinä hyödynnetään teatteritaiteen 

elementtejä: fokusointia, jännitettä, metaforia, rituaaleja, kontrasteja, sym-

boleja, aikaa, tilaa ja rooleja. Opittavaan asiaan paneudutaan mm. rolityösken-

telyn avulla, jota kautta saadaan tunnekokemus ja -elämys. Elämyksellisyys ja 

tunnekokemus vahvistaa empatiaa, edesauttaa asioiden ymmärtämistä ja op-

pimista. Uuden tiedon oppiminen ja asioiden oivaltaminen liittyy suurilta osin 

nimenomaan tunnekokemuksiin. (Lintunen 1995, 109.) 
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Draama on hyvä menetelmä minkä tahansa asian opettamisessa. Draama 

pyrkii kokonaisvaltaisuuteen, eikä sen käyttöön tarvita kallista tekniikkaa ja 

ulkopuolisia resursseja. Draaman instrumentit ovat yksilöiden omat kehot ja 

äänet, niiden kokonaisvaltainen ilmaisuvoima ja aito vuorovaikutus, mielikuvi-

tus ja vahvat elämyksen kokemukset. Draaman perussisältö ja oppimisalueet 

ovat estetiikan, dramaturgisten perusteiden, teematyön ja sisällön älyllinen ja 

tunnepohjainen ymmärtäminen, vuorovaikutus, yhteistoiminta, luova toiminta 

ja ryhmädynamiikka. (Kanerva & Viranko 1997, 111-112, 115.) 

 

Vauvadraamassa korostui kaksi draaman osa-aluetta: teematyöskentely, joka 

liittyi tunnetaitoihin, ja vuorovaikutus. Draaman sisällä teimme erilaisia harjo-

ituksia ja leikimme. Vuorovaikutus ja yhteinen toiminta oli vahvaa läpi koko 

draaman. Materiaaleinamme oli omat kehot, äänet ja aistit. Draaman kokija 

laajentaa ja syventää tietoa itsestään kommunikoivana yksilönä. Hän saa uu-

sia kokemuksia ja oppii kartoittamaan rajojaan. Hän kykenee myös ylittämään 

niitä. Draamassa tutkimme äänien, aistien, ja kehon kautta saamiamme mie-

likuvia ja ajatuksia, unohtamatta tunnetaitojen ilmaisua. (Heinonen 1994, 9.) 

 

7 VERTAISTUKI 

 

Yksi vauvadraaman mukanaan tuoma hyöty on ehdottomasti vertaistuki. 

Vauvadraamaryhmä koostuu useammasta vauvasta ja heidän vanhemmas-

taan, ja yhteisen luovan toiminnan kautta voidaan jakaa draaman tarjoamat 

kokemukset. Kokemusten herättämiä tunteita ja ajatuksia jakamalla ryhmän 

jäsenet saavat myös omia henkilökohtaisia kokemuksia ja oivalluksia. Taiteen 

tekeminen on tehokasta ennalta-ehkäisevässä ja kuntouttavassa sosiaali-

työssä, koska taide ei arvota yksilöiden tuottamia tuotoksia, vaan arvona on 

nimenomaan yhteinen vertaiskokemus. 

 

Kaikille vuorovaikutuksen rakentaminen oman vauvan kanssa ei ole niin lu-

ontevaa ja helppoa kuin toisille. Jotkut jäävät pulaan, eivät tiedä mitä tehdä. 

Ja silloin on tärkeää auttaa ja tukea tuoreita vanhempia vuorovaikutuksen ja 

kiintymyssuhteen rakentamisessa. Halusin että tunnetaitojen käsittelyllä on 

myös draamassamme suuri merkitys. Vauvan kanssa on helppo ilmaista 
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hyvää mieltä ja onnea, mutta häpeän, surun, vihan ilmaiseminen on aina eri-

laista. Jos vanhempi voi psyykkisesti huonosti, tunnetaidotkin voivat olla 

hukassa. 

 

Vertaistuki tarkoittaa vertaisen, eli toisen samanlaisessa elämäntilanteessa 

elävän ihmisen antamaa sosiaalista tukea. Vertaistuki on emotionaalista, 

tiedollista ja arviointia sisältävää tukea sekä käytännöllistä apua. Tutkimusten 

mukaan vertaistuen hyöty on kiistatonta monille perheille. Syntymä on 

elämässä kriittinen siirtymäkausi, jolloin vertaistuen merkitys perheille ja 

tuoreille vanhemmille voi olla ensiarvoisen tärkeää. Lisäksi ryhmämenetelmät 

voivat olla yksilömenetelmiä tuloksellisempia, myös taaperoiässä. (Lastenneu-

volaopas.) 

 

Pienryhmä tarjoaa vanhemmille käyttökelpoista tietoa, jonka he jakavat toinen 

toisilleen. Tämä tieto avaa uusia näkökulmia, auttaa jäsentämään omaa 

elämäntilannetta ja helpottaa käytännön pulmienkin ratkaisemisessa. Toisten 

kanssa ryhmässä voidaan jakaa kokemuksia ja tunteita. Kaikki tämä tieto on 

tärkeää asiantuntijatiedon lisäksi. Vertaistukiryhmä voi tuoda elämään uusia 

ihmissuhteita, joka puolestaan vahvistaa sosiaalisen elämän verkostoja. 

Vastaavanlaisissa vanhemmille tarkoitetuissa vertaisryhmissä palaute on ollut 

hyvää. (Lastenneuvolaopas) 

 

Pienryhmät ovat lisänneet äitien omia voimavaroja sekä auttaneet heitä 

selviämään arkisista tilanteista. Pienryhmät tuovat myös iloa ja mielihyvää ar-

keen. Äideillä on tilaisuus ennakoida omassa perheessään esiintulevia 

muutoksia toisten ryhmän jäsenten kautta, ja näin jokainen on päässyt hu-

omaamaan kuinka tavallisia nämä muutokset ovat. Kun ongelmista us-

kalletaan puhua, niille löydetään ratkaisut. Pienryhmätoiminta kehittää myös 

työntekijän ja asiakkaan välistä suhdetta avoimemmaksi, joka kasvattaa 

luottamusta. Pienryhmissä vanhemmat arvostavat työntekijöiden halua auttaa 

vanhempia, ja työntekijät arvostavat vanhempien omaa aktiivisuutta toiminnan 

suunnitteluun. Näin toiminta on myös asiakaslähtöistä. (Lastenneuvolaopas) 
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8 TOIMINNALLINEN OPINNÄYTETYÖ 

 

Draama tarkoittaa suomeksi toimintaa. Draama on toimintaa. Alusta asti it-

selleni oli myös selvää, että haluan tehdä jollainlailla draamaan liittyvän, 

toiminnallisen opinnäytetyön. Koska vauvat ja nimenomaan varhainen vuo-

rovaikutus kiinnosti minua, halusin tutkia voisiko vauvojen varhaista vuorovai-

kutusta vahvistaa draaman avulla. Ensi- ja turvakotien liitto oli minulle entuud-

estaan tuttu vain pintapuolisesti, mutta tiesin että siellä tehdään töitä var-

haisen vuorovaikutuksen tukemiseksi. Vauvadraama sopi hyvin päiväryhmä 

Liekun syksyn ohjelmistoon ja sinne se otettiin myös vastaan positiivisin 

mielin.  

 

Ensin havaitaan ongelma, johon halutaan kehittää jokin ratkaisu. Aloitetaan 

suunniittelu, jonka pohjalta luodaan toiminta. Toimintaa havainnoidaan ja re-

flektoidaan, ja tämä luo kehitystä. (Heikkinen ym. 2010, 78–79.) Ongelmana 

tässä tutkimustani koskevassa osassa oli vauvan ja vanhemman vuorovai-

kutuksen vaurioituminen. Tästä ongelmasta syntyi idea vauvadraama-

menetelmään, joka painottuu taiteen menetelmiin, varhaisen vuorovai-

kutuksen ja kiintymyssuhteen vahvistamiseksi.  

 

Vauvadraamamenetelmän suunnittelu, testaus, havainnointi ja reflektointi 

toiminnan kehittämistarkoituksessa loivat kehittämisprosessin. Jo alku-

vaiheesta lähtien aloin pitää tutkimusluonnoskirjaa, ja kirjoitin ideoitani ja 

ajatuksiani ylös. Tämä osoittautui ajoittain haastavaksi, koska ideoita ja 

ajatuksia toteutukseen tuli niin paljon ja koko ajan lisää. Haastattelun ja teori-

atiedon perusteella aloin luoda materiaalia vauvadraamamenetelmälle. Ideoin 

menetelmää ja testasin sitä pienen koeryhmän kanssa. Teorialähteiden ja 

testiryhmän ohjaamisen pohjalta toteutin lopuksi Ensi- ja turvakodille kaksi 

kuukautta kestävän vauvadraama-matkan, neljästä äidistä ja vauvasta koostu-

valle pienryhmälle. Draamatuokioiden käsikirjoituksesta jalostui 

vauvadraaman pieni opas, joka on sovellettavissa minne vain. Aineistonkeruu-

seen käytin erilaisia taiteen menetelmiä, vauvadraaman pilotti-ryhmääni sekä 

havainnointia ja haastatteluja, jotka ovat laadulliselle tutkimukselle tyypillisiä 

(Kananen 2014, 21, 25, 27). 
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Havainnointini oli osallistuvaa. Tämä tapahtui ennalta valituista näkökulmista 

(Vilkka 2006, 38, 44). Koska opinnäytetyöni on toiminnallinen, ei sen analyysi 

ole niin järjestelmällistä kuin tutkimuksellisissa opinnäytetöissä.  Tieto jonka 

aineistonkeruusta sain, on suuntaa antava, ja se toiminnalliseen 

opinnäytetyöhön se usein riittääkin. (Vilkka & Airaksinen 2003, 57, 63.)  

Poimin etukäteen kaiken olennaisen tiedon, jota tarvitsin kehitystyössäni. 

Tiivistin kaiken tutkimukseni tarpeisiin. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 

2006.) 

 

Päiväryhmä Liekun työntekijät kertoivat myös ajatuksiaan nykyvanhempien, ja 

erityisesti nuorten vanhempien haasteista; eroperheet, väsymys, yksinäisyys, 

masennus, päihteet, tunnetaitojen puute, epänormaalit odotukset vanhem-

muutta kohtaan, ja vuorovaikutuksen haasteet, mm. vanhempien yhä kasvava 

aika mobiililaitteiden parissa. 

Ihastuin ensinäkemältä Sam McBratneyn luomiin kauniisiin kuvakirjoihin, ”Ar-

vaa kuinka paljon sinua rakastan”?, joiden sanoma on kaikessa yksinker-

taisuudessaan voimakas. Iso pupu rakastaa pientä pupua, ja pieni pupu 

rakastaa isoa pupua. Pienen pupun turva kaikessa on iso pupu. Siispä 

draamamme päähenkilöt olivat näitä isoja pupuja pikkupupuineen, äitejä vau-

voineen.  

Päiväryhmä Liekun henkilökunta suunnitteli kanssani rakenteen tuokioille. 

Draamatuokio oli joka keskiviikko-aamu, noin puolen tunnin ajan. Tulin 

paikalle aina vähän ennen äitejä ja vauvoja, ja draamatuokion jälkeen jäin 

ensi- ja turvakodille yhteiseen ruokailuhetkeen. Itse koin, että ruokailuhetken 

aikana äidit myös avautuivat ja rentoutuivat kertomaan asioita itsestään ja 

vauvastaan, joita välttämättä en olisi muuten saanut kuulla. 

 

Ennen draamatarinan suunnittelua, kävin päiväryhmä Liekussa, ja haastattelin 

työntekijöitä. He kertoivat päiväryhmän arjesta, ja kyselin heiltä ajatuksia 

draaman teemoihin. He kertoivat ajatuksiaan siitä, mitkä asiat nykyajan nuoria 

vanhempia haastavat. Liekun ohjaajat olivat ihanan vastaanottavaisia ja 

avoimia draamalle. Rakensin draaman hyvin iloisen kevyeksi, vaikka harjo-

itusten valintojen taustalla oli myös vakavia aiheita. Liekun työntekijät kertoivat 

mm. äitien lisääntyneestä ajasta mobiililaitteiden äärellä, joten yksi harjoitus oli 
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ilman muuta oman vauvan piirtäminen paperille. Työntekijöiden nostamia hu-

olia olivat myös tunteiden käsittelyn tietynlainen osaamattomuus, ja esim. 

eroperheet. 

 

Ennen aiheeni keksimistä, olin jo paljon opiskellut aiheeseen liittyvää. Olen 

lukenut ja tutkinut, kirjoittanut ja ideoinut, ajatellut ja oppinut. Valmistauduin 

etenkin lukemalla alan kirjallisuutta, tekemällä muistiinpanoja, ja keräämällä 

aineistoa. Testasin myös vauvadraamaa pienen testiryhmän kanssa. Kaikki 

tämä ohjasi valittua aihetta ja lähestymistapaa. (Kniivilä yms. 2012, 25) 

 

Draamassa käsittelimme kautta rantain erilaisia tunteita. Erojen tuottamia 

kipuja en varsinaisesti draamaan ottanut, mutta ensimmäisessä tapaamisessa 

äitien kanssa, yksi kirjoitusharjoitus liittyi eroon ja yksinäisyyteen. Äitien 

tuottamista mind-mapeista sain draamaan mukaan esim. heidän mielimusiikki-

aan, suosikki-loruja lapsilleen, ja heidän vauvojensa lempipuuhat. Mind-map 

sekä Ateneumin taidepakka, ja kirjoitusharjoitukset antoivat äideille tilaa myös 

käsitellä surujaan ja unelmiaan, toiveita ja odotuksia niin alkavan draaman, 

kuin yleensäkin elämän suhteen. 

 

Kokoontumiskertoja oli yhteensä kymmenen, joista ensimmäinen ja viimeinen 

olivat kertoja ilman vauvoja. Äitien kanssa siis tavallaan laitettiin draama alulle 

sekä myös paketoitiin ja purettiin se. Äidit olivat omalla panoksellaan ja 

jokainen omalla tavallaan mukana yhteisellä matkallamme. Jokainen varsi-

nainen draamatuokio vauvojen kanssa oli mieleenpainuvan erilainen. Vauvat 

osasivat aina yllättää – myös äitinsä. Koskaan emme etukäteen tienneet 

kuinka vauvat reagoisivat harjoituksiin, mutta äitien ihana ja rohkea heittäyty-

minen sai aikaan positiivisia vaikutuksia. Jotkut harjoitukset olivat selkeästi 

vauvoillekin mielipiteen jakavia – toinen rakasti sosemaalausta, toinen ei 

yhtään. 

 

Olen kirjoittanut oppimispäiväkirjaani neljännen draamatuokion jälkeen, mo-

nen piirretyn sydämen viereen: ”Vauvadraamahetki takana. Aina erilainen, en-

nalta-arvaamaton, yllättävä, mutta kasvattava. Nyt rauhallinen, silti intensi-

ivinen. Vauvat!” 
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Vauvadraamassa läheisyyttä toi jo tila, jossa draamatuokiot järjestettiin. Tila 

oli tavalliseen kerrostaloasuntoon sijoitetun päiväryhmän olohuone, eli kohta-

laisen pieni ja intiimi. Istuimme kaikki yhdessä piirimuodostelmaan asetettujen 

patojen päällä. Draamassa vauvat saivat olla paljon äitien sylissä, tai äitien 

välittömässä läheisyydessä patjoilla. Rakensin tarinaan paljon koskettelua, 

esim. vauvahieronnan, voidehoivan, tai laululeikkien muotoon. Rohkaisin 

äitejä ilmaisemaan itseään vauvalleen myös kehollisesti, kosketuksen kielellä. 

Neljästä äidistä yksi oli selkeästi rohkeampi koskettamaan vauvaansa, hän otti 

vauvansa usein lähelle ja suukotteli tämän päätä ja jalkoja. Kolme muuta äitiä 

olivat läheisyyden suhteen huomattavasti pidättyväisempiä, mutta ottivat silti 

draaman aikana vauvoja syliin. Vauvahierontaa äidit antoivat vauvoilleen 

myös melko lailla varoen. Äitien läheisyyden osoitus riippui myös päivästä, 

joinakin kertoina äitien oma väsymys tai ajankohtaiset mielessä pyörivät 

stressin aiheet aiheuttivat sen, ettei vauvaa otettu paljon syliin. Jos vauvat oli-

vat itkuisia tai levottomia, tarttui vauvojen levottomuus joskus äiteihinkin. 

Keinoja rauhoitella vauvaa käytiin muutamia kertoja draaman aikana. 

Jokainen draamatuokio myös loppui rentoutusharjoitukseen, ja se oli äideille 

ajoittain vaikeaa. Äitien oli joskus vaikea rentoutua itse, vaikka vauva olisi ollut 

siihen hyvinkin valmis. Kaikki neljä äitiä olivat luonteiltaan melko arkoja. 

Draamatuokioiden myötä he rohkaistuivat hieman. 

 

Ensimmäisellä tapaamiskerralla, vain äitien läsnä ollessa, jännitin todella 

paljon. Itselleni vauvadraama oli aivan ennen kokematon ja tekemätön paikka. 

Minulla oli kyllä kokemusta draamasta, ja jonkin verran vauvoista, mutta nämä 

kaksi yhdessä oli aivan uusi ulottuvuus. Idean esittely ja ”myyminen” äideille 

oli kuitenkin luontevaa ja mukavaa, äidit olivat varovaisen kiinnostuneita pro-

jektista, ja lähtivät myös hyvin mukaan heille valitsemiini harjoituksiin. En-

simmäinen kohtaaminen oli mukava päättää sanoihin, ”ensi kerralla sitten vau-

vojen kanssa!”, ja tunnelma jäi odottavaisen innokkaaksi, mutta toki myös jän-

nitin edelleen. Kun draamatarina alkoi, jokainen äiti ja vauva sai valita itselle 

pehmolelupupun, jonka he saivat pitää mukana jokaisena keskiviikko-aamuna, 

draaman väkenä. Nuo puput jäivät heille myös omiksi yhteisen matkamme 

päätyttyä.  

 

Ensimmäinen draamatuokio vauvojen kanssa oli rauhallinen ja varovainen. It-

selleni oli tärkeä havainto huomata, että vanhin vauva oli jo reilun vuoden 
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ikäinen, kun taas nuorin oli vasta kaksi kuukautta. Tämä loi tietynlaisia pain-

eita vanhemman vauvan äidille, koska hän koki että hänen vauvansa ei ollut 

tarpeeksi paikoillaan tai hiljaa. Muistutin kuitenkin jokaisen draamakerran 

aluksi, että vauvat saavat tehdä draaman aikana mitä vain; mikään ei ole 

väärin tai ei-suotavaa. Halusin antaa vauvojen olla, ja ilmaista itseään juuri 

sellaisina kuin he olivat. 

 

Toinen draamatuokio oli liikettä ja tanssia, ja oli aivan ihana nähdä kuinka 

äiditkin vapautuivat jo enemmän. He uskalsivat ottaa tilaa itselle ja ilmaisul-

leen sekä saivat vauvatkin nauramaan. Kontakti-improvisaation keinoin sain 

koko ryhmän ottamaan kontaktia toisiinsa, ja koin että toinen draamakerta oli 

kaiken kaikkiaan onnistunut. Yksi äiti sanoikin, ettei hän olisi voinut uskoa että 

hänen vauvansa olisi niin innoissaan liitelystä ja pitkin olohuonetta kaartelusta. 

 

Kolmas draamakerta oli pauketta ja rummutusta, johon muutama vauvaa lähti 

mukaan innoissaan, kun taas yhdelle vauvalle se oli kauhistus. Tämä 

draamakerta oli kuitenkin intensiivinen ja rauhallinen, ja kaksi äiti kertoi erityis-

esti nauttivansa siitä, että sai heijata vauvaansa lakanan sisällä.  

 

Neljäs draamakerta oli leikkisä. Valitsin siihen vanhan havaijilaisen joukkue-

pelin, nimeltään puhenehene. Halusin opettaa nuorille äideille, että leikkiminen 

on myös vauvan kanssa tärkeä ja arvokas asia. Leikkihän on aidointa ja pu-

htainta vuorovaikutusta! Leikissä ollaan läsnä, tutkitaan maailmaa, itseä ja 

toisia, leikin kautta opitaan ja saadaan kokemuksia, leikin kautta iloitaan ja 

rentoudutaan, leikki on yhteisöllinen liima. William Shakespear on todennut: 

”Family who plays together – stays together.” Kun vauva otetaan mukaan leik-

kiin, hänestä tulee osa perhettä. Leikki kokoaa yhteen parhaassa tapauksessa 

koko suvun. Mikäli äiti kokee paineita leikistä, tai vanhemmat kokevat 

olevansa hyvin erilaisia leikkijöitä sekään ei haittaa – erilaisia leikkejä tarvi-

taan! Vauva voi oppia eri leikit isän, äidin, mummon, ukin, enon tai serkun 

kanssa. Leikki on iso osa lapsuutta, ja siihen tulisi suoda mahdollisuuksia ja 

tarttumapintaa vauvasta lähtien. 

 

Viides draamakerta oli kosketuksen teemaa, ja se alkoi vauvahieronnalla. 

Tuokio päättyi voidehoivaan, ja se oli koskettava hetki. Oli ihana nähdä kuinka 
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äidit voitelivat vauvojensa kädet ja jalat. Vauvat nauttivat tästä hetkestä, ja si-

inä korosti lämmin ja hyvä vuorovaikutus. 

 

Kuudes draamakerta oli myös erilainen kuin yksikään aikaisempi. Äidit 

sanoittivat vauvojensa ominaisuuksia ja ulkonäköä, kokonaisuutta. Jäi mieleen 

kuinka eräs äiti sanoi vauvalleen ”Kiitos kun kannattelet minua.” Äiti sanoi sen 

suoraan vauvalleen, puoliksi kuiskaten, liikuttuneena ja silmät kostuneina. Us-

kon että se hetki oli merkittävä äidille, mutta sitä se oli myös minulle. 

 

Seitsemäs draamakerta oli vahvasti joulupainotteinen, koska joulu oli lähet-

tyvillä. Rakensin joulubingon, joka sisälsi mm. lauluja, vauvahierontaa, ja lu-

men maalaamista. Rohkaisin äitejä tarjoamaan vauvoille aistiärsykkeitäkin, ja 

vauvat saivat maalaamisen jälkeen koskettaa lunta. Tästäkin yksi lapsi tykkäsi 

paljon, mutta toiset eivät oikeastaan ollenkaan. 

 

Kahdeksas, eli viimeinen draamakerta oli koko ryhmälle tunnelmallinen, koska 

draamatarinamme oli tullut loppuun. Tarina sai kauniin päätöksen, ja äidit sai-

vat kirjoittaa vauvoilleen kirjeen, tuon draamatarinan sisällä. Tuokio oli siinäkin 

mielessä mieleenpainuva, että se toteutettiin melko lailla hämärässä. 

Hämärän hyssy toi tilaan oman tunnelmansa. 

 

Viimeinen ohjauskerta oli vain äideille, ja siinä purimme oman matkamme. 

Äitien mukanaolosta huolimatta, valtavan laajaa suullista tai kirjallista palau-

tetta en heiltä saanut, mutta yhteisen työskentelyn lomassa oli kuitenkin 

havaittavissa kiitosta ja positiivista palautetta. Pyysin palautteen myös kirjal-

lisena, mutta oikeastaan vain yksi äideistä kirjoitti kirjallista palautetta. 

Kävimme yhdessä kuitenkin läpi myös draamatuokioiden tuottamat sanat 

draamapuustamme, ja niiden äänen lukeminen oli palkitsevaa. 

 

Minulta kesti kauan tarttua varsinaiseen opinnäytetyön viralliseen raportointiin. 

Hahmottelin kyllä kaikkea paperille ja yhdistelin jo olemassa olevia teoriate-

kstejä, mutta tyhjän paperin kammo oli valtava. Vauvadraaman ollessa 

menetelmänä todella vähän käytetty, jännitin sitäkin miten se otettaisiin 

vastaan. Koin virallisen raportoinnin todella suurena psykologisena esteenä. 
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"Kirjoittamisen välttelyn syyt ovat usein psykologisia: uskonpuute ja epäonnis-

tumisen pelko. Riittämättömyyden tunne on monelle tuttu: Onko minulla tästä 

asiasta mitään uutta ja omaperäistä sanottavaa?" (Hirsjärvi yms. 1997, 57.) 

Itse lopullisen raportin tein kaksi vuotta toiminnan jälkeen. Aika on tuonut 

prosessiin näkökulmia, ja kun nyt myöhemmin palaan oppimispäiväkirjoihin, 

draamatuokio-suunnitelmiin, ja äitien palautteisiin, koen hyvää mieltä ja 

tyytyväisyyttä siitä, että saimme yhdessä aikaiseksi ihanan parikuukautisen. 

En muistanut moniakaan harjoituksia noin tarkkoina, ja itseänikin yllätti jä-

lkeenpäin miten paljon yhdessä tuokiossa oli sisältöä. Mielestäni lähdeaineisto 

tukee hyvin opinnäytetyöni ideaa ja tausta-ajatusta. 

 

Vuorovaikutuksen tärkeys vahvistui itselleni ammatillisessa mielessä koko 

prosessin ajan. Monet menetelmät ovat asiakkaan tukena kokonaisvaltaisesti 

ja kaikki asiakkaan tukeminen lähtee toimivasta vuorovaikutuksesta. Toimiva 

vuorovaikutus asiakkaan kanssa on perusta sosiaalisen taitojen harjoitteluun, 

kielellisen tietoisuuden harjaannuttamiseen. Jos vuorovaikutus ei toimi ja 

asiakas ei luota työntekijään, ei kasvatuksella ja ohjeilla, eikä edes kuuntelulla 

ole tarvittavaa vaikutusta. (Vilén yms. 2013, 462.) 

 

Opettelin oikeaa tiedonhakutekniikkaa, ja tutustuin muihin aihetta läheltä liip-

paaviin opinnäytetöihin. Oma luova aivopuoliskoni tuotti ajoittain lieviä 

ongelmia, koska materiaalia ja ideoita alkoi olla ajoittain jopa liikaa. Lisäksi 

tietoyhteiskunta tarjoaa uskomattoman määrän tietoa, myös sähköisen 

muodon valtameressä. Keskityin hyviin tiedonhaku- ja käsittelymenetelmiin, ja 

niistä tulikin ensiarvoisen tärkeää. 

 

9 ISON PUPUN JA PIKKUPUPUN DRAAMATUOKIOT 

 

Vauvat asuvat jo maailmassa, jossa kaikki heidän ympärillään on taidetta: 

valoja, muotoja, värejä, rytmejä, ääniä, tuoksuja, makuja. Tila lapsen ympärillä 

on kuin suuri tilataideteos, esineet veistoksia, auringonläikkä seinällä kuva-

taidetta, ihmisten liikkeet tanssia, puhe rytmikästä musiikkia, laulua ja 

kasvonilmeet draamaa. Vauvoille on jo kehitetty paljon erilaista taidekasvatu-

sta, mutta niistä suurin osa painottuu musiikkiin, kuvataiteeseen tai tanssiin. 

Vauvasirkus on tuoreimpia taiteen lajeja, mutta vauvadraamaa ei ole vielä 
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missään. Itselleni draama on intohimo, koska draaman yhdistää kaikki taiteen 

lajit.  

Draaman sisällä voidaan liikkua, laulaa, runoilla, musisoida, maalata, ja tehdä 

melkein mitä vain! Leikki on tärkeä elementti, jonka arvoa en voi kyllin 

korostaa. Leikki oli vauvadraamamme avainsana, ja vauvat opettivat meille 

mukana oleville aikuisille hetkeen tarttumista, läsnäoloa ja vilpitöntä iloa. Voi-

siko vauvojen kanssa tehtävän toiminnan keskiössä olla laajemminkin lapsen 

kokonaisvaltaisen kasvun ja kehityksen sekä kiintymyssuhteen tukeminen 

draaman, tarinallisen leikin, musiikin, liikkeen, äänen, tanssin ja kosketuksen 

kautta?  

 

Taiteen menetelmät auttavat vanhempia näkemään lapsensa ja itsensä 

uudella tavalla, kokea elämyksiä ja saada oivalluksia. Vauvadraaman tehok-

kuus perustuu siihen, että jokainen koettu hetki ja siihen sisältyvä ainut-

laatuisuus on elämyksellistä, tuoden samalla syviäkin oivalluksen hetkiä. 

Draama antoi myös mahdollisuuden äitien väliselle vertaistuelle ja tutustum-

iselle. Draamatoiminta kannusti äitejä iloitsemaan, leikkimään ja kommu-

nikoimaan vauvojensa kanssa, hyväksymään heidät sellaisena kuin he ovat ja 

eläytymään lapsensa näkökulmaan. 

 

Ensimmäisellä kokoontumiskerralla olin vain äitien kanssa. Halusin esitellä 

heille itseni, jotta draaman aloituksessa olisi tietynlaista tuttuutta, ja olisin 

heille jollainlailla tuttu ihminen. Oli tärkeää saada kerrottua äideille, mihin olin 

heitä mukaan pyytämässä. Äitien kanssa tehtiin muutamia kirjoitusharjoituk-

sia, ja mind-map äitiydestä. Lisäksi halusin avata heille, mitä kaikkea hyötyä 

vauvan myöhempää kehitystä ajatellen on kiintymyssuhteen ja vuorovai-

kutuksen vahvistamisesta, kuinka se auttaa emotionaalisessa, kognitiivisessa 

ja sosiaalisessa kehityksessä. Kuinka kaikki mielen ja tunne-elämän suotuisa 

kehitys, ja perusta sille rakennetaan vauvaiässä.  Kerroin myös mitä draama 

tarkoittaa; leikkiä, tarinaa, musiikkia, kuvia, tanssia, vauvateatteria, ja ren-

toutumista. Ensimmäisellä kerralla rakensimme myös Ison pupun ja Pikkupu-

pun kartan, johon laitoimme toimintakerrat ja yhteisen matkamme suunnitel-

man. Äidit liittivät karttaan mukaan sanoja ja kuvia, toiveita ja ajatuksia. Mitä 

kaikkea he toivovat matkalta, mitä ajatuksia draamaan hyppääminen heissä 

synnyttää?  
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Ensimmäisen tapaamisen aikana äidit olivat vielä melko arkoja, vähäsanaisia, 

ja tietyllä tavalla lukossa. Jokainen äideistä lähti hyvin tekemään harjoituksia, 

mutta huomasin että heitä jännitti. Painotin kuitenkin alusta asti, että draama 

on yhteinen prosessi, joka myös rakentuu valmiiksi yhteisen matkan myötä. 

Kerroin myös, että tuokiot tullaan menemään aina osallistujien, eli äitien ja 

vauvojen mukaan, heidän ehdoillaan. 

 

Ensimmäisessä draamatuokiossa yhteinen matkamme alkoi, ja tarkastelimme 

sitä millaisia vauvoja oli mukana. Millaisia äitejä oli mukana. Kuka minä olen? 

Kuinka äiti näkee vauvansa, ja kuinka vauva näkee äitinsä? Millainen vauvani 

on? Jokaisella vauvalla on syntymästään saakka oma persoonansa. Heillä on 

omat tunteensa, omat ajatuksensa, omat toiveensa ja oma tahto. En-

simmäisen draamatuokion ajatus oli tuoda näkyväksi jokainen vauva. Mil-

lainen vauva minulla on? Kuinka kuvailen vauvaani, millaisena näen hänet? 

Draamassa käytettiin peilejä, joiden kautta äidit katsoivat vauvojaan. Peilin 

kautta saatiin myös katsekontakti vauvan kanssa. Koska draama on lajiltaan 

usein hauskaakin, halusin muistuttaa äitejä että myös vauvoilla on huumorint-

ajua, ja useat naurut saatiinkin jo heti ensimmäisessä draamatuokiossa vau-

vojen lähtiessä mukaan äitien ilmeisiin ja liikkeisiin. 

 

Toisen draamatuokion teema oli vauvan kanssa liitely. Voiko vuorovaikutus to-

teutua liikkeenä? Tanssina, liikkeenä, liitelynä? Toinen draamatuokio vauvojen 

kanssa perustui liikkeeseen, tanssiin. Psykologi Kirsti Määttänen on kehittänyt 

dialogisen vauvatanssi-menetelmän, jonka innoittamana otin siitä idean draa-

matarinaan. Draamatarinassa tuo tanssi oli metsän lintujen liikettä, johon Isot 

puput Pikkupupuineen pääsivät mukaan. 

 

Kolmas draamatuokiomme juhli ääniä ja rytmejä. Vauvat nauttivat äänen 

tuottamisesta rytmirummuin, ja ilon kiljahduksin. Vauva tunnistaa alusta asti 

molempien vanhempiensa äänet sekä kaikki hänelle tutuksi tulleet äänet; jos 

äiti on kuunnellut musiikkia, jonka vauva kuulee kohtuun, tuo sama musiikki 

rauhoittaa hänet, vaikka se olisi raikuvaa rockia. Kerroin äideille, että on hyvä 

oppia vauvakuiskaajaksi. Rauhallinen ja ystävällinen, ihana oman äidin ääni 

luo vauvalle turvallisuutta. Kolmas draamatuokiomme oli täynnä ääntä ja tun-

netta. 
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Neljäs draamatuokio oli sanatonta viestintää – vauvojen erikoisalaa. Vauvat 

ovat riippuvaisia paitsi vanhemmistaan, myös näiden kyvystä jäsentää ja suo-

dattaa vauvalle tunteita ja tilanteita. Draaman aikana vauvoissa korostui 

heidän kykynsä kopioida äidin ilmeitä, eleitä, ääntä tai tunteita. Draaman ai-

kana äiditkin näkivät, kuinka heidän esimerkkinsä sai vauvat mukaan 

toimintaan. Vuorovaikutus on myös sanatonta viestintää, ilmeitä ja eleitä, 

asentoja ja energiaa. Vuorovaikutuksen kautta saadaan vastaus siihen mil-

laisen energian ja sanattoman viestin vanhempi antaa vauvalleen. 

 

Viides draamatuokio korosti kosketuksen merkitystä, vielä enemmän kuin 

edelliset kerrat. Tuokio alkoi rauhallisin merkein vauvahieronnalla, ja lopuksi 

äidit tekivät vauvoilleen voidehoivan. Kosketus on tärkeää meille jokaiselle, 

mutta ennen kaikkea vauvoille. Kosketus vähentää stressiä, rauhoittaa, tuo 

turvan tunteen, auttaa unohtamaan kivut ja surut, antaa rauhallisen unen, ja 

tasapainottaa. Ilman kosketusta ihmisen ahdistuneisuus ja yksinolon tunne, 

masennus ja levottomuus lisääntyy. 

 

Me kaikki kaipaamme ja tarvitsemme kosketusta. Kosketusaisti on en-

simmäinen kehittynyt aistimme, ja se on myös tärkeää aivan loppuun saakka. 

Lapsi, vanhus, aikuinen, ihminen jokaisessa iässä tarvitsee toisen ihmisen 

kosketusta. Kosketus on ikään kuin ihojen puhetta toisilleen. Se on viesti; olen 

tässä, hyväksyn sinut, olet tärkeä, rakastan sinua. 

Kosketusaistimukset kulkevat aivoihin ja sydämeen, eikä mikään keinotekoi-

nen korvaa oikeaa ja aitoa kosketusta. Kosketuksen viesti aivoille on; nyt voit 

rauhoittua, kaikki on hyvin. 

 

Kuudes draamatuokio oli värejä ja sanoja. Vauvoille on jo muodostunut kuva 

ympäristöstä, itsestään, ja omasta suhteestaan hoivaaviin aikuisiin. Draam-

atuokion aikana kävimme läpi mitä läsnäolo merkitsee. Ei pelkästään draaman 

kannalta, vaan vuorovaikutuksen tukena. Aikuisen läsnäolon kautta vauvalle 

syntyy kokemus huolenpidosta ja välittämisestä. Aikuisella tulee olla kyky 

havaita ja vastata vauvan tarpeisiin. Vauvan kokema turvallisuus rakentaa re-

silienssiä eli sinnikkyyttä, joustavuutta ja toipumiskykyä. Kaikki vauva-ajan 

hoiva toimii myöhemmissä elämänkolhuissa suojana. 
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Seitsemäs draamatuokio oli jouluteemainen. Äidit olivat mukana hyvin, ja 

joulun taika tarttui; äitien ilo seurata omia vauvojaan oli ihanaa seurattavaa. 

Vuorovaikutukseen saimme myös ihanan harjoituksen aivan vahingossa; nuo-

rin vauva nauroi kikattaen elämänsä ensimmäisen kerran! Se oli huikea hetki, 

jonka äiti otti myös videolle. Vauva nauroi repeytyvän paperin ääntä. Näin 

vähän se itseasiassa tarvitsee, jotta vauvan kanssa saa elämyksellisen hetken 

ja ilon aikaiseksi! 

 

Kahdeksas, eli viimeinen yhteinen draamatuokio oli liikuttava. Itse tunsin jo 

pientä haikeutta siitä, että meidän yhteinen matkamme päättyy. Äidit kirjoittivat 

vauvoilleen kirjeet tulevaisuuteen, ja painoivat vauvansa kädet ja jalat 

savitauluihin. Kun katsoin äitejä ja vauvoja, ja mielessäni muistelin sitä hetkeä 

kun aloitimme, olin todella iloinen siitä että äideissä näkyi huomattavasti en-

emmän itsevarmuutta ja rentoutta. Yhteinen matkamme oli kestänyt kaksi 

kuukautta, ja nyt oli palautteen aika. Palautteen saaminen jännitti, mutta sa-

malla odotin loppupurkua mielenkiinnolla. 

 

Varhainen vuorovaikutus on kiintymyssuhteen vahva rakennusaine. Ilman 

hyvää vuorovaikutusta vauvan kanssa, vanhempi voi kokea olevansa eristyk-

sissä, koska ei ymmärrä vauvaansa. Tuokioiden aikana harjoiteltiin vauvojen 

eleitä ja ilmeitä. Yksi äiti koki usein tunteen siitä, ettei hän ymmärtänyt 

vauvansa viestejä; ”Mitä sinä oikein tahdot?”, oli usein kuultu kysymys, sen jä-

lkeen kun kaikkea oli kokeiltu, eikä vauva vieläkään ollut tyytyväinen. Jos vuo-

rovaikutus on vaikeaa, eivät mitkään viestit mene perille, eikä vauva voi kiintyä 

kunnolla. Vuorovaikutuksella on siis suora yhteys kiintymyssuhteeseen!  

 

Draamatuokiot vahvistivat hieman äitien rohkeutta itseilmaisuun. Äitien 

tehdessä harjoituksia, vauvat jäivät usein katsomaan äitejään. Noiden hetkien 

aikana tunnelma oli intensiivinen. Draamatarina oli äitien ja vauvojen yhteinen 

kokemus, yhteistä tekemistä. Äideille oli kautta projektin merkittävää se, että 

he saivat tehdä asioita yhdessä vauvojensa kanssa. Draaman tekemisen he 

kuvailivat hauskana, erilaisena ja mieleenpainuvana kokemuksena. Kaikki he 

kertoivat, että draama auttoi heitä näkemään oman vauvansa uudella tavalla. 

 



40 

10 POHDINTA 

 

Suomessa ei kukaan varsinaisesti tee vauvadraamaa, joten menetelmänä si-

itä ei tiedetä. Suomessa vauvojen kanssa tunnetuimmat taidekasvatuksen 

menetelmät ovat vauvatanssi, vauvamuskari, vauvateatteri, vauvasirkus, 

vauvakino ja vauvojen värikylpy. Vauvadraama lajina on erilainen, koska se 

yhdistää kaikki erilaiset taiteen lajit. Taide on todella iso ja tärkeä osa kulttu-

uria, ja taiteen elementit ovat läsnä myös ihmisten vuorovaikutuksessa kes-

kenään. Taidekasvatuksen arvoa on nostettu viime aikoina enemmän. Taidek-

asvatuksen tarkoitus ei kuitenkaan koskaan ole tavoitella uutta uraa taiteili-

jana, vaan se että jokaisella lapsella, myös vauvoilla on oikeus kokea 

elämyksiä ja oivalluksia, nauttia ja viihtyä taiteen avulla. Taidekasvatuksen 

voima on ennenkaikkea se arvo, ilo ja nautinto jonka taiteen tekeminen antaa. 

Taide tarjoaa myös tilaisuuksia kasvuun. (Karppinen 2001, 6.) 

 

Mielestäni kehittämäni vauvadraama sujui hyvin, ja draama vuorovaikutuksen 

tukemisena toimi. Äidit lähtivät hyvin mukaan, jokainen omalla tavallaan. 

Kautta matkan, heistä oli havaittavissa tietynlainen arkuus, mutta silti he olivat 

positiivisia, eivätkä koskaan kieltäytyneet draamatuokioiden harjoituksista. 

Äidit kokivat, että rekvisiitta tuntui olevan kiinnostavaa vauvojen mielestä. He 

myös kokivat että draamatuokioiden ohjeistus oli miellyttävää ja hyvää. Peh-

molelupupujen kanssa leikkiminen oli erään äidin mielestä juuri hänen vau-

valleen kivointa puuhaa. 

 

Muutama äiti koki, että draamatarinassa oli liian paljon tekemistä kerralla, ja 

he ilmaisivat toiveensa keskittyä vain yhteen asiaan draamatarinan aikana. 

Eräs äiti ilmaisi huolensa siitä, että rekvisiitassa oli pieniä osia, joka pelotti, 

koska vauvat tunkevat kaiken suuhun. Sosemaalaus ja saveen painetut 

vauvan jalan- ja kädenjäljet jäivät kahden äidin mieleen. Kaksi äitiä myös koki, 

että heidän vauvansa nautti eniten sosemaalauksesta ja vilttikeinutuksesta. 

Yhden äidin mielestä hänen vauvansa tykkäsi kaikesta. Kysyin äideiltä paran-

nus-ehdotuksia ryhmän ohjaukselle, johon sain vastaukseksi sen, että kerralla 

voisi keskittyä yhteen asiaan, liian monta asiaa kerralla saattaa hämmentää 

vauvoja.  
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Eräs äiti kirjoitti palautteeseen: Oli oikein mukava kokemus äidin sekä vauvan 

mielestä! Kiitos mukavista keskiviikko-aamuista! Eräälle äidille oli merkittävää 

tehdä yhdessä asioita vauvansa kanssa. Hän kertoi ilahtuvansa vauvansa 

ilosta, koki draamahetken mukavana, ja ohjaajan osaavana. Hän koki että 

draamatuokio piristi hänen ja vauvansa yhteistä päivää. Yksi äiti kertoi, että 

mieleenpainuvinta oli vauvan kanssa harjoitusten tekeminen yhdessä. Hän 

koki hieman kiusallisena sen, että hänen vauvansa halusi kontata pois 

lavasteista. Hänen vauvaansa harmitti kieltäminen, josta äiti koki häpeää. Hän 

koki että hänen vauvansa kiinnostui tavaroista ja leluista, ja hän itse ilahtui 

vauvansa leikistä. Hän uskoi että draamatuokiot olivat mukavia koko ryhmälle, 

ja hän koki ne erilaisena tekemisenä. Hänen mielestään ohjaaja oli mukava, ja 

hän koki haasteena vauvansa paikoillaan pysymisen. 

 

Draama oli dialogia, mutta koko sosiaaliala on mielestäni dialogia. Ammatis-

sani korostuu vuorovaikutus, dialogi asiakkaani kanssa. Ammatillinen vuo-

rovaikutus kasvatus-, sosiaali-, ja terveysalalla on tärkeä työväline, ja meidän 

täytyy olla siinä hyviä. Vuorovaikutus tarkoittaa kaikkea sosiaalista kommu-

nikointia toisten ihmisten kanssa; vuorotellen tapahtuvaa toimintaa ja siitä 

vaikuttumista, eli viestin lähettämistä ja vastaanottamista. Sosionomin 

työssäni painottuvat myös dialogisuus, osallisuus, kumppanuus ja erilaisissa 

verkostoissa toimiminen sekä monikultturisuus. ( Kirveslahti ym. 2018, 65.) 

 

Vauvatanssin ottaminen mukaan draamaan oli hyvä lisä. Vauvadraama to-

teutti myös äidin ja vauvan välistä vuorovaikutusta liikkeidenkin tasolla. Vauvat 

myötäelivät äitien liikkeitä ja asentoja. 

Itse draamatarina oli kepeä ja iloinen, eikä se käsitellyt ongelmia tai surua. 

Äideillä oli draaman aikana kuitenkin mahdollista käsitellä myös surun, 

ahdistuksen ja vihan tunteita sekä käsitellä tunteitaan ja ajatuksiaan, erilaisilla 

heille suunnatuilla kirjoitusharjoituksilla. Äidit eivät olleet aktiivisia sanoitta-

maan tunteitaan tai ajatuksiaan, mutta kirjoittamalla sekä kuvataiteen keinoin 

he saivat ilmaistua myös asiat, jotka eivät sanallisesti tulleet ulos. 

 

Draamatuokioissa korostui erilaisten aistien herättäminen, ja niiden avulla 

maailman tutkiminen. Aistien avulla päästään myös lähemmäs toista, jolloin 

vuorovaikutus vahvistuu. Dramaturgia oli selkeää; tietoisesti tiedetään aina 
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aistit joita herätellään. Tärkeää aistityöskentelyssä on läsnäolo, ja luonnoll-

isuus. Voidehoivaa tai muutakaan kosketusta tarjoamalla, vauvan korvaan 

helliä sanoja kuiskaamalla, värikkäitä huiveja tai palloja katselemalla, makeaa 

sosetta maistelemalla, kaikki esittäminen on poissa. On vain ihana pieni hetki, 

jonka äiti ja vauva jakavat. Usein toistimme vauvoja ilahduttavat harjoitukset. 

Vauvan kokemuksellinen rytmi on hitaampi kuin aikuisen, joten rauhallisuus oli 

tärkeää. Liian nopea rytmi aiheuttaa sen, ettei vauva pysty ottamaan viestejä 

vastaan. Draamatuokioiden jälkeen oli myös tärkeää, että vauvat pääsivät tu-

tustumaan draaman lavasteisiin ja rekvisiittaan. 

 

Kun analysoin toimintaani, luonnollisesti keskityin siihen kuinka draam-atu-

okiot olivat menneet. Draamatuokion äitien palautteista analysoin vanhempien 

tunteita ja ajatuksia draamasta ja tuon palautteen avulla pohdin vauvadraam-

amenetelmän toimivuutta. Luonnollisesti pohdin draaman toimi-vuutta toimin-

tamme aikanakin, mutta loppupalaute oli kuitenkin tärkeä, koska äidit saivat 

mahdollisuuden antaa sen kirjallisena. Tuolle ratkaisulle oli ti-lausta, koska 

ujoina he eivät aina uskaltaneet tai osanneet antaa palautetta kertomalla. 

Kirjoittaminen oli tästä syystä perusteltu ratkaisu. Menetelmän ke-hittämisen 

tarkoituksena oli luoda käytännössä toimiva työkalu varhaisen vuorovai-

kutuksen ja kiintymyssuhteen vahvistamiseen. Hyödyn saajina ovat vauvojen 

ja vanhempien lisäksi varhaiskasvatuksen henkilökunta, neuvolat sekä esim. 

lastensuojelun työntekijät. Taiteen menetelmät ovat alati kasvavaa arkea so-

siaalityössä. Siksi halusin luoda menetelmän, joka pohjaa luovalle toiminnalle 

ja on mukana ratkaisemassa vauvaiän haasteita uudella tavalla. 

 

Opinnäytetyössäni halusin selvittää, toimiiko draamaan perustuva menetelmä 

vanhemman ja vauvan vuorovaikutuksen ja kiintymyssuhteen vahvistajana eli 

toimiiko vauvadraama-menetelmä käytännössä. Testasin vauvadraamaa 

pienen testiryhmän kanssa, ja samalla kehitin sitä eteenpäin. Havainnoin 

äitien ja vauvojen keskinäistä vuorovaikutusta ja draama-toimintaa, reflektoin 

näkemääni ja tarvittaessa tein muutoksia menetelmään. Kautta testausvai-

heen ideoin ja oivalsin uutta, ja tutkimuspäiväkirjani täyttyi ideoista ja suun-

nitelmista. Menetelmäni suunnittelun aloitin ideavaiheessa. Etsin teoriatietoa 

varhaisesta vuorovaikutuksesta ja kiintymyssuhdeteoriasta, ja luonnostelin 

vauvadraaman. Draama kehittyi vielä enemmän itse toimin-nan aikana, ja 
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konkreettinen luova toiminta toi siihen lisää sisältöä. Draam-atuokioita oli yht-

eensä kymmenen, ensimmäinen ja viimeinen tuokio oli vain äideille ja 

kahdeksan tuokiota oli äideille vauvoineen. Testiryhmässä oli kolme äitiä ja 

vauvaa, ensi- ja turvakodin ryhmässä oli yhteensä neljä äitiä ja vauvaa. 

Koska haasteet ja vaikeudet kuuluvat elämään, oli tärkeää käsitellä äitien 

kanssa myös vaikeuksien ja huolien peittämää äitiyttä. Vauvan syntymäkin 

saattaa mullistaa arjen, ja hetkellisesti haastaa arjesta selviytymistä. Vanhem-

muus itsessään voi herättää ristiriitaisia tunteita. Perheiden tilanteet ovat eri-

laisia. Monet erilaiset tekijät vaikuttavat vanhempien kykyihin ja voimi-in olla 

suhteessa vauvaan, ja opetella vauvaperheen arkea, esim. mielenterveydelli-

set ongelmat, yksinäisyys, tukiverkostojen puute, traumaattiset kokemukset, 

taloudellinen epävarmuus, parisuhteen ristiriidat, puutteet vanhemmuuden tai-

doissa, voimakas stressi. Usein haasteet ja vaikeudet tuntuvat kertyvän. Sil-

loin kun voimat menevät selviämiseen, arki voi tuntua kaoottiselta ja vauvan 

tarpeisiin vastaaminen ylivoimaiselta. Halusin kannustaa äitejä läheisyyteen, 

ja draaman aikana koetut spontaanitkin pusuttelut kasvoivatkin draaman syv-

etessä. 

 

Draama perustuu pitkälti vuorovaikutukseen, joten sen luonne sopii niiden tai-

tojen vahvistamiseen ja harjoitteluun. Vuorovaikutus oli ryhmän äitien kanssa 

aluksi melko varovaista, ensimmäiset kerrat tunnustelin ja aistin äitien tunteita 

ja ajatuksia. Pyrin pitämään äitien kanssa keskustelun hyvin avoi-mena ja tur-

vallisena. Draamaan hyppääminen ei tuottanut äideille ongelmia, mutta hu-

omasin heidän hieman arastelevan joskus. Äidit kuitenkin toteuttivat harjo-

itukset pääosin vauvoilleen, joten huomio ei varsinaisesti ollut heissä. Draam-

atuokioiden spontaani luonne ja läsnäolo tekivät vuorovaikutuksesta lu-

onnollista ja rauhallista. 

 

Mitä pidemmälle draamamatkamme eteni, sitä enemmän äideistä näkyi va-

pautunut ja rohkaistunut mieli. Ryhmän melko tiiviin kokoontumistahdin an-sio-

sta draamaporukasta tuli lämminhenkinen ja tuttu. Jokaisen draam-atuokion 

jälkeen äideillä oli mahdollisuus antaa palautetta, jonka he kit-eyttivät yhteen 

sanaan. Sanat laitettiin kaikkien nähtäviksi draamamatkan aikana päiväry-

hmän seinällä olevaan puuhun. Äideillä oli aina mahdollisuus myös sanallistaa 

enemmänkin palautteensa, mutta äitien oman melko sisäänpäin kääntyneen 

energian takia halusin pitää palautteen antamisen mahdollisimman kevyenä. 
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Draamapuuhumme tuli tällaisia palautteita: vilpitön riemu, ja hetken päästä 

väsy, joulu, lennokas, innostus, lämpö, vauhti ja patsastelu, kivaa!, kimallus ja 

kiinnostus, kokeilu, pikku myy, pehmeää, il-mapallot, virtaa, pirteää, taide, 

tahmeaa, rauhallisuus, värikästä, muotoja, muovailu, kivaa askarrella! 

 

Itselläni on tarkoitus kehittää ja jatkojalostaa vauvadraamaa ja tehdä sitä tun-

netuksi, niin että kaikki siitä kiinnostuneet uskaltaisivat siihen tarttua ja antau-

tua vauvadraaman vietäviksi. 
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     LIITE 1/1  

Ison pupun ja Pikku-

pupun matkassa 

- draamatarina vauvan ja vanhemman 

vuorovaikutuksen vahvistamiseen 
 

                                                           

       

 

Vauvadraaman kehittäjä: Henna Laitinen 

kuvat: Pexels 
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     LIITE 1/2 

Ison pupun ja Pikkupupun matkaan! 

 

Tämä on opas vauvan ja vanhemman vuorovaikutuksen vahvista-

miseen, draaman keinoin. Oppaassa käydään läpi esimerkki kah-

deksalle kokoontumistuokiolle. Tuokiot ovat ajoittuneet loppusyk-

syyn, joten mukana on myös joulu-aiheinen tuokio. Vauvadraama 

on kuitenkin mahdollista rakentaa minkä tahansa sadun, teeman, 

aiheen, tms. ympärille! Vain mielikuvitus on rajana. 

 

Tässä oppaassa tarina on viitteellinen, ja narratiiviset osuudet 

ovat melko suppeita. Voit kirjoittaa itse itsellesi lisää tarinaa, 

mutta paras tapa on tuottaa tarinaa improvisoiden, ja tilanteessa 

läsnä eläen. Ajoittain vanhemmat saavat myös tuottaa tilantee-

seen tarinaa, ja siihen kannattaa rohkaista alusta saakka! Mikäli 

vanhempi ei kuitenkaan koe tarinan kerrontaa miellyttäväksi, hä-

nen ei tarvitse sitä tehdä – tässäkin tilanteessa ohjaaja voi itse im-

provisoida ja tuottaa tarinaa vanhemman puolesta. 

 

Kannustan draamatuokioiden ohjaajia luovuuteen. Muista aina 

että vauvojen ja vanhempien kanssa vietetyt tuokiot saavat olla 

ilon ja leikin täyteisiä. Mielestäni tähän kuuluu tärkeänä osana 

spontaanin asenteen ylläpito – tuokion aikana voi tapahtua mitä 

vain. Mielikuvitus, satu ja leikki voivat kuljettaa ryhmän minne 

vain!  
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     LIITE 1/3 

Tuokion taustalla voi soittaa musiikkia, tai voitte laulaa, tai voi-

daan olla hiljaa. Joitakin harjoituksia voidaan tehdä kauemmin, 

joitakin ei tarvitse tehdä ollenkaan. Löydä juuri sillä hetkellä, juuri 

sille ryhmälle sopiva tapa toimia. Voit muokata, soveltaa, keksiä, 

kokeilla, luoda, tutkia vanhempien ja vauvojen kanssa mitä vain. 

Älä mene sekaisin jos tilanteissa tapahtuu jotain, johon ennalta et 

ole voinut varautua. Tärkeintä on rauha, aika, ilo ja turvallinen il-

mapiiri. 

 

Ohjaajalla on vastuullaan kuitenkin ryhmän turvallisuuden ja luot-

tamuksen ylläpitäminen. Vanhempien on tunnettava olonsa tur-

valliseksi, jotta he antautuvat draamatuokion vietäväksi.  

 

Kun vanhemmat rentoutuvat ja lähtevät mukaan, tämä tarttuu 

vauvoihinkin. Sama toimii toisinpäin; kun vanhemmat näkevät 

kuinka heidän vauvansa nauttii draamatuokiosta, he itsekin usein 

antautuvat tekemisen riemuun ja heittäytyvät mukaan.  

 

Siis ohjaajana sinulla on iso vastuu luot-

tamuksen ilmapiiristä. 
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                                    LIITE 1/4

 

 

tärkeää muistaa: 

 

- draamatuokion ohjaajalla on iso vastuu – osallistujien mu-

kaan saaminen, tunnelman luominen, innostaminen, kan-

nustaminen, ja turvallisuuden luominen. 

 
- kun olet itse avoin ja rento, saat vanhemmat, ja sitä kautta 

vauvatkin mukaan! 

 
- valmistele tuokiot hyvin etukäteen, mutta anna niiden silti 

soljua eteenpäin vapaasti ja luontevasti – jos jokin asia ei 

vauvoja huvita, siirry eteenpäin, ja jos jokin asia on ihan su-

perhauskaa, käyttäkää siihen aikaa. 

 
- mikäli koet, että et halua improvisoida tarinankerronta-

osuuksia, voit aivan hyvin kirjoittaa ne itsellesi paperille.  
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     LIITE 1/5 
 

- Draaman ohjaaja toimii kuitenkin myös tarinan kertojana, 

joten narratiivinen ote vaaditaan.  

 
- ohjaajan ei itse tarvitse kokea painetta taiteellisuudestaan ja 

luovuudestaan – tärkeintä on tehdä ja tutkia asioita yh-

dessä, taiteen menetelmiä ja leikkiä hyväksi käyttäen. siis; 

anna tuokioiden olla myös spontaaneja, pidä yllä leikillisyys 

ja ilo. 

 
- draamatuokiot ovat pääosin vauvoja varten, mutta ota silti 

vanhemmatkin huomioon; anna heidän heittäytyä tekemi-

seen myös, ja anna heidän kokea oma taiteellisuutensa; 

maalaten, soittaen, tanssien, muovaillen, jne. kannusta van-

hempia myös oman luovuutensa käyttöönottoon! 

 
- draamatuokion lopussa kannattaa käydä läpi, mitä tehtiin, 

miltä se tuntui, jne. Palautetta voi pyytää myös yhdellä sa-

nalla. Vanhemmat voivat kirjoittaa yhden sanan, ja sanat 

voidaan esim. laittaa seinälle, yhteiseen satupuuhun. Lo-

puksi puput viettävät yhdessä eväsretken, eli vanhemmat 

syöttävät ja juottavat vauvansa. 

 

- nauti draamatuokioista! 
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     LIITE 1/6 

 

    
 

1. draamatuokio 

 

Olipa kerran Iso pupu, ja Pikkupupu. Tällainen on Iso pupu, ja täl-

lainen Pikkupupu! 

(Voidaan näyttää myös valokuvin) 

 

Minkälainen pupu minä olenkaan, mietti joskus Pikkupupu. Iso 

pupu kertoi sen mielellään. 

 

(Otetaan peilit. Äidit näyttävät peilistä lapsensa kuvaa, ja kerto-

vat lapselleen mitä sieltä näkyy. Voi kuvailla lastaan, tai tarinallis-

taa vauvansa; esim. ”tämä pikkupupu on nimeltään Eero, ja Eero 

tykkää autoista.”) 

 

 



55 

 

     LIITE 1/7 

Välillä Iso pupu tykkäsi hassutella, ja tehdä erilaisia ilmeitä peiliku-

valleen. Se nauratti myös Pikkupupua!  

(Tehdään peiliin erilaisia ilmeitä, haetaan kontaktia vauvan 

kanssa peilin kautta. Jatketaan pieni hetki, laitetaan sitten peilit 

pois) 

 

Metsässä asui monta muutakin Pikkupupua! Ja jokaisella Pikkupu-

pulla oli seuranaan Iso pupu. Kaikki metsän puput olivat ystäviä 

keskenään, ja ne pitivät toisistaan. Aina tavatessaan, ne antoivat 

tassuillaan hellän kosketuksen. Tämä oli ystävyyden merkki. 

 

(Tehdään kosketuskierroksia: yksi aikuinen aloittaa, antaa hellän 

kosketuksen vieressä istuvan aikuisen vauvalle, tämän äiti toistaa 

sen seuraavalle vauvalle, jne.: 2-3 kierrosta) 

 

Iso pupu rakasti Pikkupupua, ja sen kuuli varmasti koko metsä! 

Usein Iso pupu otti Pippupupun tassuista kiinni, ja taputti iloista 

rytmiä. Metsän asukkaat kuulivat rytmin, ja toistivat sen. 

      

(taputtelupiiri; äidit taputtavat rytmiä vauvojen käsillä, muut 

toistavat. Voidaan löytää lopussa yhteinen rytmi) 

 

 

     LIITE 1/8 
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Puput tykkäsivät maalata yhdessä! Ne poimivat marjoja, hedel-

miä, ja maukasta ruohikkoa, ja maalasivat kaikki taivaan ja maan 

värit. Ja se oli hurjan hauskaa! 

(Vauvat vaippasilleen, ja sosemaalausta vauvan kanssa) 

 

Maalaaminen oli hauskaa, mutta uuvuttavaa. Niinpä Iso pupu vei 

Pikkupupun lammen rantaan, ja pesi sen. (Voidaan tuoda pesuva-

dit ja pyyhkeet valmiiksi, ja pestä ja pukea vauvat. Laitetaan vau-

vat köllöttelemään / leikkimään lattialle.) 
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     LIITE 1/9 

Iso pupu halusi kuitenkin vielä piirtää, niinpä se keksi hyvän jutun! 

 

(annetaan äideille paperia ja kynät/maalit. Äidit saavat piirtää 

kuvat vauvoistaan. Samalla äiti voi jutella vauvalleen, kertoa mitä 

tekee, jutella niitä näitä, hakea kontaktia) 

 

Alkoi tulla jo ilta, ja Pikkupupua alkoi väsyttää. Mutta vielä oli het-

kinen aikaa yhdelle leikille; tätä leikkiä leikittiin usein pupujen 

metsässä. Isot puput ottivat viltit kainaloon, ja kurkkivat vilttien 

takaa. Ja tämäkös pieniä nauratti! 

 

(leikitään kukkuu-vilttiä, ja sen jälkeen kevyesti painetaan vauvat 

patjalle makuu-asentoon) 

 

Pikkupupulle tuli väsy kivasta päivästä. Iso pupu kysyi Pikkupupul-

taan; ”arvaa kuinka paljon sinua rakastan?” ja silitti tämän pientä 

otsaa ja pussasi pikku tassuja. Oli tullut aika nukahtaa. 

(Loppurentoutus: silitys. Laula/hyräile vauvallesi jotain / yksi ai-

kuinen kerrallaan hyräilee tai laulaa kaikille.) 

 
- palautteet puuhun 

- yhteinen eväshetki; syötä ja juota vauvaasi 
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2. draamatuokio:  

 

Ihana päivä valkeni metsässä, linnut lauloivat, ja liitelivät taivaalla! 

Iso pupu otti Pikkupupunsa tassuilleen, ja nosti tämän korkealle il-

maan! Sitten Iso pupu halusi alkaa liidellä kuin lintu, ja yhdessä 

kaikki metsän puput liitelivät lintujen lailla! 

 

(musiikkia, ja ”liitelyt”: äiti nostaa ja heijaa lastaan käsivarsillaan, 

liidellään ympäri tilaa, kohdataan muita, ja välillä voidaan lentää 

vauvan kanssa, niin että vauvan kasvot ovat vanhempaan päin) 
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Kun linnut olivat liidelleet pois, päättivät puputkin laskeutua alas. 

Alhaalla metsän kamaralla, asui Rouva ankka. 

 

(Ohjaaja voi esittää ankkaa, ja lausua runoa, jonka aikana äidit 

saavat lähteä liikkeelle ”vaappuen”, vauvojensa kanssa. Vauva 

voi esim. seistä vanhemman jaloilla, ja vanhempi pitää kiinni vau-

van käsistä) 

 

”Aa aa ankka, takapuoli vankka. Keinuu käynnin tahdissa, kun hän 

kulkee vahdissa, ympärillä pesän, koko kevään, kesän!” 

 

 (kävellään ankan pesälle) 

 

Ankan pesällä onkin monta erilaista munaa! Kaikkien lintujen mu-

natko tänne ovat kulkeutuneet? 

 

(tutkitaan lintujen munia; isoja, pieniä, eri värisiä, eri pintoja 

(mm. ilmapallo, tennispallo, paperimassapallo, jne) 

 

Mutta voi! Mitä kummaa! Yhdet munat olivat aivan jäässä! Ne oli-

vatkin talitinttien munia. Kuinka kummassa ne saataisiin rikki? 
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”Talitintti hakkaa, jäistä talipakkaa!  

Kylmä on, ei takkaa, ja pakkanen ei lakkaa!” 

 

(Pakastettuja ja eri värisiä jäisiä munia; hakataan lusikoilla niitä 

rikki. Kun jäisiä munia on hakattu tarpeeksi, voidaan siirtyä istu-

maan patjoille) 

 

Talitintin naapurissa asui herra harakka: 

”harakka huttua keittää, hännällänsä hämmentää, suolat jouk-

koon heittää. antaa tuolle, antaa tuolle, antaa tuolle, antaa tuolle, 

mutta tuo jäi ilman! äkkiä kaivolle hakemaan lissää! 

 

tuossa on kivi! (ranne)     

tuossa on oja! (kyynärtaive) 

ja tuolla on kaivo! (kainalo) 

..ja niin sitä riitti puuroa tällekin pojalle/tytölle!” 

 

(Ohjaaja voi lausua runon, kun vanhempi leikittää sen lapselleen. 

Voidaan toistaa toisen kerran, jotta vanhempi voi halutessaan 

lausua sen itsekin vauvalleen) 
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Yhtäkkiä tuuli lennätti Pikkupupun päähän hienon hatun! 

”Olkihattu isolieri, kalliolta alas kieri, 

siitä veteen vieri: 

vesilintu teki pesän, 

hautoi munat, asui kesän!” 

 

(Ohjaaja lausuu runon, kun vanhempi laittaa lapsensa päähän 

hatun. Vanhempi voi vierittää hatun alas, ja laittaa lapsensa jalat 

hattuun. Hatusta voi löytyä höyhen, jolla vanhempi voi kutitella 

lastaan) 
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”Siu siu suukkonen, pikkulinnun suukkonen.  

Nokan hellä hipaisu, siukkusiiven sipaisu, 

siu siu suukko!” 

 

(vanhempi voi suukotella vauvaansa, ja laittaa tämän sitten pat-

jalle pötkölleen) 

 

Pientä pupua alkoi väsyttää, niinpä Iso pupu laittoi hänet hellästi 

petiin. 

 

(Voidaan soittaa / laulaa ”nuku nuku nurmilintu”, ja hellästi höy-

henellä silittää vauvaa.) 

 

- palautteet puuhun 

- yhteinen eväshetki; syötä ja juota vauvaasi 
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3. draamatuokio 

 

 

 

(Ohjaaja alkaa tehdä kevyttä rytmiä esim. rummulla, tai käsin, ta-

voitteena saada vanhemmat ja vauvat mukaan) 

 

Pupujen lempipuuhaa on rummutus! Pupuilla on vahvat jalat joilla 

rumpu soi! Tänään metsässä on juhlat! 

 

(jokainen saa valita itselleen rummun, helistimen, kattilan ja kau-

han, tms. soittimen. Ohjaaja voi laittaa taustalle jotain rytmiä, tai 

laulua, vaihtoehtoisesti voidaan laulaa yhdessä, tms. Pääasia että 

jokainen vanhempi ja vauva pääsee mukaan yhteiseen musisoin-

tiin) 
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Rytmirummut olivat iloisia! Välillä surullisia, välillä jännittyneitä. 

Rummut hiipivät, nauroivat, ja kipittivät. Rummut hyppivät! Yh-

delle rummulle tuli hikka!  

 

(rytmitä rytmirummulla, ensin iloisesti  

sitten surullisesti, jne. Jokainen saa keksiä vuorollaan jonkun tun-

teen tai tekemisen, jota rummutetaan. Voidaan ottaa muitakin 

soittimia ja tunteita) 

 

Iso pupu nappasi Pikkupupun tanssiin! Puput tanssivat yhdessä, ja 

niillä oli hurjan hauskaa! 

 

(tässä voidaan soittaa vanhempien lempimusiikkia, tai ohjaajan 

valitsemaa sopivaa musiikkia. Tarkoitus on antaa vanhempien 

liikkua ja tanssia vapaasti, pitää hauskaa ja saada kontaktia vau-

voihinsa sekä myöhemmin tanssin aikana myös jokaiseen tilassa 

tanssijaan. Voidaan tehdä seuraa johtajaa letka, voidaan tulla 

isoon yhteiseen piiriin, tms. Hyvä kappale on iloinen, menevä, 

hyvälle mielelle saava. Esim. Pharrell Williams – Happy) 
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Yhtäkkiä musiikki lakkasi! Kaikki ihmettelivät; mitä nyt tapahtuu? 

Se olikin leikki! Aina kun musiikki lakkasi, pupujen piti jähmettyä 

patsaiksi! Patsaat olivatkin hauskan näköisiä! 

 

(Ohjaaja soittaa musiikkia, ja kun musiikki lakkaa, tarkoitus on 

jähmettyä patsaaksi: musa ja liike, stop: jähmettynyt patsas. Pat-

saista tulee erilaisia, kun jokainen musiikin tahdissa tanssiva jää 

erilaiseen asentoon musiikin lakatessa) 

 

Lopuksi puput tekivät vielä muutamia patsaita. Iso pupu otti Pik-

kupupun, ja meni muiden eteen. Sitten se sanoi, ”me olemme 

puu!”  

Jokainen Iso pupu sai mennä Pikkupupunsa kanssa toisten eteen, 

ja tehdä patsaan. 

 Ja aina Isot puput aloittivat sanomalla; ”me olemme….” 

 

(tehdään siis tilannekuvia, patsaita)  
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Kaikki rummutus ja tanssiminen ja patsastelu sai Pikkupupun vä-

sähtämään, niinpä se kävi pötköttämään pilven päälle. 

 

(Loppurentous: rauhallinen musa taustalla, vanhemman silitys. 

Pikkupupu makaa pilven päällä, yhtäkkiä pilvi nousee; pilvi on la-

kana, joka nostetaan ylös. Lakanaa heijataan, ja näin vauva saa 

ihanat unituuditukset) 

 

- palautteet puuhun 

- yhteinen eväshetki; syötä ja juota vauvaasi 
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4. draamatuokio 

 

Eräänä päivänä metsän puput huomasivat että niiden sanat oli-

vatkin karanneet! Isot puput olivat ihmeissään! Kuinka ne nyt voi-

sivat arvuutella kuinka paljon ne Pikkupupuja rakastivat. Mutta ne 

päättivät kuitenkin yrittää! 

 

(Ohjaaja antaa vanhemmille ohjeen; viesti jotain vauvallesi, il-

man sanoja; ja kerro sitten mitä viestitit.  
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Sitten opeta vauvallesi jotain; yritä saada vauva matkimaan sinua 

(kieli ulos, taputus, pään heilutus, tms.) 

 

Sehän oli ihan hauskaa, miettivät puput, ja nousivat sitten ylös! 

Mitä jos voisimme tehdä muutakin ilman sanoja! Kokeillaan! Yksi 

pupu aloitti, ja kysyi muilta: arvatkaapas mitä me teemme?  

 

(Leikitään pantomiimia. Jokainen vanhempi saa keksiä vuorotel-

len mitä tehdään, ja kaikki tekevät. Ensin vanhempi näyttää 

oman vauvansa kanssa, esim. ajetaan pyörällä, kiivetään vuo-

relle, jne. Toisella kierroksella kaikki saavat tehdä samaa, jokai-

nen ehdottaa vuorotellen) 

 

Hei, leikitäänkö yhtä vanhaa Havaijilaista arvausleikkiä, ehdotti 

Pöllö! (eli ohjaaja)  

 

Tämän leikin nimi on Puhenehene. 

 Pöllö otti pienen kiven, ja kertoi että tässä leikissä muodostetaan 

kaksi joukkuetta, jotka käyvät maahan riveihin, kasvot toisiaan 

vasten.  

 

Pöllö viritti suuren ja värikkään kankaan joukkueiden väliin niin, 

että kumpikaan joukkue ei näe toista joukkuetta. Sitten pöllö an-

toi toiselle joukkueelle pienen kiven. Yhden joukkueen jäsenen  
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täytyy piilottaa kivi jonkun pupun vaatteidensa alle, kämmenen si-

sälle, nutturaan, tms. 

Viltin takaa toisesta joukkueesta sanotaan kiveä piilottavalle jouk-

kueelle ”Puheoheo”. 

Jos joukkue on valmis, he vastaavat takaisin ”Puheoheo”, jolloin 

Pöllö voi pudottaa kankaan joukkueiden väliltä. Toinen joukkue 

yrittää nyt arvata, kenellä kivi on piilossa. Jos joukkue arvaa oi-

kein, he saavat pisteen. Tämän jälkeen on arvanneen joukkueen 

vuoro piilottaa kivi. 

Leikkiminen oli taas niin hauskaa, että pian Pikkupupulle tuli väsy. 

Se pötkähti pitkälleen ruohikkoon, ja Iso pupu haki kauniin pienen 

maalisudin, jolla se maalasi Pikkupupun turkkiin suudelmia, sydä-

miä, ja kaikkea ihanaa. 

 

(Loppurentoutus: maalisuti-hieronta, rauhallinen biisi / laulu 

taustalla) 

 

palautteet puuhun 

yhteinen eväshetki; syötä ja juota vauvaasi 
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5. draamatuokio 

 

Wruum-wruumm! Iso pupu ajatteli ostaa auton! Ennen sitä piti 

kuitenkin harjoitella auton huoltoa ja autolla ajamista! Millaisia 

autot sitten ovat, mietti Iso pupu.  

 

(vauvahieronta; ”autot”) 

 

Pikkupupu näytti;  

autoissa on renkaat, 1,2,3,4. (vauvan jalat)  

Niissä on tuulilasi. (vauvan otsa)  

ja pyyhkijät. (vanhempi pyyhkii vauvan otsaa) 

Autossa on hyvä pohja. (silitetään vauvan mahaa) 

Ja kestävä katto. (silitetään vauvan selkää) 
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Autoilla pääsee paikasta toiseen, ja köröttely on hauskaa! 

 

(nostetaan vauvat syliin, vanhemman polville, kasvot vanhem-

man kasvoja kohti. Ohjaaja sanoo lorun, jota voidaan toistaa 

usemman kerran) 

 

”Maantie maantie maantie, 

ylämäki ylämäki ylämäki, 

alamäki alamäki alamäki, 

ylämäki ylämäki ylämäki… KUOPPA!” 

 

(pidetään vauvoja sylissä, kuoppa on jalkojen väli jonne ”pudo-

taan”, kunnes taas lähdetään köröttelemään) 

 

Joskus autot ajavat tunneliin! 

 

(tehdään patjoista ”tunneli”, jonka läpi vauvat voivat kontata, 

tätä voidaan jatkaa niin kauan kuin vauvat jaksavat. Taustalla voi 

soida musiikki, tai voidaan vaikka laulaa autolaulua. Ohjaaja ha-

kee käsinuken/pehmolelun/tekee itsestään kissan.) 
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Pääsee sitä liikkumaan muutenkin, vaikka ihan taivaaseen saakka, 

sanoi metsän laidalla asuva Kissa Kippurahäntä. Kuunnelkaas 

vaikka; 

”Abc, kissa kävelee, tikapuita pitkin taivaaseen!” 

 

(aikuisen sormet ”kävelee” lapsen varpaista kainaloihin kutitel-

len) 
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Pikkupupu jäi uneksimaan hienoista autoista, ja Iso pupu muisti, 

että auton huoltoon kuuluu olennaisena osana auton kiillotus ja 

vahaus! 

 

(Loppurentous: voidehoiva. Vanhempi rasvaa kevyesti lapsensa 

kädet ja jalat rasvalla) 

 

- palautteet puuhun 

- yhteinen eväshetki; syötä ja juota vauvaasi 
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6. draamatuokio 
 

Arvaas kuinka paljon sinua rakastan? Kysyi Iso pupu taas eräänä 

aamuna Pikkupupulta. No näääiiiinnnnnnnn paljon! 

 

(vanhempi nostaa vauvaa mitan merkiksi, voidaan toistaa ensin 

lyhyinä nostoina, ja pikkuhiljaa kasvattaa korkeutta) 

 

Iso pupu pussaili ja kutitteli Pikkupupua, Iso pupu tutki Pikkupu-

pun varpaat, tassut, navan ja nenän. Iso pupu katsoi Pikkupupua 

silmiin, ja otti sitä tassuista kiinni. 

 

(Ohjaaja voi kannustaa vanhempia sanoittamaan ajatuksiaan, sa-

malla kun vauvalle annetaan pusuja. Esim. ”Oi kuinka masu on 

pehmoinen!”, ”Voi kuinka varpaat ovat pienet!”, ”Sinulla on kyllä 

ihanat silmät!”, jne. Ohjaaja antaa vanhemmille ohjeen; ota vau-

vasi käsistä kiinni) 

 

Iso pupu alkoi tehdä erilaisia ääniä, joita Pikkupupu kuunteli mie-

lellään, ja tarkasti. Iso pupu teki korkeita, matalia, pitkiä ja lyhyitä, 

iloisia ja jännittäviä ääniä. 

 

(Ohjaaja voi antaa vanhemmille tehtäväksi saada vauva seuraa-

maan erilaisia ääniä) 
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Yhtäkkiä Iso pupu alkoi kertoa Pikkupupulleen tarinaa, rauhalli-

sella ja pehmeällä äänellä, aivan Pikkupupun korvan juuressa. 

Metsään oli pomppinut useita ihania ja erilaisia, erilaisilta tuntuvia 

palloja. Oli isoja ja pieniä, pehmeitä ja kovia, karvaisia ja muovisia, 

valtavan hienoja erilaisia palloja! Jokaisesta pallosta lähti erilaisia 

ääniä! 

 

(Jokainen saa valita pallon, ja keksii siihen äänen. Kun hän heit-

tää pallon jollekin toiselle, tämä toistaa saman äänen. Heitellään 

niin kauan kuin mukavalta tuntuu, ja rohkaistaan vauvojakin 

tuottamaan ääniä. Ohjaaja voi sitten alkaa soittaa musiikkia, ja 

antaa ohjeeksi; heitelkää, kopitelkaa, vieritelkää palloja (vauval-

lenne, toisillenne, vauvan kanssa, koko ryhmän kanssa) 
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Jotkut pallot menivät tunnelin läpi! 

 

(tunneli patjoista; vieritetään palloja tunnelin läpi. Esim. niin että 

toisella puolella tunnelia on vanhempi ja vauva, ja toisella puo-

lella tunnelia on toinen vanhempi vauvansa kanssa)  

 

Yhtäkkiä taivaalta alkoi tippua aivan kummallisia palloja! Ne olivat 

kauniin kiiltäviä, mutta erittäin särkyviä! Pikkupuput alkoivat seu-

rata niitä hurmaantuneina!  

 

(Aikuiset voivat puhaltaa saippuakuplia) 

 

Pikkupupua alkoi väsyttää, ja se köllähti nukkumaan pallomereen. 

 

(Loppurentoutus: pallohieronta. Vanhempi ottaa pallon, ja alkaa 

hieroa sillä vauvaa. Käydään läpi vauvan pää, kädet, maha, jalat, 

jalkapohjat, jne. Taustalla voi soida rauhallinen musiikki) 

 

- palautteet puuhun 

- yhteinen eväshetki; syötä ja juota vauvaasi 
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7. draamatuokio 

 

Eräänä aamuna metsäaukiolle ilmestyi valtavan suuri kello! Jeeee, 

huusi Iso pupu! Tiedätkö mitä se tarkoittaa? Tänään joulubingo 

saapuu metsään! Joulubingo oli kaikkien metsän asukkaiden mie-

lestä maailman hauskin bingo! Pikkupupu ei ollut koskaan käynyt 

bingossa, joten luvassa oli siis jännä hetki. 

 

(yhdeksän ruudun ruudukko, jokainen äiti ja vanhempi saa yh-

deksän kuvaa (kuvissa: tähti, vene, piparkakkupoika, nuotteja, 

pallot, puurokuppi, kuva missä on monia värejä, lahjapaketti, ja 

tähtien nauha. 

 

 vanhemmat laittavat kuvat ruudukkoon) 
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Miten tätä joulubingoa sitten pelataan, miettivät kaikki Pikkupu-

put? No niin, että kun saat bingon, voit helisyttää Joulun kelloa! 

Metsän vanhin ja viisain asukas, Herra Pöllö, sai joka vuosi toimia 

bingoisäntänä. Herra Pöllö nosti suuresta hatusta lapun kerral-

laan. 

 

(Ohjaaja on pöllö, ja nostaa lappuja. Jokaiseen lappuun liittyy 

oma laulu/leikki/tehtävä. Kun joku pupupari saa bingon, saavat 

he heläyttää isoa kelloa) 

 

Bingolappujen sisältö: 

(järjestys ei tietenkään välttämättä ole tämä, mutta ohjaaja toi-

mii roolissaan tarinankertojana, ja ohjeistaa jokaisen lapun) 

 

- tähti:  

”Kurkotelkaa tähtiin, venytelkää sakaroita, kurkotelkaa 
tähtiin, tiu´utelkaa pakaroita!” 

(vanhempi nostaa vauvaltaan piiitkät kädet pään yli, 
piiitkät jalat alas ja ylös) 

 
- vene:  

(Vanhemmat käyvät lattialle istumaan, vauvat sylissään. 
Muodostetaan jono. Lauletaan leikkijöiden määrän 
mukaan) 
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”Kahdeksan on paatissa soutajaa,  
kahdeksan on paatissa soutajaa,  
aallot ne paattia keinuttaa,  
lähdetkös kanssani soutamaan!  
HUPS! vene kaatui! 
(tämä laululeikki voidaan toistaa muutamia kertoja) 
 

- piparkakkupoika:  

(”leivotaan vauvaa”) 
”Leivon leivon pullalasta, pullalaps on taikinasta! Silmät 

sil on rusinasta, korvat korpun koppurasta. Nyt sen 
käännän, hui hai!  

(käännetään vauva), 
 rullaan pullaa! nam nam nam!” 
 

- nuotteja;  

(vanhemmilla on kulkuset, ja he menevät jonnekin lä-
hietäisyydelle piiloon; vauvat etsivät (kontaten, ryö-
mien, tai katseella)  

  
- pallot: 

tehdään lumipalloja; revitään paperia, josta tehdään pal-
loja ja heitellään niitä ilmaan ja toisillemme 

 
- puurokuppi:  

”Kipitetään kipitetään, pitkä matka mummolaan! Köpö-
tellään köpötellään, joutuin mummon luokse!  

Kipitetään kipitetään, viedään mummolle puuroa. Köpö-
tellään köpötellään toivotaan mummolle joulua!” 

(voidaan vaikka kipittää ja köpöttää kaikki yhdessä pii-
rissä, sitten vaihtaa suuntaa, ja sitten vaikka kipittää 
jonossa, tms. Toistetaan muutamia kertoja, voidaan 
kokeilla hitaasti ja nopeasti) 
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- monia värejä-kuva:  

maalataan lunta (annetaan jokaiselle vauvalle kupit 
joissa on lunta sekä pensseli ja väriä. Maalataan aikui-
sen kanssa) 

  
- lahjapaketti:  

- avataan lahjoja (ihana repiä käärepaperia, leluja sisällä, jo-

kainen saa valita oman paketin jonka repii auki. Vanhem-

malle ohje; ota lelu paketista ja esittele se lapselle) 

 
- tiukutähti-nauha:  

(ripustellaan nauhaan tähtiä ja tiukuja, katsellaan kun 
tähdet kimmeltää ja tiu´ut soi) 

”Joulun sininen rauha, tähtien helminauha. 
hanki hohtaa, mielen jouluun johtaa. 
tumma taivas jouluyönä, tähdet tuikkii valovyönä! Il-

massa on ripaus taikaa, rauhallista joulun aikaa!” 
 
Jopa oli bingo, miettivät puput! Onnellisina joulusta, lah-

joista, kelloista ja pöllöistä, ne pötkähtivät lämpöiseen 
pesäänsä nauttimaan kauniista tähdistä ja tiukujen he-
linästä. 

 

(Loppurentoutus: vauvat saavat pötköttää, vanhemmat silittävät 

vauvojaan, ja ohjaaja voi laittaa taustalle rauhallista musiikkia, ja 

”soittaa” tiukunauhaa) 

 

- palautteet puuhun 

- yhteinen eväshetki; syötä ja juota vauvaasi 
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8. draamatuokio 

 

Eräänä aamuna, kun maa oli pienen sateen jälkeen märkä, Isot 

puput löysivät maasta savea. Ne päättivät painaa Pikkupupujensa 

tassut muistoiksi saveen, jotta ne aina muistaisivat kuinka pieniä 

niiden puput ovat olleetkaan.  

 

 (Vanhempi painaa askartelusavesta tehtyihin laattoihin vauvan 

kädet ja jalat, ja päivämäärän) 
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Ihana muisto, ajatteli Iso pupu! Mutta onhan se myös tärkeää, 

että sinä muistat jotain minusta! Ja niin illan tullen, Iso pupu vei 

Pikkupupun korkean mäen päälle, josta he näkivät kaikki kauniit 

tähdet. 

 

(Ohjaaja sammuttaa valoja, ja laittaa päälle tunnelmavaloja. Jo-

kainen äiti saa taskulampun, jolla he voivat vauvansa kanssa kat-

sella tähtitaivasta) 

 

Iso pupu ajatteli, että Pikkupupunkin on tärkeää muistaa tämä 

ihana aika.  

 

(ohjaaja jakaa kaikille pienen kirjeen, ja kynän. Kirjeen lauseet 

loppuvat kesken, ja ohjaaja ohjeistaa vanhempia täyttämään jo-

kaisen lauseen loppuun. Tarkoitus on, että vanhempi voi tähtitai-

vasta ihastellessaan kertoa vauvalleen nämä asiat, mutta kerto-

essaan, kirjata ne myös ylös, talteen. Kirjataan myös päivä-

määrä.) Vanhemman pitäessä vauvaa sylissään, katsellaan pi-

meydessä tähtiä ja valoja, vanhempi voi kertoa vauvalle; 

 

- taidat pitää tästä kun minä… 

- kun sinä olet iso, toivon että… 

- kun sinä olit ihan vastasyntynyt… 

- onnellisin aika jonka me olemme yhdessä viettäneet, on… 
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-      LIITE 1/35 
-  

- sinun isäsi… 

- sinun äitisi… 

- sinun sisaruksesi… 

- sinun mummosi 

(jne…) 
- kerro vauvallesi ihmisistä, paikoista, tekemisistä, jne. joita 

elämä hänen eteensä tuo 

- mitä muuta tahdot lapsellesi kertoa, mitä tahdot että hän 

muistaa… (eli vapaa sana) 
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     LIITE 1/36 

Kun tähtitaivasta oli katseltu jo kauan, otti Iso pupu Pikkupupun 

vatsansa päälle ja sanoi  

 

”Arvaa kuinka paljon sinua 

rakastan!” 

 

Iso pupu myös kuiskasi Pikkupupun korvaan pienen runon:  

”Silitän silitän selkää, 

sylissäin et mitään pelkää. 

Paijaan reittä, paijaan säärtä, 

Mihinkään emme lähde täältä. 

Tules halipaijaukseen, 

me kuulumme aina yhteen!” 

 

- palautteet puuhun 

- yhteinen eväshetki; syötä ja juota vauvaasi 

-  

 


