
SATUHIERONTA

Metsäsatuja 
http://www.metsaemo.fi/satuhieronta/

Talvimetsän tarina
https://www.youtube.com/watch?v=-
RaE0iEhnNk 

Unto-kissa nukahtaa 
https://satuhieronta.fi/wp-
content/uploads/sites/260/2020/03/Un
to-kissa-nukahtaa-satuhieronta.pdf 

Pikku ötökkä
https://www.youtube.com/watch?
v=uDDBpi74zL8 
 

L I S Ä Ä  T A R I N O I T A

Aarrekartta 
Seinäjoen liikuntapalvelut: https://www.youtube.com/watch?v=7hf4iKybGCE 

 
4 merimiestä nousi laivaan yksi kerrallaan (kävele sormilla neljä kertaa alhaalta ylös).

Laiva lähti purjehtimaan aavalle merelle (mutkittelevaa liikettä alhaalta ylös).
Ensin merellä oli pieniä aaltoja…… (tee pieniä aaltomaisia liikkeitä). 

Pian aallot muuttuivat suuriksi (tee isoja aaltomaisia liikkeitä).
Yhtä`äkkiä alkoi tuulemaan ja tuuli yltyi (hiero koko kämmenellä kahdeksikkoa selkään). 

Rupesi satamaan kaatamalla (sormenpäillä naputtelua).
Merimiehet laskeutuivat kiireesti laivan ruumaan tikapuita pitkin, etteivät tippuisi laivasta (ylhäältä alaspäin askeleita).

Sade yltyi ukkoseksi ja ukkonen paukkui kovasti (kevyitä taputuksia).
Aallot hakkasivat laivan kylkiä ja laiva keinui todella kovasti (rullaa koko kämmenellä sormenpäihin asti).

Merimiehiä pelotti niin, että he tutisivat pelosta (tutisevaa liikettä koko kämmenellä selkään).
Pian sade lakkasi kokonaan. Aurinko alkoi paistamaan pilvien takaa ja lämmitti ihanasti (hiero koko kämmenellä

ympyrää).
Laiva saapui aarresaaren rantaan (mutkittelevaa liikettä yläselältä alaselkään).

Merimiehet nousivat yksi kerrallaan laivasta ja lähtivät aarrekartta kädessään etsimään aarretta (sormenpäillä
kävelyaskeleita alhaalta ylös).

He kiipesivät ylös ja alas, suurien vuorien yli…etsivät ja etsivät aarretta (piirrä korkeita kolmioita).
Aarrekarttaan merkitty paikka löytyi (piirrä sormilla iso X –kuva). 
He alkoivat kaivamaan ja kaivamaan aarretta (kaivavaa liikettä).

Pian lapio osui aarteeseen… (kevyt tökkäävä liike), 
miehet nostivat aarrearkun ylös ja avasivat sen (vetävä liike alhaalta ylös).

Aarrearkku oli täynnä kimaltelevia kultarahoja! (sormenpäillä pientä naputtelua).
Sen pituinen se (laita kädet selän päälle).

 

Lumiukko (Eeva Puro) 
https://satuhieronta.fi/lumiukko-satuhieronnan-taikaa/

(Lapsi voi olla aikuisen sylissä, kasvot vastakkain, tai lattialla lapsi
voi olla hierojan jalkojen päällä selällään).

 
Teinpä kerran lumiukon, valtavan ihanan lumiukon! 

Ja tässä se on! (Halaus/piirretään käsillä ääriviivat päästä jalkoihin)
 

Tein sille ihanan pääpallon (silitetään päälaelta, poskilta- leukaan).
Siihen laitoin kauniit silmät (kosketaan varovasti silmäluomille/ tai

silmän alle). 
 

Nöpönenän (sipaistaan nenää).
Ja hymyilevän suun (kosketaan varovasti huulia tai piirretään

sormella hymysuu huulien alle).
Pyörittelin suloisen vatsapallon (vatsan pyöritystä vatsan

kohdalle/jos lapsi on sylissä, tee selkäpuolelle)
ja hienot ja taitavat kädet (sivellään käsivarsia pitkin) 

Näin pitkät! (nostetaan kädet sivuille).
Vielä taputtelin lumesta lumiukolleni hyvät jalat (taputellaan

käsillä jalkoja pitkin ).
 

Kylläpä siitä tuli hyvä lumiukko! (Nostetaan kädet sivuille)
Maailman suloisin ja ihanin! (Ihailua tai jos lapsi haluaa: halaus,

sylittelyä)

Satuhieronnassa yhdistetään tarina,
loru tai satu sekä myönteinen

kosketus. Tarkoituksena on tukea ja
vahvistaa lapsen rentoutumista ja

turvallisuuden kokemusta. Lue lisää
täältä:

https://satuhieronta.fi/satuhieronta-
rentouttaa-ja-vahvistaa-turvallisuuden-

kokemusta/
 
 

M I S T Ä  O N  K Y S E ?


