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Johdanto
Vuonna 1993 Kehitysvammaliitto julkaisi kirjoit-
tamani Kuunteleva kosketus -opaskirjasen. Olen 
opettanut tätä hoitavaa kommunikaatiota vuo-
desta 1987 alkaen ja tilauksesta koulutan edel-
leen.  Koulutuksiin osallistuneet ovat kaivanneet 
muistamisen tueksi kuvia ja tekstiä. Kirja on kui-
tenkin myyty loppuun jo vuosia sitten. 

Nyt oppaasta on julkaistu uusi versio verkossa.  
Olen päivittänyt tekstin ja lisännyt siihen ajatuk-
siani kuuntelevan kosketuksen merkityksistä.  Toi-
von, että ne voisivat toimia keskustelun pohjana 
ja oivallusten herättäjänä, kun alatte harjoittaa 
kosketusta tietoisena lähestymistapana.

Jos teette harjoituksia ryhmässä, valitkaa yksi, 
joka ohjaa. Näin toiset voivat keskittyä hoitami-
seen ilman, että huomio hajoaa kuviin tai luke-
miseen. Koulutuksissani osallistujat tekevät ennen 
hoito-osuutta hitaan lähestymisen, reviirin tunnis-
tamisen ja hitaan koskettamisen harjoituksia.

Mitä hitaammin annat käsiesi tunnistaa ja liikkua 
hoidettavan iholla, sitä rauhallisemmaksi tilanne 
muuttuu teille molemmille. Hoidettavasi on myös 
vaikea kontrolloida esimerkiksi käsien hidasta pyö-
rittämistä. Silloin monet helposti piiloon jääneet 
jännitykset tulevat näkyväksi. Jos kohtaat jänni-
tykset lempeästi sellaisina kuin ne tulevat, tuet 
myös keskinäisen luottamuksenne syntymistä. 

Toivon, että kaikki tässä opastettu lisää kehitys-
vammaisten ihmisten ja heidän kanssaan työs-
kentelevien mahdollisuuksia kunnioittavaan ja 
kuuntelevaan kohtaamiseen. Mikäli joku tekstissä 
hämmentää tai herättää lisäkysymyksiä, tavoitat 
minut kotisivujeni kautta.

Iloa harjoitteluun!

Mirja Muurimaa

Kuunteleva kosketus – 
ajatuksia ja taustaa

Kun hoidan sinua käsilläni kuunnellen, hyväksyn 
sinut ehdoitta sellaisena kuin olet. En koskaan toi-
vo, että olisit toisenlainen. En tulkitse, miksi olet 
sellainen kuin olet. Olet turvassa ja voit luovut-
taa pelosta siinä määrin kuin se juuri nyt on sinul-
le mahdollista. Jännitykset ovat suojanneet sinua, 
mutta nyt ei tarvitse suojautua, voit hetken levätä.

Kuunteleva kosketus on hoitavaa kommunikaa-
tiota. Hoidettavan ruumis kohdataan hänen sisäi-
sen mielensä ilmaisuvälineenä. Aktiivinen kuun-
teleminen hiljentää omassa mielessä pyörivien 
ajatusten herkeämättömän karusellin. Kuuntelija 
hyväksyy rauhassa, arvioimatta tai tuomitsematta 
sen, mitä toinen hänelle kertoo. Kun kuuntelemme 
käsillämme, kuulemme ja kerromme asioita, jotka 
asuvat syvällä meissä, kokemustemme histori-
assa. Ruumiimme kantaa kaiken koetun ja nostaa 
muistoihin liittyneet tunteet pintaan.

Kun tulee aika ja rohkeus kohdata se, minkä on 
kätkenyt, neutraali kuunteleminen saattaa luoda 
niin turvallisen ilmapiirin, että muistaminen ja jän-
nityksistä luopuminen tulee mahdolliseksi. Mikäli 
muistoista nousee vaikeita ja syvästi traumati-
soivia kokemuksia, on tärkeää ohjata hoidettava 
asianmukaisen terapian tai muun ammattiavun 
piiriin.

Joskus elämässä tulee vastaan lapsi tai aikuinen, 
jota on vaikea rakastaa. Hän saattaa ilmaista vihaa 
silloin, kun osoitan ystävällisyyttä.  Kun tarjoan 
syliä, hän hyökkää. Silloin joudun tunnistamaan, 
käytänkö valtaa pyrkiäkseni tekemään hänestä 
sellaisen, jota voin rakastaa, vai pyrinkö muutta-
maan itseni sellaiseksi, joka osaa rakastaa. Tule-
malla tietoiseksi omista tunteistani ja reaktioistani 
tilanteessa voin ottaa vastaan hänen käytöksensä 
taustalla olevan haavoittuvan ihmisen.  Jos uskal-
lan kohdata myös oman haavoittuvuuteni, myötä-
tunto kantaa meitä molempia.
 
Aloitin kuuntelevan kosketuksen kouluttamisen 
vuonna 1987. Ensimmäinen, unohtumaton koulu-
tus tapahtui Mertiörannassa, Kehitysvammaisten 
Tukiliiton kurssikeskuksessa.  Myöhemmin olen 
kouluttanut monenlaisia ryhmiä. Kehitysvammais-
ten ihmisten hoitajat ja perheet ovat kuitenkin 
kaikkina näinä vuosina olleet suurin kohderyhmä. 
Näihin päiviin asti kehitysvammaisuus on valta-
mediassa esitetty ongelmallisena poikkeavuutena. 
Toivon, että kuunteleva kosketus osaltaan tukisi 
kehitysvammaisten ihmisten näkyväksi tulemista 
subjekteina, vailla uhrin statusta. Uskon, että kos-
ketuksen kautta kommunikoiminen luo tasaver-
taisuuden kokemuksen, joka tukee tällaista muu-
tosta.

Kun kosketamme toisiamme kuunnellen, tulemme 
kohdatuksi ja hyväksytyksi sellaisena kuin olemme.  
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Jos itsessä on paljon sellaista, mitä häpeää tai ei 
kykene arvostamaan, kokemus voi olla hämmen-
tävä. Itsessä tulee näkyväksi myös se, mitä ei 
ole uskonut muiden voivan hyväksyä. Hylätyksi 
tulemisen pelko saattaa aktivoitua, varsinkin jos 
on joskus tullut kiusatuksi. Jos hoitajan kosketus 
viestittää turvallista hyväksymistä, häpeä alkaa 
vähitellen hellittää. Molemminpuolisen luottamuk-
sen syntyminen on tärkeää, sille pitää kiireettä an-
taa se aika, joka tarvitaan. Kunnioittava asenne 
sekä omaa että toisen ainutlaatuisuutta kohtaan 
kasvaa yhteistä kokemusta jaettaessa.

Hoitotilanteeseen hiljentyminen ja 
keskittyminen

Kun käytät tätä materiaalia tukenasi, pidä kes-
kittymisesi aina hoidettavassa, älä materiaalissa. 
Luota intuitioon, käsiesi viisauteen, sydämesi hil-
jaisuuteen. Vaikka otteesi ei olisi samanlainen kuin 
ohjeissa, välität kuitenkin intensiivisen läsnäolosi 
ja arvostavan halusi kuunnella. Se on tärkeämpää 
kuin tunnollinen ohjeiden seuraaminen.

Kaikessa työssä, jossa meillä on mahdollisuus 
antaa jakamatonta huomiota toiselle ihmiselle, 
koemme yhteisiä kasvun hetkiä. Toisen puoleen 
kääntyminen, lämpimästi kohti katsominen ja 
kuunteleminen välittävät kokemuksen ainutkertai-
suudesta. Jos emme pysähdy tunnistamaan het-
kiä, ne saattavat mennä meiltä ohi ajatustemme 
leijaillessa siellä täällä, muissa asioissa. Läsnäolo 
on tässä hetkessä olemista sen ihmisen kanssa, 
joka nyt juuri on lähellä.

Ajatusten hiljentäminen ja hallitseminen on vaikea 
taito.  Yksinkertaisin keino palauttaa itsensä tä-
hän hetkeen on hengittää kolme kertaa syvään ja 
antaa mielensä seurata hengitystä. Ehkäpä vanha 
kansa ei ollut hakoteillä kehottaessaan laskemaan 
kymmeneen ennen kuin avaa suun.

Kehitysvammaiset ihmiset hahmottavat aikaa 
omalla tavallaan. Vaikeavammaiselle henkilölle ei 
ehkä samassa mielessä ole eilisen ja huomisen kä-
sitettä kuin meille. Hän saattaa olla jo perillä siinä, 
mitä me opettelemme: kaikki on tässä ja nyt. Hil-
jentämällä ajatustesi jatkuvaa virtaa voit ehkä 
kokea yhteisen hetken ja kohdata syvällä tasolla, 
jossa tärkeää on, että olette molemmat syntyneet 
ihmisiksi. Sillä tasolla olette täysin tasavertaisia.

Työskennellessäsi kehitysvammaisten ihmisten 
parissa pyri minimoimaan kiire. Varaa aikaa koh-
taamisiin. Lyhytkin kuuntelemisen ja nähdyksi 
tulemisen hetki lisää teidän molempien päivään 
merkityksellisyyttä. Jos asukkaan tai asiakkaasi 
on vaikea ilmaista puheella itseään, istu hetkeksi 
häneen eteensä, ota katsekontakti ja ota hänen 
molemmat käteesi omiisi.  

Pyri organisoimaan työt niin, että ne eivät valtaa 
ajatuksiasi, kun olet asiakkaasi lähellä.

Kun tuet asiakasta päivän toimissa (esimerkiksi 
ruokailussa tai hiustenpesussa), pyri keskitty-
mään siihen, miltä kosketuksesi tuntuu. Jos on 
mahdollista, älä puhu toisen hoitajan kanssa, kun 
hoidat koskettamalla. Kosketuksesi muuttuu me-
kaaniseksi, kun et ole kääntyneenä hoidettavasi 
puoleen.

Omien tunteiden käsittely

Hoitaessasi myös sinussa itsessäsi tulee näky-
väksi haavoittuvuus, keskeneräisyys ja omat 
tunteesi, erityisesti ne tunteet, jotka torjut. Tä-
män vuoksi kannattaa opetella suhtautumaan it-
seensä armollisesti ja myötätuntoisesti. Teet 
parhaasi, enempää ei sinulta kukaan vaadi.

Vauvan minäkuvan kehittymiseen vaikuttaa tapa, 
jolla häntä katsotaan tai kosketetaan. Lapset saat-
tavat kokea äänen fyysisenä tuntemuksena. Äkil-
linen kiivas komento lamaannuttaa, tuntuu pelon 
väreinä selkärangassa, kun taas lempeä ääni sy-
ventää hengitystä ja rentouttaa.  Silloin kun ihmi-
nen on niin onnekas, että kasvaa sellaisessa ym-
päristössä, jossa hän tulee hyväksytyksi sellaise-
na kuin on, hän uskaltaa kasvaa täyteen mittaan-
sa. Se, mikä hänelle on tärkeää, saa kasvaa ja 
toteutua. Jotta voisimme hyväksyä toisen ihmi-
sen, joudumme opettelemaan itsemme hyväksy-
mistä, myös oman pimeän puolemme kohtaamis-
ta ja sen integroimista osaksi ihmisenä olemista.

Kokemus ehdoitta rakastetuksi tulemisesta on 
kuitenkin harvinainen.  Siksi voi tuntua uhkaa-
valta tulla nähdyksi rikkinäisenä ja haavoittuva-
na. Kun uskaltaa kääntyä hetkeksi sisäänpäin ja 
riittää itselleen, saattaa tuntea myötätunnon aal-
lon.  Myös hyvät ystävät, lempeä itselleen naura-
minen ja hetkessä eläminen voivat auttaa muis-
tamaan: olen riittävän hyvä hoitaja, riittävän hy-
vä äiti, riittävän hyvä isä. Riittävän hyvä ihminen.

Mitä riippuvaisempi ihminen on muiden avusta, 
sitä syvemmin hän aistii muiden tunteita. Tämä 
tekee hoitotyöstä vaativaa.  Emme toivo kenen-
kään näkevän kaikkia tunteitamme. Sekä kieltei-
sinä pidetyt tunteet, kuten pettymys, turhatumi-
nen, tympääntyminen ja kiukku, että myönteiset 
tunteet, kuten hellyys, hyväksyminen, rakkaus 
ja huumori, muodostavat kuitenkin eräänlaisen 
energeettisen kentän, jonka lapset ja hoidettavina 
olevat ihmiset vaistoavat lähes aina.

Voit tehdä harjoituksia ryhmässä herkistääksesi 
tunnekentän aistimista. Avain siihen, etteivät 
kaikki tunteesi ole nähtävillä, on tietoisuus eli se, 
että kykenet itse kohtaamaan itsessäsi kaikenlai-
set tunteet – myös ne, jotka eivät sovi siihen käsi-
tykseen, joka sinulla on itsestäsi.  Jos haluat, voit 
myös työyhteisössä kertoa, miltä tuntuu: ”Tänään 
en ole parhaimmillani, olen nukkunut huonosti.”  
Silloin toiset eivät koe, että olet väsynyt heihin, 
ja voit ehkä organisoida työpäiväsi kevyemmäksi.
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Silloin, kun emme pysty kohtaamaan omia tuntei-
tamme, projisoimme ne helposti muihin. Ihmisten 
toimintaan työyhteisöissä vaikuttaa moni työhön 
liittymätön asia. Emme elä kuplassa, vaan sekä 
työhömme että meihin itseemme vaikuttaa ympä-
röivä yhteiskunta. Lama, työttömyys, sairaudet ja 
muuttuvat arvot kehystävät arkeamme. Myös ko-
tielämän murheet saattavat kulkea mukana huo-
lestuneina ajatuksina pitkin työpäivää.  

Omasta ja työyhteisön 
hyvinvoinnista huolehtiminen

Kukaan ei lue ajatuksiasi. Opettele ilmaisemaan 
ja ottamaan vastuu siitä, mitä tarvitset jaksaak-
sesi.  Jos pyydät kumppaniltasi ”istuttaisiinko 
tässä hetki sohvalla ja saan kertoa, mikä juuri nyt 
tuntuu tärkeältä”, tulet kuulluksi varmemmin kuin 
jos turhautuneena sanot: ”Sinä et ikinä kuuntele 
minua!” Jos opettelemme ilmaisemaan itseämme 
kunnioittaen omia tarpeitamme, avoimuus lisään-
tyy. Saatamme nähdä toisemme haavoittuvina, 
yhteyttä toivovina.

Tulee myös tilanteita, joissa joudumme ottamaan 
vastaan pettymyksen aiheuttamia reaktiota. Jos 
sellaisessa tilanteessa myönnyt ja toimit itseäsi 
vastaan, tulet luultavasti vihaiseksi ja siirrät vas-
tuun omasta toiminnastasi toiselle. Tämä on epä-
reilua kaikkia osapuolia kohtaan. Tilanne voi ehkä 
tuntua vähemmän vaikealta, jos aloitat sanomalla 
esimerkiksi näin: ”Olen pahoillani, että tuotan pet-
tymyksen, mutta en juuri nyt jaksa.”

Pyrkikää työelämässä luomaan selkeät ja silti 
joustavat toimenkuvat. Silloin uhrautuminen vä-
henee.  Ottakaa vaikeat asiat rohkeasti puheeksi, 
sillä pitkittyessään ongelmat usein mutkistuvat. 
Antakaa toisillenne hyvää palautetta aina, kun sii-
hen on vähänkin aihetta!

Erityisen tärkeää itsestään huolen pitäminen on 
silloin, kun työpaikka on jonkun koti. Jos työs-
kentelet vihaisena ja väsyneenä, mutta väännät 
huulillesi hymyn, asukas tunnistaa vihaisuuden ja 
väsymyksen ja hämmentyy hymystä. Kaksoisvies-
tintä, jossa ilmeet ja eleet ovat ristiriidassa pu-
heen kanssa, synnyttää ahdistusta. Pahimmalta 
se tuntuu lapsista, jotka vastaavat siihen usein 
vetäytymisellä tai häiriökäyttäytymisellä suoja-
takseen itseään. Pyri tunnistamaan omat tunteesi 
silloinkin kun sinun on vaikea hyväksyä niitä. Suh-
taudu itseesi armollisesti, sillä silloin armo leviää 
myös niihin, joita hoidat.

Muista liittää itsesi siihen joukkoon, josta pidät 
huolta ja jota kuuntelet. Pyri luomaan jokaiseen 
päivään hetki, jolloin saat olla rauhassa yksin. 
Varmista, ettei sinun tarvitse reagoida mihinkään, 
ei kenenkään muun tarpeisiin. Ajan ei tarvitse olla 
pitkä, kunhan se on häiriötön. Pyri myös ajoittain 
arvioimaan elämäntilannettasi. Mihin olet tyytyväi-
nen, mitä haluat muuttaa? Onko sinulla kiire? Mitä 

tarvitset, että elämä tuntuisi mukavalta? Mieti, 
mikä on sinulle tärkeää ja mitä tarvitset tunteak-
sesi olosi turvalliseksi. Jos pelot syövät energiasi, 
millainen apu tai tuki olisi tarpeen?
Kaikkea emme tietenkään voi valita. Elämässä on 
aikoja, jolloin itsellemme tai läheisillemme kasau-
tuu voimia kuluttavia vaikeuksia. Niin paljon kuin 
se sinulle on mahdollista, ota vastuu siitä, minkä 
oivallat tarvitsevasi. Älä jää odottamaan, että joku 
muu tuo sen eteesi. Hankkiaksesi sen, mitä tar-
vitset, voit joutua tuottamaan pettymyksiä niille, 
joita rakastat. Se on vaikeaa. Loppujen lopuksi 
kuitenkin kaikki voivat paremmin. Annat hyvän 
mallin toisille, etkä uhraudu kantamaan marttyy-
rinviittaa hartioillasi.  Näillä eväillä sinusta tulee 
myös helppo työtoveri, opit tunnistamaan voimiesi 
rajat etkä syyllistä tai manipuloi muita saadaksesi 
kiitosta.

Kun työpaikkasi on jonkun koti, vaikutat asenteil-
lasi ja työtavoillasi ilmapiiriin toisen ihmisen tur-
vapaikassa. Kehitysvammaisten ryhmäkodeissa 
tästä asiasta olisi hyvä keskustella yhdessä mui-
den työntekijöiden kanssa. Minkälaista tunnelmaa 
haluatte luoda? Miten se toteutuu?

Kun opimme hyväksymään sen, mitä ei voi muut-
taa, ja lakkaamme vastustamasta sitä, mikä on, 
kärsimys vähenee ja tulemme onnellisemmaksi. 
Usein tämän oppimiseen kuluu koko elämä, mutta 
ainakaan elämä ei silloin ole ollut merkityksetöntä!
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Mirja Muurimaan 
Kuunteleva kosketus 
-hoito

Kuunteleva kosketus -hoitotavassa tärkeintä on 
läsnäolo, keskittyminen ja intensiteetti. Otteet, 
joita hoidossa käytetään, ovat olleet eri variaati-
oina käytössä vuosisatoja.

Käytä kuvia ja tekstiä apuna, kun harjoittelet ystä-
väsi tai työkaverisi kanssa. Hoitaessa on kuitenkin 
tärkeää katsella hoidettavaa ja unohtaa kuva. Voit 
tehdä hoitoa myös eri järjestyksessä kuin näissä 
ohjeissa kerrotaan. Itse aloitan hoidon aina pään 
käsittelyllä, mutta sekään ei ole kiveen kirjoitettu 
sääntö. Tärkeää on, että teet kaikki otteiden vaih-
dot lempeästi, hoidettavaasi tukien. Käsiesi hitaat, 
vaeltavat liikkeet auttavat sekä sinua että hoidet-
tavaa tunnistamaan heikosti ilmeneviä jännityksiä.

Meillä kaikilla on taipumus välttää kipua. Sen ta-
kia hakeudumme usein sellaiseen asentoon, jossa 
kipu tuntuu vähiten. Tämä saattaa olla kokonai-
suuteen nähden vääristynyt asento, joka tuottaa 
ajan myötä lisää kipua. Koska hoito usein palaut-
taa oikean asennon, saattaa hoidettava kokea ki-
pua sen jälkeen. Kannattaa odottaa viikon verran 
ennen seuraavaa käsittelyä. Kipeää aluetta voi toki 
lämmittää käsillä tai vaikka kuumavesipullolla, 
ellei kivun taustalla ole tulehdusta. Tulehtunutta 
aluetta voi viilentää, mutta sitä ei pidä hieroa. 
Myös muu tarkoituksenmukainen kivunlievitys voi 
tulla kyseeseen.

Kuunteleva kosketus, niin kuin mikä tahansa ren-
touttava hoito, saattaa laukaista epileptikoilla koh-
tauksen. Jos tilanne on vaikea, neuvottele lääkärin 
kanssa. Myös leikkauksen jälkitila, akuutti syöpä 
tai sydänsairaus edellyttää hoitavan lääkärin kan-
nanottoa.

Tutkimusten mukaan hieronta laskee verenpai-
netta. Huolehdi siksi aina, ettei hoidettavasi nouse 
liian nopeasti seisomaan hoidon loputtua.  Ren-
touttava hieronta lievittää myös kipua.

Jos hoidamme ihmistä, jolla on vaikea masennus, 
suru tai muu voimakas tunnetila, on tärkeää oppia 
olemaan myötätuntoinen ja pitämään silti omat 
tunteet erillään hoidettavan tunteista. Koska hoi-
toaloilla olevilla ihmisillä saattaa ammatinvalin-
nan yhtenä motiivina olla alttius hoitaa muita ja 
unohtaa omat tarpeensa, suosittelen painokkaasti 
työnohjausta kaikille ihmisten parissa työtään te-
keville. Uupuminen uhkaa, jos on usein kirjaimelli-
sesti kosketuksessa ihmisten tuskaan, eikä työka-
luja tämän tärkeän rajan vetämiseen ole.

Kuvalliset hoito-ohjeet

Kun aloitat hoitohetken, pyri rauhoittamaan ym-
päristö. Laita puhelin äänettömälle ja valitse rau-
hallinen musiikki tai hiljaisuus. Tarkista, ettei hoi-
totilassa ole vetoa, ja peittele hoidettavasi lämpi-
mästi. 
Jos et pysty rauhoittamaan ympäristöä, voit käyt-
tää taustamusiikkia. Musiikki, jossa ei ole selkeää 
melodiaa, auttaa rentoutumisessa. Esimerkiksi 
metsän äänet ovat levollista taustaääntä, ja myös 
klassisen musiikin largo-osat ovat hyviä. Sopivaa 
taustamusiikkia voi etsiä esimerkiksi YouTube-pal-
velusta.

Voit hyvin hoitaa vain päätä tai selkää, jos aikaa 
on vähän. Jos muuhun hoitotyöhösi liittyy koske-
tus, pyri tuomaan hellä intensiteetti kaikkiin tilan-
teisiin, joissa kosketat ihmistä.

Tyynnytä mielesi niin hyvin kuin juuri nyt pystyt.
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Pujota kätesi hellästi hoidettavan kallonpohjan 
alle hiusrajaan. Pidä kättä hetki paikallaan, kun-
nes tunnet niskan jännityksen vähän laukeavan ja 
pään asettuvan lepäämään kämmenellesi. Laske 
toinen kämmen otsan päälle myös hiusrajaan.  
Pidä kädet tässä asennossa ja keskity kuuntele-
maan käsilläsi. Silmien sulkeminen saattaa auttaa 
sinua kuulemaan herkemmin.

Siirrä lempeästi ja hitaasti kätesi korvien päälle. 
Älä paina käsiäsi korvia vasten, vaan pidä käm-
menet ikään kuin kuppeina. Keskity kuuntelemaan 
lämpöä, joka hiljalleen alkaa tuntua kättesi alla. 
Usein toinen puoli on lämpimämpi kuin toinen. 
Tämä ote vaimentaa ulkopuolista hälinää ja saat-
taa joskus auttaa nukahtamishäiriöistä lasta pää-
semään uneen. 

Ihminen kantaa ruumiissaan omaa historiaansa. 
Jos on jossain elämänsä vaiheessa joutunut suo-
jautumaan päähän kohdistuneilta lyönneiltä, jää-
vät pelon aiheuttamat ja iskuja torjumaan tar-
koitetut jännitykset niskaan ja yläselkään, vaikka 
välitön vaara on ohi. Ruumis tavallaan suojaa ih-
misen psyykeä ja jatkaa mahdollisen uhan torju-
mista. Kun kosketat aluetta, johon trauma on koh-
distunut, käsittely saattaa laukaista hoidettavassa 
ahdistaviin muistoihin liittyviä voimakkaita tun-
teita. Pyri turvaamaan hänelle aika ja tila käydä 

rauhassa läpi tuskallinen muistonsa ja ehkä va-
pautua siitä. Jos hän tarvitsee ammattiapua asian 
työstämiseen, tue häntä hoitoon ohjautumisessa. 
Todellista vastuun ottamista on tunnistaa omat ra-
jansa.

Jos hoidettavan tunnereaktiot aiheuttavat sinussa 
ahdistusta, hakeudu työnohjaukseen. Jokin on 
ehkä silloin koskettanut omia käsittelemättä jää-
neitä kipupisteitäsi.
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Aseta kätesi hoidettavan pään molemmille puolille niin, että ne muodostavat 
ikään kuin kypärän. Tarkista, että kätesi ovat rennot eivätkä hartiasi ole koholla. 
Anna käsiesi levätä pään suojana, kuunnellen. Asento muistuttaa ensimmäistä 
kosketusta, jonka vauva kokee syntyessään. Useimmat ihmiset kokevat tämän 
turvallisena kosketuksena.

Jos intuitiivisesti tunnistat hoidettavasi ruumiissaan kantamia muistoja ja tun-
teita, muista, että jokaisen ihmisen elämä on hänen omansa. Jokaisen ihmisen 
tulee aina saada päättää, mistä hän haluaa puhua ja mitä kokemuksia jakaa mui-
den kanssa. Suhtaudu kunnioittavasti hoidettavasi yksityisalueisiin.
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Pidä hetki kämmeniäsi hoidettavan kasvojen ylä-
puolella. Voit ajatella hyvien ajatusten virtaavan 
käsistäsi. Joskus tunnet lämpöä, joskus viileyttä 
käsiesi alla. Anna sormenpäiden laskeutua leuan 
kärkeen ja pyyhi perhosenkevyesti kasvojen yli 
hiusrajaan saakka. Kasvojen rentoutuessa olet 
ikään kuin pyyhkinyt huolet ja murheet pois.

Kosketamme arjen keskellä harvoin toistemme 
kasvoja. Vaikka hoitotilanne poikkeaa muista koh-
taamistilanteista, on hyvä miettiä millainen mer-
kitys eri kehon osilla on ihmiselle itselleen. Miltä 
tuntuu koskettaa omia kasvoja? Voit harjoitella 
läheistesi kanssa otsan sivelyä ja leukaan tarttu-
mista.

Spontaani hellyys saa meidät usein koskemaan 
kasvoja. Myös hallitsematon raivo suuntautuu 
usein kasvojen alueelle. Tunnistamalla omia ko-
kemuksiasi löydät sopivan herkkyyden kosketuk-
seesi.
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Aseta lempeästi kätesi niskan alle niin, että tun-
net, miten niska lepää kädessäsi.  Voit aavistuksen 
verran keinuttaa niskaa tunnistaaksesi ja vapaut-
taaksesi mahdollisen jännityksen. Aseta toinen 
kämmen päälaelle.  Hetken kuluttua saatat tuntea 
kevyttä virtausta niskan ja pään välillä. Viestitä 
käsilläsi rauhaa.

Anna niskassa olevan käden pysyä paikallaan, 
mutta siirrä pään päällä oleva käsi kuvan ohjeen 
mukaisesti rintalastan päälle. Kuuntele taas, anna 
ajan kulua. Kun tunnistat hengityksen liikkeen kä-
tesi alla, anna kätesi myötäillä sitä ja liikkua kevy-
esti hengityksen noustessa ja laskiessa.  Jos voit, 
anna kädestäsi virrata rakkautta hoidettavasi sy-
dämeen. Tämä viesti menee aina perille.

Anna kämmenesi liukua lämpimästi pallean päälle. 
Tämä on meissä kohta, jonka ensimmäiseksi suo-
jaamme uhkatilanteessa – eräänlainen pelon kes-
kus. Anna kämmenesi liikkua hengityksen mukana 
ja kertoa, että juuri nyt, juuri tällä hetkellä ei ole 
mitään hätää. Kaikki on hyvin.
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Laita vasen kämmen pään vasemman puolen 
alle ja käännä päätä sen verran, että saat oikean 
kämmenesi oikean puolen alle. Pää lepää koko-
naan kämmentesi kehdossa. Keinuta päätä käsiesi 
varassa hyvin hitaasti niin, että nenänpää siirtyy 
muutaman millimetrin oikealle ja vasemmalle. 
Niskassa olevat jännitykset saattavat vastustaa 
liikettä, mutta älä pakota päätä liikkumaan vaan 
pysähdy hetkeksi ja kuuntele. Hetken odotettuasi 
voit yrittää uudelleen, vielä hitaammin.

Tue oikealla kädellä päätä ja ala hieroa vasemman 
käden sormilla hitain pyörittävin liikkein alkaen 
kallonpohjasta kohti päälakea. Jos hoidat lasta, 
voit yhdistää kättesi liikkeisiin satua: tässä Kulta-
viitta kulkee tiheän metsän läpi, löytyykö aarre… 
Satu yhdistyneenä kosketukseen auttaa varsinkin 
levottomia lapsia rauhoittumaan. Voit myös hy-
räillä, olipa hoidettavasi lapsi tai aikuinen.

Hiero rauhallisesti ja hitaasti pään molemmat puo-
let. Lopuksi käy läpi sormillasi kevyesti pyörittäen 
päälaen seutu. Pään huolellinen hieronta rentout-
taa varpaisiin asti, ja siksi on hyvä aloittaa hoito 
pään käsittelyllä. Kun olet hieronut pään, juoksuta 
hellästi sormiasi hiusten läpi muutamia kertoja.

Laske kämmenesi hoidettavan hartioitten päälle. 
Kuuntele hetki käsilläsi ja seuraa hoidettavan hen-
gitystä. Nojaudu lempeästi eteenpäin hoidettavan 
uloshengityksen aikana, jolloin rintakehä avautuu 
kevyesti. Älä koskaan pakota lihaksia venymään, 
vaan käytä hellää houkuttelua. Sisäänhengityk-
sessä hellitä käsien paine. Myötäile hengitystä, 
mutta jos se on kovin nopeaa, käytä omaa hengi-
tystäsi rytmin antajana tai tee painallus vain joka 
toisella hengityksellä. Painele lopuksi kevyesti sor-
millasi solisluun alareunaa pitkin.

Liu’uta lopuksi peukaloa lapaluun yläreunaa pitkin 
kohti olkapäätä.
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Pyöritä jokainen sormi venyttäen sitä eri suuntiin. Tee liike äärimmäisen hitaasti, 
äläkä käytä ollenkaan voimaa. 

Tartu lämpimällä otteella ranteen alapuolelle.  Tartu toisella kädellä 
kuvan osoittamalla tavalla hoidettavan kämmeneen. Vältä tiukkaa 
otetta. Liikuta kämmentä tehden hidasta, hidasta ympyrää. Mikäli 
ranne on spastinen, älä yritä kääntää sitä. Hyvin pieni painallus eri 
suuntiin riittää.
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Aseta kämmenesi hoidettavan kyynärpään alle niin, että se lepää siinä. Pidä toisella 
kädellä kevyesti kiinni ranteesta ja sormista ja tee niillä hidasta pyörittävää liikettä. 
Ympyräliikkeen tulee olla hyvin pieni, lähes huomaamaton.

Tue olkapäätä kämmenelläsi ja tartu toisella kädellä hoidettavan kyynärpäähän. 
Tee kyynärpäällä hidasta pyörivää liikettä. Älä koskaan pakota niveliä liikkumaan 
yli kipurajan. Jos hoidettava ei puhu, voit tunnistaa kivun pienestä värähdyksestä 
käsittelemälläsi alueella, ihon muuttumisesta kosteaksi tai kasvojen ilmeestä. Anna 
lopuksi käden levätä rentona kämmenelläsi. 
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Jos voit nostaa hoidettavasi käden lepäämään 
kasvojen viereen, saat aikaan kevyen venytyksen 
selkärangan lihaksiin. Jos tämä ei käy, anna käden 
levätä mukavassa asennossa ja ujuta kätesi lem-
peästi hoidettavan selän alle. Etsi sormenpäilläsi 
pitkä selkälihas, joka löytyy, kun tuot sormet sel-
kärangasta vähän itseäsi kohti. Aseta toinen käsi 
vatsan puolelle kämmen avoinna ja keinuta lem-
peästi.

Liikuta sormenpäitä lämpimästi pitkin selkäli-
hasta, tee pieniä pyörittäviä liikkeitä.  Voit jatkaa 
keinuttelua hengityksen tahdissa. Kuuntele jänni-
tystä selässä, ole läsnä ja hyväksy hoidettavasi ai-
kataulu. Hän saattaa tarvita paljon aikaa, kunnes 
on valmis luottamaan ja luopumaan jännityksestä 
sen verran kuin se on hänelle mahdollista.  Kysy-
mys ei ole hoidon ”onnistumisesta” tai ”epäonnis-
tumisesta” vaan kuuntelemisesta.
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Laita kämmenet hoidettavan polvien päälle. Tuo kädet liukuen polvista nilkkoihin 
ja pidä lempeä mutta tukeva ote. Pysähdy hetkeksi nilkan kohdalle.
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Tue toisella kädellä kantapäästä ja pyöritä toisen käden peukalolla kevyesti 
jalkapohjan pehmeitä alueita. Tunnustele kuinka jalkapohja on kohdannut maan, 
onko koko paino ollut ulko- tai sisäsyrjällä. Pyri tasapainottamaan pehmeillä 
pyörittävillä liikkeillä. Lopuksi voit painaa kämmenesi jalkapohjaa vasten.
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Tue jalkaa kuten kuvassa. Juoksuta peukaloilla jal-
kapöydän luiden välistä linjaa pitkin nilkkaan asti. 
Älä käytä voimaa. Voit kokeilla tuntumaa hiero-
malla ensin omia jalkojasi. Voit käyttää myös yhtä 
peukaloa. Etsi itsellesi luonteva tapa kaikessa hie-
ronnassa.

Tartu lopuksi molempiin nilkkoihin, sulje silmät ja 
kuuntele kättesi tuntemuksia. 
Pysy tässä otteessa niin kauan kuin tunnet, että 
on oikea hetki irrottaa.
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Joskus jokin lempeäkin ote synnyttää levotto-
muutta hoidettavassasi. Pysähdy silloin, katso 
lämpimästi silmiin, toista hänen nimeään, juttele 
tai hyräile. Odota rauhassa, kunnes hän tuntuu 
tyyntyneen. Mikäli hän puhuu, kuuntele ja anna 
hänen kertoa mieleen tullut asia. Älä irrota käsiäsi.
Joskus hoidettava saattaa puhjeta itkuun. Tyyn-
nytä silloin samoin.
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Anna käsiesi liukua pitkin selkää lantioon asti.

Jos hoidettavasi kykenee olemaan vatsallaan, voit 
hieroa selän laajemmin. Katso, että niska ei ole 
pahassa asennossa ja että hengittäminen on help-
poa. Voit asettaa vatsan alle litteän tyynyn, jos se 
tuntuu hänestä mukavalta tai jos selkä on kovin 
jäykkä. Aseta molemmat kämmenet hartioiden 
päälle. Odota, kunnes tunnet, että selkä ”ottaa 
vastaan” kätesi.

Tuo kädet takaisin itseäsi kohti selän ulkoreunaa 
pitkin. Toista tämä kolme kertaa.
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Tuo kädet uudelleen yläselän päälle. Paina kevy-
esti peukaloita vasten selkärangan molempia puo-
lia ja liu’uta käsiä tekemällä peukaloilla pyörittäviä 
hitaita liikkeitä. Älä paina, vaan ohita kipeät koh-
dat hipaisevalla otteella.
Kuulostele vielä lihasjännityksiä sormenpäillä.

Aseta kätesi kuvan osoittamalla tavalla ja paina 
peukaloilla lapaluun yläreunaa pitkin kohti harti-
oita. 
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Anna käsiesi vaeltaa selässä tunnustellen jännityk-
siä. Kun tunnet kireän kohdan, jätä kämmen het-
keksi sen päälle lievittämään kipua. Kun tunnet läm-
mön vaikuttavan, tee kämmenellä hidasta pyörittä-
vää liikettä.

Tuo toinen kämmen lapaluiden väliin ja toinen lan-
tion päälle. Jätä kämmenet hetkeksi siihen kuunte-
lemaan. Sivele lopuksi koko selkä avoimet kämme-
net rinnakkain.

Peittele hoidettavasi lämpimästi ja pyydä hänet kyl-
kiasentoon lepäämään hetkeksi. Kiitä mielessäsi 
häntä luottamuksesta.

Teksti: Mirja Muurimaa
Valokuvat: Tomi Leporinne


